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V JANUÁROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Stopami perál stredného Slovenska
6-7 Pripoj sa k nám a spoznaj niečo nové

4-5

S takýmto heslom si zorganizovali členovia folklórneho súboru Hajduky z Vyšných Lápš výlet na Slovensko, kde sa výborne zabávali pri spoznávaní zaku Banskej Šavnice a nielen.

8-9 Národnostné a etnické menšiny na Malopoľskom
oblátkovom stretnutí v Krakove
Slovenskú národnostnú menšinu na tomto peknom poduja zastupoval folklórny súbor Spiš z Novej Belej, ktorý prezentoval slovenské koledy
a krásne krojované odevy.

10 Horčičné zrnko
11 Polstoročie sobáša Cecílie a Jozefa Biegunovcov
11 Smaragdová svadba
12-15 Pripomenieme si v roku 2013

8-9

Prinášame prehľad najdôležitejších výročí, ktoré sú spojené s krajanským prostredím. V rámci neho sa nachádzajú osobnos pôsobiace
v prospech rozvoja slovenského diania, historické udalos, kultúrni dejatelia a cirkevní hodnostári.

16-18 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
19 Mikuláš v Bratislave
Žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka boli účastníkmi mikulášskeho stretnua v Braslave a Modre, ktorého organizátorom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Účastníci mali príležitosť spoznať pamiatky Braslavy a zúčastniť
sa divadelných predstavení a stretnua s popredným slovenským
hercom.

20-21 Warhol na oslavách 10. výročia založenia
konzulátu
Svetoznáme práce A. Warhola si mohli milovníci umenia pozrieť v Krakove pri príležitos osláv 10. výročia pôsobenia Generálneho konzulátu
SR v Krakove.

16-18
19

22-23 Pavel Čáni a jeho tvorba
Pavel Čáni patrí k popredným umelcom dolnozemských Slovákov. Jeho diela už boli vystavované vo viacerých krajinách Európy,
v Poľsku však po prvýkrát. A práve z tohto dôvodu bol predvečer
sviatku sv. Mikuláša v Galérii Spolku Slovákov v Poľsku výnimočný,
pretože práve vtedy sa uskutočnila vernisáž výstavy, na ktorej bol
prezentovaný výber z jeho diel. Je to už v poslednom období druhá
výstava prezentujúca umenie dolnozemských Slovákov.

26-28 Z diania na Slovensku
29 Zasadnutie Ústredného výboru Spolku Slovákov
v Poľsku v Krakove
Na obálke: Prezident SR I. Gašparovič udeľuje vyznamenanie generálnemu tajomníkovi
ÚV SSP Ľ. Molitorisovi. Foto: M. Garaj z KPSR. Grafická úprava: E. Koziołová.
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PhDr. Ľudomír Molitoris vyznamenaný
Radom Bieleho dvojkríža III. triedy
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Prvého januára 2013 si Slovensko pripomenulo významný
míľnik v dejinách slovenského národa – 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa prezident
SR Ivan Gašparovič rozhodol udeliť najvyššie štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam vedeckého, kultúrneho a športového
života, ktoré sa svojou činnosťou zaslúžili o rozvoj Slovenska a
slovenského národa. Je iste veľkou poctou, že sa medzi dvadsiatkou týchto osobností nachádzal aj zástupca našej komunity – generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris.

P
Foto: MM-M

hDr. Ľudomír Molitoris je poprednou osobnosťou slovenského národného života v Poľsku. Narodil sa 20. júna 1957 v spišskej obci
Nedeca. Pochádza
zo slovenskej rodiny Kataríny, rodenej Kolkovej a
Jána Molitorisa z
Kacvína. Základné
vzdelanie získal vo svojej rodnej obci v Kacvíne, stredoškolské vzdelanie na jedinom slovenskom lýceu v Jablonke. V
štúdiu pokračoval na Univerzite Komenského v Braslave,
kde získal magisterský tul v
odbore slovenský jazyk a literatúra. Na tej istej univerzite
ukončil aj doktorandské štúdium v oblas literárnej komparasky. Po svojom návrate do Poľska v roku 1983 sa
začal akvne angažovať v krajanskej činnos a štruktúrach
predchodcov dnešného Spolku Slovákov v Poľsku – Kultúrnej spoločnos Čechov a Slovákov v Poľsku i Kultúrno-sociálnej spoločnos Čechov a Slovákov v Poľsku – kde bol
v roku 1989 zvolený do funkcie tajomníka Ústredného
výboru. Od vtedy zastupuje slovenskú menšinu na roko-

vaniach snemového výboru pre národnostné a etnické
menšiny poľského Sejmu a neskôr aj v zmiešanej komisii
vlády Poľskej republiky a národnostných a etnických menšín. Počas svojho pôsobenia sa zaslúžil o vybudovanie centra slovenskej menšiny v Poľsku v Krakove, kde o. i. zaviedol kurzy slovenského jazyka, založil Galériu slovenského
umenia, v ktorej sa už prezentovalo viacero popredných
slovenských umelcov a Vydavateľstvo s tlačiarňou, z ktorej
vyšlo množstvo tulov propagujúcich slovenské umenie,
kultúru a históriu. Na jeho podnet sa začala ež výstavba cener slovenskej kultúry priamo v obciach obývanými
slovenskou menšinou – v Kacvíne, Novej Belej a
Jablonke. Svojou dlhoročnou prácou sa akvne
angažuje v propagácii Slovenska a pozdvihovaní
národného povedomia i kultúrnej, spoločenskej
a hospodárskej úrovne slovenskej menšiny v
Poľsku. Je držiteľom ocenení Mace slovenskej,
Národného literárneho centra, ako aj plakety Národnej rady Slovenskej republiky. Prezident SR
Ivan Gašparovič udelil Ľudomírovi Molitorisovi
za dlhoročnú pedagogickú, krajanskú, kultúrnu
činnosť a šírenie dobrého mena SR v zahraničí Rad Bieleho dvojkríža III. triedy.
Slávnostný akt udelenia najvyšších štátnych vyznamenaní sa uskutočnil v budove Slovenskej národnej ﬁlharmónie
v Braslave za prítomnos popredných osobnos slovenského polického, spoločenského i kultúrneho života, o.i.
predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku, predsedu vlády
SR Róberta Fica, terajších i bývalých poslancov, ministrov,
predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj diplomatov, zástupcov cirkví, kultúrnej obce a
ďalších významných hos, ktorí sa zaslúžili o vznik či rozvoj
Slovenska. Prezident vo svojom príhovore vyzdvihol prínos
všetkých vyznamenaných osobnos a vyjadril nádej, že ich
životné osudy a nesmierna pracovitosť bude zdrojom inšpirácie aj pre mladšie generácie. Zároveň im vyslovil vďaku
a úctu za vynakladané úsilie, ktoré pozivne ovplyvňuje a
spoluvytvára dejiny slovenského národa a štátu.
Vážený krajan, generálny tajomník ÚV SSP, PhDr.
Ľudomír Molitoris,
gratulujeme Vám k tomuto vysokému štátnemu vyznamenaniu, ktoré je poctou nielen pre Vás, ale aj pre Spolok Slovákov v Poľsku.
Vážime si Vašu dlhoročnú obetavú prácu v prospech
slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Poľska a akvity vykonávané v rámci činnos v Spolku. Tešíme sa, že Vaše úsilie sa dočkalo veľkého uznania aj na
úrovni vysokých štátnych orgánov materinskej krajiny.
Prajeme Vám, aby toto vyznamenanie prinieslo so sebou chuť a odhodlanie naďalej zveľaďovať slovenskosť v
Poľsku vo všetkých oblasach, v ktorých akvne pôsobíte.
Celá krajanská obec
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SLOVENSKO
Na kremnickom námestí

Stopami perál
stredného Slovenska
autor MARIÁN SMONDEK

Zájazdy nepochybne patria k zaujímavým doplnkom vyučovania. Počas nich sa mnohé dozvedáme a pritom sa nemusíme
ani učiť. Vlastivedné výlety pre žiakov a študentov, ktorí sa učia
slovenský jazyk, sa stali už tradíciou. V novembrovom čísle sme
písali o výlete detí zo spišských základných škôl a gymnázií, tentokrát sa práve tými istými cestami i necestami vydáme spolu so
žiakmi jablonského lýcea.

V

ýlet sa uskutočnil 14.-16. novembra 2012. Cieľom výletu boli tri neveľké, ale za to vzácne slovenské mestá, ktoré na prielome stáročí mali svoje výnimočné
miesto v slovenskej či európskej histórii.
Prvý deň sme začali dosť zvláštne, najprv policajná
kontrola, ktorou náš autobus i šofér prešli bez problémov,
takže sme sa následne mohli vydať na Slovensko. Príhodu so slovenskými pamähodnosťami sme začali návštevou troch cintorínov. Síce v programe sme mali len jeden,
naša sprievodkyňa Janka Cabadová nám prvý deň spestrila návštevou gockého dreveného kostolíka Všetkých
svätých z prvej polovice 15. storočia, ktorý stoji v strede
mestského cintorína v Tvrdošíne. Kostolík nepochybne
patrí k najvzácnejším pamiatkam Oravy. Cestou do Marna, ktorý mal byť našou prvou zástavkou, sme sa zastavili
ešte v Dolnom Kubine, kde sme navšvili hrob najvýznamnejšieho slovenského básnika Pavla Országa Hviezdoslava
a tvorcu hymny Slovenskej republiky Janka Matušku, ktorú
si študen na tomto mieste aj zaspievali. Do trece všetko
dobré a tak sme šťastne dorazili do Marna, kde bol našou
prvou zástavkou Národný cintorín.

4
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Po troch prechádzkach po cintorínoch sme sa konečne začali venovať súčasnej slovenskej kultúre. Našou ďalšou zastávkou v Marne bolo Slovenské národné múzeum, kde sme sa dozvedeli základné informácie z histórie,
videli sme prvé rukopisy napísané v slovenskom jazyku,
mohli sme si porovnať rôznorodosť tradičného oblečenia slovenského ľudu i nástrojov, ktoré používali pri každodennej práci. Okrem toho sme mali možnosť uvidieť
zaujímavú výstavu detských hračiek a niekoľko fotograﬁckých výstav.
Následne sme sa pobrali do literárneho múzea, ktoré
sa nachádza v centre mesta. Tu sa mohla lyceálna mládež
zoznámiť s najvýznamnejšími spisovateľmi slovenskej histórie, bližšie sa zoznámiť s dejinami Slovenska, ako s históriou slovenského národného odrodenia.
Po poobedňajšej prestávke, počas ktorej sme si trochu oddýchli, sme sa vybrali do malebného mestečka na
úpä Šavnických vrchov, do Banskej Šavnice, ktorá jej
jedným z najkrajších a historicky najvýznamnejších miest
na Slovensku. V 18. storočí bola trem najväčším mestom
Uhorska. História mesta sa spája s baníctvom zlata, ale
predovšetkým striebra. Najlepšie výsledky dosiahli baníci
v roku 1740, keď vyťažili 600 kg zlata a 23 000 kg striebra.
Nachádzala sa tu prvá vysoká škola technického charakteru, a Banská Šavnica sa stala centrom rozvoja banskej
vedy a techniky európskeho charakteru.
S týmto odvetvím sa spájajú aj pamiatky, ktoré sme
spolu so študentmi navšvili. Po príchode z Marna, po
chutnej večeri sme si išli pozrieť vyrezávaný pohyblivý
1/2013

Exkurzia v múzeu

Na národnom cintoríne v Martine

betlehem, ktorý zobrazuje Banskú Šavnicu v období jej
rozkvetu, ale nájdeme na nej takež najvýznamnejšie historické medzníky, ako napr. turecké vpády. Práve z tohto
obdobia sa zachovali hádam najvzácnejšie pamiatky, ktoré sme navšvili na druhý deň. Zrána naše kroky viedli do
skanzénu – Banského múzea v prírode. Nachádza sa pri
šachte Ondrej, ktorej časť je sprístupnená pre múzejné
účely. A tak sme sa obliekli do ochranného oblečenia, nasadili na hlavy prilby, aby sme si v tesných priestoroch bane
nepovybíjali z hlavy to, čo sme sa dlhé roky učili a práve
hodinku sa preplietali podzemím Banskej Šavnice, kde
sme sa mohli zoznámiť s históriou ťažby od jej počiatkov
až dodnes. Cestou späť sme navšvili Nový zámok postavený na obranu Banskej Šavnice, v ktorom sa nachádza
expozícia z obdobia tureckých nájazdov.
Do mesta sme sa dostali úzkymi uličkami, ktoré počas
obedňajšieho voľna niektorí dôkladne preskúmali. Večerný program sme si obohali výjazdom do kina do Zvolena. Po dosť dlhom hlasovaní mládež nakoniec vybrala ﬁlm
Úsvit, ktorý je štvrtou časťou Ságy Twilight, takže ani najnovší Bond nemal šancu. Síce niektorí boli na konci ﬁlmu
unudení, mnohí boli nadšení a tak sme mali druhý spokojný večer za nami.
Tre deň sme sa vybrali do zlatého slovenského mesta
– do Kremnice. Kedysi to bolo azda najbohatšie mesto v Eu-

rópe, avšak dnes to už až také viditeľné nie je. Naše kroky
smerovali najprv do mincovne, teda do najstaršej dodnes
existujúcej fabriky na výrobu mincí na svete. Tam sme mali
možnosť zoznámiť sa nielen s historickým vývojom razenia
mincí, ale nahliadnuť priamo do výroby, pretože sa mince
práve razili – počas našej návštevy pre Uruguaj v Južnej
Amerike.
Do múzea mincí to bolo len na skok, krížom cez námese. Tu sme takež mali možnosť zísť do „bane“, Síce to bola
len pivnička, niekoľko metrov pod nami sa nachádzala pravdivá štôlňa, ktorá však nebola sprístupnená. Vo vstupnej
hale múzea boli sprístupnené mestské pamiatky, razidlá,
pečadlá, lisny, truhlice, avšak o poschodie vyššie sa nachádzala expozícia pladiel, ktoré boli používané na území
Slovenska od stáročí. Tie najstaršie si isto nikto nepamätal,
veď boli ešte z obdobia Keltov, avšak pladlá z minulého
storočia boli mnohým povedomejšie. Na záver sme sa ešte
prešli Kremnicou okolo hradu a po povinnej zastávke v marnskom Tescu sme sa vybrali na cestu domov.
Zájazd sa študentom páčil, možno by chceli o čosi menej múzeí, a viac modernej kultúry, ale správna voľba je
vždy dosť otázna, veď nikto nikdy nesplnil prianie všetkým
naraz. Žiaci a učitelia ďakujú Spolku Slovákov v Poľsku za
zorganizovanie zájazdu a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za poskytnue dotácie na tento účel.

Mládež pred štôlňou Bartolomej

Pri prehliadke skvostného betlehemu
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BANSKÁ ŠTIAVNICA

Pripoj sa k nám a spoznaj niečo nové
autor DOROTA MOŠOVÁ

Spoznanie nových miest, pamätihodnosti a nového prostredia
bolo hlavnou pohnútkou, ktorá viedla vyšnolapšanskú mládež k
tomu, aby sa vydala na cestu za novými zážitkami. Členovia folklórneho súboru Hajduky z Vyšných Lápš, pôsobiaceho pri miestnej
klubovni MS SSP, sa v dňoch od 7. do 9. decembra 2012 zúčastnili
výletu na stredné Slovensko. Zájazd sa podaril aj vďaka ústretovosti
Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý zaistil dopravu, za čo účastníci tohto výletu srdečne ďakujú.

N

a netrpezlivo očakávaný výlet do Banskej Štavnice sa
v piatkové poobedie vydala skupina členov folklórneho súboru Hajduky z Vyšných Lápš a ešte niekoľkí
mladí ľudia z Novej Belej a Krempách, ktorých oslovili, aby
sa k nim pridali. Na miesto určenia docestovali vo večerných hodinách a išli priamo na večeru. Neskôr si usporiadali
integračný večierok, ktorý hrou na gitare im spríjemňoval
Jozef Klukošovský. Za celý večer si zaspievali množstvo slovenských ľudových pesničiek, ktoré poznali a dostali sa aj
k niektorým novým. V príjemnej nálade sa mládež rozchádzala do svojich izieb.
Na druhý deň sa vydali na cestu za poznaním historického
jadra Banskej Šavnice, kde si ozrejmili poznatky z histórie
6
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tohto mesta. Všetci si všimli prekrásnu architektúru a čaro
banskošavnického prostredia. Mládež konštatovala, že
toto pekné mesto sa momentálne prebúdza z dlhého spánku, pretože v centre mesta na viacerých miestach prebiehajú reštaurátorské práce.
Výlet sa konal v predvianočnom období, preto nie div,
že sa mládežníci stretli aj s Mikulášom, ba i čertom, a až
napokon ich kroky smerovali na návštevu do vychýreného
dreveného banskošavnického betlehema, ktorý ich očaril
svojou veľkosťou (rozloha 42 m²). Patrí medzi najväčšie drevené pohyblivé betlehemy na Slovensku. Zobrazuje vývoj,
históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku
– Banskej Šavnice v rezbárskej podobe. Ručne vyrezávaný
betlehem obsahuje nielen narodenie Ježiška, ale aj Banskú
Šavnicu s jej obyvateľmi a zobrazením historických udalos a budov v plnej nádhere. Autorom je Ing. Peter Chovan,
ktorý začal s vyrezávaním tohto diela v roku 2007 a stále
vznikajú jeho ďalšie čas. V súčasnos má betlehem dĺžku
štrnásť metrov, šírku tri metre a výšku dva a pol metra. Je
vyrezaný z lipového, čerešňového a orechového dreva. Jeho
súčasťou je aj asi osemsto postavičiek, z toho dvesto sa vďaka elektrickému motorčeku pohybuje.
1/2013

Účastníkov zájazdu zaujali humoriscké perličky o 7 divoch Banskej Šavnice, ktoré, ako sa hovorí, majú šavnické
rozmery aj šavnický kolorit. A teda:
1. V ŠTIAVNICI NA SV. PETRA A PAVLA KAŽDOROČNE SNEŽÍ
Táto veta nepochybne vyvolá údiv nad šavnickými
klimackými anomáliami. Veď sviatok Petra a Pavla slávime, keď sa začína leto. A preto sa tento šavnický div
zdá neuveriteľný. V tomto prípade tož nie je reč o sviatku týchto svätcov, ale o ich sochách na priečelí farského
kostola Nanebovzaa Panny Márie. Keď sneží, vždy sneží
aj na ne a sneh ich zaodeje do pôsobivého hávu. Je teda
celkom jasné, že na sv. Petra a Pavla v Šavnici každoročne nasneží.
2. ZÁHADNÉ RUČIČKY RADNIČNÝCH HODÍN
Kto chce zisť presný
čas podľa šavnických radničných hodín, musí rátať s
prekvapením. Ukazujú čas,
ktorý sa ani len približne
nezhoduje s tým, ktorý pozorovateľ odhaduje. Až po
vysvetlení, že ich ručičky sú
nasadené opačne než na
ostatných hodinách, a teda
veľká ukazuje hodinu a malá
minútu, si zmätený cudzinec
môže vydýchnuť. Ide len o
jeden zo šavnických divov.
Vznikol pri prestavbe radnice v 18. storočí a existujú
preň viaceré vysvetlenia. Podľa jedného hodinársky majster
pochádzal z kraja, kde bolo zaužívané takéto inštalovanie
ručičiek. Podľa iného ich zakladal majstrov učeň a pod prísnym dohľadom pánov z mestského magistrátu, zneistený
toľkou zodpovednosťou, si ručičky jednoducho poplietol.
Na chybu sa prišlo až po odchode hodinárov z mesta... Nuž
a koluje ešte jedna verzia: radní páni usúdili, že hodina je
dlhšia ako minúta, a tak jej patrí aj dlhšia ručička. A napokon
verzia navyše - pri kolaudácii hodín sa viac vypilo a chybu si
nik nevšimol.
3. KOZA UVIAZANÁ O KOMÍN
Obyvatelia baníckych domčekov na svahoch okolo Banskej Šavnice chovali kedysi veľa kôz. Koza je zviera užitočné, priam stvorené do gazdovstva chudobného baníka. Na
kŕmenie je tož nenáročná. Stačí priviazať ju kdesi v záhrade a obživí sa aj z najmenšej zelene. Lenže záhrady sú v
Šavnici veľmi strmé, neraz priam na úrovni strechy baníckeho domčeka. Majiteľ takéhoto stavania mohol svoju kozu
pokojne uviazať o komín - ušetril kolík a nemusel sa báť, že
zje aj susedovu trávu.
4. POSCHODIE A PRÍZEMIE SA VYMENILI
Domy v Banskej Šavnici sú rozložené v neuveriteľne členitom teréne. Tak sa stane, že z cesty či chodníka vstúpime do
domu najskôr na prvé či druhé poschodie a až potom sa po
schodoch dostaneme na prízemie. Kto neverí, môže sa o tomročník 55

to dive presvedčiť priamo v strede mesta. Do nižšieho podlažia
zadnej čas Oberaignerovho domu na Námes sv. Trojice sa
dostaneme cez prvé poschodie vchodom zo Starozámockej ulice s krásnym portálom, vyzdobeným movmi viničných listov
a hrozna. Z Námesa sv. Trojice možno vojsť na prízemie prednej čas.
5. VODA TEČIE PO MOSTE
Mosty sa všade na svete stavali nato, aby ľudia mohli
prechádzať nad riekami či potokmi. V Šavnici to bolo naopak - po moste ekla voda, ľudia a povozy prechádzali pod
mostom. V minulos tož nad cestou do Banského Studenca (Kolpách) v Kysihýbli vybudovali akvadukt, ktorým voda
z Banského Studenca ekla do Šavnice. Tak vznikol ďalší
šavnický div. Akvadukt,
dnes už bez vody, možno
uvidieť na ľavej strane pri
ceste do Banského Studenca.
6. BÝK V KOMÍNE
Môže byť na svete taký
komín, aby sa doň zmesl
celý býk? V Šavnici áno.
Nie je to však komín na
streche domu. Komínmi sa
nazývali aj vetracie otvory
banských diel. Keď do takéhoto komína spadol býk,
čo sa pásol na lúke, musel
veru v šesťmetrovej hĺbke
stráviť noc - vyškriabať sa
z komína nevedel. Museli ho vyahnuť banskí záchranári. Všetkých prekvapilo, že
mohutné zviera neutrpelo nijaké zranenie, ba ani nebolo v
šoku. Len čo býka postavili na nohy, s chuťou sa pusl do
šťavnatej trávy, akoby noc v komíne bola iba bezvýznamnou
epizódou v jeho býčom živote...
7. EŠTE JEDEN DIV S HODINAMI
Výhľad z Nového zámku umožňoval včas zisť príchod
nevítaných hos. Stráž na veži musela každú štvrťhodinu
trúbením ohlásiť, že bdie a mestu nehrozí nijaké nebezpečenstvo. Tak vznikli šavnické živé hodiny. V našich časoch
túto tradíciu obnovili a z Nového zámku každých pätnásť
minút zaznieva hlas trúbky. Pre návštevníkov mesta je to
zaujímavá atrakcia, pre Šavničanov pripomenue, ako
rýchlo čas uteká...
Po oboznámení sa s týmito divmi boli všetci veľmi prekvapení, aké jednoduché vysvetlenia k ním patrili. Ďalším
bodom programu bolo Mineralogické múzeum, v ktorom
mládež strávila najviac času na obdivovaní minerálov. Expozícia približuje záujemcom viac ako 400 druhov minerálov
a prehľad nerastných surovín Slovenska. V rámci prehliadky navšvili aj štôlňu s dĺžkou 75 m, ktorá je sprístupnená
návštevníkom. Na krátky čas okúsili, v akých podmienkach
pracujú baníci.
S novými poznatkami a zážitkami nastupovali do autobusu, ktorý už neúprosne smeroval domov. Po návrate ešte
viackrát spomínali na výlet do Banskej Šavnice.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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KRAKOV

Národnostné a etnické menšiny
na Malopoľskom oblátkovom stretnutí v Krakove
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

Predvianočné obdobie je bohaté na stretnutia, ktorých poslaním je zastaviť sa na chvíľu a zamyslieť sa nad uplývajúcim
rokom, jeho prínosom pre nás a obklopujúce nás okolie, ako aj
nad tým, čo sa nám podarilo zrealizovať z predsavzatí, ktoré sme
si urobili na začiatku roka, či to už v osobnom, odbornom, krajskom alebo aj širšom meradle. Zároveň takéto stretnutia utužujú
medziľudské vzťahy, vďaka nim si uvedomujeme, že vedľa nás
sú ľudia, ktorí svojou kultúrou nás obohacujú. V tomto duchu sa
nieslo Malopoľské oblátkové stretnutie v Krakove.

