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ŽIVOT S ČITATEĽMI

55. ROKOV

V JÚNOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Ohrávanie májov na Spiši
6 Ceny z výtvarnej súťaže L. Korkoša na Orave
odovzdané

6

Na odmeny z výtvarnej súťaže žiaci už netrpezlivo čakali od vyhlásenia výsledkov výtvarnej súťaže, ktoré boli publikované v aprílovom čísle. A nakoniec sa ich aj dočkali, aj keď trochu netradične,
počas otvorenia výstavy, ktorú pripravila redakcia Život v klubovni
SSP v Jablonke z ich vlastných prác, ktoré poslali do súťaže.

7-8 Folklórny sviatok na Zamagurí
Fesval folklóru opätovne prilákal viacerých záujemcov, ktorí
si prišli pozrieť členov folklórnych súborov, ľudových hudieb a ďalších interpretov. V krásnom prostredí Pienin i starobylého kláštora
sa eto ľudové melódie vľúdne niesli. Na tohtoročné podujae boli
pozvané súbory z Vyšných Lápš a Krempách, ktoré sa prezentovali
širokej verejnos Zamaguských folklórnych slávnos.

8-9 Čítame či nečítame knihy?
10 Horčičné zrnko
11 Zlatí jubilanti z Krempách
12-13 Vysťahovalectvo zo severného Spiša a hornej
Oravy po skončení druhej svetovej vojny I.
14-15 Zo spomienok na oravské utrpenie
15 Biskupská vizitácia na Spiši
16 Krátko zo Spiša a Oravy
17 Ani roky jej neubrali z mladosti
18-19 Menšiny očami mladých historikov
20-23 XX. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
20-21 OZVENA duší – v duši
Krása umenia diel rodiny Rešovských sa prezentovala počas
vernisáže v Galérii slovenského umenia v Krakove. Bolo to zároveň
prvé podujae v rámci cyklu Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.

22-23 Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov
Vedomostná súťaž o Slovensku je vždy výbornou príležitosťou
pre stretnue žiakov navštevujúcich vyučovanie slovenského jazyka a porovnanie si svojich znalos o krajine svojich predkov. Ducha
súťaživos a chuť byť najlepším pocíl každý, kto sa tejto súťaže
zúčastnil a tak to bolo aj tentoraz.

7-8
18-19

20-21

26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Farnosť Nižné Lapše v roku 1832 (2)
Na obálke: Žiačky z Novej Belej, počas súťaže o Slovensku. Foto: A. Jendžejčíková.
Grafická úprava: E. Koziołová.

22-23

Život s čitateľmi 55. rokov
Milí čitatelia, práve v tomto mesiaci uplýva 55. rokov od momentu, ako ste dostali do rúk prvé číslo časopisu Život. Dnes putuje
k vám už šesťstošesťdesiate. Z časového hľadiska je to dlhé obdobie, v priebehu ktorého ste mali príležitosť sledovať premeny nášho mesačníka a posudzovať materiály, ktoré sa na jeho stránkach
objavovali.

