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KRAJANSKÉ
NOVOROČNÉ STRETNUTIA

VO FEBRUÁROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4 Hry a zábavy pre našich žiakov
5 Aj starí rodičia chodia raz do roka do školy
6 -7 Pravdivé úryvky z dejín hornej Oravy
8 Z diania na Slovensku
9 Z činnosti vyšnolapšanskej klubovne

4

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa oživili kultúrne akvity klubovne vo Vyšných Lapšoch. Zásluhu na tom majú mladí ľudia,
ktorí sa združili vo folklórnom súbore Hajduky a vyvíjajú akvnu
činnosť, ktorou sa prezentujú pred širokou domácou i okolitou
verejnosťou a zároveň oživujú a podporujú miestny zvykoslovný
a obradový folklór.

10 Horčičné zrnko
11 Zlatých 50 rokov spolu
12-14 Postoj Oravcov a Spišiakov v Amerike
k pripojeniu častí Oravy a Spiša k Poľsku II.
15-25 Oblátkové a novoročné stretnutia na Spiši
V novom roku má každý z nás nové nádeje a vytvára si nové
plány, ktoré chce realizovať. V priebehu rokov vznikla v jednotlivých miestnych skupinách pekná tradícia oblátkových a novoročných stretnu, ktoré organizujú pre svojich členov. Je to príležitosť
zablahoželať si k novému roku, ale aj stretnúť sa, porozprávať sa,
zaspievať si slovenské ľudové pesničky a aj zatancovať. Utužujú
sa týmto medziľudské i priateľské vzťahy a nadobúda sa pocit
spolupatričnos. Ako to vyzeralo v tomto roku na stretnuach
na Spiši?

15 Oblátkové stretnutie v Jurgove
16-18 Lámanie oblátky v Kacvíne
19-21 S vianočno-novoročnou náladou
v Novej Belej
22-23 Novoročné karnevalové posedenie
v Krempachoch
24-25 Krajanský večierok vo Vyšných Lapšoch
26 Oblátkové stretnutie v Krakove
27 Spomienka na primáša Severína Bizuba
28-29 Farnosť Vyšné Lapše v roku 1832 (1)
30-31 Krátko zo Spiša a Oravy
Na obálke: Žiaci z Kacvína, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka.
Foto: M. Majeriková-Molitoris. Grafická úprava: E. Koziołová.
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Deň babky a dedka v Harkabúze
spracoval MARIÁN SMONDEK
foto ILONA TRACZYK-BROŻEK
Dňa 10. januára t.r. sa uskutočnila v požiarnej zbrojnici v Harkabúze veľká slávnosť, v ktorej boli spojené dve podujatia – Deň
babky a dedka a XII. rodinná súťaž kolied a vianočných piesní.

N

a slávnosť prišlo veľa ľudí – prítomný bol vojt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz, richtári Harkabúza
a Bukoviny-Sídliska, riaditeľka Gminného kultúrneho strediska v Rabe Wyżnej Elżbieta Smółka, ako aj mnohí starí rodičia žiakov Základnej školy Márie Konopnickej
v Harkabúze. A práve pre nich žiaci tejto harkabúzskej
školy pripravili pekný program. Žiaci štvrtej, piatej a šiestej
triedy predstavili scénku zobrazujúcu betlehemský vianočný mov Božieho narodenia v oravskom nárečí a mladšie
triedy pripravili umelecký program preplnený básničkami
a pesničkami venovanými hosťom.
Ďalším bodom programu bola súťaž v rodinnom koledovaní. V zmesi hlasov viacerých generácií, niekedy dokonca štyroch, s kapelou či bez nej, si mohli hosa vypočuť
veľmi známe alebo i dávno zabudnuté koledy. Nakoniec sa
porota rozhodla udeliť nasledujúce umiestnenia:

Rodina Sączekovcov preberá cenu od vojta A. Dziwisza
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Kapela heligonkárov z Harkabúza

1. miesto získala rodina Długopolských i rodina Sączekovcov.
2. miesto získala rodina Kierpcových a Gutovcov, rodina Sutorovcov, rodina Szarlajovcov a rodina Szyszkovcov.
3. miesto získala rodina Bieńkovcov a rodina Możdżeniovcov.
Všetky súťažiace rodiny získali diplomy a odmeny, ktoré
im odovzdal vojt gminy Andrzej Dziwisz a ktoré do súťaže
nakúpilo Gminné kultúrne stredisko v Rabe Wyżnej.
Keď už ochladli emócie súťažiacich, všetci si zasadli okolo
jedného stola a začalo sa spoločné spievanie kolied i tancovanie na melódie kapely heligonkárov Franška Harkabuza
z Harkabúza a ľudovej kapely Krištofa Pieronka z Podvlka.
Toto spoločné slávnostné posedenie spájajúce sa ešte
s Vianocami a Novým rokom je jedným z tých, kde sa výnimočným spôsobom spájajú nitky viacerých pokolení, kde
staršia generácia dedkov a babičiek odovzdáva kultúrne
hodnoty a tradície svojim vnúčatám. A popritom umožňuje vnúčatám poďakovať sa starým rodičom za ich lásku
a náklonnosť v ich krásnom detskom svete.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

3

Hry a zábavy
pre našich žiakov
autor A. JENDŽEJČÍKOVÁ, F. PACIGA
foto F. PACIGA
Zimné prázdniny sú pre žiakov z Malopoľského kraja už len
spomienkou. Ubehli rýchlo, ale vďaka iniciatíve Miestnej skupiny
SSP v Krempachoch žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského
jazyka na základnej škole a gymnáziu, miništranti a lektori, ktorí čítajú lekcie na slovenských sv. omšiach a dievčatá spievajúce
žalmy v Krempachoch majú na koniec zimných prázdnin pekné
spomienky.

P

ráve výbor tejto miestnej skupiny sa rozhodol, že
pre svoje de usporiada stretnue plné hier a zábavy. Táto iniciava sa medzi členmi výboru miestnej
skupiny stretla s pochopením a pusli sa teda do príprav
spojených s realizáciou večierka. Dohodli sa na programe
a rozdelili si úlohy, kto a čo pripraví.
Zhodli sa, že najlepšou dobou bude podvečer, keď de
majú veľa času a nemajú postarané o žiadne akvity, lebo
cez deň využívajú snehovú nádielku a chodia sa sánkovať,
lyžovať, na klzisko a podobne.
De dostali najskôr peknú pozvánku, pripravenú výborom, ktorá im oznamovala, že 24. januára t.r. sú pozvaní do
miestnej klubovne na hry a zábavy.
Na začiatok stretnua všetkých účastníkov privítala
predsedníčka MS Monika Pacigová. V krátkom príhovore
pochválila de za ich snahu učiť sa slovenčinu a povzbudila ich k pokračovaniu v tomto úsilí, pretože to všetko, čo
sa človek naučí, to mu nik a nič nikdy nezoberie, ani voda,
ani oheň a ani nikto ďalší. Potom popriala všetkým dobrú
náladu a perfektnú zábavu.
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Šikovné krajanky pripravili nejaké dobrôtky na pochutenie. Na stoloch nechýbali domáce koláčiky, šaláty, nealká, cukríky, najrôznejšie chuťovky a ďalšie. Úsmev deťom
vyčarila aj pizza, ktorá, ako povedali, je pre nich výbornou
maškrtou. Ale aby to nebolo len o jedle, učitelia slovenského jazyka Anna Krištofeková, Monika Pacigová, Mária Surmová a Dominik Surma pripravili pre všetkých hlavolamy,
hádanky, kvízy, súťaž v speve kolied a vianočných piesní,
spoločné hry pre najmladších. Popritom si všetci zároveň
precvičili slovenčinu. Vyhrať de mohli perá, ﬁxky a sladké
odmeny, na ktorých si pochuli.
Okrem toho, že de hádali, museli aj samé niečo predviesť. Niektorí zarecitovali pekné slovenské básničky, iní
zaspievali slovenské pesničky alebo koledy. Všetci boli odmenení veľkým potleskom a aj odmenou.
Okrem toho si mohli de pozrieť verejnú knižnicu, kde
na nich čakala krajanka Alžbeta Klukošovská so zaujímavými knihami, počítačovými hrami a ďalšími prekvapeniami.
Deťom sa takýto večierok veľmi páčil. Mali nielen
postarané o zábavu, ale ež o pochúťky. Dokonca aj 
starší žiaci z gymnázia ocenili organizačné úsilie miestnej
skupiny. Dobrá nálada a výborná zábava neopúšťala de
do neskorých hodín. Páčilo sa im veľmi, keďže na odchod
domov ani nepomysleli.
Výboru miestnej skupiny v Krempachoch patrí poďakovanie za vynaložené úsilie a ochotu podporiť takýmto
spôsobom slovenčinu.
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Aj starí rodičia chodia raz do roka do školy
spracoval MARIÁN SMONDEK
foto ARCHÍV ZDRUŽENEJ ŠKOLY V PODVLKU
Školský deň babky a dedka už však nevyzerá ako tie zamladi,
keď sa museli učiť a pretrpieť si svoje chvíle pred tabuľou. Prichádzajú do školy s radosťou, pretože tu ich už nikto neobdaruje zlými známkami, ale láskou, nehou, radosťou a vďačnosťou, pretože
do školských lavíc ich teraz privádzajú vnúčatá. Nepochybne deň
babky a dedka ktorý je každoročne venovaný starým rodičom,
patrí v školách a škôlkach k najkrajším podujatiam. A výnimkou
nie je ani Združená škola v Podvlku.

P

ekný program pre svojich starých rodičov si pripravili nielen žiaci základnej školy, ale i škôlkari, ktorí
sa najprv spoločne predstavili v betlehemskej hre
o narodení Ježiška a následne zarecitovali rad básničiek
a vinšov venovaných starých rodičom. Podvlčianski žiaci
zorganizovali slávnosť pre starých rodičov tento rok veľmi
skoro, už 8. januára, pretože potom sa už začínali zimné
prázdniny, na ktoré sa veľmi tešili. Dôležité je však to, že
na starých rodičov nezabudli a pripravili pre nich nielen
Hľadisko bolo zaplnené do posledného miesta
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pekný program, ale i darčeky. Predsa je lepšie skôr ako
vôbec.
Starých rodičov srdečne v škole privítala riaditeľka Alina Leksander, ktorá všetkých srdečne pozvala na pripravený program. Otvorili ho žiaci šiestej triedy, ktorí si na
túto slávnosť pripravili jasličkové predstavenie o narodení
Ježiška, počas ktorého zaspievali niekoľko pekných kolied.
Keďže speváckych talentov je na Orave naozaj neúrekom
a dedí sa z pokolenia na pokolenie, ani starí rodičia nezaháľali a svojim malým ratolesam v spievaní s radosťou
pomohli. Následne si hosa mohli vypočuť zaujímavé príbehy v oravskom nárečí, s ktorými sa s radosťou prezentovali najlepší rozprávači podvlčianskej školy. Žiaci prvej,
druhej a tretej triedy pripravili krátky umelecký program,
v rámci ktorého pripravili pre svojich starých rodičov rad
básničiek, pesničiek a vinšov. Na záver programu zaspieval
žiacky zbor niekoľko kolied. O tom, že sa starým rodičom
predstavenie veľmi páčilo, svedčí veľký potlesk, aký žiaci
zožali za svoju námahu.
Na záver si všetci hosa ako aj žiaci pochuli na všakovakých dobrôtkach, ktoré pri tejto príležitos pripravili pre
pozvaných rodičia žiakov.

Starší žiaci pripravili jasličkové predstavenie...

... a mladší rad piesní, básní a vinšov
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HORNÁ ORAVA

Pravdivé úryvky z histórie hornej Oravy
autor KAROL NOVÁK
Jablonka, december 2012
Oravské cesty
Tieto informácie mi povedal dedko, keď bola budovaná
cesta z Trstenej cez Jablonku k štátnej hranici v Podvlku.
Cez Oravu viedla kedysi obchodná cesta, ktorou kupci vozili tovar z Uhorska do Poľska a z Poľska do Uhorska, najmä soľ. Na hornú Oravu sa z Tvrdošína dostali cez Úse,
potom cez Osadu a okolo dediny Oravské Hámre, ktorá
je zaplavená Oravskou priehradou, podobne ako aj Úse.
Ďalej viedla cesta smerom hore pozdĺž rieky Čierna Orava okolo lesa Jelešna popri dolnej čas Chyžného do Jablonky-Borov. Poznal som tú cestu, jazdil som ňou s otcom
v rokoch 1942 a 1943 do Osady po prasatá. Ďalej cesta
viedla východnou stranou Jablonky smerom do Orávky na
Studžonky, na Danielky do Podvlka a ďalej cez štátnu hranicu do Poľska. Najhorší úsek tejto cesty bol do strmého
kopca z Orávky na Danielky. Oravci nazývali túto cestu Furmanec, teraz ju volajú Soľnou cestou (poľ. Szlak Solny).
Ako mi rozprával dedko, na začiatku sedemnásteho storočia cestovala cez Oravu dostavníkom cisárova manželka.
Keď videla, aká je tá cesta pre kupcov, ktorí vozia tovar,
namáhavá, rozhodla sa, že sa vynasnaží, aby bola cez hornú Oravu urobená poriadna cesta. Po nejakom čase vydal
zemepán Oravy Turzo dekrét, aby vytýčili cestu z Trstenej
cez Chyžné až k hranici s Poľskom v Podvlku. Takto vznikla
cesta, ktorú ľudia nazývali „cisárkou“, pretože sa k jej výstavbe pričinila cisárova manželka. Dnes touto cestu vedie
medzinárodná dopravná trasa.

Plánovaná železnica
Koncom 19. storočia vybudovali železničnú trať z Čierneho Dunajca do Podczewoného a ďalej do Suchej Hory,
kde sa napojila na už existujúcu trať, ktorá viedla na juh do
Uhorska. Železnicu chceli ež budovať z Podczerwoného
do Jablonky, ale Jablončania s tým nesúhlasili. Odmietli
túto možnosť, pretože na hornej Orave bol taký zvyk, že
na jeseň, po zbere všetkej úrody, púšťali gazdovia kravy
i ovce, aby sa voľne pásli bez pasera, a báli sa, že im vlak
môže zver zabíjať. Neskôr toto svoje rozhodnue ľutovali,
pretože po prvej svetovej vojne, keď bola horná Orava pripojená k Poľsku, museli ľudia chodiť pešo 14 km z Jablonky
na vlak až do Čierneho Dunajca a z iných oravských obcí aj
viac ako 20 km. Iný spôsob dopravy neexistoval, jediné, čo
mohli využiť, bol konský záprah s vozom, alebo ísť peši.

Zostrelenie britského bombardéra
Rozhodol som sa tento článok napísať, aby čitatelia
Života, ktorých je viac ako dvesíc a v Jablonke len päťdesiat, spoznali pravdivú históriu hornej Oravy. Vedie ma
k tomu fakt, že regionálne časopisy píšu niekedy to, čo
6
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nie je v súlade s pravdou o hornej Orave. Napríklad v minulom roku som prečítal článok, ktorý sa týkal profesora
Andrzeja Jazovského z Veľkej Lipnice, ktorého po druhej
svetovej vojne zastrelili tzv. „ubovci“ v Suchej Beskidzkej.
V článku bola takež zmienka o spojeneckom bombardéri
z roku 1944. Vzhľadom na to, že tento článok bol publikovaný v časopise Moja Orawa, zacitujem ho v origináli, teda
v poľskom jazyku:
Byliśmy na wzgórzu na zgrupowaniu partyzanckiego oddziału Błyskawica, kiedy spoza Babiej Góry nadleciały dwa
Messerschmiy a zaatakowały aliancki samolot bombowiec, który uciekał, ponad Piekielnik zataczał koło i wyskoczyło z niego ponad dziesięciu Anglików na spadochronach.
Informáciu o 10 letcoch považujem za klamstvo. Pozoroval som túto udalosť od začiatku až dokonca, pokiaľ
lietadlo nespadlo v obci Podczerwone neďaleko železničnej trate. Tento incident videlo viac Jablončanov, niektorí
z nich ešte žijú a pamätajú sa na to. Toto letecké nešťase
sa udialo koncom augusta 1944. V tom čase už prebiehalo Varšavské povstanie. Bolo pekné počasie, pomaly sa
končila žatva. S bratom sme na voze šli po žito za riečku
Pekelník. Na Pilchovej rali, keď sme boli asi kilometer od
miesta, odkiaľ sme mali zobrať žito, sme videli leeť nad
Jablonkou od Orávky - Studžoniek smerom na Dolný Kubín asi 8 spojeneckých shačiek. O nejakú pol hodinu, keď
sme už začali ukladať žito do voza, nadleteli ponad les, tzv.
„Galasovu sošlinu“, dosť nízko, rovno na nás, spojenecký
bombardér a dve nemecké shačky. Bombardér už začal
horieť a ahla sa za ním šmuha čierneho dymu. Keď bol
bombardér opro nám, vyskočil prvý Angličan s padákom,
ale ten sa mu otvoril až tesne nad zemou. Našťase spadol na mokradinu, tak sa mu nič nestalo, keby spadol na
tvrdú zem, asi by sa zabil. Náhle bombardér vzlietol smerom hore a po niekoľkých sekundách vyskočili z neho ďalší
dvaja letci. Padáky sa im odrazu otvorili. Niekoľkokrát ich
shačky obleteli, ale nestrieľali do nich, až nakoniec odleteli smerom na Jablonku. O niekoľko minút sme videli na
nebi nad lesom chmáry čierneho dymu následne po tom,
ako bombardér dopadol na zem.
Vráťme sa však v letcovi, ktorý vyskočil ani nie sto metrov od nás. My sme ho však na zemi nevideli, pretože na
tom mieste je asi 20 metrový strmý svah porastený jalovcami a krovím. Popod tento svah tečie dosť veľký potok,
za ktorým sa nachádzajú močariská a pramene. Na toto
miesto dopadol Angličan, ktorý vyskočil ako prvý. Neďaleko nás zbierali úrodu Kovalčíkovci. Ako to videli, dobehla
za nami ich dcéra Milka Kovalčíková, ktorá mala v tom čase
17 rokov, a spolu sme sa išli pozrieť na to miesto. Letca
sme už však nevideli, našli sme len jeho padák a kombinézu. Tieto veci zobrala Milka, ale na druhý deň ich od nej
zobrali žandári.
Asi pol kilometra ďalej boli gazdovia, ktorí bývajú „Za
horou”. Je to posledná raľa od strany Orávky - Studžoniek.
Túto časť chotára nazývame v Jablonke takež „Vronuvka“
a práve tu zoskočili  dvaja Angličania. Na tom mieste bol
2/2013

Foto: archív SNK

Pavol Bulavský spolu so svojím bratom. Takež zbierali
úrodu. Pavlov brat strávil dlhšie obdobie v zámorí v Spojených štátoch a dobre poznal anglický jazyk, takže sa rýchlo
s tými Angličanmi dohovoril. Podľa toho, čo vraveli ľudia,
jeden z nich si zranil nohu. Braa Bulavskí ich zobrali k sebe do domu za horu. Aký bol ďalší osud tých dvoch anglických letcov, neviem. Bývam päť kilometrov od rodiny Pavla
Bulavského, nestretávali sme sa a o tej nehode anglického
bombardéra a tých Angličanov sa prestali rýchlo ľudia zhovárať. Ani žandári ich nehľadali, asi preto, že v tom čase
sa začalo Slovenské národné povstanie, a spolu s ním aj
mobilizácia vojakov v zálohe a brancov, ktorí mali 1. októbra 1944 narukovať do slovenskej armády. Aj ja som mal
narukovať do Podolínca.
Taká je pravda o tomto incidente, ktorý sa udial v jablonskom chotári. Opísal som, čo som videl, a vôbec to nesúhlasí s tým, čo bolo napísané v regionálnom časopise,
že spojenecký bombardér sa snažil uecť ponad Pekelník,
ponad ktorý sa chcel otočiť a vyskočilo z neho viac ako 10
Angličanov. My sme videli len troch. Ako sa teda stralo
tých ďalších sedem, neviem. Bombardér letel od Veľkej
Lipnice ponad Jablonku - Husté domy, ponad urbárske lesy
rovno na Podczerwone, a nie ponad Pekelník. Ešte žije niekoľko seniorov, čo si pamätajú na túto udalosť.
Podľa môjho názoru by sme mali odovzdávať mladému
pokoleniu pravdivú históriu o tom, čo sa udialo na Orave
počas druhej svetovej vojny a nie klamstvá. Jedným z tým
klamsev napríklad je to, že sme boli v rokoch 1939–1945
pod okupáciou Slovenskej republiky. Za tých 5 rokov sme
sa otriasli z tej biedy, v akej ľudia žili v Poľsku v medzivojnovom období. Tých dvadsať medzivojnových rokov považovali Oravci Slovensko za domov svojich predkov, preto
sme sa nikdy necíli ako pod okupáciou.