D

ňa 21. decembra 2012 sa v divadle J. Słowackého
v Krakove uskutočnilo Malopoľské oblátkové stretnue zorganizované Malopoľským vojvodom a Malopoľským maršalkovským úradom, počas ktorého sa stretli
zástupcovia všetkých samosprávnych orgánov, cirkví, diplomackých služieb, vzdelávacích a kultúrnych ustanovizní,
národnostných menšín a etník žijúcich na území Malopoľska, ktorí spoločne vytvárajú ráz tejto malebnej krajiny.
Program stretnua zahájilo vianočné pastorále L.
Schillera v podaní hercov z divadla J. Słowackého za účas
herečky Anny Dymnej a riaditeľa divadla Krzysztofa Orze-

Medzi pozvanými bol predseda SSP prof. J. Čongva
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Zástupcovia Malopoľského kraja a krakovskej kúrie prijali betlehemské svetlo

chowského, ktorý nás sprevádzal programom podujaa.
V nasledujúcej čas podujaa účinkovali zástupcovia národnostných menšín a etník žijúcich na území Malopoľského kraja: Rómovia, Rusini, Arménci a Slováci, ktorí boli
tento rok pozvaní, aby ukázali mulkultúrnosť Malopoľska. Každá z týchto skupín sa prezentovala svojimi koledami a vianočnými piesňami. Najskôr detská skupina „Teroczka“ z Gorlic, ktorá reprezentovala Rusinov pod vedením
Susanny Jara-Małeckej, uviedla dve skladby: „Oj dywna
dywna“ a „Nad zelenym morem“. Po nich javisko patrilo FS
Spiš z Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčáka, ktorý zaspieval koledy „Plesajte kresťania nová radosť“ a „Narodil
sa Kristus v Betleheme“. Spev slovenských kolied naplnil
duchom blížiaceho sa vianočného obdobia celé hľadisko
a zhromaždení odmenili účinkujúcich vrelým potleskom.
Bola to pre súbor príležitosť prezentácie pred šírokou verejnosťou, ktorá ocenila ich snahu a po vystúpení ďakovala
vedúcemu za povzbudivé vystúpenie. Poďakovanie a radosť z tejto prezentácie Novobeľanom vyjadril aj prítomný
1/2013

Úvodné slovo patrilo hercom divadla J. Słowackého

Na javisku skupina „Teroczka“ z Gorlic

tam predseda prof. J. Čongva a generálny tajomník ÚV SSP
Ľ. Molitoris, ako aj malopoľský vojvoda J. Miller.
Po nich sa divákom prihovorili spevom a tancom de
z detskej skupiny, ktorá pôsobí pri Arménskom kultúrnom
spolku v Krakove. Zaspievali skladbu „Ding-dong“ a k tomu
pripravili peknú arménsku tanečnú choreograﬁu pod vedením Pertshuhi Kuyumjyan. Na záver vystúpenia zaspievali poľskú pesničku „Je taký deň“ (Jest taki dzień). Rómska
detská a mládežnícka skupina „Bachałe Ciawe“ pod vedením Mariana Gila a Marzeny Fraśovej prezentovala koledy
Tichá noc a „Lulajże Jezuniu“ v rómskom i poľskom jazyku.
Vystupujúci mali dobre pripravené programy a získali za
nich búrlivý potlesk publika.
Po umeleckom programe želania zhromaždeným odovzdali: kardinál Stanisław Dziwisz, malopoľský vojvoda
Jerzy Miller a maršalek Marek Sowa. Každý z nich poprial
prítomným všetko dobré na Vianoce a pohodu do nového
roka, aby bol úspešnejší a lepší ako ten minulý.
Napokon hľadisko rozžiarilo prichádzajúce betlehemské svetlo, symbol novej nádeje, ktoré zástupcom Malopoľského kraja i krakovskej
cirkvi odovzdali na javisku
skau, aby sa prostredníctvom nich šírilo ďalej do
všetkých príbytkov nášho
kraja.
Na záver všetci účinkujúci zaspievali spoločne
koledu a posvätené oblátky
rozdávali zúčastneným, ktorí si blahoželali. Po oﬁciálnom programe bol priestor
na komornejšie rozhovory
v chodbách divadlá a možnosť občerstvenia sa tradičnými štedrovečernými
jedlami. Spišiaci odchádzajúc z divadla poďakovali za
pozvanie spevom kolied,
v ktorom ich podporili aj
pracovníci usporiadateľov
i odchádzajúci hosťa.

Tanec arménskej skupiny z Krakova

Rómska skupina „Bachtałe
Ciawe“ z Krakova

Zámerom usporiadateľov tohtoročného oblátkového
stretnua bolo poukázať na rôznorodosť a kultúrne bohatstvo spájajúce všetkých obyvateľov tohto kraja a zvlášť
obráť pozornosť na prínos národnostných menšín a etník, ktoré sú neodlúčiteľnou zložkou regiónu a úzko späté
s jeho históriou.

Spišiaci s vojvodom J. Millerom

ročník 55

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

9

HORČIČNÉ ZRNKO
13. 1. 2013
3. nedeľa po Narodení Pána
– Krst Krista Pána
(Lk 3, 15 – 16. 21 – 22)
V jednej komunite rehoľných seser som pozoroval
ich zvyk sláviť deň krstu. V ten deň boli modlitby a úmysel
svätej omše obetované za konkrétnu sestru, ktorá si pripomínala výročný deň prijaa prvej sviatos. Bežne zvykneme oslavovať narodeniny, vtedy nám prajú všetko najlepšie a obetujú za nás či už modlitby alebo sväté omše.
Spomínaný zvyk mi však utkvel v pamä a vždy mi ožije
v pamä, keď sa v liturgii slávi Pánov krst. Keď nám zase
liturgický kalendár pripomína nejakého svätca, je to spojené s jeho dňom smr. Svätec alebo sväca sa v tento deň
narodili pre večnosť. Deň ich smr je dňom ich narodenín.
Všetci, ktorí patríme do putujúcej Cirkvi sa nachádzame
medzi týmito dvomi bodmi. Medzi okamihom krstu a teda
duchovného zrodenia sa a momentom, ktorý bude i pre
nás narodením sa pre večnosť. Ak niekam patríme a sme
členmi spoločenstva, využívame všetky dobrá, ktoré nám
členstvo môže priniesť, čím nám môže uľahčiť a spríjemniť
život. Cirkev nás pozýva k tomu, aby sme čerpali a využívali
dobrá, ktoré nám vyplývajú z členstva v Cirkvi: z bohatstva
viery, modlitby a z bohatstva sviatos. Posväcovaní Božou
milosťou budeme duchovne rásť a dozrievať a vyhneme
sa tomu, aby sme svoju príslušnosť k Cirkvi nezanedbávali
alebo nezneužívali.

20. 1. 2013
2. nedeľa v Cezročnom období
(Jn 2, 1 – 11)
Na začiatku Cezročného obdobia začíname v nedeľných
evanjeliách čítaním o prvom zázraku na svadbe v Káne.
Ježišov zásah zachránil situáciu, ale veľavravné je i dianie
a dialóg s matkou Máriou pred samotným zázrakom. „Keď
sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú
vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena?
Ešte neprišla moja hodina.“ (Jn 2, 3 – 4). Môže sa stať, že
Ježišova odpoveď nám znie tvrdšie, ako sme zvyknu na
Ježišove slová a reakcie. Mária nesledovala svoj prospech,
nechcela sa prezentovať cez svojho Syna. Ježiš Márii vysvetlil a ona viac nenástojila, aby konal. Poprosila obsluhujúcich, nech urobia všetko, čo im Ježiš povie (porov. Jn 2,
5). Rodičom sa stáva, že pri svojich výchovných metódach
premietajú na de svoje vlastné nesplnené a neuskutočnené životné očakávania. Pôvodný a rýdzi obraz dieťaťa je
prekrytý predstavami rodičov. Rodič nevidí svoje dieťa, aké
je, ale vidí, čo nemohol prežiť a uskutočniť v čase svojho
detstva a mlados. Preto tlačí dieťa, aby prežilo jeho neuskutočnený život. Rodičia vidia v dieťa to, čo mali sami
zakázané, všetky potlačené potreby a trápenia. Uskutoční
sa však Božia vôľa alebo iba vôľa rodičov? Máriin postoj
z evanjelia prorečí takejto forme konania a výchovy. Nenúla a nenástojila a Syn urobil, keď prišiel správny čas, čo
bolo potrebné.
10
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27. 1. 2013
3. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 1, 1 – 4; 4, 14 – 21)
Židia mali veľa synagóg, ktoré boli roztrúsené po dedinách a mestečkách. Vo veľkých mestách ich bolo viac. Synagóga bola domom modlitby, na ktorom Židia v sobotu čítali
a poznávali Písmo, modlili sa, spievali žalmy. V iné dni bolo
v synagóge vyučovanie chlapcov, počas ktorého spoznávali
pravdy viery a dejiny vyvoleného národa. Dospelý muž sa
mohol v synagóge ujať čítania z Božieho slova podobne, ako
to urobil Ježiš. Po čítaní mohol nasledovať výklad a diskusia.
Úloha otca pokračovala i doma, kde plnil úlohu učiteľa, keď
rozhovory o dianí a slove v synagóge pokračovali v rodine.
Ústne odovzdávanie Božieho slova malo silnú tradíciu. Na
Veľkú noc viedol celý jej priebeh, keď jedli veľkonočného
baránka a prednášali ďakovné modlitby žalmov.
Počas jednej návštevy kňaza sa otec rodiny ospravedlnil
kňazovi, že ho nenechal požehnať jedlo. Kňaz bol však milo
prekvapený, že otec celkom spontánne začínal modlitbu v rodine. Pri posviacke domov v období Zjavenia Pána prosíme
o to, aby Boh chránil príbytok pred zlom a hriechom, požehnal všetkých, ktorí tam bývajú a aby rodina ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a
kadidlo modlitby. Takýto duch rodiny sa však nenavodí sám
akosi automacky, alebo samovoľne. Svätý Pavol písal o Cirkvi ako o tele, ktoré má mnoho údov a iste môžeme do tohto
zahrnúť i rodinu ako domácu Cirkev. Kiežby modlitba, slová
o Bohu, o viere a o Cirkvi boli bežnou súčasťou nášho rodinného prežívania a našich rodinných rozhovorov a debát.

3. 2. 2013
4. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 4, 21 – 30)
Spočiatku vyzerali reakcie Ježišových rodákov v synagóge
celkom nádejne, pokyvovali hlavou. Napokon nebolo veľa
nadšenia z jeho slov. Ježiš im zovšednel za tých tridsať rokov,
čo žil medzi nimi a poznali celú jeho rodinu. Nemohol ich
prekvapiť ničím. Jeden stredoškolák hovoril, že chodí do kostola aj po birmovke. Znelo to nádejne, ale vzápä dodal, že
nič nepočuje, lebo nezapínajú ozvučenie. Z ďalšieho rozprávania vysvitlo, že nevchádza do kostola, ale s mamou ostáva
vonku, pretože mame by mohlo v kostole prísť zle. Zvláštny
postoj od mamy, že ona nemôže a bez akéhokoľvek kontaktu
so slávením nechá stáť vedľa seba i svojho syna. Svätú omšu
slávime spoločne, ale zároveň slávime ju i každý jednotlivo.
Každý môžeme obetovať niečo iné, každého môže Božie
slovo osloviť inak a Eucharisa posilniť v inej oblas. Každý
máme svoje staros, kvôli ktorým prosíme o silu a ktoré prikladáme ku Kristovej obete. Každý máme svoje rados, za
ktoré ďakujeme. Na obetnú misku kladiem svoje prežité dni
tak ako som ich prežil ja. Nie môj známy, sused alebo otec či
mama. Ja! Naše snahy, slová, myšlienky, toto všetko môže byť
náš obetný dar a základ dobrého prežia liturgie. Pravda, ak
sme to všetko robili tak, že to bolo odpoveďou na Božiu lásku
voči mne. Ak nie, nesmieme premrhať prvú časť svätej omše,
kedy je úkon kajúcnos.
vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
1/2013

JUBILANTI

Polstoročie sobáša Cecílie a Jozefa Biegunovcov
Spracovala DOROTA MOŠOVÁ foto archív rodiny Biegunovcov a Vojenských
Každé výročie sobáša prináša jubilantom príležitosť prehodnotiť spoločne prežite roky. Častokrát samotní oslávenci neveriacky
krútia hlavou a zdá sa im, akoby len včera vstupovali na spoločný chodníček a už ubehli viaceré roky, rozrástla sa im rodina, pribudli
noví členovia. Opätovne nastáva chvíľa, keď si pozrú hlboko do očí a zamyslia sa nad tým, ako prežili tie uplynulé roky. Počas osláv
nielen prijímajú gratulácie, ale si aj zaspomínajú na tie radostné, ba i ťažšie chvíle prežite spolu.
ňa 24. februára minulého roku Cecília a Jozef Biegunovci z Vyšných Lápš oslávili polstoročie svojho
manželstva. Zosobášili sa v kostole sv. Petra
a Pavla vo Vyšných Lapšoch. Mladý manželský pár, ako väčšina, začínal od
nuly. Obidvaja pracovali a pomaličky si postavili dom. Pokiaľ
však začali v ňom bývať, ich
životné osudy boli spojené
priamo s učiteľskými pôsobiskami Cecílie. Najskôr
8 rokov bývali Pekelníku
a potom 6 rokov v Nedeci. Cecília vyučovala aj
slovenský jazyk. Na zaslúženom dôchodku vycestovali
spolu do USA a bývali tam skoro
24 rokov. Vychovali tri de: dcéru
Barboru a dvoch synov Róberta a Dariusza. Život nie vždy bol ustlaný ružami. Často
sa menil rýchlo ako počasie. Raz lepšie inokedy zas horšie,
predsa to všetko ako si pretrvali a už 50 rokov aj vďaka
porozumeniu a prepáčeniu. V ich živote bolo veľa radost-

D

ných aj tragických chvíľ. Barbarin manžel zomrel vo veku
25 rokov a neskôr, vo veku 43 rokov, zomrela na rakovinu
aj dcéra Barbara. Nemohli sa s tým zmieriť. Boli to
pre nich ťažké chvíle. Dcéra bola veľmi
obľúbená. Zanechala po sebe dvoch
synov Krisána a Josepha. V jednej chvíli sa pre nich skončil
šťastný domov. Vďaka dcére mohli jubilan navšviť
Floridu, Mexiko, Jeruzalem a mnoho iných miest
a štátov. Syn Róbert má
tri de: Anetku, Róberta
a Nicolu. Vnučka Aneta
ukončila pedagogické štúdium a teraz už pracuje ako
učiteľka, ostatní vnuci študujú.
Jubilan bývajú spolu s najmladším
synom Dariuszom, ktorý má dve de Júliu a Jakuba. Dočkali sa 7 vnukov a tešia sa tomu, čo im osud doprial a ďakujú Pánu Bohu za zdravie.
Pri tejto príležitos všetko najlepšie rodičom prajú synovia, nevesty a vnukovia.

Smaragdové výročie

stupne pribudli de: Mária, Marián, Jozef, Grażyna a Ján.
Svoje de vychovali v slovenskom duchu a posielali ich aj
na vyučovanie slovenského jazyka a niektoré z nich pôsobili aj vo folklórnom súbore Spiš. Ich domácnosť bola
vždy naplnená slovenským duchom. Krajania Katarína a Jozef patria medzi
dlhoročných a verných čitateľov
časopisu Život.
De im medzičasom
vyrástli a každé z nich si
založilo vlastnú rodinu.
Spolu s rodičmi býva syn
Jozef s rodinou. Dnes
sa ich rodina veľmi rozrástla a starých rodičov
navštevujú aj početní vnukovia, ba i pravnuci, čomu sú
nesmierne radi.
Do ďalších spoločných dni prajeme krajanom Kataríne a Jozefovi pevné zdravie, božiu opateru a ešte viaceré spoločné
okrúhle jubilea.

M

y iba v myšlienkach môžeme svoje prianie
mať, to, ktoré by sme Vám k výročiu sobáša chceli zaželať.
Aby Váš život bol krásnym snom,
aby ešte veľa lásky a šťasa
bolo v ňom. Dna 19. júna
minulého roku oslávili
päťdesiate piate výročie
sobáša naši drahí krajania, rodičia a starí rodičia
Katarína a Jozef Vojenskí
z Novej Belej.
Jozef pochádza z Čiernej
Hory od Tribša a spolu s Katarínou ich osud spojil v Kacvíne,
kde chodievali pomáhať svojim súrodencom pri sezónnych prácach. Jeden
druhému neboli ľahostajní a tak sa rozhodli v roku
1957 vykročiť na spoločný chodníček. Do ich rodiny im poročník 55
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Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.

Pripomenieme si
v roku 2013
autor PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
420. výročie prvej písomnej
zmienky o Harkabúze
Koncom 16. a začiatkom 17.
storočia rozvinuli Turzovci ako
páni Oravského hradu na území
hornej Oravy rozsiahlu kolonizačnú činnosť. V jej rámci bola založená aj oravská obec Harkabúz, ktorá
prvýkrát vystupuje v listine z roku
Obecná pečať
1593 pod názvom „Ondreyowske
obce Harkabúz
hornya“. Obec v tom čase začali budovať „na drsných miestach“ a preto to zakladatelia spočiatku nedávali zemepánovi
žiadne poplatky. Názov obec dostala pravdepodobne
od mena svojho prvého šoltýsa Harkabúza.

Zeman z Podvlka na maľbe v podvlčianskom kostole

1150. výročie príchodu Konštantína
a Metoda na Veľkú Moravu

863

V 9. storočí bola Veľká Morava,
ktorej jadro sa rozpreseralo aj na
území dnešného Slovenska, dôležitým polickým, hospodárskym
i kultúrnym činiteľom v strednej
Európe. V júli 863 prišli na naše úze- Dvojkríž v slovenskom znaku dodnes
mie, na pozvanie veľkomoravské- symbolizuje cyriloho panovníka Rasslava, byzantskí metodskú tradíciu
učenci Konštann a Metod, ktorí
vytvorili pre potreby slovanského jazyka prvé písmo
hlaholiku a stali sa zakladateľmi najstaršej slovanskej
literatúry. Na území Veľkej Moravy založili ež učilište,
kde vyrastala nová slovenská inteligencia. Misia Konštanna a Metoda a takež ich nasledovníkov, ktorí sa
rozišli najmä po južnej a východnej Európe, mala veľký
význam pre polický i kultúrny rozvoj takmer všetkých
slovanských národov.

1

1593

1

340. výročie nobilitovania
hornooravských šoltýsov

1673

V 17. storočí zúrili v Uhorsku náboženské vojny medzi katolíkmi a protestantmi, ktoré neobišli ani územie hornej Oravy.
Počas povstania zemplínskeho zemana, kalvínskeho protestanta Gašpara Piku v roku 1672 sa ku nemu pridávali mnohí zemania i richtári
z Oravy a Liptova. Šestnás šoltýsi hornej Oravy, medzi nimi Moniak
z Hornej Zubrice, Vilček z Veľkej Orávky (dnešný Podvlk) a Bukovinský z Bukovinky, zorganizovali 700 ľahko ozbrojených chlapov a postavili sa na stranu katolíckych Habsburgovcov. Za túto podporu cisár
Leopold v roku 1673 povýšil Matúša Moniaka i jeho potomkov do
zemianskeho stavu a daroval im šoltýstvo vo Vyšnej Zubrici s troma
mlynmi a ôsmimi želiarmi. Tento pozemok Moniakovcov bol uvoľnený od všetkých dávok, poplatkov i povinnos. Zemiansky tul udelil
cisár aj Stanislavovi a Mikulášovi Vilčekovcom a Jánovi Bukovinskému, čím sa ich šoltýstva premenili na zemianske kúrie.