A

ko uvádzajú historické zdroje, časopis vznikol na žiadosť krajanov v roku 1958 s prvým sídlom vo VaršaVyšnolapšanskí mládenci čítajú so záujmom aprílový Život v roku 1959.
ve pri Jeruzalemských alejách č. 7 a neskôr na ulici Foto: archív redakcie Život
Foksal č. 13. Redakcia bola v tom čase spravovaná tlačovým
koncernom RSW „Prasa“ vo Varšave. Po rozpade veľkého nému umeniu, povzbudzujú mladú generáciu k tradovaniu
tlačového koncernu, presnejšie v marci roku 1990, redakciu starootcovského dedičstva a z toho vyplývajúcej ak vnej
po zdĺhavom vyjednávaní od 1. júna 1990 prejal Ústredný účas na krajanskom dianí.
Je zrejmé, že Život by nepretrval do dnešných dní, keby
výbor Kultúrno-sociálnej spoločnos Čechov a Slovákov
v Poľsku. Do Krakova sa redakcia presťahovala až v máji ho krajania všemožné nepodporovali. Najvýsžnejšie hovo1993 do budovy Spolku Slávkov v Poľsku na ulicu sv. Filipa rí o tom heslo Život s krajanmi – Krajania so Životom. Od
7, kde dodnes sídli. Prvé číslo Života vytlačené v novovznik- svojho vzniku bol časopis medzi krajanmi veľmi obľúbený
nutej spolkovej tlačiarni vyšlo v apríli 1993. Práve v apríli t.r. a prejavilo sa to napr. aj v podobe predplácania niekoľkých
uplynulo už dvadsať rokov od momentu, kedy prvá tlačovi- exemplárov, aby sa zaisla jeho rentabilita na začiatku vyna – Život – opusla brány Tlačiarne Spolku Slovákov v Kra- dávania, keď jeho budúcnosť nebola istá. Takýmto spôsokove. V súčasnos svojou polygraﬁckou, obsahovou a graﬁ- bom vyšlo niekoľko čísel vo viac ako 20-sícovom náklade.
ckou úpravou patríme medzi najstaršie periodiká vydávané Ďalšou snahou, ktorú si vážime, je podpora redakcie v jej
na území Poľska pre národnostné menšiny. Život je zároveň práci prostredníctvom starostlivos výborov jednotlivých
jediným tlačeným periodikom vydávaným v slovenskom ja- miestnych skupín na Spiši, Orave a Sliezsku pri zabezpečozyku na území Poľska. Sprostredkúva slovenské tlačené slo- vaní predplatného a propagovaní časopisu medzi krajanmi.
vo do mnohých domácnos na Orave, Spiši, Sliezsku a aj do Za čo sme vám, milí krajania, veľmi vďační, keďže vaša práca
zahraničia, pričom zaisťuje krajanom permanentný kontakt je nezištná a neoceniteľná. Dúfame, že v tejto snahe budete pokračovať naďalej a budú ju na seba brať i nasledujúce
s písaným slovenským slovom.
Roky ubiehali a spolu s nimi sa menil aj vzhľad nášho mladšie generácie.
55. rokov je už za nami. Avšak zastavme sa a zamyslíme
periodika, ktorý sa z čiernobieleho informačno-zábavného
magazínu vypracoval na farebný s väčším počtom príspev- sa nad tým, či časopis, ktorý vznikol z potreby sŕdc Slovákov
kov aj z populárno-náučnej oblas, o. i. histórie, slovenských žijúcich na území Spiša a Oravy, spĺňa naďalej svoje poslareálií a kricko-polemických článkov a úvah. Môžeme smelo nie, akú úlohu má dnes v krajanskom hnu a či jeho existenpovedať, že mesačník je svojráznym svedkom doby, ktorú cia má svoje pevné miesto v živote našich čitateľov?
Podľa mňa, odpovedať na otázky by
odráža na svojich stránkach. Objavujú
si mal každý čitateľ sám, ktorý venuje
sa na nich témy z krajanského, kultúr- Voľakedy sa priestory redakcie
permanentnú pozornosť nášmu perioneho, spoločenského prostredia a spol- Život nachádzali na ul. Foksal č. 13
diku. A výsledok našej práce ohodnokového diania slovenskej národnostnej vo Varšave
a čitatelia, ktorí dostanú do rúk nové
menšiny žijúcej v Poľsku.
číslo.
Vďaka tomu ste si mohli za tých 55.
Pri tejto príležitos by som rada
rokov na stránkach nášho časopisu prepoďakovala redakčnému kolek vu za
čítať množstvo informácií, ktoré sa snapracovné úsilie, ktoré sa vynakladá pri
žíme pre vás svedomite spracovávať.
tvorbe každého čísla, ako aj ochotu
S každým rokom narastá aj náročnosť
pohotovo reagovať na úlohy, ktoré prina kvalitu práce redakčného kolek vu,
nášajú so sebou rozličné situácie. Záropreto sa redakcia snaží modernizovať
veň poďakovanie patrí dopisovateľom,
pracovné postupy a byť v stálom kongraﬁkom, tlačiarní a v neposlednom
takte s čitateľmi. Redaktori pravidelrade aj vydavateľovi, ktorý zadovažuje
ne navštevujú krajanov, zhovárajú sa
prostriedky na chod redakcie a vydávas nimi, podporujúc tým ich národné
nie časopisu.
povedomie, pocit spolupatričnos so
Všetkým čitateľom prajem veľa poslovenským dianím, zaujímajú sa o slohody pri čítaní Života, ktorý má záujem
venské vyučovanie na školách, o dianie
byť pre vás plnohodnotným zdrojom
v klubovniach, propagujú lásku k roinformácií.
dnej reči, ľudovým tradíciám, výtvarAgáta Jendžejčíková
ročník 55
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JURGOV, VYŠNÉ LAPŠE