Slovensko-poľské spolužitie počas vojny
Regionálne časopisy takež píšu, ako Oravci prenasledovali obyvateľov poľského pôvodu, ktorí žili na Orave.
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To je takež obrovské klamstvo. Príkladom môžu byť tri
rodiny bratov Rybińských, ktoré prežili vojnu v Jablonke.
Władysław Rybiński postavil v roku 1937 v Jablonke pílu.
Jeho brat Alfred sa na začiatku druhej svetovej vojny presťahoval z Rajcze do Jablonky spolu s rodinou i so svojou
sestrou, ktorá bola slobodná a neskôr sa vydala za slovenského žandára. Rudolf Rybiński sa ež presťahoval s rodinou do Jablonky. V Jablonke prežila druhú svetovú vojnu
aj sestra manželky Władysława Rybinského. Bolo to mladé
a šikovné dievča, neskôr sa vydala do Bobrova za Jozefa
Rarigu.
Osobne som pracoval na Rybińského píle počas celej druhej svetovej vojny od roku 1939 až do roku 1945
a dobre som poznal všetkých členov tejto rodiny. V Jablonke prežili vojnu viacerí obyvatelia poľského pôvodu, o.i.
z Jordanowa obuvník Rafacz so synom, vdova Maaszowa
s malým dieťaťom, ktorej manžel zahynul vo vojne v roku
1939. Z Wróblówky bol Bronisław Stopka, ktorý pracoval
ako mäsiar u Tadeusza Chajdu, ktorý bol takež Poliakom.
Tadeusz Chajda pochádzal z Jordanowa. V Jablonke istý
čas býval Ludwik Krawec aj spolu so ženou a malým synom. Do Jablonky sa presťahoval z Rajcze a pracoval na
Rybińských píle. V roku 1939 bol však povolaný do poľskej armády a dostal sa do nemeckého zajaa. Naspäť do
Jablonky sa vrál až v roku 1945 po skončení vojny. Jeho
manželka aj spolu so synom prežila celú vojnu v Jablonke a dobrí ľudia jej v núdzi pomáhali prežiť vojnu. Všetci
spomínaní dostali slovenské štátne občianstvo a nikto ich
počas vojny neprenasledoval.
Avšak v regionálnej tlači sa objavilo niekoľko článkov,
ktoré opisujú toto obdobie veľmi negavne, aby očiernili
a nespravodlivo obvinili oravský ľud, ale hlavne slovenskú
menšinu žijúcu v Poľsku. Avšak vďaka nej, vďaka tým ľuďom, ktorí sa považovali za Slovákov a ktorí za to ťažko
bojovali, máme v Jablonke strednú školu - lýceum. Všetci
z tých, ktorí o ňu urputne bojovali, už odišli do večnos.
Nech im bude oravská zem ľahká.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Porada k vzdelávacím programom
pre Slovákov žijúcich v zahraničí
V dňoch 23. – 25. januára sa uskutočnila v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach koordinačná porada k vzdelávacím programom určených pre
Slovákov žijúcich v zahraničí. Rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR pod vedením Dagmar Hubkovej, Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí, o.i. Vilma Prívarová a Jozef Augusn
Lang, viaceré zainteresované slovenské vzdelávacie inštúcie a krajania z Poľska, Maďarska, Srbska, Chorvátska,
Rumunska i Ukrajiny. Spolok Slovákov v Poľsku zastupoval
gen. tajomník Ľudomír Molitoris, ktorému sa dostalo milého privítania a od krajanov i predstaviteľov slovenských
inštúcií prijímal gratulácie k udeleniu vysokého štátneho
vyznamenania SR. Na úvod stretnua si účastníci vypočuli zhodnotenie jednotlivých programov uskutočnených v

Nový poľský veľvyslanec na Slovensku
V januári odovzdal prezidentovi Slovenskej republiky
Ivanovi Gašparovičovi počas nástupnej audiencie svoje
poverovacie lisny nový mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Poľskej
republiky v SR Tomasz Chłoń. Nový
zástupca PR v SR je vyštudovaným
hungaristom, pričom v diplomackých službách pracuje od roku 1987.
Počas svojej kariéry zastával viacero
funkcií na poľskom ministerstve zahraničných vecí, pôsobil na veľvyslanectve v Helsinkách a
takež ako veľvyslanec v Estónsku. (mm-m)

Priame prenosy z tatranskej prírody
Ak máte radi tatranskú prírodu a momentálne sa nemôžete do nej vybrať, prípadne sa chcete len pokochať
peknými zábermi či vystriehnuť nejaké zvieratko pri krmelci alebo na tatranských štoch, navšvte „živú kameru“ na
stránke Správy TANAP-u www.spravatanap.sk alebo www.
kukaj.sk. Tieto internetové stránky prenášajú priamy prenos z tatranskej prírody, ale možno si na nich prehrať aj
zaujímavé záznamy z nedávnej minulos. Namontovanie
týchto špeciálnych kamier, ktoré sa osvedčilo už aj v minulom roku, má slúžiť na výskum správania sa živočíchov, ako
aj prevencia pred pytliactvom. (mm-m)

Stolnotenisový turnaj v Spišskej Starej Vsi
uplynulom roku a rámcové zameranie programov na rok
2013. Takež sa dozvedeli o problemake zapojenia elektronických médií do vzdelávacích programov a aplikácii výsledkov výskumu v oblas vzdelávania. Hovorilo sa ež o
príprave medzinárodnej konferencie pod názvom „Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspekva“ i o možnosach
získavania špendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas dvoch dní tu predstavilo niekoľko vzdelávacích
inštúcií, najmä z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Komenského v Braslave, viaceré ponuky
vzdelávacích programov pre jednotlivé typy škôl. (mm-m)

Stretnutie troch prezidentov
Slovenský prezident Ivan Gašparovič, poľský prezident
Bronisław Komorowski a český prezident Václav Klaus sa
v dňoch 18. až 19. januára stretli symbolicky na slovensko-poľsko-českom pomedzí, v rezidencii poľskej hlavy štátu vo Wisle v Beskydách. Na tejto neformálnej schôdzke,
ktorá sa uskutočnila na pozvanie najvyššieho predstaviteľa Poľska, diskutovali o vnútropolickom vývoji vo svojich krajinách i o vzájomných vzťahoch, pričom zdôraznili
výhodnosť a užitočnosť vzájomnej spolupráce v stredoeurópskom regióne. Dotkli sa ež otázok celkového vývoja
v strednej Európe a v Európskej únii. Slovenský prezident
zároveň svojmu poľskému partnerovi počas stretnua tlmočil pozivne stanovisko slovenskej vlády k možnému
usporiadaniu spoločných olympijských hier v roku 2022.
(mm-m)
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Stolnotenisový oddiel TJ Dunajec Spišská Stará Ves
v spolupráci s tamojším mestským úradom zorganizoval
v januári už 6. ročník Memoriálu Dušana Budzáka. Na
poduja sa zúčastnilo 48 hráčov, ktorí bojovali v štyroch
kategóriách. V súťaži akvnych hráčov, registrovaných v
príslušných oblastných súťažiach, bol najúspešnejší Peter
Škyrta zo Spišského Bystrého pred Danielom Kostkom zo
Spišskej Starej Vsi a Krzysztofom Kowalczykom z Vyšných
Šromoviec. Medzi neregistrovanými hráčmi bol najlepší
Franšek Bizub z Reľova, druhé miesto obsadil Dávid Gašparovič, tre skončil Karol Šebest, obaja zo Spišskej Starej
Vsi. V kategórii bývalých hráčov - ,,veteránov“ zvíťazil Milan
Hertely zo Spišského Bystrého pred Štefanom Slovíkom zo
Spišskej Starej Vsi a Milanom Miškovičom z Maašoviec.
V štvorhre vyhral pár Peter Škyrta – Ján Bajnok zo Spišského
Bystrého pred dvojicami Ján Dubiel – Jaroslav Čarnogurský
zo Spišskej Starej Vsi a Ľubomír Pisarčík – Franšek Bizub
z Reľova. Ceny najúspešnejším hráčom odovzdal primátor
Spišskej Starej Vsi Ing. Jozef Harabin. (Milan Novotný)
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VYŠNÉ LAPŠE

Z činnosti vyšnolapšanskej klubovne
autor DOROTA MOŠOVÁ
Folklórny súbor Hajduky z Vyšných Lápš pôsobí pri klubovni
Miestnej skupiny SSP, ktorej činnosť oživil. Tento rok oslávi dva
roky svojej pôsobnosti po reaktivácii. Nadväzuje svojou činnosťou
na voľakedy živú folklórnu tradíciu v obci.

Č

lenovia súboru sú mladí, zanietení ľudia, ktorí pochopili, že chcú svoju tradíciu pestovať a odovzdávať
mladším generáciám poznatky z oblas vyšnolapšanských obradov, zvykov, tancov a piesní. Chápu to do istej
miery ako svoju povinnosť, pretože v obci už skoro vymrel kultúrny život a záujem o tradovanie zvykov. Týmto
mladým ľuďom záleží na
tom, aby ich rodná obec
bola reprezentovaná na
rôznych kultúrných podujaach na okolí a chcú
rozhýbať najmä kulturny život v nej. Pre nich
je veľkou odmenou a sú
šťastní, keď nimi pripravený program vzhliadne
množstvo divákov, ktorí
zaplnia sálu do posledného voľného miesta. Mládež rada tancuje, spieva
a túto záľubu rozvíja vo
folklórnom súbore. Pre Členovia súboru po vystúpení
nich je to jeden z dvoch
možných spôsobov zmysluplného trávenia voľného času
v obci. Druhou možnosťou je školenie hry na dychových
nástrojoch. Práve v súbore mládež môže predviesť svoje
schopnos a podporuje to zároveň rozvoj ich osobnos.
V dnešnej počítačovej dobe si to ochotní mladí ľudia zaslúžia naozaj pochvalu a musím napísať, že je to naozaj
veľmi akvna skupinka ľudí. Treba ich pochváliť, pretože
polovica z nich patrí aj do požiarnickej mládežníckej čaty,
niekoľkí hrajú v miestnej dychovke a dievčatá spievajú
v cirkevnom spevokole. Dá sa povedať, že znásobujú svoje
talenty a zároveň sa nimi delia s nami ostatnými.
Pred dvoma rokmi ma oslovili s otázkou, či by mohli
nacvičovať v klubovni, ktorá má veľkú sálu a javisko. Prekvapili ma a zároveň aj potešili, že sa predsa našli mladí,
akvni ľudia, ktorí vedia, čo chcú a predstavili mi svoje plány. Poprosili ma, aby som dohliadala pri nácvikoch. Od tej
doby sa stretávajú raz týždenne a pred vystúpeniami majú
intenzívnejší nácvik, teda minimálne trikrát za týždeň. Členovia súboru vyjadrili svoj súhlas, aby súbor existoval pri
miestnej skupine Spolku Slovákov v Poľsku. Po nejakom
čase sa mi dostalo tej c stať sa ich vedúcou.
Ako veľmi dobre vieme, súbor musí mať krojové zabezpečenie a ľudovú kapelu, o ktorú nebola núdza, keďže medzi členmi súboru sú aj hudobníci. Jednako vznikla otázka
potreby získať hudobné nástroje. Začali sa prvé rozhovory
o krojoch i ďalšej výbave, ktorú súbor potrebuje. Zisli sme,
ročník 55

že je možnosť podať projekt spojený s našimi problémovými otázkami. Spoločne sme sa dohodli na tom, že takýto
projekt pripravíme, keďže kroje sú hodnotnou záležitosťou a nástroje takisto. Členom súboru leží na srdci to, aby
sa súbor mohol prezentovať v plnej kráse počas vystúpení,
ako aj na súťažných prehliadkach. Za prioritné sa určilo dodanie celých mužských odevov. Druhou pálčivou vecou je
aj to, že pomaly ani tá najstaršia generácia si nevie spomenúť, ako vyzerali napr. mužské košele, pretože e chýbali už
vo vyšnolapšanskom súbore v 70. a 80. rokoch minulého
storočia. Rozprúdila sa preto diskusia o tom, že sa musíme
dostať k nejakému prameňu, ktorý nám ozrejmí, ako e
košele vskutku vyzerali. Mládež sa začala o tom rozprávať
so staršími ľuďmi, zaaľ
čo vedúca napísala projekt na nákup ľudových
krojov a hudobných nástrojov pre súbor Hajduky. Minulý rok bol projekt
s názvom Nákup krojov a
hudobných nástrojov pre
folklórny súbor Hajduky z
Vyšných Lápš (poľ. Zakup
strojów i instrumentów
muzycznych dla zespołu
folklorystycznego
Hajduki z Łapsz Wyżnych)
predložený na Maršalkovskom úrade Malopoľského kraja v rámci úlohy
Paralelné kultúry a podarilo sa získať prostriedky na zadováženie niekoľkých kusov odevov. K týmto prostriedkom
Spolok Slovákov v Poľsku pridal ešte vlastné prostriedky a
vďaka tomu sa podarilo nakúpiť 5 párov dámskych čižiem
a 5 párov mužských nohavíc. Pre súbor je to veľká podpora
a členovia sa môžu krajšie prezentovať na javisku počas vystúpení. Zadováženie celého nového krojového vybavenia
súboru je stále aktuálnou otázkou a o to sa budeme snažiť
v najbližšej dobe.
Jednou z príležitos, kedy sa súbor mohol prezentovať
v týchto nových časach odevov bolo vystúpenie usporiadané pre obyvateľov obce 20. januára t.r. v klubovni. Na
toto novoročné vystúpenie pripravil súbor program s názvom „Mlodžionkovanie“. Je to vyšnolapšanský zvyk, ktorý
bol voľakedy tradovaný našimi starými rodičmi a zriedkavo
už rodičmi. Spája sa s udalosťou z biblie, keď kráľ Herodes
dal pozabíjať malé de.
Diváci obdivovali šikovné herecké výkony členov súboru a nešetrili potleskom. Starší si zaspomínali na tento
zvyk, de a mládež spoznali niečo nové a my sme zachránili tradíciu pred zabudnum. Členovia súboru pripravili pre
obecenstvo malé pohostenie, v rámci ktorého nechýbali
ani tradičné chutné bábovky a podplamenníky.
Diváci strávili vo vyšnolapšanskej krajanskej klubovni príjemne nedeľnajšie poobede. Vystúpenie sa stretlo
s veľkým ohlasom a už je očakávané ďalšie podujae.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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HORČIČNÉ ZRNKO
10. 2. 2013
5. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 5, 1 – 11)

24. 2. 2013
2. pôstna nedeľa
(Lk 9, 28b – 36)

Peter si v Pánovej blízkos uvedomil svoju hriešnosť. Pri
skúsenos s Bohom címe svoju malosť a hriešnosť a niekedy to môže viesť k rezignácii. Stretnue Ježiša s Petrom
je pre nás povzbudením, že nie sme stratení. Pán neodstúpil od Petra, ale zveril mu poslanie a pozval ho do služby.
Bl. Ján Pavol II. v roku 2004 ponúkol pár myšlienok, ktoré
sú inšpiráciou k priznaniu si
vlastnej hriešnos, ako sa
to stalo pri Genezaretskom
jazere v úprimnom priznaní
apoštola Petra: „Pane, odíď
odo mňa, lebo som človek
hriešny.“ (Lk 5, 8). O láske
k blížnemu pápež povedal:
„Máme tu tri povinnos:
vylúčiť ohováranie v našej
reči, vyhýbať sa každému
skutku, ktorý by mohol zraniť nášho brata, odstrániť
urážanie našich blízkych
a usilovať o to všetko dennodenne. Ďalej je potrebné
mať jasný postoj v spoločenskom prostredí – opovrhovať zlom, cť si tých, ktorí
majú bázeň pred Bohom. Byť verní svojmu slovu ako prísahe, dokonca aj keby to malo pre nás nega vne dôsledky.
Neprakzovať úžerníctvo, ktoré je hanebnou skutočnosťou
schopnou zničiť život mnohých ľudí a nakoniec vyhýbať sa
každému druhu korupcie vo verejnom živote. Kráčať životom po tejto ceste pravých morálnych zásad znamená byť
pripravený na stretnue s Pánom.“

Traja apoštoli Peter, Jakub a Ján sa stali svedkami nezvyčajnej udalos. Počas modlitby na hore Tábor sa zmenil
Ježišov výzor a pribudli Mojžiš a Eliáš. Stretnue na hore
Tábor malo tak silný náboj, že apoštol Peter chcel zastaviť
túto chvíľu a postaviť tri stany. Sila udalos ešte nezmenila Petra, ničomu nerozumel a o udalos s apoštolmi nerozprávali. Keď Peter písal o udalos premenenia neskôr
vo svojom druhom liste, písal už ako premenený človek,
u ktorého boli potrebné zmeny postavené na pevnom základe. V živote prichádzajú situácie, keď treba niečo zmeniť. Istotne nikto nebude nikoho krizovať a znevažovať
jeho osobnosť za to, že v šesťdesiatke už nenosí rovnaké
sako, aké nosil, keď mal osemnásť. Kým však človek rase, mení sa aj jeho poznanie a s ním aj postoje. Winston
Churchil k tomu vpne dodával, že len hlupák nemení svoje názory.
Avšak je dôležité, či naše zmeny sú úprimné, či vo svojich zmenách zmýšľania a správania dokážeme vytrvať.
K tomu je potrebná premena; premena, ktorú v nás vykoná Božia milosť. Možno sa v nás zrodí otázka, prečo sú
také slabos a zlozvyky, ktoré sa nepodarí zmeniť počas
celého života? Ale aj tu je premena a veľmi dôležitá. Premena myslenia. Ja chcem s tým niečo robiť a chcem, aby
moja zmena bola stála, trvalá, deﬁnivna. Ktovie, prečo
nám ostávajú na celý život? Jeden dôvod je, aby nenastala zmena a premena na pyšného človeka. Akých som ja
schopný zmien, aký som dokonalý. To by už malo veľmi
blízko k prvotnému zlyhaniu – budete ako Boh.

17. 2. 2013
1. pôstna nedeľa
(Lk 4, 1 – 13)
Keď odišli robotníci z istej stavby, využila to jedna para
chlapcov a pobehovali po lešení. Využili rozostavanú budovu na hru na skrývačku, ktorá bola na to ako stvorená. Jeden
z nich však spadol, nič vážne sa mu našťase nestalo, no bol
celý doudieraný. Prvá otázka, ktorá doma zaznela, bola, čo
tam vlastne hľadal? Tých pár odrenín bolo šťase v nešťas.
Bežne sa nám stáva, že padáme, ale ani nie tak fyzicky ako
morálne. Podceníme pokušenie, preceníme svoje sily, alebo zlyháme zo slabos. Kristus ale našťase povedal: „Neprišiel som volať spravodlivých ale hriešnikov“ (Mt 9, 13).
A čo je dôležité, za hriešnikov sa obetoval. Kňaz Marián Kuffa v jednom rozhovore povedal, že keď sa v živote vyznáme
a priznáme svoju slabosť, Boh na takého človeka zameria
svoj objekv, akoby bol sám na zemeguli. Veď svätosť dosiahli aj také esá, ktoré spáchali veľa hriechov, ale v pokore
ľutovali a bojovali s pokušením.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

3. 3. 2013
3. pôstna nedeľa
(Lk 13, 1 – 9)
Podobenstvo o ﬁgovníku je v pôstnom období pre život
kresťana živé a aktuálne. Ten, ktorý prichádza hľadať ovocie, neprichádza sám. Často posiela po ovocie iných ľudí,
ktorých stretávame na našich životných cestách. Všetci
majú právo nájsť na živote kresťana niečo dobré a povzbudivé, čo im pomôže a čo dodá nádej. Bolo by omylom považovať ﬁgovník za strom, ktorý je iba v našom výlučnom
vlastníctve. Kresťanstvo nie je súkromná záležitosť, nie je
čímsi, čo by sme mohli ohradiť plotom náboženských prakk a cíť sa bezpečne a spokojne. Nejde o to, aby sme svoju „záhradku“ kresťanstva obrábali podľa vlastných predstáv a spokojnos. Kresťan má byť otvorený. Všetci majú
právo prísť na miesto, ktoré nám bolo pridelené a overiť
si, či sa príkladne staráme o ten kúsok Božieho kráľovstva
a premieňame pustanu na úrodnú zem. Každý má právo siahnuť na ovocie nášho stromu. Aj náš pôst bude milý
Bohu vtedy, keď vďaka nemu bude nasýtený niekto iný.
Starší človek, chorý blížny, dieťa..., každý, kto zažije vďaka
nám viac rados a porozumenia.
Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ

2/2013

JUBILANTI

Zlatých 50 rokov spolu
autor MARIÁN SMONDEK
Päťdesiat rokov spoločného života ja naozaj poriadny kúsok
spoločnej cesty. Snívanie o tom, že to bude prechádzka rozprávkovou záhradou, je dosť naivné a predsa každý o tom sníva. Kedysi som dostal pozdrav, v ktorom bolo napísané: Už nie sme deti,
aby sme verili na zázraky, teraz sa už musíme na ne spoliehať.