1

330. výročie vyplienenia Oravy litovským vojskom poľského kráľa Jana III. Sobieského
Počas protureckého ťaženia v roku 1683 vtrhol jeden oddiel vojsk poľského kráľa
Jana Sobieského pod vedením Kazimierza Jana Sapiehu a Jana Ognińského na Oravu, kde
niekoľko dní plienil oravské obce. Tento oddiel úplne spálil a vyplienil na Orave 27 dedín,
vrátane sídla oravskej župy – Veličnej, ktorá sa z tejto pohromy už nikdy nespamätala
a sídlo župy bolo ešte v tom istom roku prenesené do Dolného Kubína. V Trstenej zas
vojaci zneucli a ukradli „zázračný“ obraz Panny Márie, ktorý samotný hajtman Kazimierz
Jan Sapieha vyviezol na neznáme miesto. V dôsledku toho Trstená strala svoj význam
ako miesto, ktoré navštevovali pútnici z celej Oravy. Plieneniu poľských vojsk sa nevyhlo
ani obyvateľstvo pohraničných obcí hornej Oravy. Úplne boli zničené obce Podvlk, Pekelník, Horná a Dolná Zubrica, ktoré po týchto nájazdoch takmer vymreli. Veľké škody utrpeli aj Jablonka, Chyžné a Orávka. Veľa obyvateľov zahynulo v boji, v ohni, v nemocniciach
či od hladu, ktorý po pustošení nastal, alebo jednoducho ušlo.

12
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Kazimierz Jan Sapieha so
svojimi vojskami niekoľko
dní plienil oravské obce

1/2013

1

580. výročie vpádu husitov na Zamagurie

3

1433

V 15. storočí vzniklo v Čechách reformné náboženské hnue, nazvané podľa jeho ideológa kazateľa Jána Husa,
ktorý bol, napriek sľubu a ochrannej lisne cisára a uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského, upálený ako kacír.
Nasledovníci Jána Husa – husi bojovali pro Žigmundovi, a to aj na území vtedajšieho severného Uhorska, dnešného Slovenska. V apríli 1433 vpadli husi z južného Poľska na územie Zamaguria. V dňoch 23. až 24. apríla vyplienili
Červený Kláštor, vypálili Spišskú Starú Ves a Havku, pričom vyrabovali aj ďalšie zamagurské obce. Prívrženci husitského hnua v Uhorsku sa nazývali bratríci. Tí mali podľa legendy jeden zo svojich táborov aj v zamagurskej obci
Haligovce. Bratrícke hnue na území Slovenska deﬁnivne zlikvidoval Matej Korvín v druhej polovici 15. storočia.

550. výročie prvej písomnej zmienky o Vyšných Lapšoch
1463

V 15. a 16. storočí boli na Zamagurí osídľované aj hornatejšie oblas tohto severospišského územia. V rámci tejto tzv. valašskej kolonizácie
bola založená ež obec Vyšné Lapše, ktorá je prvýkrát spomínaná v lisne
z roku 1463 pod názvom „Felzelaps“.

400. výročie zriadenia zámockého španátu v Jablonke

3
1613

3

Začiatkom 17. storočia začali Turzovci upravovať najmä hospodárske
pomery v novozaložených hornooravských dedinách. V roku 1613 upravil
Juraj Thurzo poplatky valaských dedín hornej Oravy a stanovil, že Jablonka má od 18 ralí platiť 1 vykŕmeného vola, 18 kapúnov, 36 sliepok, 18
husí, 20 vajec, 18 jarabíc a 36 viazaníc ľanu. V tom istom roku bol v obci
zriadený hospodársky úrad tzv. zámocký španát, čo predurčilo Jablonku
na to, aby sa postupne stala hospodárskym centrom hornej Oravy.
Juraj Thurzo urobil z Jablonky hospodárske centrum hornej Oravy

330. výročie dobytia hradu Dunajec
Počas prohabsburského povstania kežmarského magnáta
Imricha Tökölyho bol 4. mája 1683 dobytý hrad Dunajec a celé
nedecké panstvo pripadlo kežmarskému hradu. Po potlačení
povstania dostal jeho časť (Spišské Hanušovce, Maašovce,
Zálesie, Stráňany a čas vo Fridmane a Tribši) v roku 1692 do
zálohu nitriansky biskup Ladislav Maašovský. Po Tökölyho porážke sa hrad Nedeca a jeho panstvo stal opäť majetkom Joannelliovcov.
1683

Hrad v Nedeci neodolal protihabsburským povstalcom

300. výročie narodenia
Štefana Bosáka
(Petra Serafína Bossányiho)
Dňa 11. novembra 1713 sa v Podvlku
narodil slovenský kazateľ, minorita, učenec
a náboženský spisovateľ Štefan Bosák, ktorý vystupoval aj pod menom Peter Sera n
Bossányi. Pôsobil ako misionár na hornej
Orave, Spiši, Liptove a neskôr na celom Slovensku. Svoje kázne prednášal v slovenskom
a nemeckom jazyku. Patril k najvzdelanejším
rehoľníkom svojej doby, pričom vynikal ež
v prírodných vedách, najmä v astronómii
a geometrii. Napísal viacero kníh, z ktorých
dve, vlastnoručne ilustrované, ostali v rukopise. V roku 1766 mu v Košiciach vyšla modlitbová a poučná knižka Hwezdičky Katolícke,
ktorú napísal v slovakizovanej češne, lančine a nemčine. Svojim pôsobením pripravil
pôdu pre presadenie bernolákovskej slovenčiny na Orave, Spiši i Liptove.

1713
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Neskorobarokový kostol sv. Lukáša evanjelistu v Dolnej Lipnici

250. výročie začatia stavby murovaného
kostola v Dolnej Lipnici
Do roku 1763 mali obyvatelia Dolnej Lipnice drevený
kostol a až v tomto roku sa rozhodli začať stavbu nového
murovaného kostola. Legenda hovorí, že táto svätyňa
bola vybudovaná za zbojnícke dukáty. Kostol je postavený v neskorobarokovom štýle, ktorý bol v tom čase
typický pre územie dnešného severného Slovenska.
Stavbu svätyne dokončili v roku 1769 a rok na to predali
starý, asi stopäťdesiatročný drevený kostol, Chyžňanom.
Kostol slúži Dolnolipničanom dodnes.

1763

17

1843

170. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny
Územie Slovenska je typické svojou geograﬁckou členitosťou, čo
viedlo k tomu, že sa v minulos na našom území vytvorilo množstvo
rôznych nárečí. V 18. storočí dochádzalo
v rámci slovenského národného obrodenia k snahám o uzákonenie jednotného
spisovného slovenského jazyka. Aj keď
prvý spisovný slovenský jazyk bol kodiﬁkovaný už v roku 1787, neprijali ho všetci
slovenskí intelektuáli. Preto sa v júli 1843
dohodli poprední slovenskí národovci Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal
Miloslav Hodža na základných pravidlách
nového spisovného slovenského jazyka,
ktorý vychádzal z nárečia akým sa hovoĽudovít Štúr bol vodcom
rilo na území stredného Slovenska. Tento
slovenského národného
jazyk po menších úpravách používajú Slohnutia a kodiﬁkátorom
spisovnej slovenčiny
váci dodnes.

150. výročie petície spišských
obcí za používanie slovenčiny
Devätnáste storočie bolo pre Slovákov typické bojom za presadenie svojich
národných práv v Uhorsku. Do tohto boja
sa zapojili aj obyvatelia Spiša, keď v pecii zaslanej 2. januára 1863 panovníkovi
Franškovi Jozefovi protestovalo 47 spišských obcí pro zavádzaniu maďarčiny
a dovolávalo sa používania slovenčiny
v župných úradoch, na súdoch a gymnáziu v Levoči. Pod peciu sa podpísalo
prostredníctvom richtára Pavla Grehra,
notára G. Hovantza a Lorenca Trudňáka
aj „mestečko Kacvín“.

1863

1893

120. výročie narodenia Jána Strelca
Dňa 23. decembra 1893 sa v Kacvíne narodil vynikajúci hudobník, zbormajster, pedagóg a hudobný krik Ján Strelec, ktorý bol jedným z budovateľov a tvorcov hudobného života na Slovensku. Ako
hudobný pedagóg pôsobil na učiteľskom ústave v Spišskej kapitule,
na Hudobnej a dramackej akadémii i na Štátnom konzervatóriu
v Braslave. Výraznou mierou sa zaslúžil o založenie Vysokej školy
múzických umení v Braslave, pričom sa stal aj jej prvým rektorom.
Pôsobil ež ako riaditeľ Slovenskej ﬁlharmónie a zbormajster Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Zaslúžil sa o zrod a formovanie slovenskej hudobnej
kriky a je autorom viacerých diel z hudobnej
metodiky či hudobnej
psychológie.

Prof. Ján Strelec so žiakmi
konzervatória v Bratislave
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20. výročie založenia
krajanskej tlačiarne v Krakove
V apríli 1993 začala svoju činnosť
krajanská tlačiareň Spolku Slovákov
v Poľsku v Krakove. Otcom myšlienky
jej založenia bol generálny tajomník
Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) Ľudomír
Molitoris, ktorý našiel podporu u vtedajšieho popredného slovenského polika Jána Čarnogurského. Vďaka nemu
sa podarilo získať zo Slovenska prvé
tri tlačiarenské stroje. Spolok sa však
musel postarať o postavenie budovy
a zabezpečiť zamestnancov i prvotný
kapitál potrebný na spustenie podniku.
Prvou tlačovinou, ktorá vyšla z tlačiarne SSP bolo aprílové číslo krajanského
mesačníka Život. V súčasnos je Vydavateľstvo a tlačiareň SSP renomovanou
ﬁrmou, ktorá má svoje miesto na poľskom i slovenskom trhu.
1/2013

179

19

19

1

220. výročie narodenia Tomáša Červeňa

3

1793

3

Dňa 14. januára 1793 sa v Chyžnom narodil veľký
slovenský vlastenec, veľprepošt Banskobystrickej kapituly Tomáš Červeň. Tento chyžniansky
rodák bol horlivým členom budinského Spolku
milovníkov reči a literatúry slovenskej i zakladajúcim členom Spolku svätého Vojtecha v Trnave, pričom oba spolky ﬁnančne podporoval.
Bol ež pri založení slovenského katolíckeho
gymnázia v Kláštore pod Znievom. V roku 1861
sa ako člen delegácie Slovákov zúčastnil odovzdania Memoranda slovenského národa cisárovi Franškovi Jozefovi. O dva roky neskôr

bol na prvom, zakladajúcom zhromaždení Mace slovenskej zvolený za jej pokladníka, pričom túto funkciu
zastával až do jej zrušenia maďarským úradmi v roku
1875. Na založenie Mace slovenskej prispel
sumou 1000 zlatých, čo bola rovnaká suma
akou prispel aj panovník Franšek Jozef. Jeho
zásluhou a podporou vyšli viaceré slovenské
knihy a viacerí slovenskí národovci mu za jeho
národnú činnosť vzdali prostredníctvom svojich umeleckých diel hold. Celý svoj majetok
– 60000 zlatých – zanechal po smr Maci
slovenskej, v ktorej obnovenie až do skonania
v roku 1876 veril.
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150. výročie založenia Matice slovenskej
Jedným z vrcholov boja za slovenské národné práva v Uhorsku bol 4. august 1863, kedy bola
v Marne slávnostne otvorená prvá celoslovenská inštúcia Maca slovenská, čím zároveň vyvrcholili oslavy sícročia príchodu Konštanna a Metoda na Veľkú Moravu. Zakladajúcim členom
a prvým pokladníkom tejto prvej celonárodnej slovenskej inštúcie bol rodák z Chyžného Tomáš
Červeň. V súvislos so zvolením Štefana Moysesa za predsedu Mace slovenskej mu 1. septembra 1863 zaslalo pozdravný list aj niekoľko spišských obcí. Podpísaní v ňom prejavili radosť
a nadšenie zo vzniku Mace slovenskej a obrody slovenského národa. Medzi týmito obcami je
prostredníctvom farára Jana Balucha zastúpená obec Nedeca i ďalšie zamagurské obce Maašovce, Reľov, Hágy a Spišská Stará Ves.

3

Prvému predsedovi Matice slovenskej Štefanovi Moysesovi poslali pozdravný list aj Zamagurčania

90. výročie narodenia Adama Chalupca

93

1793
1923

Dňa 27. apríla 1923 sa narodil prvý predseda druhej zjednotenej organizácie Slovákov v Poľsku Adam Chalupec. Bol potomkom
slovenských vysťahovalcov vo Varšave. Počas
druhej svetovej vojny patril k spoluzakladateľom ilegálneho profašisckého Slovenského
národného výboru vo Varšave a zúčastnil sa aj
Varšavského povstania. V roku 1957 spoločne
s krajanmi na Spiši a Orave založil Kultúrnu
a sociálnu spoločnosť Čechov a Slovákov v Poľsku, ktorá sa rozšírila o českých exulantov z husitských čias. Bol jej prvým predsedom
a neskôr dlhoročným podpredsedom. Zaslúžil sa ež o vydávanie
prvého a jediného krajanského časopisu Život, ktorý aj redigoval.
Počas svojho života akvne upevňoval národné povedomie krajanov, pomáhal v rozvoji výučby slovenského jazyka na školách,
kultúrnej činnos a ochotníckeho hnua.

1983

20. výročie vzniku Slovenskej republiky
1993

30. výročie
úmrtia Alžbety
Korkošovej
Dňa 21. mája 1983
skonala v Braslave rodáčka z Čiernej Hory, insitná maliarka Alžbeta Korkošová, ktorá po
skončení druhej svetovej vojny a pripojení
rodnej obce k Poľsku odišla s celou rodinou
na Slovensko. Ako umelkyňa sa venovala najmä maľbe na sklo a ľudovej výšivke. Viaceré
jej diela odkúpila Slovenská národná galéria.
Talentované boli aj de Alžbety Korkošovej.
Syn Ludwik bol známym sochárom, Andrej
ľudovým rezbárom, Ján sa venoval kovotepetvu a medailérstvu, dcéra Anna maľbe na
skle a Mária sa zaoberala texlným výtvarníctvom a tvorbou tapisérií.

Dňa 1. januára 1993 vznikla rozdelením Česko-Slovenskej federavnej republiky
samostatná Slovenská republika. Na slávnostnom zasadnu Národného zhromaždenia poslanci zložili sľub vernos ústave Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá už
1. septembra 1992 a prijali vyhlásenie k vzniku nezávislej Slovenskej republiky.
Už v prvých hodinách existencie nového štátu SR diplomacky uznalo 62 krajín
sveta.
Vladimír Mečiar a Václav Klaus boli hlavnými aktérmi rozdelenia československej federácie
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KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
Krajanská dychovka rozozvučala Kacvín

niu starodávnych zvykov. Dnes po spišských obciach chodí
len pár koledníckych skupín. (aj)

Náladu obyvateľov Kacvína sa koncom starého roku
2012 rozhodla vylepšiť miestna dychovka, ktorá funguje
pri slovenskom dome Spolku Slovákov v Poľsku v Kacvíne
a poslednú decembrovú nedeľu sa s vianočnými piesňami i koledami vybrala potešiť miestnych obyvateľov. Počas
tohto dynamického koncertu sa spokojnosť zračila jednak v tvárach Kacvínčanov, ktorí si takto mohli spríjemniť
posledné nedeľné popoludnie roku a spokojní boli ež
dychovkári, ktorí si trochu prilepšili a získali podporu na
niektoré menšie výdavky spojené s fungovaním kapely
v ďalšom roku. (mm-m)

Vianočný koncert v Krempachoch

Silvester so spevom na ústach
Novobeľanská mládež, ba i starší si v silvestrovskú noc
zorganizovali jazdu s konským záprahom po snehu a odviezli sa tak do prírody, kde sa pri vatre a so spevom slovenských ľudových pesničiek rozlúčili so starým rokom
a uvítali nový, ktorý dúfajú bude hojnejší a šťastnejší ako
ten predchádzajúci. Medzi zúčastnenými sa ocitli aj hosa zo zámoria i Poľska, ktorým sa akcia páčila. Účastníci
vyjadrujú poďakovanie organizátorom za pekné zážitky a
krajanovi J. Chalúpkovi za poskytnue konského záprahu,
lebo kôň je už skoro raritou aj na dedine. (aj)

Dňa 30. decembra 2012 sa uskutočnil v Kultúrnom
dome v Krempachoch vianočný koncert s názvom Maličká
láska – naša nádej. V rámci koncertu de zaspievali koledy
a vianočné piesne a aj uviedli príbeh o narodení Ježiška
v spišskom nárečí. Zároveň bola vyhodnotená súťaž o vianočnú ikebanu a o najkrajší betlehem, ktorú vyhlásila pred
Vianocami riaditeľka Kultúrneho domu. Hľadisko zhromaždilo veľký počet divákov, ktorí so záujmom sledovali
pripravený program. V príjemnej vianočnej atmosfére si
de aj zasúťažili a napokon spokojné odchádzali s rodičmi
domov. (fp)

Vianočné koncertovanie

Kolednícka tradícia stále živá
V Novej Belej po štedrej večeri navštevovali domácnos koledníci, ktorí prinášali dobrú zvesť o narodení Ježiška.
V každom dome, kde ich pozvali predviedli príbeh o narodení Ježiška, zaspievali slovenské koledy a zavinšovali hojnosť, zdravie i bohatú úrodu v novom roku.
Je to pekná tradícia, ktorá vďaka ochote žiakov je prenášaná z generácie na generáciu a prispieva k upevňova16
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Dňa 26. decembra 2012 v kostole sv. Petra a Pavla vo
Vyšných Lapšoch zorganizovala miestna dychovka Vianočný koncert a v jej podaní sme si vypočuli krásne melódie
poľských a slovenských kolied.
Zasa 30. decembra 2012 sa v kostole sv. Sebasána v Jurgove uskutočnil takež Koncert kolied, ktoré v slovenskom,
poľskom jazyku a v nárečí zaspievala jurgovská mládež.
O niečo neskôr, 13. januára 2013, sa v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Novej Belej uskutočnil Vianočný koncert
pod vedením Anny a Kataríny Dluhej, v ktorom sa prezentoval spevokol a uviedol koledy v poľskom a slovenskom
jazyku.
Neskôr sa na fare uskutočnilo oblátkové stretnue
pre chorých, dôchodcov, členov miestnej charity a spevokolu. (dm)
1/2013

Lyžiarska sezóna 2012/2013 otvorená

Jasličky v Jurgove

Dňa 15. decembra 2012 sa v Jurgove konalo slávnostné
otvorenie lyžiarskej sezóny 2012/2013, ktoré zhromaždilo početných divákov a lyžiarov. Slávnostné boli spustené
vleky a zjazdovky do prevádzky. V tento deň si mohli lyžiari
zalyžovať zdarma. (dm)

6. januára v Jurgove v požiarnej zbrojnici mládežnícke
ochotnícke divadlo pod vedením Leszka Chovanca uviedlo
Jasličky. Publikum už je zvyknuté, že každý rok táto skupina mladých ľudí pripravuje vždy niečo nové a netradičné.
Stalo sa tak aj tento rok a prekvapilo nekonvenčnou formou o histórii narodenia Ježiška. Dej sa sústreďoval najmä na dialógy čertov, ktorí reprezentovali peklo čiže zlo

Hasičská oblátka
Dňa 6. januára 2013 sa v požiarnej zbrojnici vo Vyšných
Lapšoch podelili oblátkou miestni hasiči a z ich úst poplynulo veľa prianí hlavne zdravia, šťasa a bezpečnos pri
zásahoch, ktorých si priali čo najmenej. (dm)

Spišské jasličky

so strážcami Ježiška, anjelmi v nebi. Dialógy sa vzťahovali
na dnešnú situáciu vo svete. Hľadisko bolo preplnené divákmi, ktorí im ďakovali za vystúpenie vrelým potleskom.
Herci sa veľmi dobre pripravili pre svoje úlohy. Dokázali
svojimi výkonmi upútať divákov a ponúkli im neopakovateľné zážitky. (dm)

V Kultúrnom dome v Krempachoch spišské jasličky predstavili 8. januára 2013 najmenšie de zo skupiny
KARMELKI a trošku staršie zo skupiny HERZ. Predstavenie
si pozreli de zo základnej školy z Novej Belej, Krempách
a z Duršna. Spoločne si zaspievali koledy a pre hos krem-

Skupina starej hudby Musica Poetica
z Trenčína na Sliezsku

pašské de prípravili ež milé prekvapenie a uskutočnili
žrebovanie, z ktorého si de odniesli malé darčeky. (dm)

ročník 55

Od 23. do 25. novembra 2012 hosťovala v Mikołowe
na Sliezsku dobová hudba Musica Poeca z Trenčína. Do
Poľska prišla na pozvanie Capelly Nicopolensis, s ktorou
spoločne koncertovali najskôr v Mestskom dome kultúry v Mikołowe a následne v kostole sv. Tomáša apoštola
v Sosnovci. Slovenskí hudobníci navšvili takež mikolovskú radnicu a Sośnu Góru. (Bronislav Knapčík)
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Foto: Lukáš Kajan

Slovenský veľvyslanec medzi krajanmi

adventné venčeky či vianočné
ozdoby na stromček, ikebany na
stôl a pod.
Takež sa venovali zdobeniu
rôznych predmetov servítkovou
technikou. Keďže
je to dosť netypická technika a medzi krajanmi ešte neznáma, zaujala nielen mladých výtvarníkov, ale aj skúsené
ruky oravských umelcov. (ms)