Ohrávanie májov na Spiši
Tradícia ohrávania májov na spišských dedinách je veľmi stará
a chvála za to patrí hasičom i folklórnym súborom, že sa ujali pestovania tejto tradície. Každý rok na Turíce sa vyberú niekoľkočlenné kolektívy na obchôdzku po dedine. Máj staval chlapec vyvolenej svojho srdca, aby si takto zabezpečil jej priazeň pre budúcu
ženbu s ňou, alebo aj chlapec, ktorému sa zapáčila nejaká dievčina. S takýmito májmi sa ešte stretneme v našich obciach, ale
je ich v poslednej dobe akosi pomenej. Ohrávanie májov je živé
a tento rok sa uskutočnilo napr. v Jurgove, Novej Belej a Vyšných
Lapšoch. Bolo to zároveň aj pekné spestrenie dňa pre obyvateľov
týchto obcí.

Choč na Jurgovie lasu nimajom,
chlopcy dživcyntom moje staviajom.
Hej! moje moje žielone moje,
toto dživcontko muši byč moje.
Dievčatá mali povinnosť máj vykúpiť. Večer bola ľudová veselica pre celú dedinu. Výťažok z akcie bol určený na
podporu nejakého podujaa v obci. V minulos dievčine,
ktorá si znepriatelila obyvateľov obce namiesto mája postavili tzv. „džada” - bábku vypchanú senom.
Sylvia Plucińska

Vo Vyšných Lapšoch

V Jurgove
Na znak príchodu jari a prebudenia prírody k životu
sa voľakedy celé domácnos zdobili zelenými vetvičkami
smrekovca a dnes sa už len vkladajú takéto vetvičky do
vázy. Charakterisckým zvykom sú horiace vatry, pre tzv.
„osvietenie Ducha” na okolitých horách (napr. v jurgovskom chotári na Górkovom vrchu). Jedným zo zaujímavejších zvykov v našej obci je aj stavanie májov. Tento zvyk
Vyšnolapšanskí požiarnici začínajú obchôdzku

Jurgovskí mládenci čakajú na dievčinu, ktorá má vykúpiť svoj máj

je prítomný aj na Slovensku. V každom regióne sa spája s
peknou výzdobou, ale má i ďalšie zvláštnos. Máje stavali mládenci v noci zo soboty na nedeľu svojim vyvoleným
pred ich domami a snažili sa, aby boli čo najkrajšie. V minulos to boli smrekovce a dnes sú to jelše. Keď v niektorom
dome bolo viac dievčat, tak im postavili toľko májov, koľko
dievok v dome mali. Ráno na Turíce dievčatá vždy pozerali
a porovnávali, ktorá má postavený najkrajší máj. V nedeľu
poobede a niekedy až v pondelok ohrávali máje. Mládenci
spolu s kapelou išli od domu k domu, kapela hrala a jeden
z mládencov tancoval s dievčaťom a spieval:

Dňa 19. mája t.r. požiarnici vo Vyšných Lapšoch na Turíce tradične ohrávali máje. V slávnostnom sprievode po
dedine niesli máj - červený smrek, ktorý bol tento rok výnimočne reprezenta vny. Požiarnici navš vili všetky domácnos a blahopriali ich obyvateľom všetko dobré. Ako to
tradične býva, hajdúch si zatancoval s nejakou dievčinou
alebo nevydatou ženou, aby sa im čoskoro vydala. Dedina
je veľká a dievky boli chvé do tancovania, až si hajdúch
pritom topánky zodral. Do tanca prihrávala ľudová kapela
Gryglakovcov, vďaka čomu sa veselosť niesla celým vyšnolapšanským chotárom
Dorota Moś
Hajdúch ešte pozerá za poslednou tanečníčkou

Mládenci spolu s ľudovou hudbou kráčajú veselým krokom po Jurgove

V Novej Belej
V Novej Belej v súlade s tradíciou sa na obchôdzku po
dedine vydali členovia hasičov a folklórneho súboru Spiš
a prihrávala im ľudová kapela. Stretli sa v centre obce a
dohodli sa na postupe obchôdzky po obci, precvičili si svoje úlohy a vydali sa na cestu. Najskôr sa zastavili pri miest4
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foto: E. Klukošovská

NOVÁ BELÁ

Gazdiná musí „ohrávačov“ vyplatiť

nom kostole, kde sa pomodlili. Podľa tradície sa ohrávanie májov začína v mene Božom. Potom už postupovali z
domu do domu. Obyvatelia obce už s netrpezlivosťou postávali na priedomí a čakali na „ohrávačov“. Zastavili sa pri
každom dome. Potom jeden z požiarnikov zaklopal na dvere, a keď gazda otvoril, ohrávači sa opýtali, či ich prijmú.
Samozrejme odpoveď znela spravidla áno. Vtedy požiarnik
Ján Chalupka zavinšoval v nárečí:
„Ponevoz Bug jest Bogjym, nojviynksym Panym švjata,
ustanovjyl rok, ory mo 365 dni, 52 tyžne, 12 mješynci, a
to: január - stycyň, február - luty, marec – mažec a piunty mješonc máj. Tak to Pun Bug stvožyl tynto švjat, nebo
pšyozdobjyl slunkjym, mješonckjym, gvjozdami, a my tymi
mojami. Nefčeli by my vos tu zasmučič, ale rozveselič serca
vase, domy vase, jak nie teroz, to kjedy v krolestvje niebjeskjym, co dej Boze. Vivat!“
Po týchto slovách začala hrať muzika a súbor spievať.
Jeden z členov súboru, dievča alebo chlapec, pozvali do
tanca gazdu alebo gazdinú z domu, pred ktorým práve
boli. Gazda za vinšovanie dával peniaze a gazdiná väčšinou
vajíčka, ktoré neskôr ohrávači zjedli. Aj dnes ešte dostanú ohrávači vajíčka. Takto sprievod išiel od domu k domu,
spieval, vinšoval a niesol radosť všetkým obyvateľom Novej Belej. Súbor spieva spišské pesničky spojené s ohrávaním májov, napr. „Na jakom pamiuntke moje stavjajom, na
jakom, na takom, na jakom na takom, ze džyvke majom.”
Potom ďalšie, ktoré sa spájajú s týmto zvykom. Takto pre-

šli požiarnici a súbor celú obec a nakoniec sa opäť zastavili
pri kostole, kde sa poďakovali za šťastný priebeh ohrávania
májov a uzavreli svoju obchôdzku v mene Božom. Neskôr
sprievod ohrávačov prešiel do zbrojnice, kde vyhodnoli
obchôdzku a napokon si všetci účastníci zajedli. Výťažok
z tohtoročného ohrávania májov bol určený na potreby
miestneho požiarneho zboru.