P

äťdesiat rokov spoločného života nepochybne patrí
k takýmto zázrakom. Za ten čas sa nadídu nejedny
chvíle, ktoré považujeme za zázrak šťasa, ale i také,
pri ktorých zázrakom je to, že sme to spoločne vydržali. Na
e prvé s radosťou a v nádeji spomíname, e druhé kdesi
hlboko ukrývame.
Nepochybne ani manželia Alojz a Mária Harkabužikovci, ktorí 12. augusta 2012 oslávili zlaté jubileum sobáša,
nemali všetky chvíle života
na ružiach ustlané, ale aj na
e ťažké chvíle dokážu spomínať s úsmevom a skúšky
života nedokázali zničiť ich
opmizmus.
Mária sa narodila 20. júna
1936 v rodine Karola a Emílie
Novákovcov v Jablonke. Novákovci mali tri dcéry a troch
synov. Vychovala sa na gazdovstve a tak od raného
detstva premeriavala svojimi
drobnými krôčikmi lúky, polia
a pasienky, na ktorých pásavala husi, pomáhala rodičom
a neskôr sa nimi ponáhľala
do školy do Jablonky – Borov.
Chodila do slovenskej základ- Alojz a Mária Harkabužikovci
nej školy ešte počas prvej
Slovenskej republiky. Neskôr však už do školy nešla, lebo
otvorili poľskú školu a do tej chodiť nechcela a ani rodičia ju
do nej nedali. Nakoniec si školu dokončila už ako dospelá.
Alojz je od Márie o niekoľko rokov starší. Narodil sa
20. januára 1930 v rodine Jána a Johany Harkabužikovcov.
Spolu ich bolo deväť de. Alojz bol nepochybne nielen šikovné, ale i živé dieťa. Podobne ako Mária, odmalička pomáhal svojim rodičom na gazdovstve. Do školy začal chodiť ešte v medzivojnovom období, teda do poľskej školy,
ale práve celú základnú školu vychodil slovenskú. Naučil
sa dobre po slovensky, a to sa mu onedlho zišlo. Ako 17ročný odišiel prvýkrát za prácou, na Slovensko do Galanty.
Spolu s ním tam išlo pracovať viacero Oravcov. Odišli skoro
na jar a vráli sa späť, keď napadol prvý sneh. Dodnes si
spomína na to, že tam mal voly, ktorým musel všetko rozkazovať po maďarsky, lebo inak nerozumeli.
V roku 1952 povolali Alojza do armády. Ako to bolo
vtedy zvykom, tých z juhu brali na sever a naopak. A tak
sa dostal až k moru, kde strávil skoro dva roky. Keby sa
nebol pobil, asi by na vojnu nespomínal dobre, pretože
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jeho jednotka sa nachádzala tesne pri mori a držať stráž
počas morských búrok nebolo príliš príjemné. Po tej bitke
si ho tož vyhliadol jeho kapitán a vypožičal si ho na svoju
jednotku, kde sa mal Alojz omnoho lepšie. Dokonca sa mu
nejedenkrát podarilo zájsť aj zábavu, ktorá bola niekoľko
kilometrov od kasárni.
Po povinnej vojenskej službe sa Alojz vrál do Jablonky, ale sníval o ceste do Amerike. Medzičasom sa spoznal
s Máriou. Ich rodné domy nestáli príliš ďaleko od seba.
Alojz bol už svetaskúsený mládenec a Mária deva vhodná
na vydaj. Svoju lásku spečali 12. augusta 1962 v jablonskom kostole Premenenia Pána. Po roku sa im narodila
dcéra a o dva roky neskôr syn. Čo však čert nechcel, tesne po svadbe dostal Alojz povolenie na vycestovanie do
USA. Spočiatku bol plán taký, že manželka príde za ním do
Ameriky. Nakoniec tam strávil len pol roka, lebo pri práci
v mraziarňach mu tak prechladli ruky, že nevládal s nimi
ani len pohnúť. Do Ameriky sa dostal rýchlo – lietadlom,
naspäť trvala cesta dlhšie, pretože sa vrál loďou. Ani tá sa
neobišla bez príhod, v istom
momente už mali spúšťať
záchranné člny, pretože loď
sa zmietala v obrovských vlnách, všetko v nej lietalo zo
strany na stranu a nevedno
bolo, či to vydrží. Nakoniec
však šťastne dorazil až do
Gdanska, kde mu colníci zobrali všetko, čo kúpil v Amerike a čo prežilo strasplnú
cestu. To, čo chcel dať manželke, alebo popredať, nakoniec zostalo v prístave.
Keď konečne dorazil domov,
dcérka už bola na svete.
Z amerického sna nič
nevyšlo a tak začal Alojz
budovať svoj dom na Orave. Najprv postavil len malú
dreveničku, v ktorom strávil s manželkou niekoľko rokov,
medzičasom si pripravili materiál na stavbu domu, vypálili
vlastnoručne robenú tehlu a postavili si svoj dom. V ňom
v slovenskom duchu vychovali svoje de, ktorým vštepili slovenského ducha a odovzdali ho aj svojim vnúčatám.
Okrem práce na gazdovstve si aj privyrábali. Alojz istý čas
pracoval v pekárni a neskôr v Novom Targu. A Mária ukončila krajčírsky kurz a dlhé roky pracovala v neďalekej krajčírskej dielni. Vždy však jeden z nich dával pozor na malých
šibalov. Nakoniec sa Alojz začal plne venovať gazdovstvu a
deťom, ktoré mu pri práci pomáhali.
Radosť spoločného života a vzájomná láska nevyhasla
v jubilantoch ani po 50-ch rokoch spolunažívania. Americký sen nakoniec naplnila dcéra, ktorá pred niekoľkými
rokmi vycestovala do zámoria, zaaľ čo syn zostal bývať
neďaleko rodičov. Ale ani vnuci nie sú domasedmi a takež sa pomaly rozbiehajú po celom svete. Napriek tomu,
že ich starí rodičia nevidia dennodenne behať okolo seba,
sú na nich hrdí a tešia sa z ich rados. Nech im teda tá radosť, ale i zdravie a láska vydržia čo najdlhšie.
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Stály výbor pre celok Slovenska

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.

Z DEJÍN HORNEJ ORAVY XVI.
Postoj Oravcov a Spišiakov v Amerike
k pripojeniu časti Oravy
a Spiša k Poľsku II.
autor PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Pred blížiacim sa dňom plebiscitu posielali čoraz častejšie
americkí Oravci a Spišiaci svojim spolurodákom výzvy, aby bránili
svoju domovinu pred poľskou rozpínavosťou. Išlo buď o aktivity
jednotlivcov ako napr. list rodáka zo zamagurskej obce Richvald1
Michala Mačugu, ktorý bol uverejnený v spišských novinách
Tatry2 či Amerického Oravca spod Skorušiny v Oravských novinách3 alebo o masovejšie výzvy ako Prívet amerických Spišiakov
a Oravcov z 2. júna 1920 svojim krajanom doma, v ktorom vyjadrili protest proti poľským plebiscitným metódam a proti tvrdeniam o poľskosti obyvateľov Spiša a Oravy. Zároveň vyhlásili,
že sú súčiastkou národa slovenského a za tento národ sú ochotní
priniesť obete svojich životov a majetkov a žiadali rodákov svojej
starej vlasti: „Nedovoľte, nedajte ani siahnuť na našu dedovizeň,
ale chráňte a bráňte si ju!“.4

N

akoniec sa však plebiscit neuskutočnil a Najvyššia
rada mierovej konferencie rozhodla 28. júla 1920
v belgickom mestečku Spa, bez ohľadu na mienku
miestneho obyvateľstva, o pripojení 27 obcí Spiša a Oravy k Poľsku.5 Slovákov žijúcich v Amerike táto skutočnosť
veľmi pobúrila: „protestujeme, aby sa s našim ľudom rozhodovalo jako s porazeným nepriateľom, ktorý zapríčinil to
veškeré mordovanie temer všetkého ľudstva“.6 Následnou
reakciou bolo založenie Stáleho výboru pre celok Slovenska, ktorého čelní predstavitelia pochádzali práve z území
Spiša a Oravy. Predsedom sa stal Franšek Bury, podpredsedom Ján J. Gallik, tajomníkom Karol M. Pisarčík, referentom Andrej Ramersdorfer, pokladníkom Jozef Gurčák ml.,
zapisovateľom Ján Sekula, predsedom revízorov Jozef Gurčák st., revízormi: Ján Blahut a Franšek J. Gurčák, dôverníkmi: Pavel Jamriška, Andrej Pojedinec, Michal Vodžák,
Andrej Sekula, Viktor Salamon a Michal Novák.7 Medzi
podporovateľov však patrili napríklad aj Ivan Daxner, Jozef
Serilla či Peter S. Kompiš.8 Za cieľ si Stály výbor stanovil
lobing v štátoch Dohody i v samotnom Československu, za
účelom presvedčenia čelných predstaviteľov spomínaných
štátov, že pričlenením spišských a oravských obcí k Poľsku
bolo na miestnom obyvateľstve vykonané veľké bezprávie,
ktoré je potrebné čo najskôr napraviť. Slovákom, ktorí sa
ocitli v Poľsku odkázali, aby sa nebáli, pretože „za širokým
oceánom, v ďalekej Amerike majú slovenských bratov,
slovenské sestry dobrého srdca a to na nich nezabudnú
a pomôžu im tak, jako im pomohli v minulos“.9
Začiatkom augusta 1920 vyzval Stály výbor rezolúciou československú vládu, aby sa postarala o ochranu

1

Dnes obec Veľká Lesná na Spiši.
ZMÁTLO, P.: Slovenská regionálna tlač na Spiši..., s. 127.
3
Slovo na uváženie Oravca z Ameriky. In: Oravské noviny, roč. 1,
1920, č. 14, s. 6.
4
Ako pracovali naši v Amerike II. In: Oravské noviny, roč. 1, 1920,
č. 12, s. 3.
2

12

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

5

Viac pozri: MAJERIKOVÁ, M.: Vojna o Spiš..., s. 43.
BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko..., s. 25.
7
BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko..., s. 22.
8
BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko..., s. 36
9
BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko..., s. 11.
6

2/2013

ČRIEPKY Z HISTÓRIE
verných československých obyvateľov pred
poľským prenasledovaním a aby prípadným
prisťahovalcom do ČSR zabezpečila pozemky
z vyvlastnených veľkých majetkov a príslušnú
podporu.10 V prospech Oravcov a Spišiakov sa
angažoval aj jeden z najznámejších amerických Slovákov Michal Bosák, ktorý sa svojou
prácou vypracoval až na uznávaného bankára
a ktorého meno sa v roku 1907 ocitlo na 5,
10 a 20 dolárových bankovkách. V septembri 1920 poslal zo svojho domova v Scrantone v Pensylvánii v prospech strádajúceho
obyvateľstva na Orave a Spiši predsedníčke Československého Červeného kríža Alici
Masarykovej šek vo výške 126 205 korún.11
V Československu zaaľ správca braslavskej
kancelárie Slovenskej ligy Ignác Gessay vyzval
slovenských poslancov a senátorov, aby sa vyjadrili k problemake pripojenia Spiša a Oravy
k Poľsku. Odpoveď od domácich slovenských
polikov však buď vôbec neprišla alebo väčšina z nich považovala vec Spiša a Oravy za
„res ﬁnita“.12 Americkí krajania tak v podstate ostali jediným subjektom, ktorý sa aj po
rozhodnu v Spa zaujímal o obyvateľov týchto oblas, pričom sa akvne usiloval o znovupripojenie Spiša a Oravy k Československu.
Nádej americkí Slováci vkladali predovšetkým
do delimitácie a ež do možnos opätovného
zmedzinárodnenia problému.13 Za týmto účelom sa do ČSR opäť vrál Jozef Maťašovský,
ktorý založil pobočku Stáleho Výboru pre celok Slovenska v Spišskej Novej Vsi.1434 Jej úlohou bolo sledovať situáciu na územiach Spiša
i Oravy pripojených k Poľsku, zbierať údaje a
„energičnejšie pracovať za zpäťprivtelenie
do Slovenska k Poľsku pridelených čas Spiša
a Oravy“.15 Už v roku 1921 predložil Maťašovský československej vláde správu o poľských
akvitách namierených pro pročeskoslovensky orientovaným obyvateľom na Spiši a
Orave, pričom uviedol aj konkrétne príklady Memorandum Slovenskej ligy prezidentovi USA W. Wilsonovi
prenasledovania. Správa bola zakončená konštatovaním, že do roku 1921 bolo poľskou
covali tzv. Promemoria a neskôr Appell, v ktorých protesstranou väznených a týraných 70 civilných osôb, medzi tovali pro pripojeniu čas Spiša a Oravy k Poľsku, dožanimi starci, ženy i mladiství, pričom 60 osôb z tejto skupiny dovali sa zachovania integrity Slovenska a uskutočnenia
bolo väznených dlhšie ako tri mesiace.16
plebiscitu. Tieto dokumenty, vydané v osemsícovom náPredstavitelia Stáleho výboru sa usilovali osloviť ež klade v slovenskej, anglickej a francúzskej jazykovej verzii,
zahraničných polikov a média. S týmto zámerom vypra- boli zaslané vládam Francúzska, Anglicka, Talianska, USA,
10
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Poľska, Československa, Spoločnos národov, na Mierovú
konferenciu i ďalším významným polikom, či európskej
a svetovej tlači. K stanovisku Stáleho výboru sa pripojila
aj Slovenská liga a v mene milióna amerických Slovákov
poslala prezidentovi USA Woodrowovi Wilsonovi Memorandum, kde sa dožadovala uplatnenia najvyššieho prirodzeného práva – možnos rozhodnúť o svojom osude.17
17

BURY, F.: Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko..., s. 23.
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Výbor Slovenskej ligy, ktorý priniesol prezidentovi USA W. Wilsonovi Memorandum amerických Slovákov

V roku 1922 prišiel Stály výbor s ďalšou akvitou a jeho predstavitelia zostavili pod vedením F. Buryho brožúru
pod názvom Jako prišiel horný Spiš a Orava pod Poľsko.
V nej opísali priebeh celého sporu o Spiš a Oravu, pričom
ostro krizovali najmä to, že sa ustúpilo od plebiscitu, ktorý by bol najspravodlivejším riešením konﬂiktu. Aj na základe Maťašovského zistení poukazovali na skutočnosť, že
Slováci žijúci na územiach Spiša a Oravy, ktoré boli pririeknuté Poľsku „nemajú ani len právo menšiny zabezpečené“,
a to napriek tomu, že poľská strana im počas plebiscitu
sľubovala slovenské školy i samosprávu. Brožúra je napísaná veľmi emovne a jej tvorcovia si kladú otázku za čo bojovali česko-slovenskí legionári, ktorí „po mnoho strádaní
vracajú sa a tu vidia, že nadarmo trpeli, nadarmo bojovali
za slobodu Slovenska a za dohodu, ktorá sa im odvďačila
tak, že zaprela ich rodné kraje, do ktorých čo presvedčení
Slováci len s pocitom bôľu vkročiť môžu... Vlasť, ktorá ich
mala privítať a privinúť k sebe, má pred nimi zatvorené
brány...“.18 Drvivej krike podrobujú ež československých
predstaviteľov delimitačnej komisie, ktorí sa nie vždy zúčastňovali delimitačných prác v teréne19, slovenských polikov, ktorí „bez protestu hlasovali za smluvu, vypracovanú
vo Spaa“20 i ministra zahraničných vecí Edvarda Beneša, že
pristúpil na podpísanie tejto zmluvy. Nakoniec však vyslovujú želanie, že „dr. Beneš uzná, že slovenskému ľudu vo
Spiši a Orave stala sa veľká krivda, a on, jako svetom uznaný šikovný diplomat nájde dosť spôsobov k tomu, aby tá
boľavá rana slovenského ľudu bola zahojená“.21
Keď v roku 1922 navrhla poľská diplomacia výmenu
dvoch spišských obcí, a to Kacvína a Nedece, za podtatranskú obec Javorina, americkí Slováci apelovali, aby

československá vláda pristúpila na výmenu Javoriny,
avšak za všetkých trinásť spišských obcí, pretože je žiaduce, aby boli „slovenské duše vymenené za holé skaly
a kamzíkov“22. V júni 1923 Konferencia veľvyslancov posunula československo-poľský spor o Javorinu Spoločnos národov, s doporučením predať ho medzinárodnému
súdu v Haagu. Slovenská liga spoločne so Stálym výborom
pre celok Slovenska poslali 15. júla 1923 československej
vláde Memorandum vo veci Spiša a Oravy, v ktorom žiadali, aby československá vláda začala jednania ohľadom
vrátenia Spiša a Oravy Československu.23 V roku 1924 boli
delimitačné rokovania deﬁnivne ukončené. Na Orave
boli Československu vrátené obce Suchá Hora a Hladovka
a Poľsku pripadli miestne čas obce Nižná Lipnica, ktoré
predtým ostali pri ČSR. Následné československo-poľské
medzinárodné zmluvy deﬁnivne potvrdili pričlenenie 12
oravských a 13 spišských obcí k Poľsku a otázky týkajúce
sa Slovákov žijúcich na týchto územiach sa úplne vytrali
z diplomackého záujmu medzivojnového Československa.24
Slováci v USA sa napriek tomu počas celého medzivojnového obdobia usilovali o znovupripojenie svojich
rodných obcí k vtedajšiemu spoločnému štátu Slovákov
a Čechov, pričom neustále upozorňovali na skutočnosť, že
ich spolurodáci v Poľsku nedostali vo svojom novom štáte
žiadne národnostné práva. A aj keď sa im v tom čase nepodarilo presadiť opätovné zjednotenie Spiša a Oravy, ich
snaženie a oduševnenosť v tejto záležitos, či masovosť
celej akcie, je veľmi dôležitým historickým svedectvom
slovenského národného povedomia vysťahovalcov zo severného Spiša a hornej Oravy.
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Požehnanie
oblátok

Oblátkové stretnutie
v Jurgove

Zhromaždení sústrední počas kultúrneho programu

autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Na začiatku nového roka sa v niektorých miestnych skupinách
na Spiši organizujú oblátkové stretnutia, aby si krajania spestrili
toto obdobie. A zároveň s dobrými prianiami, v spoločných besenavštevujú vyučovanie slovenského jazyka. Pásmo slovendách a speve pokračovali nielen teraz, ale aj po celý rok.

J

edno z takýchto stretnu sa konalo v slnečné zimné nedeľňajšie poobedie, 13. januára t.r., v zbrojnici v Jurgove.
Zišli sa tam Jurgovčania, Repišťania a Čiernohorania.
Najskôr všetkých prítomných privítal, o. i. kaplána Ł.
Czarnika, obvodného predsedu OV SSP na Spiši F. Mlynarčíka, učiteľov slovenského jazyka M. Jachovičovú, A.
Šoltýsovú, J. Klukošovského, šéfredaktorku časopisu Život
a prítomných krajanov z Jurgova, Čiernej Hory a Repísk,
a prihovoril sa im predseda MS SSP v Jurgove Jozef Vojtas. Spomenul aj zosnulých, ktorí v priebehu uplynulého
roka odišli do večnos a za nich sa zúčastnení spoločne
pomodlili. Takež poprial všetkým v novom roku veľa zdravia, rados, pohody v rodinách a slovenského ducha. Na
záver príhovoru poprosil kaplána Ł. Czarnika o posvätenie
oblátok. Kaplán požehnal oblátky a ľudí, ktorí sa nimi podelili, aby ich kroky sprevádzalo po celý rok Ježišovo posolstvo lásky a nádeje. K týmto prianiam sa pripojila hrou
i spevom slovenských kolied miestna ľudová mládežnícka sláčiková kapela pod vedením Małgorzaty Matysovej.
Po nej javisko patrilo jurgovským žiakom a žiačkam, ktorí

Blahoželania a delenie sa oblátkou
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ských kolied a vinšov s nimi pripravil zastupujúci učiteľ slovenského jazyka na jurgovskej základnej škole Jozef Klukošovský. Pri speve kolied ich Jozef sprevádzal hrou na gitare
a na začiatku vystúpenia vyzvali všetkých prítomných, aby
si spolu s nimi zaspievali, čo aj s chuťou urobili. Medzi
zhromaždenými, ktorí odmenili snaživosť žiakov a aj ich
vyučujúceho vrelým potleskom, bola zastúpená staršia,
stredná, mládežnícka i najmladšia generácia. Napokon prítomným opäť zahrala i zaspievala ľudová kapela. V dobrej
nálade a pri poháriku vínečka i chutnom občerstvení dlho
besedovali.
Je to pre krajanov zo spomínaných troch spišských obcí
jediná príležitosť, aby sa takto spoločne stretli a ešte s vianočno-novoročným nádychom sa ponorili do rozhovorov.
A to nielen o krajanských témach, ale aj o bežných každodenných záležitosach, ktoré im prinášajú rados i staros.
V pozadí stále hrala a spievala slovenské ľudové pesničky
i koledy ľudová kapela, ktorú treba pochváliť za výbornú
prípravu na toto stretnue. Usporiadateľom podujaa bola
Miestna skupina SSP v Jurgove a chutné pohostenie pripravili šikovné mladšie i staršie miestne gazdinky.