Foto: Božena Bryjová

KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA

Obnovený kríž

Pracovné dielne v klubovniach na Orave
Koniec roka je obdobím rôznych sviatkov, tých smutnejších ale aj tých radostnejších. November sa spája so sviatkom zosnulých, zasa december s najradostnejšími, vianočnými sviatkami. Práve v tomto období sa v klubovniach
na Orave naplno rozbehli workshopy, na ktoré prichádzali
nielen de a mládež, ale i dospelí. Najprv vyrábali venčeky a vence na hroby blízkych, neskôr si začali pripravovať
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Poďakovanie mažoretkám
Začiatkom decembra minulého roku zorganizovala
vedúca mažoretkového súboru Anna Turvoňová z Podvlka koncoročné stretnue pre členkyne súboru. V zime
je vystúpení menej a tak si môžu
dievčatá
trochu
oddýchnuť. Avšak
aby úplne nezleniveli, ich vedúca im
spolu s Boženou
Bryjovou prichystali Mikulášsky večierok. Počas neho
mažoretky zhodnoli končiaci sa rok,
dostali drobné darčeky a spoločne si
pozreli animovanú
rozprávku Gnomeo
a Júlia. (ms)
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Foto: Božena Bryjová

Dňa 7. decembra 2012 navšvil veľvyslanec Slovenskej
republiky vo Varšave Vasil Grivna spolu s generálnym konzulom SR v Krakove Markom Lisánskym oravských krajanov.
Spoločne sa stretli v klubovni v Jablonke, kde na vzácnych
hos čakali už zástupcovia krajanov na čele s predsedníčkou OV SSP na Orave Genovévou Prilinskou.
Hosa preberali s krajanmi viaceré otázky, o. i. vplyv
cezhraničnej spolupráce gminy Jablonka a mesta Trstená
na rozvoj krajanského hnua na Orave, otázku sv. omší
v slovenskom jazyku a ﬁnančné záležitos spojené s dochádzaním slovenského organistu na eto sv. omše. Pri
tejto príležitos hosa odovzdali do rúk predsedu MS SSP
v Jablonke Jána Bašistyho zbierku, do ktorej prispeli diplomackí pracovníci a ktorá bola určená na pokrye čas
ročnej odmeny pre organistu, za čo krajania touto cestou
úprimne ďakujú. Zároveň so sebou priviezli darčekové
koše, ktoré krajanom venoval honorárny konzul SR v Zakopanom Wiesław Wojas.
Počas návštevy Jablonky sa stretli takež s vojtom
gminy Jablonka Antoni Karlakom a primátorom Trstenej
Jozefom Ďubjakom. Počas stretnua boli prediskutované
otázky ohľadne cezhraničnej spolupráce, kultúrnej výmeny a kultúrnych akvít slovenskej menšiny, vyučovania
slovenského jazyka a pod. Veľvyslanec poďakoval vojtovi
gminy za to, že miestna skupina v Podvlku získala pre svoju kultúrnu činnosť starú školu a zároveň ho poprosil, aby
gmina naďalej ﬁnančne podporovala slovenskú menšinu.
Počas cesty sa slovenská delegácia stretla takež s dp.
farárom Kazimierzom Czepielom, správcom farnos v Jablonke, s ktorým sa porozprávala o otázkach spojených so
sv. omšou v slovenskom jazyku a organistovi. (ms)

V roku 2012 bol obnovený hlavný kríž na
cintoríne v Harkabúze.
Kríž bol na tomto cintoríne postavený v roku
1835 a jeho donátorom
bol Jozefus Kasprik. Reštaurátorské práce ﬁnancoval Gminný úrad v Rabe Wyżnej a vykonala
ich pani Joanna HognoJachymiak. Po obnovení
hlavného kríža – symbolu kresťanskej nádeje
– získal cintorín novú,
krajšiu podobu. Preto
sa obyvatelia obce chcú
touto cestou poďakovať Gminnému úradu v Rabe Wyżnej
za ﬁnančnú podporu a pani reštaurátorke za obnovenie
tejto pamiatky. (Franšek Harkabuz)

Mikuláš na Slovensku
autor DOMINIK SURMA
Trinásť žiakov a traja pedagógovia zo spišských škôl sa zúčastnili Mikuláša a predvianočného stretnutia v Modre a Bratislave na
Slovensku. Podujatie pre slovenských žiakov zo škôl v Chorvátsku,
Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci
s CĎV UK. Organizátori pripravili veľmi zaujímavé programy – jeden pre žiakov a druhý pre všetkých pedagógov.

U

ž v prvý večer sa žiaci zúčastnili programu Možno príde aj Mikuláš, v rámci ktorého si nielen pozreli bábkové a ﬁlmové inscenácie, ale aj obdŕžali mikulášske
darčeky. Na druhý deň sa v divadle Aréna stretli s popredným slovenským hercom Jurajom Kukurom a pozreli si
vystúpenie folklórneho súboru Madovec. Potom boli na
exkurzii na Braslavskom hrade i na starom meste, kde
sa zúčastnili vianočných trhov na Hlavnom námes. Zasa
v Bibiáne počas dielni sa učili robiť vianočné ozdoby. Na
záver zaujímavého dňa boli na detskom predstavení Muﬂón Ancijáš v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava. Večer
si pozreli ešte rozprávkový ﬁlm Sám doma.
Všetkých pedagógov organizátori v prvý večer pozvali
do Slovenského národného divadla na operu Aida. Na druhý deň bolo stretnue s rektorom Univerzity Komenského
a potom nás organizátori pozvali na Ústredný zväz židovských náboženských obcí, kde sme si pozreli prezentáciu
o situácii židovskej náboženskej obce na Slovensku. Pozreli
sme si ež židovský cintorín a synagógu. Na záver už spolu
s deťmi sme si pozreli divadelné predstavenie.
ročník 55

Ubytovaní sme boli v Kongresovom centre CĎV Harmónia v Modre, v ktorom sme mali zaistené výborné podmienky a chutnú stravu.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať organizátorom – MŠVVaŠ a CĎV, sprievodkyňam, vychovávateľkám
a opatrovateľkám – za zaujímavý nápad, pestrý program,
vzornú organizáciu a príkladnú starostlivosť o naše de
a o nás pedagógov. De si odniesli množstvo zážitkov, poznatkov, ale aj hodnotné mikulášske darčeky.
Podujaa na Slovensku sa zúčastnili de zo základných
škôl v Kacvíne, Krempachoch, Novej Belej a z gymnázii
v Krempachoch a Nižných Lapšoch: Natália Miśkowicz, Dominika Kubasek, Agáta Kuchta, Wiktoria Radecka, Paulina
Wojeńska, Dagmara Długa, Júlia Kurnat, Katarína Braviak,
Anna Lojek, Gabriela Tazik, Karolina Radecka, Monika Radecka, Matej Kuchta a učitelia – Alžbeta Górova, Mária
Kačmarčíková a Dominik Surma.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Autoportréty Andyho Warhola

Warhol na oslavách 10. výročia otvorenia konzulátu
autor MARIÁN SMONDEK
foto MS, ARCHÍV GK SR V KRAKOVE
Dňa 10. decembra 2012 uplynulo 10 rokov od otvorenia Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove. Na tento deň
prichystal konzulát slávnostnú recepciu spojenú s výstavou diel
Andyho Warhola.

H

os privítal riaditeľ Medzinárodného centra kultúry
v Krakove prof. Jacek Purchla, ktorý uvítal všetkých
hos.
Následne sa ujal slova generálny konzul SR v Krakove
Marek Lisánsky, ktorý vo svojom príhovore pripomenul
najvýznamnejšie akvity generálneho konzulátu pripomínajúce spoločnú poľsko-slovenskú históriu – Ján Turzo,
Pola Negri, Móric Beňovský, ktoré korunuje výstava, ktorú zorganizoval konzulát pri príležitos tejto oslavy. M.
Lisánsky predstavil tvorbu Andyho Warhola, jeho symboliku a jej pôvod, ktorý môžeme hľadať v americko-rusínsko-slovenských koreňoch umelca. Vzhľadom na historické zmeny v strednej Európe a kombináciu kultúrnych
vplyvov často umelec vravieval, že pochádza odnikiaľ.
Jeho viera, jeho pôvod sa výrazne odrazili v symbolike
jeho diel. M. Lisánsky následne poďakoval všetkým, ktorí
prispeli k organizácii tejto výstavy a pozval všetkých na
jej prehliadku i na čašu slovenského vína. So slovami obdivu i blahoprianiami sa následne prihovorila generálna
konzulka USA v Krakove Ellen Germain, ktorá vo svojom
príhovore poukázala na osobu Andyho Worhola ako na
americký sen.
Neskôr sa hosa pobrali na prvé poschodie, kde mohli
vzhliadnuť diela Andyho Worhola pochádzajúce zo zbierok
múzea v Modre.
Druhýkrát sa generálny konzul M. Lisánsky hosťom prihovoril po tom, ako si prezreli výstavu. Jeho slová sa týkali predovšetkým akvít konzulátu za uplynulé desaťročie
– spomienky na predchodcov, slová poďakovania za vynaložené úsilie pracovníkom konzulátu, úspechy konzulátu
nielen v kultúrnej, ale i turisckej, ekonomickej, či krajanskej oblas. Pracovníci konzulátu pripravili prezentáciu fotograﬁí, ktoré vizuálne priblížili hosťom udalos, spomína-
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Slávnosť bola vhodnou príležitosťou nielen na rekapituláciu uplynulého obdobia,
ale i na priateľské rozhovory

né M. Lisánskym v príhovore. A bolo naozaj čo spomínať,
veď za tých desať rokov sa toho nazbieralo dosť.
Následne sa slova ujali malopoľský vojvoda Jerzy Miller a primátor mesta Krakov Jacek Majchrowský, ktorí M.
Lisánskemu pogratulovali pri príležitos 10. výročia otvorenia konzulátu a vyzdvihli jeho význam v nadväzovaní
poľsko-slovenskej spolupráce.
Pre hos bolo prichystané nielen dobré slovenské
víno, ale i výborné občerstvenie, pri ktorom si viacerí
pospomínali na uplynulých 10 rokov, hodnoli aktuálnu
situáciu,a poniektorí, zanietení milovníci umenia si ešte
raz a dôkladne pozreli diela Andyho Warhola.
1/2013

KRAKOV

Slová vďaky z úst M. Lisánskeho patrili všetkým, ktorí sa pričinili o rozvoj
poľsko-slovenskej spolupráce

Andrew Warhol sa narodil v rodine rusínskych emigrantov Andrija Warholu i Uliji Jusny rod. Zavackej. Rodičia pochádzali z dediny Miková pri Medzilaborciach a v roku 1913
sa vysťahovali do Ameriky. Otec zarábal na živobye ako
baník a zomrel v roku 1942. Po smr otca žila matka s tromi
synmi na hranici existenčného minima. Andy po skončení
vojny v rokoch 1945 - 1949 absolvoval štúdium graﬁky na
Carnegie Instut of Technology v Pisburghu a ukončil ich
tulom bakalára. Po ukončení štúdia odišiel do New Yorku
a zmenil si svoje meno na Andy Warhol. V New Yorku spočiatku pracoval ako náborový graﬁk pre moderné magazíny
Vogue, Seventeen, The New Yorker, Harper´s Bazar a pre
ﬁrmy Tiﬀany, Bonwi Teller a obchod s obuvou L. Miller. Začiatkom 50. rokov sa k nemu prisťahovala jeho matka a bývala s ním v spoločnej domácnos až do konca svojho života
(1972). Andy v roku 1952 získal vyznamenanie ako tvorca
novinových anoncií. V rokoch 1954 - 1957 za svoju komerčnú graﬁku dostal vyznamenanie amerického Inštútu pre
graﬁcké umenie. V roku 1960 začína opäť maľovať. K prvým
maľbám patria Comic - strip ﬁgury a prvé reklamy ﬂiaš Coca
- coly. V roku 1962 vznikli prvé obrazy dolárových bankoviek

Dielo A. Warhola naďalej vzbudzuje obdiv
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M. Lisánsky odovzdáva ďakovnú plaketu za spoluprácu a rozvoj poľsko-slovenských
vzťahov J. Majchrovskému za prítomnosti veľvyslanca SR vo Varšave V. Grivnu

a dóz Campbell soup. O rok neskôr natáča svoj prvý ﬁlm.
Warholov ateliér sa stal známy ako „umelecká továreň“ a
celý ateliér bol dekorovaný striebornými fóliami. Poznávacím znakom Warhola sa stala strieborná parochňa. Typickou
črtou umelca bola častá zmena nálad i spôsobu umeleckého vyjadrovania sa. V roku 1965 sa v Paríži rozhoduje vzdať
sa maľovania a v budúcnos len ﬁlmovať. Následne natočil
ﬁlm Chelsea Girls, ktorý vzbudil ohlas. Venuje sa však aj písaniu a tak onedlho na to vychádzajú autobiograﬁcké knihy
Index a S. Diary. V roku 1968 bol zranený pri atentáte a dva
mesiace strávil v nemocnici. Ale ani to nie je koniec kariéry.
V roku 1971 sa konalo prvé predstavenie Warholovej divadelnej hry Pork v New Yorku v divadle La Mama. Prelom
v jeho kariére nastal v roku 1972, keď sa rozhodol k návratu
k výtvarnej práci. Vtedy vzniklo množstvo podobizní MaoCetunga. O tri roky neskôr vychádza kniha The Philosophy
of Andy Warhol. Následne sa venoval maľbe, vznikli nové
obrazové témy - Lebky, Kladivo a kosák, ďalšie témy obrazov
Torsi, obrazy Tiene. Následne maľoval retrospekvne obrazy Prevraty, vychádza kniha fotograﬁí Exposures. Dva roky
pred smrťou namaľoval kamuﬂažované podobizne, vlastné
podobizne, série obrazov áut, v tomto čase vnikla takež
veľká séria Poslednej večere podľa Leonarda da Vinci. Začiatok roka 1987 sa niesol v znamení prác na podobizniach
Beethovena a začiatok série The History of American TV.
Andy Warhol zomrel 22. februára po operácii žlčníka v New
Yorku. Bohoslužby za zosnulého v katedrále sv. Patrika v
New Yorku sa zúčastnilo vyše dve síc ľudí.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Pavel Čáni
a jeho tvorba
autor MARIÁN SMONDEK
Pavel Čáni patrí k popredným umelcom z radov dolnozemských Slovákov. Síce dolnozemskí umelci sa preslávili predovšetkým
vďaka naivnej tvorbe, Pavel Čáni patrí k postmoderným umelcom. Jeho obrazy mohli obdivovať milovníci umenia už vo viacerých
krajinách Európy, o. i. Srbsku, Slovensku, Česku, Talianku a Holandsku, či v New Yorku v USA, avšak v Poľsku doposiaľ ešte ani raz.

V

ernisáž výstavy „Pavel Čáni – Maliarstvo a graﬁka“ sa
uskutočnila 5. decembra 2012 v Galérii umenia Spolku Slovákov v Poľku v Krakove. Spolu s generálnym
tajomníkom SSP Ľudomírom Molitorisom ju otváral kurátor výstavy Vladimír Valenk, výtvarný krik a kunsthistorik, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom
Petrovci a autor vystavovaných diel Pavel Čáni, riaditeľ Národného múzea v Báčskom Petrovci.

Otvorenia výstavy sa zhosl Ľ. Molitoris, ktorý okrem
hos zo Srbska privítal hos, o. i. konzula SR v Krakove Tomáša Kašaja. V krátkos predstavil činnosť galérie a pripomenul niektorých významných autorov zo Slovenska, ktorí
sa venujú graﬁke a vystavovali v spolkovej galérii. Takež
z radov dolnozemských Slovákov zavítalo do tejto galérie
niekoľko umelcov. Výstava Pavla Čániho je preto ďalším
krôčikom k lepšiemu poznaniu bohatej tradície a súčasnej
umeleckej produkcie zahraničných Slovákov.
Následne sa ujal slova kurátor výstavy V. Valenk, ktorý
všetkým prítomným priblížil život a tvorbu umelca.
Pavel Čáni sa narodil 19. júna 1953 v Kačareve v učiteľskej rodine. Výtvarné nadanie zdedil od svojho otca Pavla.
Štúdium na gymnáziu ukončil v Báčskom Petrovci v roku
1972. V roku 1974 začal študovať výtvarné umenie na
Akadémii v Novom Sade u profesora Halila Tikvešu. V tom
istom roku zaznamenal aj svoju prvú spoločnú výstavu na
Výtvarnom salóne „Sriem 74“ v Sriemskej Mitrovici. V roku
1980 v Splite usporiadal svoju prvú samostatnú výstavu.
Vo svojom umeleckom zdokonaľovaní ďalej pokračoval na
Fakulte výtvarných umení v Belehrade u profesora Marka
Krsmanovića. Už počas štúdia získal za svoju prácu niekoľko ocenení a od toho času sa ich zoznam neustále rástol.

Výstavu otvorili V. Valentík, P. Čáni a Ľ. Molitoris
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GALÉRIA SLOVENSKÉHO UMENIA

Niektoré diela umelca (zľava): Dubrovník, Otec a milosrdný anjel, Otec a Modigliani, Otec a večná záhada

Sprvo sa vo svojej tvorbe venoval graﬁke, v ktorej prevládali movy striech a škridly, neskôr ho zaujal mov lineárnych štruktúr povaly a vydláždenej cesty. Po roku 1986
sa jeho tvorba približuje maliarstvu. Farby sa stali nositeľkami výtvarnej hodnoty. Monochromazmus graﬁckých
listov s movmi škridiel vystriedal polychromazmus. Jedinečná lyrická nálada týchto Čániho grak bez farby by
vlastne ani nemohla existovať.
Na svojej umeleckej ceste Pavel Čáni akoby o rok neskôr
začal syntezovať nadobudnuté skúsenos. Roku 1987 na
graﬁckých listoch Výlet, Emancipácia a Stretnue začína
prejavovať záujem o alegorické témy, opúšťa farby a viacej
pozornos venuje líniám. Postupne sa do jeho tvorby dostávajú erocké movy. V tomto období tvorí cyklus grak
nazvaných Železné vtáky obohatený elementmi fantasky.
Od roku 1994 Pavel Čáni začína tvoriť nový cyklus graﬁckých listov, v ktorom relavizuje konečný tvar odtlačku voľného graﬁckého listu. Jednotlivé graﬁcké listy z toho cyklu
pozostávajú z početných odtlačených okrúhlych tvarov pripomínajúcich staré mince. Ich obsah je rozličný: od starobylých
symbolov, autocitácií z Čániho starších grak až po citácie zo
súčasnej svetovej masovej kultúry. V druhej polovici deväťdesiatych rokov Čáni svojou tvorbou po druhýkrát samostatne vystavoval na Slovensku. V tomto období Čáni i naďalej
zostáva verný hĺbkotlačovým technikám. Vypracúva početné
Rozhovory nielen o umení...
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graﬁky menších dimenzií a kombinuje ich na spoločnom graﬁckom liste. Väčšina kombinácií graﬁckých miniatúr je neopakovateľná. Bohatá meditavna narácia na úrovni samostatného graﬁckého listu je najnovšie iba jedným zo segmentov
na estecké zváženie. Na samostatnej výstave v Kultúrnom
centre v Novom Sade použil svoje graﬁcké listy ako materiál
pre koláže a umelecké objekty. Badať v nich nové postupy postmodernisckého podania a ďalšie navrstvovanie možných
rovín esteckej recepcie Čániho umeleckej tvorby.
V dielach, ktoré mohli uvidieť krakovskí milovníci umenia, pozornosť priťahuje využie handrovky, tradičného
ľudového movu dolnozemských Slovákov.
Na záver oﬁciálnej čas sa prihovoril hosťom sám umelec, Pavel Čáni, ktorý vyjadril radosť z toho, že sa výstavu
podarilo zrealizovať, pretože v Krakove a vôbec v Poľsku
je po prvýkrát. Poukázal takež na skutočnosť, že poľská
graﬁka 60. rokov minulého storočia bola veľkým vzorom
modernej graﬁky aj pre umelcov z bývalej Juhoslávie, ako
aj pre neho samotného.
Týmto bola výstava oﬁciálne otvorená. Viacerí milovníci
umenia oslovili autora a zaujímali sa o jeho diela, o jeho výtvarnú tvorbu, mnohých zaujímalo ťažké obdobie balkánskej
vojny, takže rozhovory spojené s umením, so životom dolnozemských Slovákov sa ahli až do neskorého večera pri
drobnom pohostení a čaši dobrého slovenského vína.