foto: M. Klukošovský

„Ohrávači“ v Novej Belej

Agáta Jendžejčíková

Medzinárodný deň detí

D

ňa 1. júna t.r. školy pri príležitos sviatku de pripravili pre nich deň hier a zábav, počas ktorého mali
možnosť vyskúšať svoje športové zručnos a movú spoluprácu. Samozrejme nezabudlo sa ani na sladkos,
ktoré de vždy potešia. A aj my sa pripájame k želaniam,
ktoré si de pri svojom sviatku vypočuli a zasielame prianie všetkým deťom slovami básne slovenskej spisovateľky
pre de Eleny Čepčekovej: Na svete je veľa de a na všetky slnko svie, a každé si v srdci želá, aby slnka bolo veľa.
Nechže z neba jasne žiari, nech sa smeje mamke v tvári,
nech svie na prahu dverí, aby de žili v mieri. Dnes buď,
slnko, pošta zlatá pre chlapcov i pre dievčatá, pozdravy nes
celým svetom bielym, čiernym, žltým deťom. (dm)

Kapela hrala a neostalo nič
len do tanca sa dať
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JABLONKA

Ceny z výtvarnej súťaže L. Korkoša na Orave odovzdané
autor MARIÁN SMONDEK
Koniec školského roka je opäť pred nami a s ním sa viaže aj
tá najkrajšia povinnosť redakcie Život spojená s výtvarnou súťažou Ludwika Korkoša – odovzdávanie odmien výhercom. Tento
rok sa redakcia rozhodla odovzdať odmeny trochu netradičným
spôsobom v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Totižto pri tejto
príležitosti pripravila výstavu víťazných detských prác, ktoré poslali mladí talentovaní výtvarníci do tohtoročnej súťaže. A tak na
výhercov čakalo nie jedno prekvapenie v podobe vecnej či knižnej
odmeny, ale dve či dokonca tri, pretože každý z nich mohol svoju
víťaznú prácu uvidieť, ako sa v plnej kráse prezentuje na výstave
a zároveň dostal katalóg, ktorý Spolok Slovákov v Poľsku vytlačil
pri tejto príležitosti a v ktorom si našiel výherca svoje dielo. Otvorenie výstavy detských prác spojené s odovzdávaním odmien
sa uskutočnilo 22. mája t.r. v klubovni MS SSP v Jablonke a bolo
zaradené do cyklu podujatí tohtoročných 20. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.

N

a úvod sa žiakom, ich učiteľom i všetkým krajanom
prihovorila šéfredaktorka krajanského časopisu Život Agáta Jendžejčíková. Podotkla, že výstava bola
už prezentovaná v Krakove pri príležitos vzdelávacieho
seminára pre učiteľov slovenského jazyka
a z Jablonky poputuje
ešte k výhercom zo Spiša, ktorí ju budú môcť
uvidieť v klubovni vo
Vyšných Lapšoch. Následne odovzdala slovo
Drahoslave Skopárovej,
pedagogičke a umelkyni, ktorá hodnola tohtoročné práce.
Keďže naša porotkyňa Drahoslava Skopárová má za sebou už
nejednu súťaž a výsta-
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vu, veľmi rýchlo si našla spoločnú reč s mladými umelcami
z Oravy. Všetci jej dali za pravdu, že ich najobľúbenejším
mo vom je Babia hora, ktorú bolo vidieť skoro na každom
oravskom diele. A keďže naša porotkyňa nie je z Oravy,
poďakovala sa deťom, že ju svojimi prácami obohali a
zároveň jej umožnili načrieť do oravského bohatstva i ich
detského sveta.
Výhercovia len s námahou ukrývali zvedavosť, čo im
tento rok redakcia Život v rámci odmien nadelila. A mali sa
naozaj z čoho tešiť. Časť odmien bola venovaná do súťaže
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Ostatné vecné odmeny zakúpil do súťaže Spolok Slovákov v Poľsku. Knižné odmeny – Rozprávky javorníckeho chodníka s audionahrávkou CD,
na ktorú v poľskej verzii načítal rozprávky Zbigniew Abrahamowicz a v slovenskej Zuzana Krónerová, získala redakcia z Kysuckého kultúrneho strediska
v Čadci.
Tohtoročné netradičné odovzdanie
bolo pre mladých talentovaných žiakov peknou odmenou za ich umeleckú
námahu. Podujae svojím vystúpením
obohali aj mažoretky „Magnes“, ktoré
pôsobia pri MS SSP v Podvlku pod vedením Anny Turvoňovej.
6/2013