Pásmo vinšov a kolied v podaní žiakov
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Lámanie oblátky v Kacvíne
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Novoročné oblátkové stretnutia bývajú už každoročne pre krajanov možnosťou zísť sa, podeliť sa s oblátkou, popriať si všetko
najlepšie do nového roku, zaspievať si slovenské pesničky, zhodnotiť, ako ide slovenčina miestnej mládeži i poklebetiť o tom,
čo nového sa deje v obci, ale aj v krajanskom hnutí či osobnom
živote krajanov. Dlhoročnú tradíciu má lámanie oblátky v severospišskej obci Kacvín a preto tak ako po minulé roky, ani v tomto
roku si Kacvínčania nenechali ujsť príležitosť vzájomne sa stretnúť a popriať si do ďalších dní všetko dobré.

O

blátkové stretnue v Kacvíne sa začalo 12. januára
podvečer a prebiehalo už tradične v sále miestneho slovenského domu kultúry. Na úvod privítala
všetkých krajanov i hos, medzi ktorými boli o.i. generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris s manželkou Milicou,
kacvínsky vdp. farár Marian Błaszczyk, vdp. Jozef Bednarčík či riaditeľka kacvínskej školy Magdalena Venit, predsedníčka miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku Daniela Radecká. Vo svojom príhovore podčiarkla, že Kacvín
patrí medzi e spišské obce, v ktorých má slovenskosť
a slovenský jazyk badateľné miesto ešte aj dnes – v dedine
sa nachádza slovenská škola, slovenský dom, pri ktorom
nacvičuje krajanská dychovka a v kostole sa každú nedeľu
odbavujú sv. omše v slovenskom jazyku. A keďže toto všetko je výsledkom práce rodičov, starých rodičov, jednoducho dedičstvom po našich predkoch, vyzvala krajanov, aby
na svoju slovenskosť nezabúdali, aby ju naďalej vo svojich
rodinách pestovali a zároveň, aby svoje de či vnukov zapi-
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sovali na vyučovanie slovenského jazyka v miestnej škole.
Tu sa tož môžu naučiť nielen samotný jazyk, ale aj kultúru, históriu či zvyky svojich predkov.
Ku krajanom sa prihovoril takež gen. tajomník SSP
Ľudomír Molitoris. Vyjadril veľké potešenie, že sa pri
miestnom slovenskom dome krajania organizujú, vyzdvihol ich činnosť a poďakoval im za pozvanie, za zorganizovanie tohto stretnua i za ich akvny prístup k rozvoju
slovenskos v obci. Srdečne pozdravil aj vdp. Mariana
Błaszczyka, ktorý prišiel do Kacvína len prednedávnom
a v tejto súvislos načrtol perspekvu, že bude s krajanmi
vychádzať korektne a že slovenské slovo bude v kacvínskom kostole znieť naďalej a v čoraz väčšom rozsahu,

Predsedníčka MS SSP v Kacvíne Daniela Radecká vyzvala krajanov k pestovaniu
slovenskosti

2/2013

KACVÍN
Na stretnutí vládla dobrá nálada

Na stretnutí zahrala aj krajanská dychovka

lebo priestor na chválenie Boha v akomkoľvek jazyku by
sa nemal obmedzovať.
Po príhovoroch sa už všetci tešili na pekný program,
ktorý nacvičila s deťmi učiacimi sa na miestnej škole slovenčinu ich učiteľka Ela Górová. De priblížili krajanom
známy príbeh narodenia Ježiška a príchodu troch kráľov,
pričom spamä predniesli viacero replík a zaspievali niekoľko kolied v slovenskom jazyku. Za pekný prednes si viackrát vyslúžili veľký potlesk takmer do posledného miesta
zaplnenej sály slovenského domu. Ten patril samozrejme
aj ich učiteľke, ktorá de trpezlivo pripravovala. Veľký
potlesk zožali ež členovia dychovky, ktorí pod vedením
kapelníka Stanislawa Wojtaszka predviedli svoje umenie
Príhovor gen. tajomníka SSP
po skončení detského programu. Počas vystúpenia zahrali
Ľudomíra Molitorisa
viacero známych melódií,
pri ktorých si krajania po- Sála Slovenského domu v Kacvíne bola zaplnená takmer do posledného miesta
spevovali a poklepkávali
do rytmu.
Potom už nastala slávnostná chvíľa posvätenia
oblátok, čo učinil spomínaný vdp. Marian Błaszczyk
a už nič nebránilo v tom,
aby sa krajania mohli podeliť s oblátkou a popriať
niečo pekné svojim spoluhodovníkom.
Medzi
najčastejšie vyslovované
želanie patrilo prirodzene
zdravie, ale dobre padlo aj trochu toho šťasa,
lásky, pohody a božieho
požehnania. Viacerí krajania, ktorí mali možnosť
sledovať slovenskú televíziu, gratulovali Ľ. Molitorisovi k udeleniu najvyššieročník 55
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KACVÍN

Lámanie oblátky a vyslovovanie želaní

Medzi krajanov zavítal aj konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj

Pri stoloch sa jedlo, pilo, rozprávalo i spievalo

ho štátneho vyznamenania SR – Rádu Bieleho dvojkríža.
Počas delenia sa oblátkou zavítal na stretnue v Kacvíne
konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj, ktorý v krátkom príhovore pozdravil krajanov, poďakoval im za pozvanie a takež
zagratuloval gen. tajomníkovi k oceneniu.
Pre všetkých zúčastnených bolo samozrejme pripravené chutné pohostenie, ktoré nachystali šikovné kacvínske
gazdinky. Dobrá novoročná nálada sa ešte viac pozdvihla,
keď sa chopil harmoniky Andrej Soja a sálou sa ozývali
slovenské pesničky i dupot de, ktoré okolo neho predvádzali svoje tanečné kreácie. V takejto príjemnej atmosfére
pokračovalo stretnue až do neskorých hodín. Dúfajme,
že v takejto príjemnej atmosfére prežijú krajania z Kacvína celý nasledujúci rok, kedy sa takto v zdraví a v pohode
stretneme pri lámaní oblátky znovu.

Veľkým i malým sa hra Andreja Soju veľmi páčila
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S vianočno-novoročnou náladou v Novej Belej
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Nový rok priniesol splnenie sna novobeľanských krajanov,
ktorí mohli usporiadať oblátkové stretnutie v miestnom Centre
slovenskej kultúry. Je to akcia s dlhoročnou tradíciou a v priebehu
rokov sa formovala do podoby peknej spoločenskej udalosti a stala sa vzorom aj pre ďalšie miestne skupiny. Akciu zorganizovala
miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku.

T

ohtoročné oblátkové stretnue sa v Novej Belej konalo 12. januára. Bola to krajanmi dlho očakávaná
udalosť, keďže od poslednej už uplynuli skoro dva
roky a tentoraz navyše bola usporiadaná konečne v nových priestoroch klubovne.
Oblátkové stretnue zahájil spev koledy Narodil sa
Kristus v Betleheme v podaní členov FS Spiš, ktorý navodil vznešenú ešte vianočnú atmosféru. Na úvod pozdravila
zhromaždených predsedníčka MS SSP v Novej Belej Monika Bednarčíková, ktorá povedala: - Vážení hosa, milé krajanky, krajania, de a mládež, uplynuli už skoro dva roky,
keď sme sa naposledy stretli na našom tradičnom oblátko-

Ľ. Molitoris
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M. Bednarčíková

T. Kašaj

vom večierku. Od toho času sa v našom živote veľa zmenilo a dnes máme príležitosť porozprávať sa o radosach
i starosach, ale aj plánoch do budúcna. Zároveň by som
chcela v mene našej miestnej skupiny privítať ešte stále vo
vianočnej nálade, ktorú vytvoril FS Spiš svojím vystúpením,
medzi nami vzácnych hos , o. i. konzula SR v Krakove Tomáša Kašaja, podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku a učiteľa slovenského jazyka Dominika Surmu, generálneho tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, čestného predsedu
OV SSP na Spiši Franška Kurnata, obvodného predsedu
na Spiši Franška Mlynarčíka, miestneho farára Tadeusza
Korczaka, richtára a vedúceho FS Spiš Jozefa Majerčaka,
učiteľky Žoﬁu Braviakovú a Beatu Florczykovú, bývalého
riaditeľa ZŠ v Novej Belej Jana Szenderewicza, kapelníka
Jozefa Cervása, kantora Juliána Dluhého, ako aj vás, starších i mladších, milí krajania. Keďže máme radostný vianočno-novoročný čas, chcem Vám z úprimného srdca popriať do nového roka veľa zdravia, lásky a pokoja, nech vás
dary božej milos po celý rok chránia, nech vám Boh dá
šťasa, rados a hojnosť požehnania.

Obecenstvo započúvané do slov príhovorov
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NOVÁ BELÁ

Koncertuje staršia skupina inštrumentalistov

Svojimi vinšmi, piesňami, tancom a hudbou nás prišli potešiť de a mládež. Tak pozývame na našu skromnú
scénu účastníkov školenia hry na tradičných hudobných
nástrojoch.
V umeleckom programe sa najskôr predstavili dve skupiny inštrumentalistov, ktorí navštevovali školenie hry na
tradičných hudobných nástrojoch – husle, basa a akordeón. V tento večer sa prezentovali pred svojím vlastným
publikom pod vedením školiteľov Leszka Szewczyka a Grzegorza Zątka. Najskôr zahrala spišské i slovenské melódie
mladšia skupina a po nich javisko patrilo staršej skupine.
De a mládež nacvičovali v priebehu
minulého roka v rámci realizácie projektu podporeného z Európskej únie.
Neskôr s peknými vinšmi a básňami
prišla pozdraviť prítomných skupinka
žiakov, ktorí sa učia slovenský jazyk na
základnej škole. Diváci odmenili žiakov
za ich výrečnosť a prednesené želania
vrelým potleskom. Napokon javisko
patrilo miestnej dychovke, ktorá pod
vedením kapelníka Jozefa Cervása
zahrala koledy a ľudové piesne.
Krajanov pozdravil aj konzul SR
v Krakove T. Kašaj, ktorý im poprial
všetko dobré v novom roku a najmä
veľa rados, pohody a aby sa krásny priestor Centra slovenskej kultúry, v ktorom bol po prvýkrát, naplnil
slovenským duchom, v čom chce byť FS Spiš vo víre tanca
nápomocný aj konzulát. Ľutoval, že
sa musí už rozlúčiť, ale čakali už naňho krajania v Kacvíne,
kde sa takež konalo oblátkové stretnue.
Záver umeleckého programu patril folklórnemu súboru
Spiš. Predstavil sa pásmom spišských i slovenských piesní
a vrtkých tancov. Súbor sprevádzala ľudová kapela, ktorá
sa po školení obohala o jednu huslistku. Vystúpenie súboru uzavrel starodávnym vinšom v spišskom nárečí vedúci Jozef Majerčak. Po tomto peknom úvode, spestrenom
viacerými vystúpeniami, Monika Bednarčíková poďakovala účinkujúcim za pekný program a príjemné zážitky. Popriala prítomným pekný večer, dobrú zábavu až do bieleho
rána. Avšak skôr než sa rozprúdila zábava, si zhromaždení
ucli spoločnou modlitbou všetkých zosnulých, krajanky a
krajanov, ktorí odišli do večnos. Prišla aj očakávaná chvíľa posvätenia oblátok. Farár Tadeusz Korczak požehnal oblátky a poprial prítomným hojnosť milos od narodeného
20
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Hrá mladšia skupina inštrumentalistov

Dychovka prijíma potlesk

Prednesy žiakov

2/2013

NOVÁ BELÁ

Krajania si uctili zosnulých

Lámanie sa oblátkou

Ježiška, porozumenie, pokojné spolunažívanie a dobrú zábavu. S hudobným podkladom kolied v pozadí sa krajania
delili oblátkou a vyslovovali priania navzájom, v ktorých sa
najčastejšie opakovalo zdravie, pohoda v rodine, porozumenie, svornosť, láska a hojnosť božieho požehnania, ako
aj to, aby sa na budúci rok opäť takto spolu stretli.
Z kuchyne sa už šírila vôňa chutných jedál, ktoré onedlho
poputovali na stoly, kde ich chuť bola ocenená spotrebiteľmi. Potom začali pri stoloch diskusie na rôzne témy. Do toho
prihrávala ľudová kapela s posilou v podobe dvoch pánov
školiteľov, za čo ich zhromaždení odmenili potleskom.

Medzi tým Monika Bednarčíková uvítala prichádzajúceho generálneho tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa s manželkou Milicou a odovzdala mu slovo. Obecenstvo s radosťou
prijalo slová poďakovania z úst generálneho tajomníka
Spolku krajanom pod vedením stavbyvedúceho J. Majerčaka za dobre odvedenú prácu i ústretovosť pri výstavbe
Centra slovenskej kultúry, ktoré už dnes je vizitkou obce, jej
obyvateľov a slúži práve im. V príhovore odzneli aj priania,
aby krajanom nechýbalo zdravie, pohoda a udržiavalo sa
slovenské povedomie. Jozef Majerčak zasa v mene všetkých
krajanov pogratuloval Ľ. Molitorisovi k vysokému štátnemu
vyznamenaniu, ktoré mu udelili prezident SR I. Gašparovič.
Prítomní podporili túto gratuláciu potleskom.
Napokon sa krajania rozospievali a do spevu im prihrával na akordeóne Julián Dluhý. Prítomní si aj s chute
zatancovali. Veselosť a zvučný spev sa niesla belianskym
chotárom ešte dlho.
V tento večer sa po prvýkrát využilo ozvučenie, ktoré
ako sa ukázalo bude veľmi nápomocné pri ďalších akciách,
čo aj viacerí konštatovali. Zároveň sa vystupujúci prezentovali na javisku, vďaka čomu boli lepšie viditeľní a počuteľní.
Poďakovanie patrí ež krajankám, ktoré doniesli chutné zákusky. Zároveň všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
stretnua od najmladších až po najstarších, lebo bez ich
nezištnej práce a šikovného organizačného ducha by sme
sa tak dobre nezabávali. Nech im to vydrží, čo najdlhšie.

Besedy pri stoloch

Gratulácia Ľ. Molitorisovi

Na akordeóne prihrával J. Dluhý
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Zvučný spev sa niesol chotárom
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Foto: F. Paciga

Novoročné karnevalové
posedenie v Krempachoch
autori MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS,
DOMINIK SURMA, FRANTIŠEK PACIGA
foto FP, KAJOT, MM-M
Miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku v Krempachoch
patrí zaiste medzi jednu z najaktívnejších. Potešiteľný je fakt,
že do jej činnosti sa zapája aj mladšia generácia, mládež i deti. Krajania z Krempách v spolupráci s Ústredným výborom SSP
v Krakove každoročne organizujú súťažnú prehliadku krajanských
súborov pod názvom Fašiangy-Ostatki, každý rok sa tu uskutočňuje jeden z Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku a občasne aj
prehliadka krajanských dychoviek či vedomostná súťaž Spoznaj
Slovensko – vlasť svojich predkov. Členovia miestnej skupiny sa
pravidelne zúčastňujú výletov na Slovensko a k úspechom Krempašanov treba zaradiť niekoľkonásobné získanie prvého miesta
v súťažiach Života – Zlaté pero a v zbieraní predplatného. Jedným z tradičných podujatí, ktoré už niekoľko rokov organizuje MS
v Krempachoch, je nepochybne aj novoročné karnevalové krajanské stretnutie. V tomto roku sa uskutočnilo 19. januára v miestnom kultúrnom dome.

Žiačky vinšovali básňami i spevom
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S úsmevom do tanca

Ú

vodné slovo predniesla predsedníčka miestnej skupiny Monika Pacigová, ktorá uvítala prítomných
členov Spolku i pozvaných hos, a to: podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku a zároveň člena MS Dominika Surmu s manželkou Máriou, generálneho tajomníka
SSP Ľudomíra Molitorisa s manželkou Milicou, predsedu obvodného výboru SSP na Spiši Franška Mlynarčíka
s manželkou Annou, vdp. Jozefa Bednarčíka, poslanca novotarskeho okresu Mirosława Kaczmarczyka s manželkou
Helenou, podpredsedníčku gminnej rady Anku Krištofekovú, richtára obce Jozefa Petráška s manželkou Žoﬁou,
riaditeľku kultúrneho domu Mariu Krzysztofekovú a takež krajanov z Nedece a Tribša, ktorí sa už niekoľko rokov
zúčastňujú krempašského karnevalového stretnua. Na
úvod si zúčastnení krátkou modlitbou ucli pamiatku zosnulých v minulom roku krajanov, čitateľov Života a obyvateľov Krempách.
V ďalšej čas príhovoru predsedníčka pozivne zhodnola agilnú činnosť miestnej skupiny, keď vymenovala
všetky akvity, a bolo ich pomerne veľa, ktoré MS v minulom roku organizovala alebo sa na ich organizácii podieľala. Vyjadrila želanie, aby to tak ostalo naďalej a zároveň,
aby sa do činnos zapájalo čoraz viac krajanov a najmä,
aby bol tento rok lepší, čo sa týka zapisovania žiakov na
vyučovanie slovenského jazyka, ktorých každým rokom
ubúda. Na záver zaželala všetkým veľa zdravia, úspechov,
menej stresu, dobrú náladu a perfektnú zábavu počas karnevalového večera.
2/2013

KREMPACHY
...rozprávali...

Krajania sa veselili...

...tancovali

...spievali...

Ku krajanom sa prihovoril aj tajomník SSP Ľ. Molitoris,
ktorý vysoko ocenil akvnu činnosť MS v Krempachoch
a podotkol, že práve tu sa koná takmer polovica všetkých
kultúrnych poduja SSP. Za tým je samozrejme často nezištná a vskutku veľmi záslužná práca miestnych krajanov.
Na záver takež poprial prítomným všetko dobré v novom
roku a príjemnú zábavu.
Na túto udalosť pripravili učitelia so žiakmi slovenského jazyka krátky kultúrny program. Na úvod programu si
prítomní vypočuli vinš v podaní žiačky J. Pacigovej: Vinšujem Vám nový rok, aby ste mali šťastný krok, v dome lásku,
svornosť a všetkého hojnosť. K. Paciga zas predniesol rozprávku o Kmotrovi Matejovi, ktorého lakomstvo sa obrálo pro nemu. Žiačky V. Taziková, K. Tomčová, K. Surmová
Diskusiám nebolo konca
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a J. Pacigová predniesli ešte niekoľko básní a zaspievali
koledy i iné piesne v slovenskom jazyku. Na husliach prihrávala najmladšia, hudobne nadaná, Dagmara Dluhá. Za
svoje výkony žiaci získali búrlivý potlesk divákov a ich rodičia boli pyšní na svoje ratoles.
V ďalšej čas stretnua sa rozprúdila veselá karnevalová
zábava, krajania si rezko zatancovali a zaspievali slovenské
ľudové piesne, ale aj vianočné koledy. K spevu krajanom
na harmonike už tradične prihrával krajan Franšek Surma. Popri tom si pochutnali na rôznych maškrtách z kuchýň
krempašských krajaniek a porozprávali sa o vážnejších, ale
najmä o veselých témach. Zábava trvala do neskorých nočných hodín, kedy sa všetci s príjemným pocitom spolupatričnos a uvoľnenia pobrali do svojich domovov.

Pohľad na celú sálu. Foto: Kajot
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Tancuje FS Hajduky

Novoročné vinše od najmenších

Krajanský večierok vo Vyšných Lapšoch
autor DOROTA MOŠOVÁ

Lámanie sa oblátkou

Len nedávno sme sa lúčili so starým rokom a privítali sme
nový. Od Silvestra nastalo obdobie plesov, veď začal karneval.
Deň za dňom rýchlo ubiehajú a aj ten január akosi rýchlejšie
ubieha. V zhone každodenného dňa a v neustálom behu za prácou, povinnosťami sa človek potrebuje zastaviť aspoň na chvíľu.
Takúto možnosť ponúkajú novoročné stretnutia, večierky, ktoré
ľudia radi uvítajú. Je to čas vymedzený na spoločné bezstarostné
rozhovory, spev a tanec. V našom živote musíme mať priestor na
takéto neformálne stretnutia, oddych, zábavu a smiech, aby sme
dokázali zvládať povinnosti. Krajania z Vyšných Lápš zahodili starosti aspoň na jeden večer a naladili sa na zábavu.