Životopis a dielo umelca zaujali krakovských milovníkov umenia
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Nitrianske inferno (14)
autor EMIL VONTORČÍK
Sem tam kto-to utrúsil slovo, ináč s napäm čakali, čo
bude ďalej. Našťase, nálet sa už neopakoval a predstavení rozhodli, že treba vyjsť von a pomáhať pri ošetrovaní
a odvoze ranených. Postupne, ako vychádzali na ulicu a
zoznamovali sa s výsledkami pustošivého bombardovania
seminárnej budovy, zisli, že jedna z prvých bômb zasiahla
strechu priamo nad kaplnkou, kde boli všetci zhromaždení. Ako zázrakom skončila na silnej hrade na povale. Bola
to tá, ktorá zhodila sviedlo, ale nevybuchla a oni dolu v
kaplnke boli ušetrení,... prežili. Kňazi spomedzi ich predstavených vyšli na ulicu a začali zaopatrovať chorých a ranených nielen v Hornom, ale aj v Dolnom meste. Všade
ešte bol vzduch presýtený prachom a čmudom, na niektorých miestach horelo.
Účinky bombardovania boli strašné. Bomby, ktoré boli
možno určené na rezidenciu biskupa, rozmetali poniže ležiacu budovu veľprepošstva. Poškodená bola aj katedrála.
Ale najviac bômb dopadlo na budovu veľkého seminára a
napriek tomu nikto neprišiel o život. Zo sakrálnych stavieb
bol zasiahnutý aj franškánsky kostol a najmä kláštorský
kostol v Dolnom meste. Šťase mal nielen kvestor Štefan
Janega, ale aj všetci veriaci, ktorí kostol po skončení bohoslužby opusli o deviatej hodine.
Utorok (27. marca 1945). Nasledujúci deň strávili obyvatelia seminára veľa času vo veľkom proleteckom kryte,
ktorý bol pod severným krídlom budovy, pod Diecéznou
knižnicou. Vystrašené obyvateľstvo mesta od nadlietaávajúcich bojových lietadiel čakalo len to najhoršie. Kobercové
bombardovanie sa už neopakovalo, ale z palubných zbraní
sa pri každom nálete ozývala streľba, ktorá prinášala smrť
každému, kto sa neshol ukryť. Sem tam z lietadiel zhodili
aj bomby. Po včerajšej skúsenos ľudia sa správali opatrnejšie. Avšak na utorňajší nálet doplali viacerí obyvatelia
z priľahlých dedín, ktorí prišli hľadať svojich príbuzných,
ktorí sa včera nevráli domov. Kňazský seminár utŕžil nový
zásah, našťase nikto neutrpel zranenie.
Streda (28. marca 1945). Stredajšie dopoludnie bolo zaaľ od nedele najpokojnejším obdobím, akoby prestávkou
na zber mŕtvych a prípravu masových hrobov. Pre veľký
počet mŕtvych sa už nedalo pochovávať individuálne zaužívaným spôsobom. Kňazi boli činní pri zaopatrovaní umierajúcich, najmä v nemocnici. Roboty bolo dosť v budove
seminára, aby sa aspoň obnovil vstup do zavalených čas
a obnovila najnutnejšia prevádzka v kuchyni. Popoludní sa
nálety a ostreľovanie mesta obnovilo. Delostrelecké dunenie stále naliehavejšie doliehalo do uší už aj tak veľkým nešťasm poshnutých Nitranov. Okolo tretej popoludní doniesli študen na nosidlách dievčinu, ktorú zasiahla strela
na ulici. Chcela sa skryť pred nadlietavajúcim lietadlom,
vrhla sa za strom, ale noha, ktorá jej vyčnievala, dostala
zásah. Rehoľné sestry ju ošetrili ako mohli a študen s ňou
bežali do nemocnice. (Podarilo sa ju zachrániť.)
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Zelený štvrtok (29. marca 1945). Mesto Nitra sa stalo
frontovým mestom a v priebehu dňa cieľom stále sústredenejšej delostreleckej paľby, ktorá mala ničiť palebné
ohniská nemeckých jednoek a ich obranné postavenia. K
večeru sa delostrelecká paľba vystupňovala. Delostrelecké granáty dopadli aj na budovu seminára a v najbližšom
okolí.
Kňazi, civili a obyvatelia zo susedných domov v modlitbách očakávajú prechod frontu vo veľkom kryte pod Diecéznou knižnicou. V jednom prípade, keď dopadol granát
veľkého kalibru v tesnej blízkos budovy Veľkého seminára, otriaslo aj múrmi krytu a zo stropu padala omietka.
Niekoľko prítomných žien zvýsklo, ale našťase, podobný
zásah sa už nezopakoval. Každý cí, že dochádza k rozhodujúcim chvíľam bojov o mesto.
Veľký piatok (30. marca 1945). Nadránom sa zdalo,
že sa všetko ušuje. Delostrelecká paľba sa preniesla na
ďalšie postavenia za mesto, smerom ku Krvavým šenkom.
Dalo sa očakávať, že teraz naopak, mesto sa stane terčom
ostreľovania ustupujúcej nemeckej armády. Ľudia v kryte
prežívajú ráno v strachu a očakávaní. Bojový ruch silnie,
z Dolného mesta dolieha štekot guľometov a ľahkých pechotných zbraní, čo tým starším a skúsenejším v kryte naznačuje, že útočiace jednotky Červenej armády prekročili
rieku Nitru a bojuje sa už v meste. Prešlo ráno, prešiel aj
čas obeda, ale zdá sa, že nikto v kryte nie je hladný. Iba
bandasky s vodou a plechovými šálkami z času na čas kolujú pomedzi ľudí, aby uhasili smäd a osviežili vyprahlé
ústa. Popoludní počuť streľbu aj v uliciach Horného mesta.
Mohlo byť okolo pol piatej, keď ktosi, kto vybehol z krytu do budovy seminára, sa vrál s novinou: „Horí veža na
katedrálnom chráme!” Krátko na to sa objavil pred seminárnym úkrytom prvý sovietsky vojak. Hneď za ním ďalší.
„Germánov net?” Prezreli úkryt a letmo prebehli očami po
napätých a vystrašených tvárach a pobrali sa preč. Nič nepýtali a s nikým sa nerozprávali.
Teraz sa prefektovi kňazského seminára Štefanovi Janegovi veľmi hodila znalosť rušny. Keď v posledných dvoch
ročníkoch na gymnáziu bola rušna zaradená ako učebný
predmet, veľmi sa všetci podivili. „Načo nám to bude?”
pýtali sa niektorí z jeho kamarátov, „veď my nikdy nepôjdeme do Ruska!” Jemu sa však rušna zapáčila a keď neskôr
na fakulte začali prednášky zo staroslovenčiny, zapísal si
rušnu a po tri roky navštevoval prednášky z tohto slovanského jazyka. Teraz pri prechode frontu si na to spomenul,
keď ho kolegovia v seminári poverili funkciou tlmočníka.
Po čase sa však objavili ďalší vojaci, opäť kontrolovali úkryt, ale to už venovali pozornosť hodinkám. Prefekt
Štefan Janega sa v duchu usmial a ďakoval Bohu za to, že
dal na chýry, ktoré sa šírili po meste ešte pred príchodom
frontu, že si treba dať pozor na hodinky. Svoje švajčiarske
omegy starostlivo zabalil do handričky a ukryl v zemi, v seminárnej záhrade. Tí, čo ich mali na rukách, o ne prišli.
Keď sa vojaci vzdialili, nastala v pivnici rušná debata.
Niektorým z osadenstva prišlo ľúto stratených hodiniek,
ktoré v tom čase boli drahé a ľutovali, že si ich neukryli. Iní prosto nadávali... Upokojili sa až na poznámku ktoréhosi z prítomných, ktorý mal za sebou účasť na bojoch
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na Východnom fronte, odkiaľ sa vrál ranený: „Hlavne, že
sme prežili!” Vedel, čo hovorí. Netrvalo ani päť minút, čo
do úkrytu vbehol ktosi z Podzámskej ulice s prosbou o pomoc. Veľká časť obyvateľstva z priľahlých ulíc bola ukrytá
vo veľkej biskupskej pivnici pod hradom, kde na predmes
končil Horný palánok:
„Potrebujeme ošetrovateľky, rýchlo! Strašný masaker
pred biskupskou pivnicou...,” hovoril útržkovité rozhliadajúc sa po osadenstve. Ihneď sa zdvihli rehoľné sestry a
nasledovali ho.
Odišli aj niekoľkí kňazi zaopatrovať ranených. Čo sa
stalo? V tejto veľkej pivnici sa ukrývalo vyše 300 ľudí,
obyvateľov Podzámskej a priľahlých ulíc. Aj sem už prišli
sovietski vojaci a preverili úkryt. Mnohí z prítomných, naradostení z toho, že to najhoršie majú už za sebou, vyšli
von pofajčiť si a podebatovať, mysliac si, že tu za hradným
kopcom, enení od paľby ustupujúcej nemeckej armády,
sú v bezpečí, aj keď ešte prebiehali na okrajoch mesta boje
a v meste očisťovacie akcie sovietskych vojakov. Nevedno ako a skadiaľ priletel práve sem na nich delostrelecký
granát a zahubil a zranil desiatky ľudí. Bola to najväčšia
daň, akú obyvatelia mesta v tento pamätný deň zaplali
za prechod frontu. Prefekt Janega sa sám na sebe pohoršil,
keď prvé, čo mu napadlo, bolo slovenské príslovie: „Nekrič
hop, pokiaľ si nepreskočil!” Schol, uzavrel sa do seba a
pochu sa modlil za poshnutých.
Na mesto padla tma. Obyvateľstvo seminára zotrvávalo v úkryte a spolu s ostatnými prítomnými sa modlili v
nádeji, že nasledujúca noc bude k nim milosrdná a dopraje
im aj trochu spánku. Sem tam do krytu doľahli záchvevy
a ozveny vzdialenej delostreleckej paľby, ale hrmot vojenských trénov prechádzajúcich mestom sem do krytu už
veľmi nedoliehal.
Osadenstvo sa začalo v kryte pripravovať na spánok.
Mohlo byť okolo desiatej hodiny v noci, keď do krytu
vošiel v sprievode skupiny vojakov vysoký dôstojník Červenej armády a vybral z osadenstva osem kňazov vrátane rektora a prefekta kňazského seminára Štefana Janegu, jedného laika a jednu ženu a dal ich pod samopalmi odviesť
do seminárnej záhrady. Niekoľko vojakov odkiaľsi donieslo
poľné rýle a lopaty. Dôstojník konca záhrady odkrokoval
desaťkrát dva metre a prikázal kopať.
„Dľakogo, dľačego?” pýtal sa po rusky prefekt.
„Dľa vás,” odvrkol ironicky dôstojník a viac neodpovedal na prefektove otázky. Dvoch samopalníkov nechal nad
nimi, čosi im bokom prikazoval a odišiel s ostatnými vojakmi preč.
Všetci aktéri tejto neočakávanej drámy sú už dnes mŕtvi.
Ústne podanie ani písomné svedectvo nedáva vysvetlenie pre tento násilný akt. Skutočnosť bola veľmi drascká a nemilosrdná, pretože išlo o nevinných ľudí, ktorí s
vojnou nemali nič spoločné. Nepomáhala ani prefektova
znalosť rušny. Strohosť veliteľov Červenej armády svedčila o tom, že odkiaľsi prišiel určitý nepriateľský podnet,
ktorý ich priviedol k takémuto radikálnemu a ničím nezdôvodnenému zásahu. Osobné skúsenos tých, čo prežili
prechod frontu, svedčia o tom, že v pozadí takýchto udalos boli vždy domáci udavači alebo venlovanie dlho po-
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tlačovanej nevraživos istých kruhov voči predstaviteľom
kléru. To už dnes nikto nevysvetlí...
Hneď od začiatku túto situáciu psychicky neuniesla
prítomná žena. Pusla sa do plaču a jej nárek sa rozliehal nocou a miešal sa s dunením delostreleckej paľby a so
vzďaľujúcou sa ozvenou frontových bojov kdesi za Krvavými šenkmi smerom na druhú obrannú líniu medzi Alekšincami a Rišňovcami. Aj kňazi mali sami dosť problémov
so svojou psychikou, ale keď prišiel na kontrolu zástupca
veliteľa, uprosili ho, aby ženu prepusl. Aj sa tak stalo. Pokračovali v kopaní a cho sa modlili a pripravovali na smrť
v duchu svojej viery. Laik bol agnosk a preto i pri svojom
strachu pozorne sledoval ich správanie. Už bolo dávno po
polnoci a jama bola takmer vykopaná, keď rektora napadlo a požiadal prefekta, aby po rusky pozval stráž, že ich
pohos a napojí dobrým vínom. Spočiatku rázne odmietali, ale časom ich zmáhala únava a smäd, začali sa medzi
sebou radiť a potom privolili s tým, že východ zo záhrady
ohradenej vysokým murovaným múrom zabarikádovali a
prikázali pokračovať v práci, lebo ak ich veliteľ nenájde,
bude zle!!! Odišli s rektorom.
Čo môže byť horšie, pomyslel si prefekt s ostatnými a
dlho nečakali, ale ihneď s pomocou jeden druhého začali preliezať múr a mizli v tme. Ukryli sa v troskách rozváľaných domov v podhradí. Ale nikto ich nehľadal... Stráž
dobre pohostená sa ež rýchlo vytrala, keď nikoho pri
kopaní nenašla. Dobre vyviazol, nakoniec, aj rektor seminára, lebo podpitej stráži ušiel a skryl sa mimo pivnice.
Biela sobota (31. marca 1945). Bielu sobotu prežil prefekt a jeho druhovia v úkrytoch v strachu, aby ich nenašli a
nepostrieľali. Ale front bol v pohybe... Rabovačky v meste
i v polozborenej budove kňazského seminára pokračovali,
ale to už prvý sled sa posunul a nasledovali jednotky druhého sledu, mladí vojaci v kozáckych čiapkach - papachách
rôznych farieb, ale bez koni. Posledná bitka kozáckych oddielov sa odohrala pri Hrone a veliteľstvo 2. Ukrajinského
frontu dospelo k rozhodnuu, že nasadenie jazdy je už v
súčasnej etape vedenia vojny anachronizmom a plytvaním
živým materiálom. V Hornom meste sa objavili nové tváre
dôstojníkov. Kňazi vyšli z úkrytov a pripravovali sa na spoločné veľkonočné bohoslužby v pivnici - kryte pod Diecéznou knižnicou.
Popoludní okolo tretej hodiny prišiel do krytu polický
komisár a v rozhovore s prefektom prikázal mu pripraviť
na nedeľu popoludnie aulu kňazského seminára na koncert pre frontových bojovníkov. Prirodzene, zdôraznil, že
on, prefekt, ručí osobne za to, že všetko bude pripravené a
že nebude žiaden Germán a nikomu sa nič nestane, vlastným životom.
Mali dosť práce, aby odstránili z auly popadanú omietku a rozbité okenné sklá, pozametali a všetko pripravili na
predstavenie. Unavení na smrť po dlhom čase tvrdo zaspali a ráno sa prebudili do nového veľkonočného slnečného
dňa s novou nádejou v srdci.
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty.
Nitra 2010, s. 183)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Dvadsiate výročie vzniku Slovenskej republiky
V utorok 1. januára 2013 si Slovensko pripomenulo 20.
výročie vzniku Slovenskej republiky. Pri tejto príležitos
sa uskutočnili viaceré sprievodné podujaa, ktoré začali
novoročnou slávnostnou svätou omšou za účas najvyšších štátnych predstaviteľov v Katedrále svätého Marna
v Braslave. Napoludnie sa stretli premiéri Slovenskej a
Českej republiky, Róbert Fico a Petr Nečas, aby diskutovali
o vývoji vzťahov medzi oboma štátmi od rozdelenia Československa i iných skutočnosach. Poobede zaznelo na

Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili všetci najvyšší
štátni predstavitelia SR: predseda Národnej rady Pavol
Paška, predseda vlády Róbert Fico, terajší i bývalí poslanci, zástupcovia vlády, ústredných orgánov štátnej správy a
samosprávy, ako aj diploma, zástupcovia cirkví, kultúrnej obce a ďalší významní hosa, ktorí sa zaslúžili o vznik
či rozvoj Slovenska. Po udelení štátnych vyznamenaní sa
konal v Koncertnej sieni Slovenskej ﬁlharmónie v Redute
slávnostný koncert v podaní orchestra Slovenskej ﬁlharmónie.
Dvadsiate výročie vzniku SR si pripomenuli slovom i kultúrnym programom takež obyvatelia Braslavy, ktorá sa
pred dvadsiami rokmi stala hlavným mestom novovzniknutej republiky i obyvatelia iných miest a obcí Slovenska.
Pri príležitos 20. výročia slovenskej štátnos bola vydaná
ež poštová známka a pamätná medaila z rýdzeho striebra
nominálnej hodnoty 10 eur. (mm-m)

Prof. Martin Homza ocenený

počesť vzniku SR a jej ozbrojených síl na Tyršovom nábreží
dvadsať slávnostných sálv, ktoré vypálili delostrelci zo samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach.
Program vyvrcholil podvečer v braslavskej Redute, kde
sa konal slávnostný akt udelenia najvyšších štátnych vyznamenaní prezidentom SR Ivanom Gašparovičom dvadsiam osobnosam vedeckého, kultúrneho a športového
života, pričom sa tejto pocty dostalo takež generálnemu
tajomníkovi Spolku Slovákov v
Poľsku Ľudomírovi Molitorisovi.
Okrem neho boli ocenení: ekonóm a polik Hvezdoň Kočtúch
a bojovník za demokraciu a náboženskú slobodu Vladimír Jukl
in memoriam, vedec a pedagóg
Milan Gregor, bojovník za demokraciu a náboženskú slobodu Silvester Krčméry, športovec
Michal Markán, atómový fyzik
Karel Šafařík, vedec a pedagóg Franšek Špaldon, manažér sovérovej spoločnos, spoluzakladateľ ﬁrmy ESET
Miroslav Trnka, chemik Miroslav Urban, špeciálny pedagóg Štefan Vašek, režisér a scenárista Peter Solan, operný spevák Peter Dvorský, interpretka ľudových piesní a
rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková, sochár Andrej
Rudavský, husľový
virtuóz Peter Michalica, básnik a
spisovateľ Štefan
Moravčík, herečky
Magda Paveleková a Ida Rapaičová a akademický
sklár Ján Zoričák.
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Rodákovi zo Spiša, priateľovi Slovákov v Poľsku, prof.
Marnovi Homzovi, ktorý pôsobí na Katedre slovenských
dejín Filozoﬁckej fakulty UK v Braslave, kde sa o.i. venuje
aj dejinám stredovekého Spiša a uhorsko-poľským vzťahom, udelil prezident Poľskej republiky Bronislav Komorowski štátne vyznamenanie Ryersky kríž Rádu za zásluhy

Poľskej republiky. Toto ocenenie získal za akvnu prácu,
predovšetkým v oblas spoločnej poľsko-slovenskej histórie, na základe ktorej vznikli o.i. dve veľké syntézy spišských dejín Terra Scepusiensis a Historia Scepusii I. Vysoké
štátne vyznamenanie si prof. Marn Homza prevzal 11.
decembra 2012 v sídle Veľvyslanectva Poľskej republiky v
Braslave z rúk poľského veľvyslanca Andrzeja Krawczyka.
(mm-m)

Košice – Európske hlavné mesto kultúry
V roku 2013 získali Košice, spolu s francúzskym Marseille-Provence, presžny tul Európske hlavné mesto kultúry.
V tomto roku sa tak Košice stanú dejiskom viac ako dvesto
najrôznejších poduja, ktoré budú prezentovať Slovensko,
ale zároveň vyzdvihnú aj bohatstvo kultúrnej rozmanitos Európy a posilnia spoluprácu v kultúrnej oblas medzi
1/2013

členskými krajinami Európskej únie. Konkrétny program si
môžete pozrieť na: www.kosice2013.sk. (mm-m)

Najkrajší gól roku 2012 dal Slovák
Slovenský futbalista Miroslav
Stoch získal presžnu cenu Ferenca
Puskása za najkrajší gól roka 2012 a
stal sa tak vôbec prvým Slovákom,
ktorý získal akékoľvek ocenenie
v ankete FIFA. O najkrajšom góle
rozhodovalo hlasovanie fanúšikov
a posunulo Miňa Stocha do elitnej
spoločnos špičkových futbalistov
ako Neymar, Alntop či Ronaldo,
ktorý získali toto ocenenie v predchádzajúcich rokoch. Cenu si prevzal na galavečere FIFA v Zürichu z rúk kolumbijskej futbalovej legendy Carlosa Valderrama. (mm-m)

Nový názov ministerstva
S účinnosťou od 1. októbra 2012 sa na základe novely tzv. kompetenčného zákona dopĺňa názov Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky o európsku agendu. Nový názov je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitos Slovenskej republiky. Touto zmenou sa
má zvýrazniť zodpovednosť za oblasť európskej poliky a
očakáva sa medzinárodno-polický, ekonomický a spoločenský prínos. (Daniela Slodičková)

Vianočné vône, chute a atmosféra v Bratislave
Braslavu pred Vianocami rozžiarilo síce sveel na
vianočnom stromčeku na Hlavnom námes. Svetlá na
stromčeku sa rozsvieli vďaka energii, ktorá vznikla bicyklovaním osobnos slovenského spoločenského života.
Sprievodnými podujaami v historickom centre mesta boli
vianočné koncerty a predstavenia umeleckých súborov zo
Slovenska a zo zahraničia, ktoré priblížili vianočné, tradí-

cie, zvyky, spevy, tance, koledy, vinše a zvykoslovie. Pre
najmenších boli nachystané detské vianočné dielne. Predvianočnú atmosféru umocnili aj vianočné trhy na Hlavnom
a Hviezdoslavovom námes, ktoré sú už tradičným obľúbeným miestom stretnua a rozhovorov obyvateľov Braslavy a návštevníkov mesta. K dobrej nálade nechýbala ani
bohatá ponuka občerstvenia v stánkoch. K braslavským
vianočným trhom patria už tradične vianočné predmety,
ozdoby, betlehemy vyrezávané z dreva, betlehemské postavičky zo šúpolia, vianočné preseranie, výšivky, zvončeky, sviece, výrobky z keramiky, skla a kovu, dokonca aj
knižnica občianskeho združenia Domov použitých kníh, z
ktorej si mohol návštevník vianočných trhov vybrať použitú knihu podľa vkusu a odniesť domov, prípadne priniesť
a darovať vlastné nepotrebné knihy do Domova použitých
kníh pre iných čitateľov a tak zachrániť knihy a podporiť
čítanie. (Daniela Slodičková)

Zamagurské Vianočné trhy
Vianočné trhy sa prvýkrát konali aj v centre Zamaguria – v Spišskej Starej
Vsi, kde si mohli návštevníci v niekoľkých stánkoch
dopriať dobré jedlo a pie,
ale aj kúpiť rôzne vianočné
dekorácie, ručne robené
výrobky a iný vianočný tovar či si dať urobiť karikatúru. Chladné decembrové
počasie osviežil kultúrny
program v podobe vystúpení zamagurských folklórnych súborov, žiakov
základnej umeleckej školy i
iných zamagurských talentov. (mm-m)

Vyhlásenie amnestie
Pri príležitos 20. výročia vzniku Slovenskej republiky
udelil prezident SR Ivan Gašparovič amnesu takmer 700
odsúdeným za nedbanlivostné trestné činy a väzňom s
trestom kratším ako 18 mesiacov. O každom prípade prepustenia na prezidentskú amnesu musia osobitne rozhodnúť príslušní sudcovia. Za mrežami zostali odsúdení
páchatelia, ktorí svojimi činmi spôsobili smrť, ťažké ublíženie na zdraví, veľkú hospodársku škodu, boli odsúdení
za šírenie toxikománie, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, domáce násilie alebo zanedbanie povinnej výživy. Z
nich sa môžu na slobodu dostať výnimočne väzni trpiaci
nevyliečiteľnými chorobami, starší ako 65 rokov, osamelé
matky či otcovia. (mm-m)