ČERVENÝ KLÁŠTOR

Folklórny sviatok na Zamagurí
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Ocenenie dlhoročnej spolupráce

Zlé počasie, ale dobrá a vznešená nálada... Takto by sa dal
stručne charakterizovať 37. ročník Zamagurských folklórnych slávností, ktorý sa uskutočnil pod záštitou predsedu vlády SR Róberta
Fica a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka, počas posledného májového víkendu, aj za účasti krajanských
folklórnych súborov z Vyšných Lápš a Krempách. Prvý menovaný
FS Hajduky, pôsobiaci pri miestnej skupine SSP vo Vyšných Lapšoch, predviedol svoje umenie už počas prvého dňa festivalu,
ktorý sa tradične začal živou pozvánkou domácich súborov v obciach zamagurského regiónu a položením kytice kvetov k buste
spišskostaroveského rodáka a zakladateľa slovenskej ornamentistiky Š. L. Kostelničáka.

skej obci Nedeca. Treťou osobnosťou, ktorej sa dostalo
pocty počas privítacieho ceremoniálu bol zamagurský
etnograf a kultúrno-osvetový pracovník, jeden zo zakladateľov Zamagurských folklórnych slávnos i folklórneho
súboru Maguranka Viktor Majerik.
Otvárací program fesvalu – Stretnue pod Troma korunami, sa niesol v znamení osláv 1150. výročia príchodu
vierozvestcov Cyrila a Metoda. Počas neho vystúpili zamagurské folklórne súbory Maguranka, Frankovčan a Osturňanka, ale aj Magurák z Kežmarku, Vagonár z Popradu,
Barvinok z Kamienky a zahraničný hosť z Bieloruska Baraulianská Krynička. V nočnom programe predviedol FS Vagonár premiérové vystúpenie k 40. výročiu svojho založenia
v podobe prierezu tancov a zvykov z celého Spiša.
Posledný deň slávnos otvoril sv. omšou v kostole sv.
Antona Pustovníka Marián Kuﬀa, ktorý má svoje korene
takež v zamagurskej obci Kacvín. Následný obedňajší
program patril deťom a detským folklórnym súborom Pieniny a Rovinka zo Spišskej Starej Vsi, Furmanček z Malej
Frankovej, Osturňačik z Osturne, Maguráčik z Kežmarku
a Jaworinkám z Krempách. Popoludní ZFS vyvrcholili záverečným programom pod názvom Pieniny, Pieniny.
V úvode tohto programu sa dostalo pocty gen. tajomníkovi Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomírovi Molitorisovi,
ktorého organizátori fesvalu ocenili a odovzdali mu ďakovný list za mimoriadny prínos v dlhoročnej vzájomnej
spolupráci a pomoci v oblas kultúry a šírenia kultúrneho
dedičstva v prihraničnej oblas Slovenska a Poľska. Dodaj-

P

otom už nasledoval podvečerný program pod názvom Vitajte v Zamagurí, ktorý v kultúrnom dome
v Spišskej Starej Vsi otvoril miestnymi spevmi a tancami domáci FS Maguranka. Následne spevom tradičných
piesní divákov potešili spevácke skupiny z Osturne a Maašoviec a príjemný folklórny podvečer uzavrel krajanský
FS Hajduky z Vyšných Lápš autenckými piesňami, hudbou
a tancami zo svojej rodnej obce. Večer sa mohli ešte návštevníci fesvalu zabaviť v červenokláštorskom amﬁteátri
pri legendárnych piesňach Petra Nagya so skupinou Indigo alebo na ľudovej zábave s hudobnou skupinou Triton
z Trenčína.
Druhý deň slávnos odštartoval trh ľudových remesiel,
škola tanca a prehliadka tradičných odevov zo Zamaguria
v areáli remesiel v Červenom Kláštore. Poobede pripravil na prístavisku pl FS Maguranka „privítanku”, v ktorej
členovia vzdali poctu trom osobnosam. Prvou z nich bol
umelecký drotár z Čadce Juraj Šerík, ktorý ešte v júni minulého roku začal zhotovovať drôtené srdce pre Slovensko, s cieľom spojiť ľudí dobrej vôle s vrúcnym vzťahom
k vlas. Návštevníci ZFS mohli počas celého fesvalu prispieť svojou prácou k vytvoreniu tohto umeleckého diela
a odovzdať tak kúsok svojho srdiečka Slovensku. Druhou
osobnosťou, ktorú si pripomenuli zaspievaním piesne zo
známeho muzikálu Na skle maľované, bol veľký slovenský
herec Michal Dočolomanský, ktorý sa narodil v zamagurročník 55
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Na scéne FS Zelený Javor z Krempách