N

ovoročné stretnue členov miestnej skupiny SSP a
predplateľov časopisu Život sa uskutočnilo 26. januára t.r. v miestnej klubovni. Úvodným slovom
pozdravila zhromaždených akvna členka miestnej skupiny Krisna Krzysik vo svojom príhovore povedala: - Čas
Vianoc je už za nami a Nový Rok je už ež v plnom prúde,
ale aj napriek tomu sa tu stretávame, aby sme si ešte raz
zaželali len to najlepšie v novom roku. Preto vám všetkým
prajem, aby sa do vašich domov dostalo čo najviac milej
a pokojnej atmosféry. Prajem vám, aby ste zabudli na to,
čo nás delí a vrele si navzájom pomáhali. Aby nás nedelila
minulosť, ale aby nás spájala budúcnosť. Potom privítala hos a popriala zhromaždeným výbornú zábavu. Tejto
spoločenskej udalos sa zúčastnil vdp. farár Czesław Hau-

gas, starosta obce Antoni Sołtys, kvôli chorobe nemohol
byť prítomný medzi krajanmi predseda MS SSP Jozef Krišík
a generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, ktorý bol
v tom čase na služobnej ceste v Braslave.
Krisna Krzysik sa obrála s prosbou na vdp. farára, aby
požehnal oblátky, kedže ešte nedávno boli Vianoce, aby
sme si mohli zavinšovať - Oblátky sú symbolom chleba,
- podotkol vdp. Cz. Haugas vo svojom príhovore. - Chlebom sa máme deliť, chlieb je symbolom jednoty a my sa
máme snažiť, aby táto jednota bola v nás všetkých a našou povinnosťou je neustále k nej spieť. Napokon nasledovalo požehnanie oblátok, s ktorými sa zhromaždení delili.
Potom si všetci spoločne zaspievali koledy. V krátkom kul-

Krajania si najviac želali zdravie, šťastie a splnenie snov
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Hostia sledujú program

túrnom programe s básňou a vinšom sa nám predstavili
Kinga a Karol Krzysik a Krisán Ovšonka. Po nich súrodenci
Michal a Albert Mošoví zaspievali koledu a Michal zahral
na husliach dve spišské pesničky, pričom podotkol, že ich
hrá vo verzií novobeľanskej (keďže bol účastníkom školenia hry na hudobných nástrojoch v Novej Belej). Na javisku
ich vystriedal folklórny súbor Hajduky, ktorý odprezentoval miestne tance a piesne, samozrejmosťou bolo, že slovenské ľudové piesne strhli k spoločnému spevu aj prítomných hos. Vystúpenie FS získalo obrovský potlesk publika
a po krátkej prestávke sa súbor opäť vrál na javisko.
Po kultúrnom programe prišiel čas na večeru, ktorú
prichystala miestna skupina. Slová poďakovania za prípravu večierka patria manželom Žoﬁi a Jánovi Braviakovcom,
manželom Agneši a Markovi Sołtysovcom, Leszke Klak,
manželom Krisne a Andrzejowi Krzysikovcom, Anne Starostovičovej a za zákusky Irene a Štefanovi Kedžuchovcom
a Anne Kowalczyk i Oľge Krišíkovej, ktorá vytrvalo pomáhala v kuchyni. Musím ež spomenúť chutné podplamenníky, ktoré napiekla Žoa. Všetci výborne strávili tento sobotňajší večer a odchádzali s otázkou na ústach, kedy ešte
bude takéto stretnue, či musia čakať až celý rok? V dobrej nálade zábava trvala do neskorých nočných hodín.
To svedčí o tom, že takéto stretnua by sa mali robiť
častejšie a miestna skupina to zváži.

... s úsmevom na nový rok
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KRAKOV

Oblátkové stretnutie v Krakove
autor MARIÁN SMONDEK
Posledný januárový utorok je pre krakovskú miestnu skupinu
Spolku Slovákov v Poľsku rok čo rok výnimočný. Každoročne totiž
v tento deň organizuje novoročné oblátkové stretnutie pre svojich členov a priaznivcov z Krakova i okolia.

delili oblátkou, popriali si do nového roka len to najlepšie,
zaspievali si viaceré slovenské i poľské koledy, podebatovali si, počastovali sa slovenským vínkom, koláčikmi i oblátkami a spokojní na tele i na duchu sa rozišli do svojich
domovov.

S

tretnue sa už tradične začalo sv. omšou v slovenskom jazyku, ktorú celebroval dp. Pavol Kubáni spolu s dvoma diakonmi – Michałom Królikom a Grzegorzom Oskwarkom. Po nej sme sa presunuli do sídla Spolku,
v ktorom mala Miestna skupina SSP v Krakove oblátkové
stretnue.
Pri bohato prestretom stole privítal krakovských krajanov predseda MS SSP v Krakove Marián Smondek, ktorý
vo svojom príhovore v krátkos zhodnol uplynulý rok a
poprial všetkým na nadchádzajúce obdobie hlavne veľa
zdravia, šťasa, dobrých ľudí okolo seba, a trochu viac trpezlivos vo chvíľach ťažkých, ktoré sú takež neodlúčiteľnou súčasťou nášho života. Zároveň odovzdal pozdrav
od generálneho konzula SR Marka Lisánskeho, konzula SR
Tomáša Kašaja i generálneho tajomníka SSP Ľudomíra Molitorisa, ktorí sa oblátkového stretnua nemohli zúčastniť
zo zdravotných dôvodov.
Následne sa ujal slova čestný predseda a pokladník
MS SSP v Krakove Jerzy M. Bożyk, ktorý odovzdal pozdrav
od dp. Pawła Kubaniho, ako aj ďalších pozvaných hos a
krajanov, ktorí takež ochoreli a nemohli prísť medzi nás.
A keďže to bolo prvé tohtoročné stretnue, J. M. Bożyk
ako pokladník nezaháľal a pekne-krásne od každého vyťahoval členský poplatok.
Avšak aj napriek rozmáhajúcej sa chrípke prišli do Spolku viacerí krakovskí krajania, ako aj účastníci kurzu slovenčiny z pokročilej skupiny, ktorí sa pri spoločnom stole po26
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Spomienka
na primáša Severína Bizuba
autor DOROTA MOŠOVÁ
Dňa 12. januára 2013 zomrel vo Vyšných Lapšoch po ťažkej
chorobe vo veku 79 rokov v širokom okolí známy prvý primáš
Severín Bizub. Jeho zásluhy pre tradovanie i školenie hry na
husliach sú neoceniteľné. Jeho smrť je veľkou stratou najmä pre
smútiacu rodinu, ale v neposlednom rade aj pre našich huslistov
Gryglakovcov, ktorých bol školiteľom.

S

everín sa narodil 17. októbra 1933 vo Vyšných Lapšoch
v rodine Valenta a Jozeny, rod. Majerčákovej, ako
tree dieťa zo šiesch. Najstaršia bola Helena, ktorá
si založila rodinu a išla bývať s manželom do Červeného
Kláštora, druhý bol Ján a takež ostal bývať v Novej Dubnici na Slovensku. Mladší súrodenci: Mária
sa vydala do Podvlka, Cecília s rodinou býva v rodnej obci a najmladší
brat Valent býva v Jaworznie na
Sliezsku. Ich rodičia vlastnili neveľké gazdovstvo, preto de odišli za prácou mimo obce.
Základnú školu Severín vychodil v rodnej obci. Husle v ruke držal po prvýkrát vo veku
štyroch rokov, tak to vždy hovoril
svojim žiakom, ktorým odovzdával
svoj majstrovský kumšt.
Hudobné nadanie a ostatné koníčky
zdedil po svojom otcovi. Prvým učiteľom, ktorý ho učil hrať
na husliach bol práve jeho otec Valent, ktorý bol členom
miestnej dychovej hudby, okrem toho aj huslistom a ež
miloval prácu s drevom, stolárčil. Základy stolárstva učil
synov najmä v zime, kedy bolo viac času. Lásku k hudbe
odovzdával svojim deťom a v ich dome vždy bola prítomná. Hudobný nástroj husle najhlbšie oslovili syna Severína
a preto veľa času s nimi trávil už od detstva. Severín si svoje prvé husle urobil sám z jednoduchej dosky a struny z
konských vlasov. Jeho otec si všimol, ako v ňom vzbĺka láska k husliam a samotnej hre a preto mu spravil husle. Tak
sa začala Severínova vášeň prehlbovať a nadanie rozvíjať.
Hral na husliach dennodenne, pokiaľ si našiel čas, tak aj
spolu s otcom. Ako mládenec chodil spolu s ním hrať na
svadby. Občas zašiel hrať i k susedom, napr. na páračky či
na fašiangy.
Zosobášil sa s Máriou Zahorovou z Jablonky, ktorá
bola učiteľkou na základnej škole vo Vyšných Lapšoch.
Spoločne s manželkou vychovali štyroch synov Mieczysława, Romana, Marka a Jána, ktorým sa snažil vštepiť
lásku k hudbe. Na začiatku manželstva bývali v podnájme
a pomaličky si vybudovali vlastný dom. Popri neveľkom
gazdovstve Severín stolárčil, robil nábytok a ež vyrezával, hlavne na úžitkových veciach - skrinkách či hodinkách. Koncom 60. a začiatkom 70. rokov akvne pôsobil
ročník 55

Ľudová kapela z Vyšných Lápš, ktorú viedol S. Bizub (prvý zľava)

vo Vyšných Lapšoch folklórny súbor, ktorému so svojou
kapelou prihrával primáš Severín. Bol to čas najväčšieho
rozkvetu kultúrneho života vo Vyšných Lapšoch. Akvne pôsobil obecný kultúrny dom, kde vystupovali pred
miestnymi obyvateľmi a pre de a mládež, ktorá prichádzala na prázdniny do Lápš. Kapela sa spolu so súborom
zúčastňovala rôznych súťaží a fesvalov, napr. v Myślci
nad Popradom, Kazimierzu Dolnym, v Nedeci, v Żywci, na
spolkových podujaach, odkiaľ prichádzali s diplomami
a vyznamenaniami.
Krajan Bizub okrem toho, že hral na husliach, ich ešte
aj vyrábal. Práca s drevom bola jeho ďalším koníčkom. Neskôr sa továrenský nábytok stal lacnejší než ručne robený,
preto mal čoraz menej objednávok. V poslednej dobe vyrábal najmä pre bačov formy na ošepky rôznej veľkos
a robilo mu to veľkú radosť, lebo mohol zase tvoriť a vymýšľať vzory. V stolárskej dielni popri dlátkach mal vždy
v kufri husle, robil si prestávku a pre relax si na nich hral.
Husle boli pri ňom celý život, vždy si našiel aspoň chvíľku
času, aby si na nich zahral.
Ďalšou vášňou popri husliach boli holuby. V dobrých
časoch ich mal takmer 100. Bol to človek mnohých talentov, ktoré rozvíjal a podelil sa o ne s ostatnými.
Bol pozývaný do škôl, kde učil de hrať na husliach, napr.
vo Vyšných a v Nižných Lapšoch. Vyšné Lapše mu vďačia
za známu kapelu Gryglakovcov, ktorej bol prvým učiteľom
a vštepil im do srdca spišské melódie. Po jeho tvorivej práci ostali pamiatky v podobe kapely Gryglakovcov, nábytok
v sakrisi, lavice (spravil ich spolu s Antonom Pavlicom)
v miestnom kostole a nielen to. Po manželkynej smr po
husle siahal už len sporadicky. Hral už len príležitostne,
napr. na Vianoce koledy.
Celý život bol skromným, dobrosrdečným a veselým
človekom. Práve takým ho poznali a zapamätali všetci známi, kolegovia a rodina. Nech odpočíva v pokoji!
Na poslednej ceste ho sprevádzala smúaca rodina,
krajania, hudobníci, kapela i členovia folklórneho súboru.
Za folkloristov sa poslednýkrát prihovorila Dorota Mošová a poďakovala mu za jeho prínos do kultúrneho života
obce. Venujte mu aj vy chú modlitbu.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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PO STOPÁCH MINULOSTI

FARNOSŤ VYŠNÉ LAPŠE V ROKU 1832 (1)
preklad z latinského originálu PROF. JOZEF ŠIMONČIČ
Kánonická vizitácia farnos vykonaná spišským biskupom Dr. Jozefom Bélikom 2. a 3. júla 18321

I. O cirkevných a pripojených budovách
1. Budova farského kostola vo Vyšných Lapšoch
Murovaný farský kostol bol postavený z pevného materiálu na všetku chválu starostlivosťou a horlivosťou Simeona Goriloviča, farára vyšnolapšanského, nákladom
a prácou farníkov v roku 1760; bol len požehnaný, kým pre
nedostatok dokumentov nevedno. Nie je nič istého ani
v otázke, či vo Vyšných Lapšoch bolo aj nejaké iné náboženstvo, okrem Žigrajovej vizitácie z roku 1700, s údajom,
že tu bol drevený kostol gréckeho obradu. Nedá sa ani dokázať, ako sa to zmenilo na lanský obrad. V súčasnos sú
tu výlučne katolíci. Kostol je v najlepšom stave.
Patrocínium kostola sa svä 29. júna, na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Má 4 oltáre, hlavný je zasvätený svätým Petrovi a Pavlovi, na čo vhodne poukazuje aj
ich dôstojný obraz. Pri ňom je zavesený maľovaný obraz sv.
Michala Archanjela. Boky oltára zdobia umelecky pozlátené sochy svätých. Ozdobené a dôstojné tabernákulum je
vždy zamknuté, kľúč sa opatruje v sakrisii pod zámkom.
Druhý oltár naľavo je zasvätený Nepoškvrnenému Počau
Preblahoslavenej Panny Márie, jej obraz dopĺňa aj visiaci
obraz Svätej rodiny a pozlátené sochy sv. Anny a sv. Alžbety s viacerými náležite pozlátenými anjelmi. Tre ež vľavo
s nástennými maľbami sv. Jozefa a sv. Jána Nepomuckého
sa stavia na obdiv. Štvrtý je vpravo s vhodne pozlátenými
sochami sv. Mikuláša, sv. Valenna, sv. Augusna a viacerých anjelov. Trojité drevené postriebrené svietniky
8, malé cínové 2, jednoduché drevené 10. Niet večného
svetla, pretože úrok 10 zl 20 gr z kapitálu 172 zl 25 gr nestačí na stále horiace večné svetlo. Oltáre sú prikryté tromi
plachtami. Portale sú štyri, ktorých pečate boli obnovené
za tejto vizitácie. Autencké relikvie pre verejnú úctu kostol nevlastní.
Plnomocné odpustky na sviatok svätých Petra a Pavla, ktoré možno obetovať za duše zomrelých, daroval
hlavnému oltáru pápež Pius VI. v roku 1785, ten istý pápež 27. marca 1793 ich predĺžil na sedem rokov, ešte raz;
urobil tak aj spišský biskup Ján Ladislav Pyrker na ďalších
sedem rokov 5. augusta 1819, ale predĺženia už vypršali.
Svätý hrob kostol nemá, ale každoročne na Veľký piatok
sa pripraví dôstojne pod vežou. Sakrisa je východne, kle1
Visitao canonica parochialis ecclesiae Felsõ Labsenis in dioecesi,
archidiaconatu et comitatu Scepusiensi per illustrissimum ac reverendissimum dominum Josephum Bélik, miseraone Divina episcopum
Scepusiensem diebus 2. et 3. mensis Julii anni 1832 peracta. Štátny archív v Levoči, Spišská župa, Kanonické vizitácie: VYŠNÉ LAPŠE, i. č. 3843,
kr. 1910.
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nutá, malá, svetlá, v dobrom stave, zabezpečená pro vlámaniu a požiaru, je v nej skriňa, v hornej čas sú kalichy,
v dolnej ornáty. Dve truhlice, jedna pre biele rúcha, druhá
pre ostatné bohoslužobné predmety. Súkromné veci sa tu
neskladujú.
Kazateľnica je umelecky vyrezávaná z dreva, pozlátená
a ozdobená soškami svätcov.
Chór opro hlavnému oltáru je dobre stavaný, murovaný, má organ s 8 mutáciami, dva bronzové zvony. Hudobné
nástroje sa tu nenachádzajú.
Krsteľnica je kamenná, dobre uzavretá, so soškou sv.
Jána Krsteľa a Ducha svätého, kľúč od nej sa uchováva
pod zámkom v sakrisi. Obnovuje sa ročne na Bielu sobotu a na Turíce. Sväté olejky sa uchovávajú v olovenej pixide, uzamknuté v sakrisi, vymieňajú sa každoročne.
Spovednica tu nie je, ani štálum pre patróna a honoráciov. Je tu erb rodiny slobodného baróna Jána Joanellyho za hlavným oltárom, jeho fundátorom. Dve lavice sú
v sanktuáriu, v samotnej lodi ich je 14, vpravo pre mužov,
vľavo pre ženy. Sakrárium je za hlavným oltárom, všetko,
čo je v ňom, sa spaľuje na Bielu sobotu. Nič nie je v kostole, čo by sa provilo svätos miesta, ani čo by ho stavebne
poškodzovalo. Nápisy sú tu nasledujúce: Nad dverami kostola je rok 1760. Za hlavným oltárom je chronoskon: Erexit ac exornavit honoribus ss. Petri et Pauli apostoli illmus
baro Joannes Joannely a Tolvana propriis expensis (vlastným nákladom postavil a vyzdobil na česť svätých apoštolov Petra a Pavla vznešený barón Ján Joannely z Tolvana)
- dáva rok 1776.
Kľúče od kostola sa uchovávajú vždy na fare, dostáva
ich organista, keď je treba otvoriť kostol. Ku kostolu je
pripojená murovaná veža, ktorá bola v roku 1816 opravená; visia v nej dva zvony, nevedno či sú a kým požehnané,
väčší má okolo 3 centy, menší 1 ½ s nápisom: Et Verbum
Domini manet in aeternum anno 1587 (Slovo Pánovo trvá
naveky roku 1587), najmenší je zavesený nad sanktuáriom, váži okolo 10 libier. Zvony slúžia len katolíkom. Na veži
nie sú hodiny.
Zariadenie farského kostola:
Farský kostol vo Vyšných Lapšoch má 3 strieborné kalichy s 3 paténami; cibóriá 2 - strieborné a medené, obe pozlátené; gockú striebornú monštranciu s dvoma pozlátenými cherubínmi; strieborný paciﬁkál s Ukrižovaným a so
štyrmi pozlátenými evanjelistami; pozlátenú striebornú
pixidu a takú istú paténku na donos Najsvätejšej Sviatos chorým; dve kadidlá, jedno plechové, druhé z mosadze
s jednou lodičkou a lyžičkou; 3 plechové závesné lampy;
portaly 4, 2 nádobky plechovú a medenú na sväté olejky
prinášané chorým; oltárne zvončeky 6, zvonček pri sakrisi 1; žiadne umývadlo.
Zástavy 8: 1. hodvábna červená s obrazom sv. Valenna a Nepoškvrneného Počaa Panny Márie; 2. Staršia
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hodvábna zelená s Pannou Máriou; 3. a 4. staršia obyčajná
červená svätých Petra a Pavla, Panny Márie a Šimona; 7.
a 8. červená z obyčajnej látky s obrazmi sv. Anjela strážcu,
Veroniky, Antona, Panny Márie. Nástenné obrazy: svätých
Petra a Pavla, Preblahoslavenej Panny Márie, Rozálie a Mikuláša. Prenosné sú: 1. Pozlátená socha Nepoškvrnenej
Panny Márie, 2. Utrpenie Pána a Blahoslavená Panna Mária, Peter a Pavol, Anna, 4. Ján Nepomucký a Rozália. Dva
kríže, jeden na procesie, druhý na pohreby, jedna socha
Zmŕtvýchvstalého.
Bohoslužobné predmety:
1. Ornáty prvej triedy spolu 4: biely 1, žltý 1, červené 2. Ornáty druhej triedy spolu 6: zelený 1, červené 2,
čierny 1, biely 1, viacfarebný 1 - všetky s parížskymi
strapcami. Biele pluviále 2, čierny 1, alby sviatočné 2,
všedné 8, superpelicey 4, miništrantské superpelicey 6,
humerále 3, korporále 12, puriﬁkatóriá 24, plachty 24,
uteráky 8. Hodvábne pokrývky k neseniu krížov 4, cinguly 4, biret 1, véla 2, plachty na menšie oltáre 16, pokrývka na tumbu 1, misále 6, misále na rekviem 2, rituál 1, evanjeliáre 2, medené nádoby na svätenú vodu 2,
pozlátený baldachýn 1, sito na múku 1, železo na pečenie
hosí 1, forma na vykrajovanie hosí 1, pečať kostola 1,
zvonček 1, burza na nosenie Sviatos chorým 1, kniha ku
chorým 1, tumba na rekviem 1.
2. Budova lapšanského ﬁliálneho kostola - nejestvuje. Jej
zariadenie - nič
3. Kalvárie, kaplnky
Sú tu dve murované kaplnky, jednu postavila obec Vyšné Lapše mimo dediny na česť svätého Floriána za pomoci
Karola Zbišku, prepošta spišského a biskupa nnienského
v roku 1778, požehnal ju Ladislav Budaházy, dištriktuálny
dekan. Druhá je ež mimo obce, zasvätená svätému Antonovi, postavil ju miestny obyvateľ Michal Koľanovský v
roku 1787 a požehnal dištriktuálny dekan Jozef Gambe.
Ani jedna nie je dotovaná, predsa sa obec stará o ich dobrý vzhľad. Na sviatky svätcov, ktorým sú kaplnky zasvätené, chodí k nim procesia a býva tam omša na úmysel ľudu.
Nemajú žiadne odpustky a nie je tam žiadne zariadenie
okrem oltára. Kalvária sa vo farnos nenachádza.
4. Súkromné oratóriá - nič
5. Kríže a sochy
Je tu kríž na cintoríne pod lipou, žiadne sochy; sú tu dva
murované stĺpy, jeden vo Vyšných Lapšoch postavil mlynár
Škorupka, druhý opro Lapšanke, postavil niektorý tamojší obyvateľ bez dotácie, o vzhľad obidvoch sa stará obec.
6. Krypty - nič
7. Cintoríny
Cintoríny sú dva, jeden je pri kostole, ohradený múrom
nedávno opraveným, je v najlepšom stave, má tri brány so
závorami a bránami. Je tu zakázané pochovávať. Sú tu len
lipy, nič neruší posvätnosť miesta. Druhý na pochovávanie
je mimo obce vo vzdialenos ¼ hodiny, je ohradený múrom s jedným uzamknutým vchodom. Nevedno, kto a či
ho požehnal, pochovávajú sa tu len katolíci, priznávajúci sa
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k Cirkvi do hrobov hlbokých na 8 stôp. De, ktoré zomreli
bez krstu, sa pochovávajú za cintorínom. Vykopané kos,
keďže tu nie je kostnica, ukladajú sa späť do hrobov. Ešte
na 20 rokov postačí, nikdy sa nekosí. Popri kostole sa nepochováva, aby sa nenarušili základy kostola. Zomrelých
na choleru pochovali na Poduliskách, v Lapšanke na Pustke, zem bola požehnaná.
8. Fara
Murovaná fara bola postavená z pevného materiálu
roku 1802 výdavkami slobodného baróna Jozefa Horváta
z Plavča s troma malými izbičkami pre farára, s komorou
pre domácich, ešte s jednou izbou a komorou. Celá stavba
je však tmavá a vlhká, dvor je uzučký s 3 špinavými maštaľami, stodolou a novou vozovňou. Menšie trhliny opravuje farár, väčšie obec, patronát dáva na opravu materiál
zdarma.
9. Majere a domy patriace fare - nemá žiadne
10. Škola
Budova učiteľa bola postavená z dreva roku 1816 obcou
Vyšné Lapše a Lapšanka, patronát dodal zdarma materiál,
opravujú ju obe obce spoločne, má dve maštale a stodolu.
Je v dobrom stave. Učí v jednej miestnos, pretože má len
jednu, spolu chlapcov a dievčatá slabikovanie, čítanie a písanie; nie sú tam žiadne lavice, školu navštevujú len katolíci. Iné inštúty tu nie sú. Z Lapšanky dostáva 5 vozov dreva
od obce a vo farnos má prístup do lesov podľa potreby.
11. Rehoľné inštúty - nič
12. Dobročinné inštúty - nie sú tu