Rozpočet na rok 2013
Po štvordňovej rozprave schválili v polovici decembra
2012 poslanci NR SR štátny rozpočet Slovenskej republiky
na nasledujúci rok. Výdavky SR by mali predstavovať 17
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miliárd eur, pri hotovostnom schodku 3,085 miliardy eur.
Deﬁcit verejných ﬁnancií má pritom klesnúť pod 3% hrubého domáceho produktu. Pôvodný návrh rozpočtu bol,
vzhľadom na aktuálne nižšiu prognózu daňových príjmov
štátu, ešte upravený a očakávaný výpadok 260 miliónov
eur bude pokrytý z pôvodne vyčlenenej rezervy a znížením
príjmov piach ministersev. (mm-m)

Požiar na Zamagurí
Koncom decembra vypukol v zamagurskej obci Spišské Hanušovce požiar, ktorý
zachvál miestnu reštauráciu
a niekoľko hospodárskych
budov. Požiarnikom z Kežmarku, Spišskej Starej Vsi,
Starej Ľubovne, Spišskej Belej
i miestnym sa pre nízku teplotu a nízky tlak vody podarilo
požiar zahasiť až po troch hodinách. (mm-m)

V Dolnom Kubíne ocenili autorov najkrajších
detských pohľadníc z Európy
Vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien sa 12. decembra 2012 zavŕšil 9. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej
súťaže Vianočná pohľadnica. Do výstavných priestorov
Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne prijala
pozvanie väčšina zo 72 ocenených de zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Srbska, aby
si so svojimi rodičmi i pedagógmi prišli prevziať ocenenia a
vzhliadnuť kolekciu víťazných prác, nainštalovanú na jednej z posúťažných výstav až do 10. januára 2013. Súčasťou
otvorenia dolnokubínskej výstavy bola aj prezentácia katalógu a oﬁciálnych vianočných pohľadníc pripravených z
návrhov víťazných detských prác.
Medzinárodná súťaž, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej
pôsobnos Žilinského samosprávneho kraja sa opäť stretla s vysokým záujmom. Do jej aktuálneho ročníka poslalo svoje práce 6 350 de z viac ako 350 škôl. Témou prác
týchto výtvarne nadaných de boli vianočné, prírodné,
zvykoslovné a biblické movy. Malí tvorcovia nezostali len
pri klasickom zobrazovaní vianočných sviatkov, ich význam
posunuli aj do výjavov súvisiacich s inmnym prostredím
rodiny i zimných hier, čím pootvorili dvere do svojho sveta,
do vlastného vnímania a očakávania sviatočného obdobia.
Cieľom súťaže je, podľa riaditeľa Oravského kultúrneho
strediska Miroslava Žabenského, nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä
priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc. Množstvo
výtvarne zaujímavých prác umožnilo usporiadateľom pripraviť súbežne aj ďalšie výstavy, ktoré sú nainštalované
nasledovne: do 4. januára 2013 v Strednej zdravotnej škole v Ostrave, do 7. januára 2013 vo foyeri budovy Národnej
rady SR v Braslave, do 2. januára 2013 v Klube Śrubka Żywiec a do 31. januára 2013 v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši. (Miroslav Žabenský)
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Zamagurie láska moja...
Tak znie názov novej publikácie zamagurského rodáka
z Jezerska Milana Budzáka,
v ktorej sa autor prostredníctvom poézie vyznáva z lásky
k svojmu rodnému kraju, svojim blízkym i k Bohu. Okrem
viac ako päťdesiach básní sa
v zbierke nachádza niekoľko
fejtónov, príbehov z dedinského prostredia a takež zopár textov piesní v goralskom
dialekte používanom v Jezersku. Vzdanie holdu dedinskému životu, ktorý je spojený
najmä s hospodárskymi prácami, ale aj s peknou prírodou,
dreveničkami, naivnými detskými hrami a vierou, podčiarkujú idylické obrázky mladých ľudí a de v miestnych krojoch, typických zamagurských dreveníc, jezerského kostola
a prírody.
Vyše stostranová knižka, ktorá uzrela svetlo sveta v tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku, sa dočkala svojho prvého
predstavenia v kruhu rodiny, priateľov a známych autora
14. decembra 2012 v penzióne Diana v Spišskej Starej Vsi.
Prezentáciu otvorili niekoľkými pesničkami v goralskom
dialekte dievčatá z folklórneho súboru zo Spišských Hanušoviec a báseň autora, ktorou sa vyznal k rodnému kraju.
K prítomným sa prihovoril aj vdp. Peter Nebus, ktorý vyjadril potešenie z vydanej zbierky a zároveň pripomenul
krásu Zamaguria – tú viditeľnú i duchovnú, pričom oživil
spomienku na viacerých významných zamagurských rodákov, o. i. aj nášho jurgovského rodáka Jozefa Vojtasa.
Potom už nastala slávnostná chvíľa uvedenia zbierky do
života. Tejto úlohy sa zhosli gen. tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris s manželkou. Novú knižku
uviedli „dobrým slovom“, pričom jej popriali veľa čitateľov
a autorovi veľa invencie i tvorivých síl. Následne sa autor
v krátkom príhovore poďakoval všetkým dobrým ľuďom,
ktorí sa na jeho knižke akýmkoľvek spôsobom podieľali a
každý účastník dostal do daru jeho novú zbierku s jeho venovaním a podpisom. Pri dobrom pohostení a vzájomných
rozhovoroch potom prítomní zotrvali do podvečerných
hodín, pričom autor pripravil aj jedno malé prekvapenie,
keď nechal predniesť niektoré svoje básne a príbehy v goralskom nárečí. (mm-m)
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KRAKOV

Zasadnutie Ústredného výboru
Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Na sklonku roka 2012 sa uskutočnilo zasadnutie Ústredného
výboru Spolku Slovákov v Poľsku v hlavnom sídle v Krakove. Prítomných krajanov privítal generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris
a odovzdal slovo podpredsedovi SSP Dominikovi Surmovi, ktorý
bol zvolený za predsedu zasadnutia.

P

odľa programu si zhromaždení najskôr vypočuli
správu z činnos Spolku za uplynulé obdobie, čiže
rok 2012, ktorú uviedol generálny tajomník ÚV SSP
Ľ. Molitoris. V rámci nej sa spomínali uskutočnené kultúrne podujaa, hodnola sa ekonomická situácia a invesčná činnosť – najmä v budove Centra slovenskej kultúry
v Novej Belej z pridelených prostriedkov v rámci dotácie
z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pokrok vo veci
príprav výstavby centra v Jablonke, opravy klubovne v Podvlku, propagácia spolkovej tlačiarne na slovenskom trhu,
realizácia úloh predpokladaných v rámci projektov, na ktoré bola získaná podpora z rôznych fondov, o. i. školenie
hudobníkov, dychoviek, folklórnych telies, nákup krojov
pre folklórne súbory, výlety krajanskej mládeže a de na
Slovensko, prázdninové tábory pre krajanské de, nákup
detských časopisov pre školy, kde sa učí slovenčina a pod.
Po vypoču správy sa prítomní uzniesli, že schvaľujú prácu
Spolku za uplynulý rok.
V druhom bode zasadnua obvodní predsedovia z Oravy a Spiša podali správu o volebných schôdzach, ktoré sa už
uskutočnili. Na Spiši, ako uviedol F. Mlynarčík, sa volebné
obdobie uzavrelo. Bola už aj obvodná volebná schôdza. Na
Orave, podľa G. Prilinskej, neprebehla ešte volebná schôdza
v Kýčoroch, kde sa posunulo volebné obdobie do 15. januára a po tomto období by mal byť stanovený termín obvodnej volebnej schôdze na Orave. Druhou skupinou, v ktorej
sa posunulo volebné obdobie do 30. januára bola varšavská
miestna skupina. V závislos od vyrovnania týchto otázok
sa stanoví termín celoštátneho zjazdu. Pričom sa členovia
predsedníctva zhodili, že chceli by, aby to bolo čím skôr.

Predsedníctvo zasadnutia

V nasledujúcej čas sa hovorilo o činnos Spolku v roku
2013, ktorej podstatnú časť tvoria kultúrne podujaa realizované v priebehu celého roka, o. i. Fašiangy-Ostatki, ktorých tohtoročný termín sa stanovil na 9.-10. februára, Dni
slovenskej kultúry v Malopoľsku, Prehliadka krajanských
dychoviek, činnosť Galérie slovenského umenia v Krakove,
podujaa pre de a mládež: recitačná súťaž, súťaž o Slovensku, výlety na Slovensko, prázdninové tábory, detské
časopisy objednávané do škôl, kde sa vyučuje slovenčina
a ďalšie, ktoré budú realizované aj v tomto roku. Prijal sa
plán práce na rok 2013.
Predposledným bodom bola činnosť redakcie Život.
Prítomní konštatovali, že sú spokojní s obsahom časopisu.
Je to pre nich zdroj informácií nielen z krajanského diania,
ale aj domovskej krajiny. Uvítali by v každom čísle viac informácií o svojich obciach, čo vo veľkej miere závisí od informácií zasielaných redaktorom z jednotlivých miestnych
skupín. Tam, kde sú akvni dopisovatelia, odzrkadľuje sa
to aj na stránkach Života.
V diskusii sa hovorilo o rozličných otázkach, ktoré treba
riešiť, o. i. slovenských sv. omšiach, o vyučovaní slovenského jazyka na školách, organizácií kultúrneho diania
v miestnych skupinách a prepojení so sídlom. Poukazovalo
sa na to, že tam, kde sú otvorené klubovne, kultúrny život
je predsa živší. Bol podaný návrh, aby prítomní pouvažovali o pamätnej plakete alebo medaile Spolku Slovákov v
Poľsku, ktorou by sa mohlo oceňovať krajanov za ich prínos
v prospech Spolku. Krajan B. Knapčík vyjadril svoje potešenie, že v Živote nachádza informácie aj z diania u krajanov
žijúcich na Sliezsku a oceňuje to. Zároveň odovzdal vianočno-novoročný pozdrav od miestnej skupiny na Sliezsku pre
všetkých krajanov.
Členovia ÚV SSP prijali uznesenie, že v súvislos s rezignáciou predsedu prof. J. Čongvu z mandátu v Spoločnej komisii vlády Poľskej republiky a národnostných a etnických
menšín, delegujú ako zástupcu slovenskej národnostnej
menšiny do tejto komisie generálneho tajomníka ÚV SSP
Ľ. Molitorisa. Zároveň sa uzniesli, že vo veciach spojených
s otázkami tlačiarne bude jej činnosť zastupovať a veci vybavovať jednoosobne generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris.

Prítomní členovia ÚV SSP
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BLAHOŽELANIA
Lesk strieborných
šperkov
je matný opro tejto
slávnostnej chvíli.
Chvíli, v ktorej
si pripomíname
spolu s vami 25. výročie
Vášho sobáša.
Lesk strieborných
šperkov
len na krátku chvíľu
upúta oko človeka
a potom zovšednie.
Ale lesk Vašich
strieborných vlasov,
Vašej striebornej lásky
nemôže zovšednieť
ani Vám,
ani nikomu z Vašich blízkych,
ktorí sú tu dnes s Vami, aby Vám naozaj z celého srdca
úprimne zablahoželali k tomuto Vášmu striebornému
výročiu.
Striebro, strieborný šperk časom očernie.
Ale nech nikdy neshne tento údel Vašu
vzájomnú úctu, lásku a porozumenie!

***
Slávnostné je ovzdušie dnes, atmosféra zvláštna,
občania, čo chystá sa tu v tejto sieni za slávu?
Veď je celá obec na nohách a taká šťastná,
lebo drahí Katarína a Franšek
slávia svadbu diamantovú!
Boli by sme všetci veľkí nevďačníci,
miesto srdca by sme v hrudi kameň mali,
keby sme sa tu dnes do jedného všetci
drahým našim jubilantom nepoďakovali.
Pevné zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a Franška Svočíkovcov z Vyšných Lápš, ktorí 26. januára slávia
60. výročie svadby, prajú dcéra a synovia s rodinami a ku
gratulácii sa pripája aj brat s rodinou.
***
Prišli sme sem ako Vaše vlastné de
blahoželať k Vašej zlatej svadbe.
Nech Vám ešte dlho zlaté slnko svie
na e roky zasiate ež v zlatej siatbe.
S nami ež aj Vaši vnuci - detné de sú tu,
starkí naši, drahí oslávenci, milí!
Želáme Vám zdravie, šťase, veľa spokojnos,
by ste v láske, božom požehnaní dlho medzi nami žili!

Blahoželanie zasielame Franškovi a Małgorzate Lukašovým z Kanady, pochádzajúcim z Novej Belej, pri príležitos 25. výročia sobáša, ktoré oslávili 30. januára 2013.
Pozdrav k výročiu sobáša zasielajú de i celá rodina.
***
Veru, dnes je to už 15 rokov, čo ste sa vzali,
teraz sa ešte viac milujete, vtedy ste sa mali radi...
Roky bežia, no vy sa stále máte
radi a držíte pri sebe,
nemáte len rodinu,
ale aj sami seba na svete...
Viete, že vždy jeden na druhého sa môžete spoľahnúť,
vždy, keď sú nejaké problémy,
rozumne sa viete dohodnúť...
Podporujete jeden druhého
a vždy sa držíte spolu,
môžte sa vybrať
aj nakoniec sveta spolu...
Lebo viete, že ten druhý
pozná cestu späť,
že jeden bez druhého si už neviete predstaviť svet...
A preto si pripime na tento vzácny deň,
že byť spolu nie je len
obyčajný sen.
1. februára 2013 oslávia 15. výročie svadby Jolanta a
Richard Starostovičovci z Pekelníka, ktorým k jubileu zasiela blahoželanie mama, sestra Joanna a brat Boleslav
s rodinami.
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Tento vinš patrí Anne a Jozefovi Krišíkovcom z Vyšných
Lápš pri príležitos 50. výročia sobáša. Slová vďaky za pomoc pri výchove vnukov zasielajú syn a dcéry s rodinami
a vnuci sa chcú takež poďakovať za dobré rady, pripomienky a životnú múdrosť, ako aj za čas, ktorý im venujú
a spoločný spev pesničiek. Veľkú pusu za všetkých posiela
pravnučík Janko.
***
Milá Lýdia,
prajeme všetko najlepšie k Tvojmu
krásnemu sviatku,
hlavne veľa úprimnej lásky,
ktorá vždy príjemne na srdci zohreje,
pevné zdravie pre Teba a všetkých
Tvojich blízkych,
život plný naplnených snov a každý
deň nech vyčarí
úsmev žiariaci na Tvojej tvári.
Vinš patrí Lidii Zarembovej-Šoltýsovej zo Zakopaného, ktorá oslávila krásne 50. narodeniny. Želanie je zasiela
manžel s deťmi, mama, sestra s rodinou a rod. Mošových.
1/2013
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Novoročné stretnutie
pre rodičov

Otvorila si dvere do veľkého sveta,
ani sama nevieš, ako.
Za nimi však boli samé cudzie tváre,
až si sa trocha zľakla.

Na začiatku nového roka zorganizoval folklórny súbor
Zelený javor v Obecnom kultúrnom dome v Krempachoch
stretnue pre rodičov. Najskôr sa zhromaždeným prihovorili
najmladší členovia súboru s koledníckym pásmom a zaspievali spolu s nimi koledy. Podelili sa aj oblátkou a blahoželali
si. Potom javisko patrilo moderným tancom, ktoré uviedla
mládež a napokon pozvali rodičov, aby sa pripojili a naučili
sa tancovať moderný tanec Makarenu. Veselos bolo neúrekom a rodičia sa na tom veľmi dobre zabávali. Boli aj hry
a súťaže, čo podporilo dobrú náladu. Nesmela chýbať aj tzv.
súborová „mačanka”, ktorú účastníci ochotne okúsili. Prajeme všetkým pekný nový rok! (ZJ-M. Wnęková)

Ako rástli roky, pribúdalo dverí,
sem tam si strala prehľad.
Nemala si vždy šťase vstúpiť do
tých pravých,
občas si musela prehrať.
Dôležitý nápis - prísny zákaz vstupu
aj Teba občas dráždil.
Pašovaný pohľad cez kľúčovú dierku
vyskúšal takmer každý.
Na niektoré dvere musíš jemne klopať,
zbytočne Ťa to hnevá.
Takmer ako ľudia potrpia si na to,
hoci sú iba z dreva.
Tento vinš patrí Márii Chalupkovej z Novej Belej, ktorá 3. januára 2013 oslávila krásne 18 narodeniny a pri tejto
príležitos jej zasielajú blahoželanie rodičia, súrodenci, teta
s rodinou, sesternice, bratranci a krstný otec s rodinou.
***
Dňa 10. novembra 2012 oslávila krásne životné jubileum 83
rokov krajanka Mária Kotlárová
z Pekelníka. Čitateľkou krajanského časopisu Život je od jeho
počiatku a spolu s rodinou ho
číta podnes. Pri tejto príležitos
jej členovia MS SSP v Pekelníku
želajú veľa zdravia, šťasa a rados.
Ján Švientek

***
V Živote č. 2/2012 na strane 31 bolo uvedené, že oslávenkyňa mala 80 narodeniny a správne by to malo byť
70. Za vzniknutú chybu sa jej ospravedlňujeme.
Redakcia

Milá oslávenkyňa,
čas ten stále niekam
ponáhľa sa míľovými krokmi.
Nikoho z nás nevynechá,
keď pridáva roky...
Do ďalších rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa zdravia, božieho požehnania
a porozumenia v rodine.
Tento narodeninový vinš putuje ku krajanke Helene
Domijanovej z Fridmana pri príležitos jej 70. narodenín,
ktoré oslávila 18. decembra 2012. Želania zasielajú de s
rodinami, vnúčence, pravnuci a celá ostatná rodina.
ročník 55

Jurgovské Malé divadlo
sveta opäť zožalo úspech
Na začiatku novembra vlaňajšieho roka boli jurgovskej
verejnos uvedené dve zaujímavé divadelné hry v podaní
amatérskej divadelnej skupiny Malé divadlo sveta v réžii L.
Chovanca. Prvá s názvom Tulák a príbehy (poľ. Włóczega i
baśnie) a druhá s názvom Kráľ vychádzajúceho Slnka (poľ.
Król Wychodzącego Słońca). Prvá rozprávala o láske, ktorá
sa prejavuje prostredníctvom súcitu a otvorenia srdca pre
druhého človeka, ktorý sa často nachádza v menej komfortnej životnej situácií než my.
Druhá hra rozprávala o nádeji prostredníctvom príbehu hlavného hrdinu, ktorý čakal na príchod kráľa. Hrdina
v monotónnej každodennos žije nádejou na stretnue s
kráľom, ktorý mu sľúbil, že ho navšvi. Nevie sa ho dočkať
a do jeho srdca sa vkradla neistota a váhanie, či kráľ naozaj
príde. Bolo to súčasne zobrazením boja dobra so zlom, kde
dobro víťazí.
Veľký obdiv a potlesk patril všetkým hercom od najmladších až po najstarších, ktorí sa tri mesiace pripravovali
pod okom šikovného režiséra, aby divákom zaisli nezabudnuteľné zážitky. Všetkým hercom a podporovateľom v
ich snažení prajeme veľa elánu a úspechov.
Tieto hry boli uvedené aj mimo Jurgova, kde mali takež úspech u publika. (Sylwia Plucińska)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Oprava
V Živote č.12/2012 v článku Vivat Beňovský, náš spoločný hrdina nebol spomenutý ako hosť prítomný na tomto poduja generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris.
Za vzniknutú chyby sa ospravedlňujeme.
Redakcia

Foto: MS

Foto: MS

Pekným zvykom sa stalo,
že veriaci, ktorí prichádzajú na
sv. omšu v slovenskom jazyku
do kostola sv. Kríža v Krakove,
sa vždy pred Vianocami spoločne stretnú na oblátkovom
stretnu, ktoré sa organizuje
na fare na podnet tamojšieho
farára vdp. Pawła Kubaniho v spolupráci s Generálnym
konzulátom SR v Krakove a Miestnou skupinou Spolku Slovákov v Krakove.
Tohtoročné
stretnue sa konalo 18.
decembra 2012 po sv.
omši v slovenskom jazyku. Všetci prítomní sa
počas spoločnej modlitby hlbšie zamysleli nad
blížiacim sa vianočným
obdobím, podelili sa oblátkou a popriali si všetko dobré do nového roka. V príjemnej atmosfére a priateľskom duchu si zhromaždení zaspievali vianočné piesne,
známe slovenské a poľské koledy a ponúkli sa dobrôtkami
prichystanými na stoloch i pripili si na požehnaný a dobrý
vstúp do nového roka. (aj)

Na začiatku decembra 2012 sme uvítali v redakcii Život návštevu krajanov zo Srbska, s ktorými sme sa ochotne porozprávali o postavení Slovákov v Poľsku a v Srbsku,
o problémových otázkach, s ktorými sa stretávame my
a oni v bežnej praxi. Bol to zaujímavý rozhovor aj o vydavateľskej činnos u nich, o tom, ako pripravujú svoje časopisy, vydávajú početné literárne diela Slovákov v Srbsku,
ako distribuujú svoje časopisy k čitateľom a prešli sme všeobecne otázky týkajúce sa Slovákov žijúcich v zahraničí.
V Srbsku slovenská komunita je veľká, keďže tam žije
niekoľko desiatok síc Slovákov. Vďaka tomu majú celé
slovenské obce, samosprávy a slovenčinu používajú aj na
úradoch či školách.
Spoločne sme sa zhodli na tom, že aj keď sa v dennodennej praxi stretávame s odlišnými problémami, spája
nás zápas o udržanie slovenskos v inonárodných prostrediach, v ktorých pôsobíme, zachovanie našich tradícií
a slovenského národného povedomia, čo je rozhodujúce
pre celú slovenskú obec žijúcu mimo územia Slovenskej
republiky. (aj)
Foto: MM-M