FS Hajduki z Vyšných Lápš v akcii

me azda, že SSP v osobe gen. tajomníka spolupracuje Podtatranským osvetovým strediskom už vyše tridsať rokov.
Ocenená bola takež dlhoročná pracovníčka Podtatranského osvetového strediska, ktorá sa podieľala na organizácií takmer všetkých ročníkov ZFS Daniela Rožárová a pri
príležitos životného jubilea aj rodák zo Spišskej Starej
Vsi, páter Andrej Filipek, ktorý ako richtár Zamagurčanov
v Braslave zaviedol peknú tradíciu oceňovania najlepších
študentov spišskostaroveského gymnázia.
Po tomto slávnostnom úvode sa divákom predstavili zamagurské folklórne súbory Maguranka a Frankovčan
i hosa Magura z Kežmarku, Kečera z Jakuban a Očovan

z Očovej. V záverečnom programe vystúpil ež FS Zelený
javor z Krempách, ktorý okrem krempašských tradičných
tancov predviedol aj choreograﬁu z oblas Horehronia.
Počas troch dní spevu, hudby a tanca, kedy sa na pódiách vystriedala takmer sícka domácich i zahraničných
účinkujúcich, si milovníci folklóru iste prišli na svoje. Nás
teší, že svoje umenie mali možnosť predviesť aj naše krajanské folklórne súbory, ktoré udržiavaním tradícií svojich
predkov prispievajú k zachovávaniu bohatých spoločných
zamagurských tradícií po oboch stranách hranice. A kde
inde by ich mohli najlepšie ukázať ako práve na Zamagurských folklórnych slávnosach.

Čítame či nečítame knihy?
Hovorí sa, že kniha je priateľom človeka. Ale je tomu tak aj
dnes, keď viacerí knihovníci upozorňujú na pokles čitateľstva
a záujmu o písomnosti? Všeobecná konferencia UNESCO na svojom 28. zasadnutí už v roku 1995 prijala rezolúciu, ktorou sa
23. apríl stal Svetovým dňom knihy a autorských práv, aby sa
upozornilo na knihy a s nimi spojené záležitosti. Deň 23. apríl
je zároveň dňom venovaným svetovej literatúre. Prečo práve
tento deň? Preto, lebo 23. apríla zomreli takí velikáni svetovej
literatúry, ako Miguel Cervantes Savedra, William Shakespeare a
Inca Garcilaso de la Vega. Výročie narodenia alebo úmrtia majú
v tento deň aj Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimír Nabokov,
Aký je súčasný stav čitateľstva? Aká je situácia, čo sa
Joseph Pla a Manuel Mejía Vallejo. Sú to významné osobnosti
týka
počtu čitateľov v knižniciach, zo štasckého hľadissvetovej literatúry. Avšak okrem toho sú v jednotlivých krajinách
ka
v
novotargskej
gmine rastúca alebo klesajúca?
akcie venované knihám aj v iných termínoch. Napr. na Slovensku
sa viac pozornosti venuje knihám v mesiaci marci, kým v Poľsku
Mária Bednarčíková: - Keď sa jedná o Novotarskú gmizase v máji.