II. Cirkevné osoby a osoby k nim patriace
1. Patrón
Patrón kostola vo Vyšných Lapšoch s právom ustanovovať farára je rodina slobodných barónov Horvátov z Plavča, súčasne je ním dedičným právom vlastníctva panstva
slobodný barón Ferdinand Horvát z Plavča. Katolík. Jediný
patrón bez vplyvu iných.
2. Farár
Terajším farárom je Pavol Dvornický, 73 ročný, vysvätený za kňaza roku 1786, ustanovený za farára vo Vyšných
Lapšoch roku 1805 biskupom grófom Jánom de Révay.
Teologické štúdiá absolvoval na Krakovskej univerzite bez
gradu, zaradený bol 8 rokov do pastorácie v dedine Kroczicze2, v krakovskej diecéze, do Spišskej diecézy bol prijatý
v Lechnici, kde bol kaplánom 2 roky, administrátorom 7
mesiacov, v Reľove bol kaplánom 5 rokov a 5 mesiacov,
vo Vyšných Lapšoch sa stará o duše 26 rokov, okrem toho
nezastával žiadne úrady.
3. Kaplán - nič
Pokračovanie nabudúce
2
Kroczyce, obec v sliezskom vojvodstve, teraz má vyše 6000 obyvateľov, chotár 8788 ha. Pozri aj: Słownik geograﬁczny Królewstwa polskiego (red. Filip Sulimierski), Varšava 1880, heslo: Kroczyce.
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Ako sa darilo krempašskej dychovke
v roku 2012?
Dychovka v Krempachoch pôsobí pri požiarnom zbore.
V roku 2012 sa prezentovala dvadsaťdvakrát, najmä na
rozličných obecných a cirkevných podujaach. Zúčastnila
sa ež Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku a Prehliadky
krajanských dychoviek vo Vyšných Lapšoch. Počas celého
vlaňajšieho roka prebiehalo školenie siedmich de v hre
na saxofóne a klarinete, ktoré viedol inštruktor Z. Moś.
Prostriedky na toto školenie pochádzali z podpory udelenej Gminným kultúrnym strediskom.
Dychovku v uplynulom období podporila ež farská
rada v hodnote 1000 zlotých, richtár 500 zlotých, urbár
200 zlotých, Spolok Slovákov v Poľsku za vystúpenie vo
Vyšných Lapšoch ocenil dychovku 300 zlotými a peknou
vázou. Prostriedky získané za hru z pohrebov boli rozdelené medzi členov dychovky v šesťdesiach percentách
a ostatné sa využili na bežné trovy dychovky.
Dychovke sa podarilo z vlastných zdrojov nakúpiť dva
hudobné nástroje: trúbku a altový saxofón. Nácviky sú raz
v týždni, väčšinou v sobotu alebo nedeľu, a to preto, že
väčšina členov dychovky buď pracuje alebo študuje mimo
obce. Z toho vyplývajú aj ťažkos so zosúladením celého
kolekvu potrebného pre koncertovanie. Z toho dôvodu
treba občas poprosiť o výpomoc hudobníkov z iných spišských obcí. (fp)

Zjazd na hocičom

VI. memoriál E. Kowalczyka vo Veľkej Lipnici
Dňa 26. januára 2013 sa uskutočnil vo Veľkej Lipnici
– Prívarovke VI. memoriál E. Kowalczyka pretekov v behu
na lyžiach, ktorý priahol mnohých nadšencov lyžovania
od najmladších až po najstarších. Organizátormi behu bola
gmina Veľká Lipnica, Kultúrne centrum vo Veľkej Lipnici
a Základná škola č. 4 vo Veľkej Lipnici – Prívarovke spolu
s richtárom a obecnou radou v Prívarovke.
Cieľom tohto behu bolo podporiť popularizáciu zimných športov a rekreácie medzi žiakmi, mládežou, ale aj
obyvateľmi tejto oravskej obce. (aj)

Pre babku a dedka
Pod týmto názvom sa uskutočnilo koncom januára
v Obecnom kultúrnom dome v Krempachoch pekné predstavenie venované starým rodičom, ktoré pripravil folklórny súbor Zelený javor pod vedením Marie Wnękovej
v rámci svojich novoročných akvít. Zároveň to bola príležitosť ukázať a predviesť výsledky práce všetkých vekových
skupín (cca 80 de).
V programe účinkovali mladší a starší členovia súboru,
ktorí svojím spevom, tancom a skečmi potešili starých rodičov. Pripravili pre nich milé prekvapenia v podobe anjelikov a sladkého prekvapenia - veľkej torty s podobizňou
babky a dedka, ktorou ponúkli všetkých prítomných. Za
vynaloženú námahu a reprezentáciu obce navonok richtár
J. Petrašek súboru poďakoval, ale aj prisľúbil podporu. Záver patril výbornej zábave a tancom. (fp)

Pod takýmto názvom sa uskutočnili zábavné preteky
usporiadané pre de a mládež 25. januára t.r. v Krempachoch v čas chotára nazývanom „Gin“. Bol to tre ročník
tejto veselej zábavy v zimnom období, ktorý usporiadalo
Združenie katolíckej mládeže z Krempách. Súťaží sa zúčastnilo veľa záujemcov, ktorí priniesli so sebou najrozličnejšie
veci, na ktorých sa dalo kĺzať dolu zasneženým svahom.
Výhercovia získali ceny v kategórii najzaujímavejší jazdiaci
výtvor: A. Kowalczyk a R. Zygmond, A. Biernat a M. Miškovič, M. A. Łukasz a v kategórii najrýchlejší zjazd: J. Bizub a J.
Zygmond, N. a T. Pacigovci a P. Petrášková. Ostaní prítomní
sa mohli ešte zúčastniť v preťahovaní lanom, hádzaní na
cieľ alebo slalome cez prekážky. Každý účastník dostal teplý čaj a chutný koláčik. (fp)

Deň patróna školy v Pekelníku
Dňa 9. januára t.r. Združená škola v Pekelníku oslavovala deň patróna svojej školy, ktorým je spisovateľ Kornel
Makuszyński. Pri príležitos jeho narodenín usporiadalo vedenie školy spolu s učiteľmi a rodičmi športové hry
a sprievodnými podujaami boli o. i. výtvarné, literárne a
hudobné súťaže určené pre školy z celej gminy Czarny Dunajec. Tieto podujaa sa uskutočňovali počas niekoľkých
dní.
V umeleckom programe sa prezentovali žiaci, ktorí pripravili inscenácie najznámejších hrdinov z diel Kornela Makuszyńského spolu s ich dobrodružstvami. Všetci prítomní
sa výborne zabávali na rozprávkových postavičkách. (aj)
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Urbárska výročná schôdza
Dňa 16. januára 2013 sa uskutočnila urbárska výročná schôdza v Krempachoch, na ktorej predseda urbáru
Ján Krzysztofek uviedol správu z činnos za vlaňajší rok,
zasa tajomník urbáru Adolf Surma a pokladník Ján Krzysik podali ﬁnančnú správu za uplynulé obdobie. Diskutovalo sa aj o bežných úlohách, ktoré nesie so sebou nový
rok. Medzi účasnárov boli rozdelené prostriedky získané
z predaja dreva. (fp)

Blahoželania
Nejeden v deň narodenín do rúk Vašich vloží dary,
položí Vám kvety na stôl so želaním,
aby rástol rokov rad Vám ako stuha
a žiarila šťasa dúha.
Aj my, Vaše de i vnuci,
s veľkým potešením
želáme Vám v deň narodenín,
aby v šťas , dobrom zdraví,
bez staros , bez obavy
s božským požehnaním
ďalšie roky prežili ste,
plné rados a krásy.
Tento pekný narodeninový vinš patrí Cyrilovi Majerčákovi z Novej Belej, ktorý 24. februára 2013 oslávi krásne
70-te narodeniny. Pri tejto príležitos mu blahoprianie zasiela celá rodina.
***
Veľa zdravia, šťasa, lásky,
žiadne staros, žiadne vrásky.
Radosť z vnúčat, z rodiny,
prajeme krásne 80-te narodeniny.

Jasličky v Orávke
Dňa 6. januára 2013 bol v združenej škole v Orávke uvedený príbeh o narodení Ježiška, ktorý pre obyvateľov obce
pripravili žiaci a učitelia tejto školy. Je to viacročná tradícia
a na eto vystúpenia čakajú už obyvatelia obce s radosťou
a ani tento rok nepodcenili herecký m a prišli v hojnom
počte pozrieť si tohtoročné výkony žiakov a učiteľov. (aj)

21. finále Veľkého orchestra sviatočnej pomoci
v Krempachoch
V Obecnom kultúrnom dome v Krempachoch sa 14. januára t.r. konali akcie spojené s 21. ﬁnále Veľkého orchestra sviatočnej pomoci, počas ktorých sa zbierali peniaze
určené na záchranu detského života a slušnú zdravotnú
starostlivosť pre seniorov. V Krempachoch sa táto akcia
uskutočnila po druhýkrát. Zúčastnili sa jej dobrovoľníci.
V rámci akcie darovania krvi sa prihlásilo 22 darcov, ktorí
odovzdali 9 litrov tejto cennej tekuny. Medzi účastníkmi
akcie sa vyzbieralo 3.423,17 zlotých. Peniaze okrem dobrovoľníkov zbieral obchod a základná škola v Novej Belej,
družstevná banka, dva obchody, základná škola a gymnázium z Krempách.
Na javisku kultúrneho domu sa v umeleckom programe
predstavila domáca dychovka, detské divadielko, sólis,
tanečné skupiny, folklórny súbor, skupiny modernej hudby
a žrebovali sa žreby v tombole. Predávalo sa aj občerstvenie. Účinkujúci získali potlesk divákov a od usporiadateľov
diplomy za účasť. Na záver akcie bol ohňostroj.
Vedenie celej akcie ďakuje všetkým dobrovoľníkom,
podporovateľom akcie za námahu vynaloženú v prospech
jej realizácie. (fp)
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Toto blahoželanie putuje k Anne
Lukášovej z Novej Belej, ktorá 16.
februára oslávila 80-te narodeniny.
K tomuto peknému životnému jubileu jej gratuluje celá rodina.
***
Viem že máš
stránky vo svojej knihe,
ktoré by si vytrhala.
Niektoré sa zelenajú
iné sú zvädnuté,
prachom zapadnuté.
Otvor dnes čistý list.
Nech šťas m
každý riadok vonia.
Nech kroky s ľahkosťou pierka
nechávajú nové stopy.
A slza zamkne sa, v úsmeve zahynie.
Ešte veľa rokov nech ako dravá rieka
bez skál  životom plynie.
Nech je vidieť úsmev na Tvojej tvári,
tak nech z Teba radosť žiari.
Nech počuť Tvoje srdce biť,
aby mohlo stále iba v láske žiť.
Nech rase šťase v Tvojich očiach,
nech v Tebe hviezda života stále žiari,
aby nevyhasla, tak maj stále krásny úsmev na tvári.
Tento vinš patrí Márii Slovikovej (rod. Surmovej) z Krempách, ktorá oslávila 60-te narodeniny. Želanie jej zasiela
mama, manžel, synovia s rodinami a súrodenci s rodinami.
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Nech každý deň
je pre Vás slávnostný,
a úsmev nevymizne
z pier Vám radostný.
Zdravie nech Vám slúži
ešte dlhé roky,
Pán Boh nech požehnáva
všetky Vaše kroky
a šťase nech ovládne
ďalšie roky.
Prednedávnom krásne 80-te narodeniny oslávila krajanka Anna Kurnatová z Novej Belej, ktorej pri tejto príležitos blahoprajný vinš zasielajú de s rodinami.
***
Milý oslávenec,
prichádzame
na deň 85-ch narodenín
s naším skromným pozdravením,
s prianím zdravia v ďalšom ži ,
bez búrok a vlnobi .
S ním sa spája prosba vrúcna,
aby Ti aj do budúcna
Boh dal hojnosť milos,
veľa šťasa, rados.

Blahoprianie patrí krajanom Márií a Franškovi Trzopovcom z Vyšných Lápš, ktorý oslávili 35. výročie sobáša,
ku ktorému im gratuláciu zasielajú de a celá rodina.

Všetko najlepšie želajú: sestra Žoﬁa a brat Vendelín
s rodinami, švagriná Helena Krempaská s rodinou, Hubert a Janina Schlegelovci s rodinami, Tosiek Porembský
s rodinou, Wanda Raczka s rodinou, Tomáš a Mirka s rodinami.
Dňa 9. februára t.r. krajan Vincent Krempaský oslávil 85
rokov života. Pochádza z Nedece z mnohodetnej slovenskej roľníckej rodiny. Po vojne, v roku 1945, ako 17-ročný
chlapec odišiel za prácou z rodičovského domu do Československej republiky a usadil sa napokon v Čechách v Tepliciach – Sklárni, kde si založil rodinu. Žije tam dodnes spolu
s vynikajúcou manželkou Hildou, dcérou Kvetou, vnukom
Marnom a vnučkou Lindou. Všetci posielame ujovi aj tete
veľa vrúcnych bozkov.
***
To ché á n o na obežnej dráhe krúži,
obrúčky zašli, zošúchaný monogram.
Pripadol biely sniežik do kyce ruží.
svadobný pochod, príhovor a zvonohra.
Vyzváňa 55. prelúdium na organe.
Ej, roky, roky - slnko, mráz i blen.
Pre lásku zajtrajšiu sa v deťoch rozdávate,
keď úsmev odďaľuje neúprosný eň.
Tento krásny pozdrav zasielame krajanom Cecílii a Jozefovi Krišíkovcom z Vyšných Lápš, ktorí v januári t.r. oslávili 55. výročie sobáša. Prajeme im hojnosť božieho požehnania, lásky a vzájomného porozumenia.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch
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Už je to dávno, čo bol ten slávny deň,
keď ste si povedali svoje áno,
už vtedy ste vedeli,
že chcete byť navždy spolu len,
že na to máte naozaj právo.
Veru, dnes je to už 35 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 sa spolu.
Viete, že vždy jeden na druhého
sa môžete spoľahnúť,
vždy, keď sú nejaké problémy,
rozumne sa viete dohodnúť.
Podporujete jeden druhého a viete,
že sa môžte vybrať aj na koniec sveta spolu.
A preto si pripime na tento vzácny deň,
že byť spolu nie je len obyčajný sen.
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***
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!
Tento vinš patrí Anne a Gejzovi Pietraszekovcom z Tribša, ktorí 16. januára t.r. oslávili 25. výročie sobáša a zasielajú ho im de a súrodenci s rodinami.
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Foto: MM-M

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

Stretnutie zamestnancov SSP
Na začiatku nového roka sa stretli zamestnanci ÚV SSP,
tlačiarne a redakcie Život, aby si popriali všetko dobré v
novom roku.
Stretnue zahájili zástupcovia pracovníkov, ktorí gratulovali generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi
k vysokému štátnemu vyznamenaniu Radu Bieleho dvojkríža III. triedy, ktoré mu udelil prezident SR Ivan Gašparovič 1. januára 2013. Pri tejto príležitos pohotovo vytvoril
a predniesol krakovský básnik a priateľ Slovákov v Poľsku
Jacek Lubart-Krzysica báseň venovanú Ľ. Molitorisovi.
K vyznamenaniu gratuloval generálnemu tajomníkovi aj
predseda SSP prof. Jozef Čongva.
Napokon slovo patrilo Ľ. Molitorisovi, ktorý poďakoval za spoločnú prácu sekretariátu, graﬁkom, kolekvu
tlačiarne a redakcie Život v uplynulom roku. Ako odznelo
v príhovore, napriek všetkým ťažkosam, ktoré priniesol
so sebou vlaňajší rok, sa podarilo udržať výrobu v tlačiarni a zabezpečiť bežnú činnosť Spolku. Naša vydavateľská
a tlačiarenská činnosť sa stretáva s pozivnym hodnotením verejnos, čo je povzbudzujúce.
Na záver si všetci spoločne pripili šampanským na lepší
nový rok ako bol ten vlaňajší a čestný predseda a dlhoročný akvista krakovskej MS SSP Jerzy Bożyk pripojil k tomu
hudobné priania. Zahral viaceré slovenské i poľské koledy,
ľudové pesničky a iné. (aj)

POĎAKOVANIE
Spolok Slovákov v Poľsku vyjadruje úprimné poďakovanie Ing. Petrovi Výrostekovi zo Spišskej Starej Vsi za ﬁnančnú podporu, ktorú poskytol našej inštúcii.

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

február – 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 7.30, 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.

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 10. decembra 2012 zomrela
v Čiernej Hore od Jurgova vo veku 91
rokov krajanka

ŽOFIA
MLYNARČÍKOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou
Miestnej skupiny v Čiernej Hore od
Jurgova a vernou čitateľkou Života.
Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá matka, babička a prababička.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore, ÚV SSP a redakcia Život
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1. Zima, zima duje, sniežik poletuje,
[:stromy, domy:] bielym zamaľuje.
2. Vezmeme si sane, sadneme si na ne
[:dolu, briežkom:] s nimi poleme.

PAVOL SIMAN

SUPER SNEHULIAK

Neviem, či to všetci viete,
že v africkom teplom lete
mrkva, šál sa nenosí.