Oblátkové stretnutie
na fare

Foto: MS

Návšteva krajanov
zo Srbska

Dar srdca
Do našej akcie Dar srdca sa zapojila krajanka
ANNA PASTUSZEKOVÁ z USA sumou 200 amerických dolárov pre potreby Spolku Slovákov v Poľsku.
Srdečne ďakujeme!
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispievať na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św.
Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. III/O
Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE

ODIŠLI OD NÁS

Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej
kaplnke v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

Dňa 11.decembra 2012 zomrel v Pekelníku vo veku 82
rokov krajan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

január –13.01.2013
február – 10.02.2013
marec – 10.03.2013
apríl – 14.04.2013
máj – 12.05.2013
jún – 09.06.2013
júl – 14.07.2013
august – 11.08.2013
september – 08.09.2013
október - 13.10.2013
november – 10.11.2013
december - 08.12.2013

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný
utorok mesiaca (s výnimkou decembra) v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

január – 29.01.2013
február – 26.02.2013
marec – 26.03.2013
apríl – 30.04.2013
máj – 28.05.2013
jún – 25.06.2013
júl – 30.07.2013
august – 27.08.2013
september – 24.09.2013
október – 29.10.2013
november – 26.11.2013
december – 17.12.2013

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej
o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Marna o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebasána 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 Nanebovzaa 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.
Ždiar – farnosť Navšvenia Panny Márie o 7.45 hod.
a 9.30 hod., ﬁliálka Tatranská Javorina – kostolík
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Marna o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.
ročník 55

JÁN KRÓL
Zosnulý bol čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás vzorný krajan, otec, dedo a pradedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Pekelníku

Dňa 10. decembra 2012 zomrel vo
Vyšných Lapšoch vo veku 61 rokov krajan

FRANTIŠEK KRIŠÍK
Zosnulý bol členom miestnej skupiny SSP vo Vyšných Lapšoch a dlhoročným čitateľom časopisu Život. Patril aj
do radov hasičov. Odišiel od nás dobrý
krajan, starostlivý manžel, otec, brat
a príbuzný. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch

Dňa 29. novembra roku 2012 zomrela vo Fridmane vo veku 99 rokov krajanka

ALŽBETA IGLAROVÁ
rod. Prelichová
Zosnulá bola členkou MS SSP vo
Fridmane a zároveň vernou čitateľkou časopisu Život. Bola vychovaná v slovenskom duchu.
V miestnom kostole viedla modlitby v slovenskom jazyku
a spievala pesničky. Bola šikovnou a veselou osobou, ktorá
sa s nami vždy rada porozprávala.
Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá matka, svokra, babička a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane

Dňa 17. novembra 2012 zomrela
v Harkabúze vo veku 69 rokov krajanka

EMÍLIA RAPAČOVÁ
Zosnulá bola členkou Miestnej
skupiny SSP v Harkabúze a vernou
čitateľkou časopisu Život. Odišla od
nás verná krajanka, starostlivá matka
i babička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Harkabúze
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Čo sa robí na dvore?

autor PAVOL ŠTEFÁNIK

OD SMIECHU ĽAD VONKU PUKÁ,
KEĎ FUJAČIK DO
SNEŽNÉ

– IČKY ZAS FÚKA.

BEZ

MRZNE

ČO SA STALO, ČO SA ROBÍ?
-ČÍK DVOR UŽ ZDOBÍ,
NA
Milé deti,

FARBÍ

PRIŠLA ZIMA BIELUČIČKÁ.

Vašou úlohou bude pozrieť si pozorne stopy zvierat, ktoré našli Alenka a Janko v lese. Skúste povedať, komu patria
stopy mláďat. Spojte ich čiarami s väčšími stopami, ktoré sú vedľa obrázka.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s ﬁnančnou podporou Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí.
V decembri sme odmenili: Paulínu Vnenčákovú z Kacvína a Filipa Malíka zo Spišskej Starej Vsi.
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PODSKLIE

Text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ
Všetky dni v starom kalendári sa už minuli a nám neostáva nič iné,
len zavesiť na stenu nový rok. Teda – kalendár na nový rok. Že vraj je
trinástka nešťastným číslom. Ľudia ju nemajú radi. Predstavte si, že
niektoré hotely nemajú trináste poschodie. Idete výťahom a po dvanástom poschodí nasleduje hneď štrnáste. Ale ja tým poverám neverím. Mne sa trinástka páči. Mám ju dokonca na školskom športovom
drese a minulý rok som s ňou vyhrala preteky v behu. Okresné!
Ja verím, že tento rok bude super. Na Silvestra som mala kopec
tajných prianí. Ale keďže sú tajné, samozrejme vám ich nemôžem prezradiť. Čo keby sa potom nesplnili!? Aj vy ste si o polnoci niečo želali?
No ak by aj náhodou nie, tak ja vám s tým rada pomôžem.
Žo in novoročný príhovor.
Milí moji veľkí i malí kamará!
V novom roku 2013 Vám všetkým želám len to najlepšie. Aby sa
každý deň začal s úsmevom. Aby ste sa vy usmievali na slniečko a ono
stále na Vás. Aby dáždik všetkých osviežil, vetrík usušil a hmla objala
a upokojila. Prajem Vám, aby tma prinášala len krásny čas na snívanie.
Aby sny boli nevšedné a farebné a aby sa e najkrajšie sny aj splnili.
Želám Vám veľa zdravia a sily, aby ste mali rýchle nohy, šikovné
rúčky a bystrú hlavu. Nech máte vždy kopec dobrých nápadov, zlepšovákov a vynálezov. Nech sú z Vás šikovní majstri, alebo umelci, alebo
športovci, alebo ... (doplň, čo sa  páči ☺).
Nech Vám mamky varia jedlá, ktoré máte radi a v školskej jedálni
nech je tento rok menej šošovicového prívarku. Nech je chlebík vždy
čerstvý, mliečko vždy sladké a syr vždy z toho druhu, ktorý zbožňujete.
Nech Vám aj zelenina viac chu . A nech už rodičia pochopia, že sladkos nám neubližujú (samozrejme, v rozumnom množstve).
Tak teda, moji milí, nech tento rok bude veselý, dobrodružný a nevšedný a nech máte vždy okolo seba veľa dobrých priateľov, s ktorými
sa o svoje dobrodružstvá môžete podeliť. Tak ako ja s Vami.
Vaša Žo a

ročník 55

Obec Podsklie bola založená v
druhej polovici 16. st. ako valaská
dedina na území Oravského hradu, pod Ondrejovským vrchom,
ktorý stojí na severnej strane
chotára a dnes sa volá Veľký diel.
Toto územie bolo pôvodne súčiastkou bukovinského a predtým jablonského chotára. Východná časť
dediny neskôr splynula celkom
s Bukovinou a preto bola od konca
17. st. uvádzaná spoločne s touto
obcou. V Podsklí žila stará zemianska rodina z Trenčianskej
župy – rodina Bacho, ktorá
sa tu osadila pravdepodobne
priženením sa do rodiny Bukovinských a ktorá zastávala
rozličné stoličné úrady a služby
v Uhorsku. Obyvatelia sa venovali najmä roľníctvu a chovu dobytka. Začiatkom 19. storočia začali v Podsklí stavať kostol svätej
Rozálie, ktorý je dodnes hlavnou
dominantnou obce. V roku 1920
bola obec spolu s niekoľkými
ďalšími oravskými obcami pripojená k Poľsku, v roku 1939 späť
ku Slovensku a v roku 1945 opäť
k Poľsku, kde leží dodnes. V Podsklí v súčasnos funguje miestna
skupina Spolku Slovákov v Poľsku. (mm-m)

Kostol v Podsklí

Kostol v Podsklí
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UMENIE A ŠPORT

Zuzana Štefečeková najlepšou
športovkyňou roka 2012 na Slovensku

Milan Budzák

Na potulkách svetom
Na potulky svetom goral sa dal,
sníval o šťas a nielen pre seba.
Dobrou zvesťou o stole
plného chleba, svojich doma
potešiť chcel.
Prešiel polku sveta, zúfalo
to vysnívané hľadal.
Svet mu nádej dával,
do vzdialených končín
ho pozýval. Tvrdý goral,
na drinu zvyknutý,
v zodratých topánkach
na nohách, nádej nestrácal.
Spoznal kraje, kde chlieb sa
ľahko dorábal. Videl mestá,
slávou ožiarené, no on stále
niečo iné hľadal.
Veľa vody u potoku v jeho
rodnej dedinke preeklo,
kým hrdý goral pochopil,
kde je miesto jeho.
So sklonenou hlavou,
s úzkosťou v srdci na svoj
rodný grunt po dlhom
putovaní sa vracia.
V srdci už istotu má,
že šťase, ktoré tak dlho
hľadal, doma ho čaká.

spracovala AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Slovensko má nadaných športovcov dosahujúcich výborné výsledky, o čom sa presvedčila slovenská verejnosť pri hlasovaní v tradičnej ankete Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov OVB Športovec roka 2012. Víťazka ankety za
rok 2012 bola slávnostné vyhlásená tesne pred Vianocami v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, a stála sa ňou strieborná olympijská medailistka
v trape žien Zuzana Štefečeková, ktorá vystriedala v tejto ankete víťazov roka 2011
vodných slalomárov Petra a Pavla Hochschornerovcov.

O

SPIŠSKO-O
-OR
RAVSKÉ PEXESO

(Básnická zbierka Zamagurie moja láska, 2012)
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lympijská medailistka Zuzana Štefečeková sa narodila 15. januára
1984 v Nitre. Tam dosiahla základné a stredoškolské vzdelanie. Dva roky
študovala na Vysokej škole ekonomickej v Banskej Bystrici, potom prešla na
diaľkové štúdium misijnej charitavnej
práce na Vysokej škole zdravotníctva
a sociálnej práce Sv. Alžbety v Braslave
- v júni 2008 obhájila bakalársku prácu
z detskej onkológie, v roku 2010 ukončila magisterské štúdium. Teraz študuje v Inštúte fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie UCM v Piešťanoch. Zaujíma ju masérska práca. Má
rada českú a slovenskú hudbu – najmä
skupinu Desmond, romány, psychologickú a odbornú literatúru a s chuťou si
pozrie dobrý ﬁlm. Jej športovým hrdinom je Usain Bolt a najväčším miláčikom
pes Alex, ktorý ju sprevádza a aj s ňou cvičí. Má nadanie nielen pre šport, ale aj
jazyky. Ovláda anglický, nemecký a španielsky jazyk.
Od najmladších rokov mala blízky vzťah k športu. Už ako začiatočník v skeete dosahovala dobré výsledky. Od juniorských čias je jednou z najlepších
svetových strelkýň v trape. V súčasnos je jedinou slovenskou športovkyňou
vôbec, ktorá v tejto olympijskej disciplíne drží svetový rekord. Doteraz vyhrala
štvoro pretekov Svetového pohára, najviac zo slovenských žien v histórii.
Najlepšia slovenská strelkyňa v trape za svoju kariéru dosiahla niekoľko
vynikajúcich výsledkov. Medzi najväčšie úspechy z majstrovsev Európy patrí
druhé miesto z Cypru (2008), tree miesto zo Slovinska (2006) a dve piate
miesta zo Srbska (2005) a Španielska (2007).
Najväčším úspechom je pre ňu ale tul Majsterky sveta z Mníchova (2010),
vôbec ako prvej Slovenky v trape, ktorý jej zaručil miestenku na OH v Londýne. Predtým obsadila deviate (2007) a tree miesto (2003). Skvelý úspech dosiahla aj na LOH v Pekingu pred štyrmi rokmi. Vystrieľala striebornú medailu,
keď jej zlato ušlo len o kúsok. Striebro si odniesla aj z OH v Londýne. Trénuje
ju Branislav Slamka. Patrí do klubu ŠKP Trnava – Stredisko štátnej športovej
reprezentácie MV SR Braslava.
Býva v Nitre, trénuje predovšetkým v Trnave a Sielnici. Doplnkovo aj rekreačne sa venuje plávaniu, squashu, stolnému tenisu, ﬁtnesu, snoubordingu
a lyžovaniu. Získala viaceré ocenenia a k tým najvýznamnejším patria: v roku
2003 získala Cenu Ondreja Nepelu udeľovanú Slovenským olympijským výborom športovcom mladším ako 23 rokov s výraznou športovou perspekvou.
Zasa v roku 2011 bola ocenená ako najúspešnejší športovec rezortu Ministerstva vnútra SR za r. 2010.
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Skvelý Mercedes-Benz
Monument Mercedes-Benz CLS 350 CDI BE Shoong
Brake z každého zorného uhla vyžaruje urodzenosťou. Fascinuje nízkou a pozoruhodne šhlou siluetou. Jeho pružný
motor a sedemstupňová automacká prevodovka sú skvelým odporúčaním aj na ťahanie prívesu.
Po pohodlnom nastúpení sa telo zaborí do komfortného vyhrievaného aj klimazovaného mulobrysového kresla s perforovanou kožou, v ktorom sa dá doladiť
prakcky všetko na mieru – vrátane dĺžky sedáka, polohy
bedrovej opory aj zovrea bočníc. Ak pripusme k slovu
akvny režim, pri prejazde zákruty sa automacky vystužuje tá bočnica, na ktorú práve odstredivá sila tlačí telo.
Kompletné nastavenie polohy sedadla, volantu aj vonkajších zrkadiel sa dá uložiť do pamäte.
Vodič ma k dispozícii mnohé vymoženos. Napríklad v
bohato štruktúrovanom menu graﬁcký indikátor ekonomickej jazdy zobrazuje podiel akcelerácie, brzdenia a rovnomernej jazdy na absolvovanom úseku. V zornom poli sa
zobrazujú aj aktuálne rýchlostné limity. Takež pomáha
asistent mŕtveho uhla a udržania jazdného pruhu, ktorý
spáča nielenže prebudí chvením, ale i intenzívne pribrzďuje. Jazdu spríjemňuje solídne ozvučenie Harman Kardon.
Nechýba ani parkovacia kamera a asistent parkovania. Vo
vnútri je dosť miesta, dokonca i v strede na zadnej lavici.
A to nielen pre cestujúcich, ale i pre batožinu.
Automacká sedemstupňová prevodovka plne využíva
prednos dieslového motora. Turbodiesel 3,0 l V6 si za-

kladá na výkone a ešte viac na pružnos. Akcelerácia na
stovku v čase pod sedem sekúnd zaručuje veľmi dobrú dynamiku aj radosť z predbiehania.
Radosť z jazdy spríjemňuje pneumacké pruženie Airmac, na ktorom cestujúci cía jak na lietajúcom koberci.
V komfortnom režime v kombinácii s pneumakami formátu 255/35 naahnutých na devätnástkach AMG odﬁltruje všetko, len aby sa posádka cíla ako v bavlnke. Ani
športový režim nie je vyslovene tvrdý. Len spoľahlivejšie
paciﬁkuje pohyby karosérie. Mercedes sa na diaľnici cí
ako doma, ale ani motanie sa v sesnených pomeroch
podzemných parkovísk mu nie je cudzie vďaka tradičnej
prednos Mercedesov – predné kolesá sa dajú otáčať až
do nemožných uhlov. V kombinácii s priemernou spotrebou 6,1 l/100 km, maximálkou 250 km/h, zrýchlením
6,6 s z 0 na 100 km/h, je snom nejedného šoféra. Len tá
cena... (ms)

Z kuchyne dolnozemských Slovákov
Kapustnica
1/4 kg kyslej kapusty (asi za hrsť), 1/2 litra kapustnej
polievky, vody podľa chu, 1 väčšia cibuľa, trochu mletého korenia, 1/2 kg údeného mäsa a údenej klobásy alebo
3/4 kg hovädzieho mäsa, 1/4 litra paradajkového pretlaku, soľ, trochu cukru, 3 lyžice spustenej mas, 2 lyžice múky,
1 lyžička červenej sladkej papriky, 1 malá cibuľka alebo
4 struky cesnaku, 4-8 kúskov sušených húb, rezance alebo zemiaky, Vegeta.
Pracovný postup: Do hrnca dáme vodu, kapustnú polievku (keď je kapusta kyslá, môže vystať), drobno pokrájanú cibuľu, korenie, vymočené údené mäso, klobásu alebo
čerstvé hovädzie mäso, soľ, Vegetu a varíme zaaľ, kým
mäso nie je mäkké. Keď máme poruke, vložíme do kapustnice i suché huby, ktoré polievke dodajú dobrú chuť. Potom pridáme kyslú kapustu a varíme ďalej 15 minút. Zaaľ
na mas popražíme drobno sekaný cesnak (alebo cibuľu)
do ružová, pridáme múku, chvíľu popražíme, pridáme červenú papriku (ak sme nevarili klobásu), zalejeme studenou vodou, a keď zovrie, vylejeme do vriacej polievky. Potom do nej prilejeme paradajkový pretlak, pridáme cukor
a necháme prevrieť. K polievke pridáme zemiaky uvarené
ročník 55
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v slanej vode alebo hrubšie rezance. Mäso a polievku podávame s horčicou alebo chrenom.

Hovädzie mäso na divoko
1 kg hovädzieho mäsa zo stehna alebo sviečkovice,
2 väčšie mrkvy, 1 väčší petržlen, kúsok zeleru, 1 cibuľa,
1 bobkový list, 12 zŕn celého čierneho korenia, soľ, ocot,
cukor, 1 malá lyžička horčice, 3 dl smotany, 2 lyžice hladkej múky.
Pracovný postup: Umyté hovädzie mäso namočíme do
studeného moridla a necháme v chlade 5-8 dní stáť. Mäso
musí byť v moridle namočené celé. Potom ho v tom istom
moridle varíme alebo v rúre dusíme. Mäkké mäso vyberieme, moridlo prepasírujeme, pridáme doň horčicu, cukor a
zavaríme kyslú smotanu, v ktorej sme rozhabarkovali hladkú múku. Mäso pokrájame, vložíme do omáčky, necháme
ešte 5 minút povariť a odložíme.
Príprava moridla: Do vody dáme soľ, ocot, korenie,
bobkový list, cibuľu, očistenú zeleninu a varíme, až kým
nie je zelenina mäkká. Octu dáme toľko, aby moridlo malo
príjemnú chuť.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec,
Slovenské vydavateľské centrum : 2012

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

37

NAŠA PORADŇA

KOSMETOLOG
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KRZYSIK

Szałowy manicure w karnawale

technik
masażysta

Jest karnawał, więc można poszaleć w kwestii manicure paznokci. Zgodnie z trendami tegorocznego karnawału kolor paznokci NIE MUSI wcale pasować do stroju - ma
być traktowany jako dodatek, coś co przyciąga uwagę. Nie bójmy się odważnych brokatowych odcieni, cyrkonii i wszelkiego rodzaju zdobień. Jednymi z najbardziej popularnych szałowych manicurów w tym sezonie są: hybryda, gelColor oraz kawiorowy.
Manicure hybrydowy - jest to malowanie paznokci
specjalnym lakiero-żelem utwardzanym w lampie UV
(każda warstwa ok 2-3 minut). Odpowiednio dobrane
pigmenty zapewniają właściwy kolor i blask paznokci
nawet do 2 tygodni po nałożeniu. Paznokcie pomalowane lakierem hybrydowym zapewniają nam wiele dni spokoju, bez konieczności ciągłego zmywania i nakładania lakieru. Dzięki temu paznokcie nie są stale
poddawane działaniom rozmaitych środków chemicznych w postaci zmywaczy
i utrwalaczy. Po nałożeniu takiego manicure można wykonywać wszystkie prace
domowe, bez lęku o wygląd paznokci (jednak przy używaniu ostrzejszych środków chemicznych zalecam pracę w rękawiczkach). Lakier hybrydowy jest odporny na działanie zmywaczy do paznokci, co powoduje, że w celu jego usunięcia
trzeba umówić się do salonu kosmetycznego. Ten manicure jest odpowiedni dla
osób o zdrowych i mocnych paznokciach.
Manicure GelColor - GC nie jest lakierem hybrydowym. Jest
delikatnym żelem, przepuszczającym powietrze, niewiążącym
się mocno z paznokciem, dzięki czemu nie niszczy płytki - jest
utwardzany nie w lampie UV tylko w lampie ledowej, co znacznie skraca czas zabiegu (około 30 sekund każda warstwa). Gel
Color przeznaczony jest dla Pań z naturalną płytką paznokci, które chcą, aby lakier utrzymywał się na ich paznokciach przez bardzo długi czas
(do 3 tygodni) i miał perfekcyjny połysk bez zarysowań. Nie wnika tak głęboko
w płytkę paznokcia jak hybryda, dlatego jest odpowiedni dla osób z cienkimi
i kruchymi paznokciami. Zalety: przepuszcza powietrze, nie wiąże się mocno
z paznokciem, nie niszczy płytki paznokcia. Wady - możemy go zniszczyć w mocno chlorowanej wodzie (np. długie przebywanie w basenie), nie jest również
odporny na działanie mocnych środków chemicznych. W celu jego usunięcia
trzeba umówić się do salonu kosmetycznego.
Manicure kawiorowy - Jeżeli chcemy zabłysnąć w jeden
szalony wieczór polecam manicure kawiorowy, który można
wykonać samodzielnie w domu. Manicure ten to najnowszy
trend w zdobieniu paznokci, który polega na pokryciu płytki mnóstwem drobnych kolorowych perełek. Aby wykonać
manicure kawiorowy należy kupić gotowy zestaw lub wykorzystać bulion do paznokci (drobne kuleczki) i lakiery, które są dostępne w drogeriach.
Wykonanie:
• Dokładnie oczyść płytki paznokci z tłuszczu i zabrudzeń, przecierając je wacikiem nasączonym zmywaczem do paznokci.
• Pomalować jeden paznokieć warstwą lakieru bazowego, a gdy lekko przeschnie, nałożyć drugą warstwę.
• Na mokry lakier bazowy wysypać perełki – tak, aby pokryły całą płytkę.
• Delikatnie dociskać kuleczki do paznokcia i pozostawić do wyschnięcia na
około 20-30 minut.
• Gotowe - przyczepność kuleczek do płytki paznokcia około 10 h - za to efekt
zniewalający.
W karnawale paznokcie powinny być zadbane, eleganckie i koniecznie pomalowane na szałowe kolory.
Życzę udanej zabawy i pięknych paznokci! Dawid
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Przyczyny choroby
Witam serdecznie wszystkich czytelników czasopisma w 2013 roku. Sam tytuł
miesięcznika Život – życie czyli zdolność
organizmu do samodzielnego ruchu i rozwoju.