Aj malého snehuliaka
zo všetkého najviac láka
rozpálená Afrika.

V bielomodrom teplom svetri,
snehuliaka zrazu stretli
opálení černosi.

Snehuliak sa na nich škerí,
ukazuje čierne pery.
Všetkým je hneď veselo.

Obdivuje slony v buši,
levy, ako rýchlo ušli,
keď sa ich on dotýka.

Vyvaľujú naňho očí,
nenápadne každý bočí,
klopkajú si na čelo.

Usmiaty a milý vždycky
je snehuliak snehuliacky.
Vďaka tejto praktike
vydrží aj v Afrike.

MILÉ DETI,
sánkovačka v zime je najlepšou zábavou. Vašou úlohou bude vyfarbiť obrázok a každému, kto sedí na sánkach ako
prvý na červeno, ako posledný na zeleno a tomu uprostred na modro.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s ﬁnančnou podporou z Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
V januári sme odmenili: Karolínu Annu Vnenčákovú
z Kacvína a Jusnku Szczepaniecovú z Krempách.
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Repiská patria medzi osady založené na tzv. kopaničiarskom práve,
keď vlastník nedeckého panstva
Juraj Horvát v úsilí zvýšiť zisky zo
svojich majetkov začal sústreďovať
voľne žijúce obyvateľstvo do trvalých sídlisk a začal ho donucovať
poľnohospodársky obrábať pôdu
na vopred vymeraných pozemkoch.
Na regulárnu osadu sa Repiská, patriace k panstvu Nedeca, vyvinuli až
koncom 17. a začiatkom 18. storočia
spojením viacerých osád ako Bryjov
potok, Vojčkov potok, Groholov
potok, Madejov potok (dnes už
neobývaný) a Pavliky. Obyvateľstvo
sa živilo hlavne paserstvom, pestovaním vhodných plodín ako repa
či zemiaky a prácou v lesoch. V roku
1908 postavili obyvatelia Bryjovho
potoka kaplnku, na ktorej sa dodnes
zachoval slovenský nápis. V roku
1920 boli Repiská spolu s niekoľkými ďalšími spišskými obcami pripojené k Poľsku, v roku 1939 späť ku
Slovensku a v roku 1945 opäť k Poľsku, kde ležia dodnes. V súčasnos
v obci fungujú dve miestne skupiny
Spolku Slovákov v Poľsku: v Bryjovom potoku a Groholovom potoku,
kde spadajú aj Slováci z Vojčkovho
potoka. (mm-m)
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Kaplnka v Repiskách

Včera som mala vážnu debatu s mamkou. Takú „medzi nami dievčatami“. Sama som si tož naozaj nevedela poradiť. Celé dni som len
premýšľala a premýšľala, hlavu som mala ako balón, možno aj horúčku som mala. Večer som ani zaspať nemohla. Že už sa mám konečne
vymáčknuť, v čom je problém? Nuž teda na rovinu. Blíži sa Valenn
a ja som zamilovaná. Že do koho? Tak to som nechcela prezradiť ani
svojej mamke. Ale nakoniec som šla s pravdou von. Je to Šimon zo susednej triedy. Z céčky. Minulý rok som bola na neho naštvaná, lebo mi
stále zauzlil šnúrky na topánkach a v jedálni mi akože nechac drgal do
stoličky. Raz som dokonca vyliala polievku na stôl a musela som ísť pre
smradľavú handru ku kuchárkam. A to všetko kvôli Šimonovi! Mamka
mi ale vysvetlila, že chlapci v tomto veku práve takto preukazujú dievčatám svoj záujem. Veď predsa šnúrky uzlil iba mne! To znamená, že si
zo všetkých dievčat naokolo vybral práve mňa. Divné, ale je v tom logika. Aj sme sa s mamkou na tom nasmiali –  chlapci sú niekedy šiši!
Ale je to pravda, má o mňa záujem. Všimla som si, že cez prestávku,
keď sme všetci na chodbe, tak na mňa neustále zíza. A viete čo ešte?
V januári mal Šimon narodeniny a okrem svojich spolužiakov pozval
na narodeninovú párty aj mňa. Och, aký bol zlatý! Bol milý, rozprával
vpy... A v izbe má plno plagátov, presne ako ja! A povedal, že rád cez
okno pozoruje vtáčikov a že túto zimu s tatkom pre ne urobili kŕmidlo a búdky. No tak ako my! Ale Šimon pozná viac druhov vtáčikov. Ja
spoľahlivo rozoznám len sýkorky od vrabcov. Úplne som sa do neho
zamilovala! Ale mám mu to povedať? To by som asi nezvládla. Určite
by som odpadla. Tak napísať? To je blbé. Čo by som tak asi napísala?
Milujem ťa? Trapas. Rozmýšľala som, že to nechám len tak. Lenže Šimon sa páči aj iným dievčatám. Aj Zuzka vravela, že mu na Valenna
pošle srdiečko. Och, čo teraz? Radšej som sa porozprávala s mamkou.
Síce som sa strašne hanbila, ale nakoniec som rada, lebo sme našli
super riešenie. Mamka mi poradila, aby som mu rozhodne valennku
dala. Nemusím mu písať, že som do neho. Stačí, že si dám na výrobe
valennskeho pozdravu veľmi, veľmi záležať. Mamka ma presvedčila,
že práve tým sa bude moja valennka od všetkých ostatných odlišovať
a Šimon tú moju snahu určite uvidí. Bude vedieť, že som ju urobila
s láskou. Mamka je múdra. Urobím ešte jedno srdiečko. Pre ňu.

REPISKÁ

Kaplnka v Repiskách

text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ
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UMENIE A ŠPORT

MIROSLAV STOCH

František Kolkovič

spracovala MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Otázky
Koľkýže Oravci
ako z tých hniezd vtáci
odleteli
ďaleko, do sveta.
Nechali čierny chlieb,
nedopili mlieko,
priľnuli na mestský lep.
Nechali staré otcovské dlane,
nevládne udržať
ťarchu na gazdovstve.
Hynú staré zvyky za rosy slanej
potrebné tejto zemi
ako soľ a zrnko.
Možno, len tak
nechať túto krivolakú krásu,
ktorú si dostal do vena?
Bez rozpakov odísť
a nemať čas na návraty?
Nerozoznávať hodnoty,
na ktorú stranu zakrivená
hadí sa cesta,
ako pohodené opraty?

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO

(Básnická zbierka Stopy jesene, 2010)
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Slovenský futbal bol ešte pred desaťročím pre futbalové veľmoci veľkou
neznámou a nikto by si ani netrúfal pomyslieť, že slovenský futbalista by mohol byť ocenený jednou z hlavných cien Medzinárodnej futbalovej federácie
FIFA. V súčasnos však už hrajú v zahraničí, v popredných svetových futbalových kluboch v Anglicku, Taliansku, Španielsku, Rusku či Turecku, viacerí mladí nadaní Slováci. Medzi nich iste patrí aj nitriansky rodák, krídelný útočník
Miroslav Stoch, ktorý podľa odbornej komisie FIFA a futbalových fanúšikov
z celého sveta strelil v minulom roku najkrajší gól na
svete.
Miroslav Stoch sa narodil
19. októbra 1989. Už od malička ho vraj nezaujímalo nič
iné ako lopta a ako šesťročný
začal navštevovať futbalovú
prípravku v rodnom meste.
Mal veľký talent a preto ho
tréneri nechávali hrávať aj
za staršie vekové kategórie, kde sa takež dokázal presadiť a patril vždy medzi najlepších strelcov.
Za nitrianske „A“ mužstvo nastúpil prvýkrát v roku 2004 a o niekoľko dní na
to v zápase so Slovanom, v ktorom Nitra zvíťazila 3:1, strelil všetky tri góly.
Talent Miroslava Stocha si všimli aj v zahraničí a ešte ako 15-ročný sa prostredníctvom licenčného agenta FIFA zapojil do tréningového kempu francúzskeho Nice, odkiaľ jeho kroky smerovali do jedného z najlepších anglických
futbalových klubov FC Chelsea. Na trávniku v Stamford Bridge strávil tri roky.
V roku 2009 odišiel na hosťovanie do FC Twente Enschede a so svojím mom
sa stal majstrom holandskej Eredivisie. O rok neskôr ho angažoval turecký
Fenerbahçe Istanbul, s ktorým už takež získal tul majstra tureckej Süper lig
a kde pôsobí dodnes.
Už ako mládežník reprezentoval Miroslav Stoch aj svoju rodnú krajinu
– Slovensko na medzinárodných turnajoch, pričom na svoj prvý zápas za seniorskú reprezentáciu Slovenskej republiky nastúpil v roku 2009 pro Ukrajine.
Svoj prvý reprezentačný gól strelil v kvaliﬁkácii na MS 2010 pro San Marínu.
Zúčastnil sa ež historicky prvého vystúpenia slovenského futbalového mu na
futbalových Majstrovstvách sveta 2010
v Juhoafrickej republike.
V rokoch 2009 a 2010 získal cenu Petra Dubovského, ktorá je udeľovaná najlepšiemu slovenskému futbalistovi do
21 rokov. Jeho gól, ktorý strelil do siete
Genclerbirligi, bol v roku 2012 nominovaný odborníkmi FIFA medzi desiatku najkrajších gólov sveta. Na základe hlasovania
fanúšikov sa dostal až do prvej trojky a
v ďalšom hlasovaní futbaloví fanúšikovia
nakoniec rozhodli o tom, že cena Ferenca Puskása za najkrajší gól roka 2012 bude patriť práve slovenskému futbalistovi. Cenu si Miroslav Stoch prevzal 7. januára 2013 počas slávnostného
galavečera FIFA v Nyone a stal sa tak vôbec prvým slovenským futbalistom,
ktorý získal presžne ocenenie v ankete FIFA. Víťazný gól si môžete pozrieť na
www.youtube.com/watch?v=6HTQ-VdQoCM.
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Chevrolet Aveo
spracoval MARIÁN SMONDEK
Dielňa Chevroletu si na poslednom modeli Aveo nepochybne zgustla. V kategórii 5-dverových áut do mesta je ťažké si Aveo
nevšimnúť, charakterizuje ho elegantný vzhľad, športová jazda, dôležité
bezpečnostné prvky, nízka spotreba a
ﬂexibilita.
Predchádzajúca generácia Chevroletu Aveo začínala ako Daewoo Kalos.
Po bankrote tejto automobilky sa subkompakt premenoval na Chevrolet
a Kalos zostal premenovaný na Aveo,
ktoré si začalo budovať reputáciu.
Druhá generácia Avea je výrazným
skokom vpred. Z fádneho auta sa vykľul magnet na prvý pohľad. Pozornosť priťahuje agresívna predná časť
priam klasického aučka, ktorému
nemožno uprieť šmrnc. Ale ani zadná
časť sa nemá za čo hanbiť.
V porovnaní s predchádzajúcou generáciou Chevrolet odvážne nahradil klasický prístrojový št
hravou napodobeninou motorkárskej jednotky s dominantným analógovým otáčkomerom a digitálnym displejom s
rýchlomerom. Aj stredová konzola kráča s dobou. Všetko je
jednoduché a prehľadne uložené a pritom nám ostáva dosť
miesta na odloženie všelijakých drobnos. V aute je miesta
nadostač. Hlavne vpredu, ale ani komfort pre cestujúcich

vzadu nie je na zahodenie. A ku tomu kufor s objemom 290
l, ktorý sa dá po zložení zadných sedadiel značne zväčšiť.
Ladenie podvozku je dobré, so stredoeurópskymi cestami si hravo poradí a dobre tají všetky nerovnos, s ktorými zápasí. V zákrutách sa správa prirodzene, predvídateľne
a stabilne.

Pri motore s objemom 1,4 litra v kombinácii s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou sa priemerná spotreba vyšplhá na 5,9 l/100 km a mimo mesta dokonca klesne pod 5
l. Na nízkych otáčkach dosť lenivé, ale pri podraní sa stáva
z neho pretekár. Veľmi dobre sa správa nielen v mestskej
džungli, ale i pri dlhých cestách. Síce zrýchlenie za cca 12
s nie je prejavom športovej dynamiky, na pohodlnú cestu
pokojne postačí.

Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov
Keď je už mäso mäkké, ak chceme, posypeme ho (trochu)
múkou, zalejeme kyslou smotanou a chvíľu povaríme.
20 dkg teľacieho mäsa z lopatky, 3 dkg mas alebo oleja, Miesto múky a smotany môžeme pridať 1 dl vína.
6 dkg cibule, 12 dkg koreňovej zeleniny, voda, soľ, korenie, zelený petržlen alebo pažítka, Vegeta.
Pracovný postup: Na mas popražíme pokrájanú cibuľ1/2 l mlieka, 5 dkg práškového cukru, 2 dkg droždia,
ku, pridáme umyté pomleté mäso, popražíme, podlejeme
2
vajcia,
trošku soli, citrónová kôra, 40 dkg hladkej múky,
vodou a dusíme. Neskoršie vložíme postrúhanú koreňovú
lekvár,
masť.
zeleninu, osolíme, okoreníme, pridáme Vegetu a dovaríPracovný postup: Mlieko, cukor, droždie, soľ, vajcia,
me. Nakoniec pridáme posekaný zelený petržlen alebo
citrónovú
kôru dobre zamiešame. Za stáleho miešania pripažítku.
dávame po troche múky. Vareškou vypracujeme dosť husté cesto a necháme 1 1/2 hodiny kysnúť. Dolkovú formu
prihrejeme, jamky vymasme rozpustenou masťou a do
l mladý domáci (poľný) zajac, 6 lyžíc mas, 4 cibule, každej jamky dáme za lyžicu cesta. Pečieme po oboch stra4-5 strukov cesnaku, mletá červená paprika, soľ, voda.
nách nie príliš prudko, lebo v prostriedku by zostali surové.
Pracovný postup: Na mas popražíme nadrobno po- Upražené dolky spájame ľubovoľným lekvárom a posýpakrájanú cibuľu, pridáme nadrobno posekaný cesnak a me práškovým cukrom.
upražíme do ružova. Umytého zajaca pokrájame na kúsky,
Zdroj: DANKOVÁ, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec :
pridáme cibuľu, červenú papriku, soľ, podlejeme (trochu)
Slovenské vydavateľské centrum, 2012
vodou a dusíme. Počas dusenia mäso podlievame vodou.

Blesková polievka

Dolky

Paprikáš zo zajaca
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NAŠA PORADŇA

KOSMETOLOG
Choroby stóp
Czas najwyższy zadbać o stopy, aby
wyglądały pięknie w odkrytym obuwiu w
nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim.
W tym i następnym numerze omówię
najczęściej pojawiające się dolegliwości
stóp, które utrudniają nam normalne
funkcjonowanie oraz jak z nimi walczyć.
Wrastające paznokcie
Są skutkiem zwiększonego zagięcia płytki paznokciowej. Nadmierny
ucisk powoduje wybrzuszenie paznokcia i zagięcie ku dołowi jego brzegów, te zaś urażają otaczające części
miękkie, w wyniku czego w obrębie
wałów powstaje obrzęk i bolesność
(stan zapalny).
Dotyczy to głównie paznokci palucha i jest spowodowane noszeniem
zbyt ciasnego obuwia, jak również wycinaniem lub piłowaniem
rogów płytki paznokciowej.
Gdy paznokieć dąży do odzyskania dawnego kształtu,
wówczas wnika w rowek,
powodując ból, obrzęk,
zaczerwienienie, a często
zakażenie.
Nagniotki
Zwane też odciskami, są
to uwypuklone zgrubienia
naskórka nad małymi wystającymi pod
skórą wyniosłościami kostnymi. Charakteryzują się centralnie ułożonym
rdzeniem, który sięga głęboko do unaczynionej i unerwionej warstwy skóry.
Każdy ucisk tego miejsca powoduje
ból, zwiększający się podczas chodzenia. Odciski najczęściej umiejscawiają
się na powierzchniach grzbietowych
3, 4 i 5 palca stopy, mogą również występować na przylegających do siebie
powierzchniach palców.
Brodawki
Mogą pojawiać się pojedynczo lub
grupowo, są różnej wielkości, pokryte są nierówną powierzchnią. Mogą
mieć kształt okrągły, owalny, często
w postaci zlanej. Brodawki mogą być
szare, ciemnobrunatne lub w kolorze
skóry. Występują najczęściej pod płyt38

ELŻBIETA
KRZYSIK
ką paznokciową, w okolicy paznokci,
na podeszwach narażonych na tarcie
mechaniczne. Są bardzo bolesne.
Modzele
Są to ograniczone, okrągłe lub
owalne pogrubienia zrogowaciałej warstwy naskórka. Powstają na
stopach na skutek ucisku skóry pokrywającej nadmiernie uwypuklone
wyniosłości kostne. Tworzą się na
stronie podeszwowej. Zrogowaciały naskórek nie jest unerwiony, lecz
twardy modzel może powodować
bolesność w przypadku, gdy ugniata
okoliczne unerwione tkanki.
Pękające pięty
To dolegliwość przykra i bardzo
bolesna, spowodowana brakiem witamin, nadmiernie zgrubiałym naskórkiem i skłonnościami osobniczymi (twarde obuwie, brak
właściwej pielęgnacji).
Grzybica międzypalcowa
To bardzo częsta dolegliwość. Objawia się
zaczerwienionym,
zmacerowanym, popękanym
naskórkiem, który łatwo
się oddziela. A atkowane są
fałdy międzypalcowe stóp.
Boczne powierzchnie palców i fałdy są pokryte zrogowaciałymi
warstwami i łuskami. Grzybica może
rozprzestrzeniać się również na całą
stopę, wówczas pojawia się zaczerwienienie i łuszczenie się skóry, niekiedy drobne pęcherzyki.
Stopa atlety
Jest to grzybica stóp występująca
u sportowców. Obecnie często pojawia się również u osób korzystających
z gabinetów odnowy biologicznej,
pływalni, kortów tenisowych. Wysiłek ﬁzyczny, kontakt z czynnikami
zakaźnymi, drażniącymi i alergizującymi mogą doprowadzić do rozwoju
dermatoz z powodu zachwiania naturalnej bariery odpornościowej skóry.
Szczególnie istotny jest związek między chorobami infekcyjnymi a trybem
życia i wykonywanym zawodem.
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Tradycyjne
ziołolecznictwo chińskie
Co to są chińskie zioła? Niektórzy
sądzą, że są to korzenie i kora. Jednak
powszechne używanie terminu „chińskie
zioła” nie ogranicza się tylko do kory i korzenia; ten prosty termin obejmuje swoim znaczeniem wiele innych leczniczych
substancji. Leki chemiczne sieją w organizmie ludzkim ogromne spustoszenie
(nawet jeśli czasami leczą określone dolegliwości). Działanie ich skierowane jest
głównie na zwalczanie skutków, a nie
przyczyn choroby. Zioła natomiast, jako
całkiem naturalne preparaty, działają na
wielu poziomach ludzkiego organizmu,
docierając do przyczyn chorób, które często znajdują się poza ciałem fizycznym
człowieka.
YIN I YANG pojęcie to można odnieść do wszystkiego, niemniej gdy
stosujemy je w teorii YIN/YANG, jest
przypisane do określonych zagadnień.
Yin zazwyczaj odpowiada uformowanej materii, pasywności lub statycznemu stanowi. Odnosi się do krwi,
płynów, tkanek i narządów. Yang odpowiada działaniu, żywotności i potencji. Odnosi się do funkcjonowania układów organizmu, aktywności
i energii Qi. Podstawowe właściwości
ziół: chińskie terapie ziołowe charakteryzują się specyﬁcznymi cechami,
które zawdzięczają zdolnościom ziół
do przywracania równowagi między
Yin/Yang. Te podstawowe zalety są
następujące: natura, właściwości lub
energia Qi ziół, smak ziół, sposób
działania ziół – wznoszenie, zastępowanie, wypływanie, tonięcie (lub
– pobudzenie, obniżenie, rozpraszanie, osłabianie), miejsce oddziaływania ziół, toksyczność ziół. Dwie
spośród tych cech: natura (właściwości) i smak są ważnymi wyróżnikami
tradycyjnej chińskiej terapii. Surowy
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NAŠA PORADŇA
imbir i mięta mają smak ostry. Jednak
surowy imbir ma właściwości rozgrzewające, a mięta – ochładzające. Surowy imbir rozprasza objawy chorobowe
typu wiatr – zimno i jest stosowany
w pierwszej fazie inwazji tych zewnętrznych czynników
patogennych, wywołujących gorączkę, awersję do zimna,
brak pocenia się i wyciek z nosa. Mięta
może rozpraszać choroby typu wiatr – gorąco i jest stosowana w początkowej fazie
wtargnięcia tych czynników chorobotwórczych do organizmu, gdy wystąpi gorączka, bóle głowy, suchość w ustach bez skłonności do zimna. Jeśli więc chcemy leczyć zgodnie z zasadami chińskiej
medycyny, musimy poznać właściwości i smaki wszystkich
ziół. Zioła muszą być przepisywane zgodnie z praktyką i zasadami diagnozowania chińskiej medycyny, które nie są
takie same, jak w medycynie zachodniej. Brak odpowiedniego szkolenia i niewłaściwe zastosowanie ziół może zaostrzyć objawy chorobowe. Miejsce oddziaływania leków
ziołowych – ﬁzjologiczna koordynacja tkanek, narządów
jest osiągana dzięki połączonej sieci kanałów nazywanych
meridianami. W czasie rozwoju choroby uszkodzenie powłoki zewnętrznej lub inne zaburzenie może wpłynąć na
narządy wewnętrzne przez meridiany i odwrotnie. Dlatego też objawy chorego narządu mogą być wyczerpująco rozpoznane za pośrednictwem powiązanych ze sobą

meridianów. Aby wyobrazić
sobie jak działają meridiany
podam państwu następujący
przykład. Meridian żołądka ma
swój początek w miejscu przejścia skrzydełek nosa w bruzdę
nosowa, następnie biegnie do
jamy ustnej, przechodzi przez
dziąsła, schodzi do żołądka i stąd kieruje się do nóg. Jeśli
zmiana chorobowa rozwinie się wzdłuż tego meridianu,
pojawi się na nim zespół objawów. Metody obróbki ziół:
obróbka ﬁzyczna; oczyszczenie, rozcieranie na proszek,
krojenie na plasterki, obróbka wodna – woda oczyszcza,
zmiękcza i zmniejsza toksyczność, oczyszcza też i polepsza konsystencję minerałów, obróbka termiczna – główne
metody bezpośrednie lub pośredni, obroki termicznej są
następujące: pieczenie połączone z mieszaniem, krótkie
smażenie na duszonym ogniu z energicznym mieszaniem
oraz prażenie, połączenie obróbki wodnej i termicznej
– gotowanie na parze, gotowanie, duszenie, zagotowanie,
inne metody; obejmują one przyrządzanie kiełków, fermentowanie i przyrządzanie specjalnego lukru. Preparaty
ziołowe są dostępne także w formie pasty lub papki. Są to
maści, balsamy oraz kremy. Preparaty ziołowe w formie pigułek stosowane są do leczenia bardzo wielu chorób między innymi: raka, marskości wątroby oraz nałogu palenia
papierosów itd.