C

horoba to stan, który aktualnie
albo potencjalnie przeszkadza
w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. A więc czynniki choroby
możemy podzielić na trzy kategorie:
przyczyny zewnętrzne (zewnątrzpochodne). Obejmują one zewnętrzne
wpływy klimatyczne, które powodują
chorobę. Kolejna grupa to przyczyny
wewnętrzne (wewnątrzpochodne).
Obejmują one przemęczenie, wyczerpanie emocjonalne, które uszkadza narządy trzewne i w ten sposób
powoduje chorobę. Trzecią grupę
stanowią przyczyny niezewnętrzne
i niewewnętrzne. Obejmują one inne
czynniki, które, wpływają na zdrowie,
takie jak na przykład dieta, uraz itp.
6 zewnętrznych przyczyn choroby
Są to czynniki klimatyczne: wiatr,
gorąco/ogień, upal letni, wilgoć, suchość, zimno. Każdy z tych żywiołów
jest związany z określoną porą roku
i mimo, że większość z nich może być
przyczyną choroby o każdej porze
roku przyczyniają się one do wystąpienia choroby. Wiatr jest najpowszechniejszy wiosną, gorąco/ogień
– latem, wilgoć – pod koniec lata,
suchość – jesienią i zimno – zimą. Latem mamy skłoność do nabycia chorób związanych z upałem, np. udar
cieplny. Podobnie życie w wilgotnym
środowisku sprawia, że jesteśmy
bardziej podatni na choroby związane z wilgocią, np. zapalenie stawów.
Wymienione wyżej czynniki mogą
wywoływać chorobę pojedynczo, ale
w większości przypadków łączą się ze
sobą i na ludzki organizm wpływają
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dwa lub trzy czynniki jednocześnie. Inne czynniki związane
z 6 zewnętrznymi przyczynami to np.: różne czynniki organiczne takie jak: (bakterie i wirusy), chemiczne (pestycydy)
i ﬁzyczne (promieniowania jądrowe).
5 wewnętrznych przyczyn choroby
Odróżniając je od 6 zewnętrznych przyczyn nazywamy
je: wewnętrznym wiatrem, wewnętrznym gorącem/wewnętrznym ogniem, wewnętrzną wilgocią, wewnętrzną
suchością, oraz wewnętrznym zimnem. Zewnętrzny wiatr
może powodować przeziębienie, ale wewnętrzny wiatr
może prowadzić do poważniejszych problemów – potocznie nazywamy je „wiatrem wątroby”. Główne objawy wiatru
wewnętrznego to: kurcze, sztywność karku, nieruchomość
gałek ocznych, w mniej groźnych przypadkach pojawia się
drętwienie kończyn, zaburzenia widzenia i zawroty głowy.
Gorąco/ogień stany nadmiaru ciepła są zazwyczaj ostre
i trwają krótko. Pacjenci mają wysoką gorączkę, są bardzo
niespokojni, rozdrażnieni, odczuwają pragnienie, dokucza
im skąpomocz, słabo się pocą, mają zaczerwienioną twarz
i oczy oraz czasami majaczą. Natomiast stany niedoboru
ciepła są często długotrwałe. Ich przyczyna jest wyczerpanie się własnej zdrowej energii ciała. Podobnie jak gotująca się w czajniku woda ulatnia się w postaci pary wodnej,
taki i ciało traci życiowe płyny z powodu nadmiaru gorąca
spowodowanego chorobotwórczym ogniem. Wewnętrzna
wilgoć zazwyczaj powiązana jest z zaburzeniami czynności
śledziony. Gdy zachodzący w śledzionie proces przetwarzania i transportowania wody zostanie ograniczony, częstym
objawem będzie utrudnione oddawanie moczu. Jeśli wilgoć
umiejscowi się w górnej części klatki piersiowej będzie odczuwalny ucisk w klatce piersiowej i zawroty głowy. Jeśli
wilgoć umiejscowi się w okolicy żołądka, będzie odczuwalna pełność i rozpieranie w żołądku i brzuchu, mdłości lepkość lub słodki smak w ustach oraz ciężkość kończyn. Stan

wewnętrznej suchość wynika z braku lub utraty krwi i płynów ustrojowych. Może się pojawić on po chorobie, której towarzyszyła gorączka, gdy na skutek wysokiej temperatury zmniejszyła się rezerwa płynów ustrojowych lub po
obﬁtym poceniu się spowodowanym upałem albo lekami.
Wewnętrzna suchość może pojawić się po przewlekłych
chorobach lub z powodu niedożywienia i zakrzepu krwi. Klinicznymi objawami wewnętrznej suchości są: pragnienie,
sucha skóra, suche włosy, zatwardzenie, zanik mięśni i suchy
język. Zimno występuje nie tylko zimą. Podobnie jak wczesnowiosenny mróz i grad niszczy delikatne rośliny, tak i na
nasze ciało może oddziaływać nagła zmiana pogody. W zależności, w którym narządzie wystąpi wewnętrzne zimno to
da objawy zaburzenia funkcjonowania danego narządu.
7 typów ludzkich emocji
Radość, gniew (złość), niepokój, troska (zmartwienie)
smutek (żal), strach (obawa, lęk) i przerażenie (przestrach).
Te emocje są głównymi przyczynami chorób wewnętrznych,
szczególnie gdy są silne i długotrwałe oraz patogenne będą
bezpośrednio wpływać na narządy wewnętrzne i wywoływać chorobę. Na koniec pamiętajmy też o tym aby odżywiać
nasz organizm a nie zapychać głód pustymi kaloriami. Reasumując pomimo tego, że choroba nie wybiera każdy z nas
w dużym stopniu może wpłynąć na jakość swojego życia.

PRAWNIK
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa realizuje płatności bezpośrednie
i rolnośrodowiskowe za 2012 r.

Z

godnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r.
ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych. Wiosną tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich
złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich
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ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Agencja jest przygotowana do
realizacji nawet 300 tys. wypłat dziennie, jednak tempo
realizacji dopłat bezpośrednich zależy od wielkości środków i tempa ich przekazywania ARiMR przez Ministerstwo
Finansów.
W Polsce o płatności bezpośrednie ubiega się najwięcej
rolników ze wszystkich państw członkowskich UE, toteż realizacja tych dopłat przez ARiMR jest największą operacją
ﬁnansową realizowaną przez europejską agencję płatniczą.
Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone
zostanie ok. 14 miliardów złotych - 90% tej kwoty pochodzi
z budżetu UE, a pozostałe 10% sﬁnansowane jest z budżetu krajowego. Natomiast na płatności rolnośrodowiskowe
za rok 2012 zostanie przeznaczone ok. 1,5 mld zł. Płatności bezpośrednie i płatności rolnośrodowiskowe mogą być
realizowane do 30 czerwca 2013 r. (źródło: www.arimr.gov.
pl/aktualnosci).
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ZÁBAVA A HUMOR

NÁŠ TEST

HVIEZDY O NÁS
LEV (23.7.-23.8.)

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Toto obdobie bude patriť maximálnej nezávislos a kreavite. Zdravie
budete mať vynikajúce.
Vaša energia a vitalita sa
koncom mesiaca ešte zlepší. Čakajú vás
šťastné a plné lásky dni!

RYBY (19.2.-20.3.)
Sústreďte sa viac na rodinu a domov, ako na prácu. Kariére sa venujte až
v druhej polovici mesiaca.
Oplývate osobitou silou vôle
a dokážete presvedčiť ostatných o tom,
že to čo chcete vy je najlepšie.

Musíte sa zmieriť s
tým, že budú za vás rozhodovať iní. Bude skúšaná
vaša nezávislosť. Prispôsobte sa situácii, a snažte sa s každým dobre vychádzať. Zdravie bude v poriadku. Peniaze
si musíte zarobiť starou dobrou pocvou prácou.

PANNA (24.8.-23.9.)
Pre Pannu bude rok
2013 veľmi úspešným pre
kariéru. Váš úsudok ohľadne peňazí bude triezvejší.
Dobrá správa je, že zarobíte svojou kreavitou.

BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

V práci sa môžete dostať
na absolútny vrchol. Z vášho
pracovného úspechu bude
ťažiť rodina. Pripravte sa na
rýchly spád udalos. Ak ste
slobodný, čaká na vás ľúbostné dobrodružstvo. Zdravie bude v poriadku.

Nechajte prácu prácou a venujte sa rodine.
Ste veľmi spoločenskí
a milujete ľudí, spoločnosť a zábavu. Vo vašich
ﬁnanciách prebehne veľa zmien, ktoré
sú naozaj potrebné.

BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

V polovici mesiaca budete na vrchole svojich
pracovných možnos. Január je ako stvorený pre
pracovný postup a úspech.
Teraz vy budete určovať podmienky.
Zájdite na masáž a budete oddýchnu
a načerpáte nové sily.

Celý nasledujúci rok
bude o komunikácií, učení,
študovaní a rozširovaní vedomos. Vaša myseľ je jasná a pripravená absorbovať
nové informácie a aj ich ľahko prijať a
spracovať.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Medziľudské
vzťahy
budú veľmi dôležité. Buďte empackí, tolerantní
a snažte sa počúvať problémy iných. V láske vás čakajú šťastné dni. Blíženci zažijú množstvo romanckých chvíľ.

Ak vás nejaká situácia v
živote neteší a chceli by
ste ju zmeniť, teraz je na
to vhodný čas. To, čo ste
mali a mohli dosiahnuť, ste
dosiahli a teraz prichádza oddych. Sústreďte sa na rodinu, domov a dosiahnue citovej rovnováhy.

RAK (22.6.-22.7.)

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Váš sexuálny život bude
veľmi pestrý. Zamerajte sa
aj na prácu. Vaša schopnosť vychádzať s druhými
bude mať veľký význam vo ﬁnanciách.
V tomto čase je ideálne zaplať pôžičky
a zbaviť sa vecí, ktoré sú zbytočné.

Kozorožec začne rok s osobnou nezávislosťou. Nastáva
čas sústrediť sa na rodinu,
domácnosť. Vyskytne sa nejedna lákavá pracovná príležitosť.
Dôležité bude, aby pracovné možnos
nenarušili rodinnú harmóniu. (ms)
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STRELEC (23.11.-21.12.)
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Hádka je na obzore,
ako reagujete vy?
1. Ak niekto na vás na ulici volá, obráte sa?
a) áno – 4; b) nie – 0; c) len ak poznám hlas volajúceho – 2.
2. Kedy mávate najlepšie nápady?
a) skoro ráno – 2; b) cez deň – 4; c)
večer – 0.
3. Keď cestujete vlakom, ako skoro
ste na stanici?
a) Najmenej polhodiny pred odchodom – 0; b) tesne pred odchodom
– 4; c) štvrť hodiny pred odchodom
– 2.
4. Ak si idete kúpiť niečo na seba,
beriete si aj poradcu?
a) áno – 0; b) nie – 4; c) nie vždy
– 2.
5. Ak pripravujete večierok, čo je
podľa vás nevyhnutné, aby bol
úspešný?
a) plán a organizácia – 4; b) obľúbenosť hosteľa – 0; c) dobrá nálada
hos – 2.
6. Presúvate nepríjemné úlohy na
neskôr?
a) často – 0; b) niekedy – 2; c) nikdy
– 4.
7. Čo je pre vás cez dovolenku najdôležitejšie?
a) počasie – 4; b) krajina – 2; c) voľnosť – 0.
8. Ak sa povadíte s partnerom, kto
z vás urobí prvý krok na zmierenie?
a) ja – 0; b) partner – 4; c) je to vyvážené – 2.
9. Sledujete polické dialógy v televízií?
a) často – 4; b) niekedy – 2; c) nikdy
– 0.
10. Pamätáte sa, že by vám rodičia
často nadávali?
a) áno – 4; b) nie – 1.
11. Ak by vám ponúkli vo ﬁlme malú
rolu, zahrali by ste si?
a) áno – 2; b) nie – 0; c) závisí to od
odmeny – 4.
12. Ktoré z áut vás viac fascinuje?
a) na obrázku č. 1 – 4; b) na obrázku
č. 2 – 1.

č. 1
1/2013

SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?
č. 2
13. V ktorom aute sedí pokojnejší
majiteľ?
a) na obrázku č. 1 – 4, b) na obrázku
č. 2 – 1.
14. Zľaknete sa, keď buchnú dvere,
alebo zazvoní telefón?
a) áno – 4; b) nie – 4.
15. Zdravíte ľudí, ktorých stretávate
v prírode?
a) áno – 4; b) nie – 1.
16. Ako dlho vydržíte v horskej chate
osamote?
a) niekoľko dní – 4; b) niekoľko týždňov – 3; c) niekoľko mesiacov – 2, d)
niekoľko rokov – 1.
17. Už ste pokazili pointu pri rozprávaní vpu?
a) áno – 1; b) nie – 4.
18. Zapisujete si to, čo máte vybaviť?
a) často – 4, b) občas – 2; c) nie – 0.
19. Myslíte si, že niekedy je osožnejšia lož ako pravda?
a) áno – 4; b) nie – 1.
20. Mávate pocit, že vám pri rozhovoroch ľudia často nesprávne rozumejú?
a) zriedka – 0; b) niekedy – 2; c) často
– 4.
21. V akej miere vás chytá jarná únava?
a) v nijakej – 4; b) v malej – 2; c) vo
veľkej – 0.
Vyhodnotenie:
Do 30 bodov: Hádať sa? To nie je váš
prípad. Ste mierumilovný človek, ktorý sa usiluje všetko riešiť rozumne.
Cíte sa síce dotknutý, keď sa niekto
začne s vami hádať, ale snažíte sa skôr
dostať sa z aféry, ako sa brániť. Aj keď
sa pritom necíte najlepšie.
Do 60 bodov: Ak „vo vzduchu visí
hádka“, nie ste síce nadšený, ale ani
sa neľakáte. Viete, že nie vždy sa dá
hádke vyvarovať a nie vždy sú všetci
rovnakej mienky. Napriek tomu nie
ste hádavý typ a usilujete sa byť vždy
vecný.
Nad 60 bodov: Ste majster v hádaní.
Vyslovene máte potrebu spravodlivos a vždy sa angažujete tak za
seba, ako aj za druhých. Lenže pre
vaše okolie to nie je vždy povzbudivé
a nie vždy majú porozumenie pre váš
zápal.
ročník 55

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 oblas administravy, stavebníctva,
poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turisky a pod.

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

taboret gazowy

plynová stolička

frytkownica

fritéza

rozdrabniacz odpadów

drvič odpadkov

gwóźdź karbowany

ryhovaný klinec

poddostawca

subdodávateľ

transakcja swapowa

swapový obchod

fracht tranzytowy

tranzitný náklad

trata

cudzia zmenka

łyżwiarstwo ﬁgurowe na lodzie

krasokorčuľovanie na ľade

saneczkarstwo

sánkárstvo

Sudca vchádza do súdnej siene a
hneď od vchodu prerečie.
- Obžaloba mi dala 300 000, aby
som rozhodol v jej prospech. Obhajoba mi dala 200 000, aby som rozhodol
v jej prospech. Vraciam teda obžalobe
100 000, aby som bol korektný.
***
Je noc. Na lavičke v parku spí tulák.
Okolo prechádza párik. Muž potľapká
po pleci tuláka a pýta sa:
- Prosím vás, neviete koľko je hodín?
Tulák sa zobudí nahnevaný:
- Neviem, nemám hodinky.
Zaspí a o pol hodinu prejde okolo nejaký chlap, zobudí tuláka a pýta
sa to isté. Tulák odpovie, že nevie. Je
už poriadne nahnevaný, tak si vezme
pero a papier a napíše: „Neviem, koľko je hodín.” A opäť zaspí. O ďalšiu
polhodinu prechádza okolo ďalší človek, prečíta si odkaz, zobudí tuláka a
povie mu:
- Je 2.30, pane.
***
Kope Dežo s krompáčom kanál.
Nad ním sa pristaví policajt a pozerá
na neho. Dežo po chvíli prestane a povie policajtovi:
- Čo pozeráš? Keby si sa lepšie učil,
mohol si kopať so mnou.
***

Dedinčan je na zájazde vo veľkom
meste a tak si zájde aj do vinárne. Dá
si dve deci vína, na ex ho vypije, položí
na pult stokorunáčku a odíde.
- To sú dnes ale hosa - krú hlavou barman. Prepitné nechajú, ale
víno nezaplaa!
***
Poslanec, ktorý opitý na priechode
pre chodcov zrazil dvoch ľudí, sa na
súde cez prestávku pýta sudcu, aký
verdikt môže očakávať.
Sudca odpovedá:
- No ten, čo Vám hlavou rozbil
predné sklo, dostane päť rokov za vlámanie do auta a ten druhý, ktorého
náraz odhodil na 15 metrov, dostane
osem rokov za útek z miesta činu.
***
- Pán minister, môže sa ministrovi
povedať, že je vôl? - pýta sa občan.
- To sa teda nepatrí!
- A môže sa volovi povedať, že je
pán minister?
- Tak to by sa mohlo, - pripusl minister.
- Tak teda dovidenia, pán minister.
***
Premiér na míngu vraví občanom:
- My chceme len vaše dobro!
Občania:
- Ale my si ho nedáme!

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ZAUJÍMAVOSTI
Zabijak - jedlo

Výsledky nového prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie dokázali,
že obezita z nadmernej konzumácie
jedla už vo svete celkovo zabíja trikrát
viac ľudí ako podvýživa z nedostatku
stravy. Za posledných 20 rokov sa v
rámci boja pro hladu podarilo znížiť v chudobných krajinách úmrtnosť
na podvýživu, avšak v bohatých krajinách sa počet obéznych ľudí zvýšil, a
obezita sa dokonca zabývala v Brazílii
a niektorých afrických krajinách. Len
v roku 2010 zomrelo vo svete podľa
WHO na následky obezity 3,4 milióna ľudí. Tento stav je podľa jedného
z autorov výskumu výsledkom toho,
že sme prešli od sveta, v ktorom ľudia trpeli podvýživou, k svetu, v ktorom ľudia trpia chorobami spojenými
s príliš tučným a bohatým stravovaním. Napriek takejto zásadnej zmene
v stravovaní odborníci WHO hodnoa celkovú zmenu situácie pozivne.
Konštatujú tož, že dĺžka života ľudí
sa v období 1970 až 2012 predĺžila v
priemere o desať rokov.

Maddalena Douseová sa narodila
v 23. týždni tehotenstva ako jedna z
dvojičiek. Sestrička o niekoľko týždňov zomrela. Po narodení bola neuveriteľne malá a krehká a prežila len
vďaka chybe lekárov. Keď ju tož vážili
a videli, že dosiahlo 500-gramovú hranicu, ktorá sa považuje za minimálnu
hmotnosť pre to, aby bolo dieťa životaschopné, začali boj o jeho život.
Následne bábätko napojili na prístroje. Vtedy vyšlo najavo, že na váhe zabudli nožnice, ktoré vážili takmer 400
gramov. To znamená, že Maddalena
v skutočnos vážila len niečo vyše
100 gramov. Malá bojovníčka má aktuálne už šesť mesiacov a darí sa jej
dobre. Momentálne váži skoro šesť kíl
a s každým dňom je silnejšia.

Ako zomrel egyptský faraón
Ramses III.?
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Dievčatko prežilo
vďaka chybe lekárov

Dievčatko z anglického grófstva
East Sussex žije len vďaka náhode. Po
tom, ako sa predčasne narodilo, mu
lekári nedávali veľké šance na prežie. Avšak minimálnu nádej vniesla
jeho hmotnosť, preto sa rozhodli, že
budú o jeho život bojovať.

Na túto otázku konečne našli vedci odpoveď. Posledný veľký panovník
Novej ríše, egyptský faraón Ramses
III., sa pred viac ako tromi síckami rokov stal obeťou sprisahania a zomrel
s podrezaným hrdlom. Príčinu jeho
smr potvrdil vedecký m európskej
akadémie EURAC v talianskom Bolzane. Stal sa obeťou háremovej vzbury,
do ktorej bol s cieľom zosadiť panovníka z trónu zapletený aj jeden z jeho
synov. O hypotéze, že Ramses vykrvácal s podrezaným hrdlom, informovali už skôr nemeckí vedci, ktorí jeho
múmiu skúmali. Ramses III. patril k
panovníkom 20. dynase a nad Egyptom vládol tridsať rokov, do roku 1155
pred naším letopočtom. (ms)
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ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

FAŠIANGY–
OSTATKI
2013
Všetkých milovníkov folklóru a tradícií
srdečne pozývame 9.-10. februára 2013 do
Obecného kultúrneho domu v Krempachoch
na pekné podujae Fašiangy-Ostatki 2013.
Budú sa tam prezentovať folklórne súbory, inštrumentalis, speváci, spevácke skupiny zo Spiša a Oravy. Podrobnejší program
nájdete na plagátoch.
Foto: Ag
áta Jend
žejčíkov
á

Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, Kraków . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim,
Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 zł
Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša,
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 zł
Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych
opowiadań słowackich, Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 zł
Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998 . . . .13,00 zł
Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa),
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł
Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka
Milana Rúfusa, Kraków 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 zł
Antologia współczesnej poezji słowackiej,
w przekładach Bohdana Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł
Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł
Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże
(Moje krajinky, Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce,
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch,
czyli rzeź domowa, Kraków 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł
Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy
Środkowej, Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł
Milica Majeriková, Nepokojná hranica
+ DVD BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY, Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 zł
Almanach, Słowacy w Polsce cz. XII, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 zł
Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,
Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 zł
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