PRAWNIK
Z tych ulg podatkowych
skorzystamy po raz ostatni
Za 2012 rok po raz ostatni można korzystać z części ulg
podatkowych. Zmieniane oraz usuwane ulgi dotyczą większości z podatników, stąd też warto po raz ostatni wykorzystać prawo do obniżonych podatków – w roku przyszłym
deklaracja podatkowa będzie zawierała już inny katalog
obniżek podatkowych. Wprowadzane zmiany dotyczyć
będą od 2013 r. rozliczeń trzech podstawowych przywilejów podatkowych – ulgi na Internet, ulgi prorodzinnej oraz
podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
Należy natomiast zdecydowanie podkreślić, że zmiany
następują dopiero w zeznaniu za 2013 r. składanym w roku
2014. W roku 2013, czyli w zeznaniu za 2012 r. z ulg i odliczeń można korzystać na dotychczasowych zasadach.
Od 2013 r. znika prawo do ulgi internetowej w takiej postaci, jaka istniała do roku 2012. Oznacza to, że nie będzie
już możliwości korzystać z odliczania od dochodów kwot
wydatków na korzystanie z internetu w wartości do 760 zł
rocznie przez okres dłuższy, niż 2 lata. Oznacza to jednak,
że jeszcze do końca roku można z ulgi korzystać, co więcej –
możliwe jest opłacenie w tym roku rachunków za internet,
wystawionych zaliczkowo za rok przyszły. Również takie rachunki można rozliczać w tym roku w ramach ulgi. Zmianie
ulega również prawo do podwyższonych kosztów z tytułu
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wykorzystywania i rozporządzania prawami autorskimi.
Kosztów takich, w wartości 50% kwoty przychodów po obniżeniu o wartość składek ZUS, nie będą mogły rozliczać
osoby, których dochody przekraczają wartość 85,528 zł, czyli które znajdują się w drugim przedziale skali podatkowej.
Zmieni się również zakres prawa do ulgi na dzieci.
Limit przychodów, po przekroczeniu których ulga nie będzie przysługiwać – wynosić będzie 112.000 zł od obu małżonków pozostających przez cały rok w związku małżeńskim
lub 56.000 zł – dla małżonka nie pozostającego cały rok
w takim związku przy posiadaniu jednego dziecka. W przypadku trzeciego dziecka i kolejnego dziecka, kwota ulgi będzie wyższa – zamiast 92,67 zł miesięcznie (1113,02 zł przez
cały rok) odliczeniu podlegać będzie 139,01 zł, zatem nawet
1668,06 zł rocznie. Przy czwartym i każdym kolejnym dziecku kwota odliczenia od podatku zwiększa się do 185,34 zł
miesięcznie, zatem 2224,08 zł rocznie.
W stosunku do pozostałych ulg, dostępnych już rok
temu nie przewiduje się natomiast znaczących modyﬁkacji - stosuje się je na tych zasadach co rok wcześniej.
Nowością będzie natomiast odliczenie od dochodu kwoty
składek wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Nowa ulga dotyczy zeznania składanego za rok 2012. Za lata wcześniejsze odliczenie z tego tytułu nie przysługiwało.
(źródło: www.pit-2012.pl)
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
RYBY (19.2.-20.3.)
Tento mesiac budete musieť stáť nohami pevne na
zemi. V druhej polovici mesiaca sa alkoholu zďaleka vyhýbajte a realizujte svoje sny a plány. Finančne i zdravotne budete na tom v poriadku
a ak hľadáte prácu, nájdete ju.

BARAN (21.3-20.4.)
Síce práca vám bude zaberať veľa času, už vás tak nenaplňuje. Sústreďte sa na niečo
lepšie. Síce v spoločnos budete hviezdou, no vo vzťahu to až také
ružové nebude. Začnite reorganizovať
svoj život, intuícia vás nesklame.

BÝK (21.4.-20.5.)
Budete sa nachádzať na
špici svojich pracovných možnos. Nebojte sa riskovať,
môžete veľa získať. Rodina
vás podporí. Vaša tvorivosť môže zaujať
tých správnych ľudí. Finančne sa vám
bude síce dariť, ale nerozhadzujte sa.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Prišiel čas zakotviť vo
vzťahu alebo upevniť ten
aktuálny. Nastáva ten
správny čas pre rozhodnua v citovej oblas. Druhá
polovica mesiaca bude patriť kariére.
Ak máte dobré nápady, ukážte, čo sa
vo vás skrýva.

RAK (22.6.-22.7.)
Vaše životné tempo
bude rýchle. Ak máte nové
plány, začnite ich realizovať.
Sny a dojmy budú sprievodcom vášho života. Ak máte možnosť
vzdelávať sa, nepremrhajte šancu. Len
city vám život trochu skomplikujú.

LEV (23.7.-23.8.)
Máte šancu presadiť
svoje nápady. V spoločnos ste obľúbený, vo vzťahu
vám to bude klapať, dostanete zaujímavú pracovnú ponuku, proste budete v siedmom nebi. Vyhnite sa
špekuláciám a riskantným akvitám.
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NÁŠ TEST
PANNA (24.8.-23.9)

Ako sa črtá vaša budúcnosť?

Vaša vôľa oslabne, ale
spoločenský život sa naopak znásobí. Budete mať
možnosť zlepšiť si svoje postavenie. Zmobilizujte sily na realizáciu
svojich plánov. V láske síce môžete preberať, ale na zdravie si dávajte pozor.

1. Keď odchádzate z domu:
a) všetko skontrolujete a idete,
b) proste len zamknete a idete, c)
dvakrát sa vráte, pre istotu!
2. Čo je vám bližšie?
a) Nič netreba preháňať, ale občas treba byť dôsledným, b) som
pedant, poriadok a prehľad sú na
prvom mieste, c) som neporiadnik,
kontroly v živote príliš obmedzujú.
3. Radíte ostatným?
a) Nie, nikoho moje dobré rady
nezaujímajú, b) áno, priatelia sa
ma často pýtajú na radu, c) radím
len opatrne, aj dobrá rada sa môže
pro človeku obráť!
4. Keď sa potrebujete poriadne
sústrediť, musíte mať:
a) absolútny pokoj, nič ma nesmie rušiť, b) pusm poriadne nahlas hudbu, či televízor, c) záleží od
situácie, ale potrebujem pár minút
na sústredenie.
5. Čo robíte vo voľnom čase?
a) Voľný čas? Každú voľnú chvíľu
strávim prácou a povinnosťami, b)
športujem, mám veľa záľub, čítam
knihy či vyrazím von, c) nič, len tak
sa povaľujem, ani neviem ako mi
ubehne.
6. Plnia sa vám predpovede?
a) Som úplná veštkyňa, takmer
vždy sa všetko splní, b) absolútne
nemám odhad na to, čo sa bude
diať, c) už sa mi párkrát stalo, že sa
moje tušenia splnili.
7. Čo ovplyvní vaše rozhodnua?
a) Rozhodujem sa podľa aktuálnej nálady, b) vždy dlho rozmýšľam,
radím sa s okolím a potom sa horko-ťažko rozhodnem, c) záleží od
závažnos rozhodnua, niekedy to
ide rýchlo, inokedy dosť váham.
8. Ako bojujete s nepríjemnými
povinnosťami?
a) Ako kedy, lepšie je mať ich za
sebou, b) vybavím ich prednostne,
nech mám pokoj, c) odkladám ich
čo najdlhšie.
9. Ako sa cíte najčastejšie?
a) Vždy uvoľnene a v pohode,
nič ma nerozhádže, b) stále cím
napäe, niečo ma trápi, c) občas
ma prepadne taký nepríjemný pocit.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Snažte sa byť tvoriví.
Isto sa vám to opla. Takže ak plánujete rodinu,
hor sa do toho! Váš zdravotný stav sa po dlhom
čase polepší. A nebudú vám chýbať ani
peniaze. Dostanete i pracovné ponuky,
tak ich neodmietnite.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11)
Zamerajte sa na zlepšenie spoločenského postavenia spoluprácou, záujmom
o ostatných. Skúste sa viac
prispôsobiť. V láske zažijete pekné, ale i
trpké chvíle. Napriek tomu rodina a domov by mali byť vašou prioritou.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Ešte chvíľu si užijete osobnú nezávislosť.
V druhej polovici mesiaca
sa budete musieť už prispôsobovať. Ale to nebude pre vás problém. Prehodnoťte svoje
sny a ciele, plány, isto príde čas, keď sa
vám ich podarí naplniť.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Zrealizujte svoje pracovné sny a plány. Ostatní vás
v tom podporia. V druhej
polovici mesiaca si dajte
pozor na jazyk. Dbajte o svoj trvalý
vzťah. Zdravotne budete na tom dobre,
ale drasckým diétam sa vyhýbajte.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Žijete na spoločenskom
vrchole, skúste teda zrealizovať všetky svoje plány.
Peniaze vám chýbať nebudú, avšak nezanedbávajte
pritom svoju rodinu. Samozrejme, že
do práce sa chodiť musí, ale neseďte
v nej pridlho. (ms)
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SLOVNÍK A HUMOR
10. Aké je vaše životné mo o:
a) Šťastný život je dôležitejší než
pochybné úspechy, b) sláva a peniaze - to je známka skutočného úspechu, c) skutočné bohatstvo nie je
materiálnej povahy.
VYHODNOTENIE:
Najviac a odpovedí: Žijete veselo a z budúcnos máte len príjemné
pocity. Na rozdiel od iných ľudí sa
netrápite pochmúrnymi vyhliadkami do budúcnos, veď budúcnosť
možno zmeniť práve teraz. Nie
všetko si plánujete, lebo dobre viete, že občas je bezprostrednosť tou
najlepšou voľbou. Váš život napĺňa
spokojnosť a to vám ostatní môžu
len závidieť!
Najviac b odpovedí: Žijete prítomnosťou a budúcnosť sa snažíte
naplánovať. Podľa vás, to ako bude
budúcnosť vyzerať, závisí len od vás
a vášho snaženia v súčasnos. Máte
radi presnosť, výsžnosť a nijaké náhody.
Najviac c odpovedí: Máte strach
z budúcnos a neistoty, ktorá vás
čaká. Trápia vás pochmúrne vyhliadky z toho, čo budúcnosť prinesie,
ale ani nič nerobíte preto, aby ste
ovplyvnili budúce dianie. Závidíte
ostatným ich bezstarostnosť, skúste
sa aj vy uvoľniť!

- Počuj, Fero, koho si volil v posledných voľbách?
- No predsa komunistov.
- To je predsa jasné, ale v ktorej
strane?
***
Za ministrom príde návštevníčka.
Hovorí sekretárke:
- Idem za ministrom, povedzte mu,
že som jeho priateľka zo študentských
čias!
- To nemôže byť pravda! Náš minister nechodil do školy.
***
Na plot pred úradom vlády vyliezol
chlap.
- Zlezte dolu! - volá naňho policajt.
- Nejdem! Som slobodný občan
demokrackého štátu!
- Prepáčte, nevedel som, že ráčite
byť cudzinec.
***
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AKO JE TO SPRÁVNE?

M

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

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

współczynnik przenikania ciepła

súčiniteľ prechodu tepla

parapet zewnętrzny aluminiowy
współczynnik rozszerzalności
cieplnej
siatka na okno przeciwko owadom

vonkajší hliníkový parapet
koeﬁcient tepelnej rozťažnos

żaluzje wewnętrzne

interiérové žalúzie

folia odporna na zarysowania

oteru vzdorná ochranná fólia

schody wspornikowe

samonosné schodište

ośrodki kempingowe

kempingové strediská

noclegi tranzytowe
potwierdzenie złożenia zeznania
podatkowego

tranzitné ubytovanie
potvrdenie o podaní daňového priznania

Pri vyplňovaní daňového priznania
mienim do kolónky „Vyživované osoby” uviesť hlavne: poslanci, ministri a
úradníci ﬁnančného úradu.
***
Manželka volala svojej mamičke:
- Zase sa so mnou vadil, prídem
bývať k tebe.
Mama odpovedala:
- Nie, miláčik, on musí zaplať za
svoje chyby. Ja prídem bývať k vám!
***
Otec ide pre syna do škôlky a keď
sa vrá, sťažuje sa žene:
- Eva, náš syn celú cestu domov
plakal. Prečo?
- No možno preto, že to nie je náš
syn.
***
Diplomacia je umenie poslať druhého do ri tak, aby sa tešil na cestu.
***
Boxer sa sťažuje u lekára, že nemôže spávať.
- Radšej vám neodporučím žiadne
lieky, aby ste si na ne nezvykli. Skúste
to klasickou metódou. Počítajte ovce.
- Skúšal som, ale nefunguje to.
Vždy keď dôjdem k číslu 9 vyskočím
na nohy a začnem poskakovať.
***

sieťka pro hmyzu na okná

Na Záhorí v reštaurácii:
- Tak čo to bude?
- Prosím si jeden čaj.
- Obyčajný alebo bez rumu?
***
Kamará Francek a Pišta sa stretli
po dlhšej dobe:
- Ahoj Francku, čo máš nové?
- Ále, oženil sem se.
- A keho si si zebral?
- Panenku Máriu.
- Čo? A nemáš náhodu fotku?
- Mám.
- Ukáž!
Pišta pozrie na fotku, chy sa za
čelo a zhrozený zreve:
- Panenko Mária!
***
Po týždňovom pobyte vo Viedni sa
Záhorák rozhodne, že si konečne kúpi
poriadne cigarety. Tak vojde do prvého baru a hovorí:
- Do you speak english?
- No, I don`t.
Vojde do druhého a zase sa pýta:
- Do you speak english?
- No, I don`t.
Tak vojde do treeho a hovorí:
- Do you speak english?
- Yes, I do.
Záhorák ukáže prstom a hovorí:
- Marlboro!
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ZAUJÍMAVOSTI
Namiesto krátkej cesty
dvojdňový „výlet“
Ak cestujete niekam do neznáma,
GPS patrí k najlepším pomocníkom
vodiča. Ale nie vždy sa mu dá dôverovať. Slepá dôvera vás zavedie tam,
kam ste sa dostať isto nechceli. Len
pred nedávnom sa Belgičanka Sabine
Moreauová vydala s pomocou GPS na
cestu dlhú 60 km, zo svojho domu v
obci Solre-sur-Sambre do belgického
hlavného mesta Bruselu, kde chcela
vyzdvihnúť priateľku. Pravdepodobne
pre chybu prístroja s polohovacím systémom GPS sa po dvoch dňoch a vyše
1400 najazdených kilometroch ocitla
v chorvátskom Záhrebe, kde si uvedomila, že už naozaj nie je v Belgicku.
Hoci začala tušiť, že ju navigácia vedie
po nesprávnych cestách, neprestala
jej dôverovať a naďalej nespúšťala
nohu z plynu. V tom čase začala po nej
pátrať dokonca belgická polícia. Ako
sama stratená neskôr priznala, vnímala síce rôznorodé nápisy počas mojej
cesty - najprv francúzske, potom v Nemecku - Kolín, Aachen, Frankfurt. Ale
vôbec sa nad tým nezamýšľala. Aj keď
bola z toho zmätená, predsa len pokračovala ďalej. Zaujímavé je však aj
to, že počas svojej jazdy musela dvakrát tankovať. Zdroj: cas.sk

jak vidziš, ta ja furt s ašečku. Tvoj
Gus.“ Gus sa z Ameriky vždy šťastne vrál domov. Nakoniec zomrel na
následky zranenia pri prechode frontu Slovenskom. Autorom fotograﬁe
je Charles C. Ebbets. 11 robotníkov
odpočíva počas obedňajšej prestávky
pri stavbe RCA buidling na Rockefeller
Center na 69. poschodí 70 poschodovej stavby. Fotograﬁa bola uverejnená
v nedeľnej prílohe denníka New York
Herald Tribune 2. októbra 1932. Zdroj:
dobrenoviny.sk

Auto poháňané vetrom
Tak o takomto vynáleze snívajú isto
mnohí. Niektorí len chvíľku, najčastejšie, keď tankujú, iní zasa dlhé roky.
Táto myšlienka trápila čínskeho farmára Tang’a Zhengping’a takmer 30 rokov, a nakoniec sa mu ju podarilo premeniť na realitu za necelé tri mesiace.
Tento unikátny vynález, ktorý vyvinul
vo svojej dielni a ktorý funguje na alternavnych zdrojoch energie. Vozidlo je tri metre široké a meter vysoké.
Zaujímavosťou však je, že dokáže dosiahnuť rýchlosť až 140 km za hodinu.
Autor vynálezu, 55-ročný rodák z Pe-
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kingu, zároveň tvrdí, že vydrží oveľa
dlhšie ako elektrické autá. Odôvodňuje to tým, že pri rýchlos asi 60 km za
hodinu dokáže vietor vytvoriť až 1,21
gigawaov, čo stačí na dobie batérie. Životnosť batérie je teda asi trojnásobne dlhšia ako pri elektrických
autách. Vozidlo poháňajú elektrické
generátory a batérie, ktoré získavajú
energiu z pohybu veľkého venlátora
umiestneného v prednej čas auta. K
jeho pohonu prispievajú aj dve solárne krídla v zadnej čas. Kým jedna sústava generátorov poháňa auto, druhá
sa dobíja a naopak. Batérie stačí podľa
Zhengpinga vymieňať každé dva dni.
Na zostrojenie auta, ktoré mu trvalo
len pár týždňov, potreboval asi 1200
eur a tvrdí, že by mu stačilo aj menej.
Zdroj: dobrenoviny.sk
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Najznámejší Slovák
Obed na vrchole mrakodrapu je
nepochybne jednou z najznámejších
fotograﬁí 20. storočia. Úplne napravo sedí na nej Slovák zo Spiša - Gus
Popovič, samozrejme so slivovičkou.
Gus bol pôvodne drevorubač a tesár.
V Amerike bol za robotou spolu trikrát.
Z New Yorku v roku 1932 poslal svojej
manželke Mariške pohľadnicu s touto
známou fotograﬁou, na ktorú napísal:
“Nič še ty neboj, moja milá Mariška,
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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

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce,
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch,
czyli rzeź domowa, Kraków 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 zł

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša,
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 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

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
Pavol Matula, Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Poľskom
v rokoch 1938–1939, Kraków 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł
Almanach, Słowacy w Polsce cz. XIII, Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, tel.: +48 12 634-11-27, 12 632-66-04, DTP +48 12 633-09-41, fax: +48 12 632-20-80, e-mail: zg@tsp.org.pl www.tsp.org.pl