V

knihách môžeme objavovať tajomstvo a krásu zážitku. Knihy podporujú kultúrny vzostup ľudstva. Sú ež
pokladom množstva informácií z rozličných oblas .
Ako sa v dnešnej dobe využívajú eto poklady - knihy
a o tom, ako vyzerá čitateľstvo v súčasnos, sme sa porozprávali s riaditeľkou Gminej knižnice v Novom Targu so
sídlom v Łopusznej Máriou Bednarčíkovou.
8
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nú knižnicu, do pôsobiska ktorej spadajú aj tri spišské knižnice v obciach: Krempachy, Nová Belá a Duršn, môžem
povedať, že napriek všeobecným klesavým tendenciám
nám predsa čitateľov neubúda. Nie sú to nejaké veľké čísla, ale medzi čitateľmi je mierne rastúca tendencia. Možno ten počet, čo sa týka štasky, nie je veľký, ale predsa
len rase. Najdôležitejšie je, že nám čitatelia neubúdajú,
ale pribúdajú. V súčasnej počítačovej dobe je to na celkom
6/2013

Foto: AJ

autor DOROTA MOŚ

ozaj obohacujú. Predovšetkým sa u de v rannom detstve
rozvíja slovná zásoba a tvorivá fantázia, čo je nenahraditeľné.

Riaditeľka knižnice Mária Bednarčíková

slušnej úrovni, čo však neznamená, že by sme neprivítali
aj väčší záujem o literatúru. Zaznamenávame väčší počet
požičiavaných kníh, nie je to extrémny nárast, ale predsa je
a udržuje sa na tej istej úrovni už pár rokov.
Ktorá veková skupina tvorí najväčší počet čitateľov?
Mária Bednarčíková: - Samozrejme najväčší počet čitateľov tvoria žiaci základných a stredných škôl, čo vyplýva
z povinného čítania, hoci dnes je úplne iná situácia. Zmenili sa osnovy, mnoho kníh sa vyradilo z povinného čítania a sú nahradené novými, ale vo väčšine teraz žiaci na
hodinách čítajú len úryvky. Nie všetky de siahajú potom
po knihe, aby si ju prečítali celú. Dávnejšie bolo povinné
čítanie a každý mal napísať obsah knihy. Nie je to celkom
dobré riešené, všimli sme si, že čoraz viac de má problémy s čítaním textu a jeho porozumením.
Napriek tomu je to stále najväčšia veková skupina čitateľov. Druhú skupinu tvoria dospelí. Vytráca sa nám ež
mládež vo veku od 18 do 24 rokov a vyššie. Táto veková
skupina je najmenej zastúpená, samozrejme okrem študujúcej mládeže. Všimla som si ež, že potom v neskoršom
veku sa predsa niektorí vracajú späť k čítaniu kníh. Mám
pocit, že neskôr dospievajú k tomu, že čítanie kníh môže
byť fascinujúce a vie ponúknuť veľmi dobrý oddych.
Veľký okruh čitateľov tvoria ež ľudia v zrelom a dôchodkovom veku, ktorí vedia oceniť dobrú knihu.
Skúste povedať, od čoho závisí to, či mladý človek
bude rád čítať knihy, častejšie navštevovať knižnicu a využívať knižničné služby?
Mária Bednarčíková: - To, či mladý človek bude siahať
po knihe v detstve a potom v mlados a dospelos, závisí od toho, či v detstve videl u seba v rodine čítať mamu,
otecka alebo starých rodičov. To závisí od toho, či dieťa je
zvyknuté na to, že sa uňho doma čítalo. Ak áno, môžeme si
byť istý, že knihy ho budú lákať, ale ak nemalo takýto vzor,
bohužiaľ, je pravdepodobne, že bude aj ono čítať menej,
ale pozor, nie je to vždy pravidlom. Domáce zázemie a príklad rodičov naozaj veľa znamenajú. Je dobré, ak rodičia
čítajú svojim deťom knihy. Takýto rodičia vedia, že ich naročník 55

Aké kroky podniká knižnica, aby získala čitateľa?
Mária Bednarčíková: - Je to jedna z úloh pracovníkov knižníc, aby vedeli zaujať čitateľa tým, že mu dokážu ponúknuť takú knihu, ktorú následne rád prečíta a sa
opätovne vrá do knižnice po ďalšiu knihu. Knižnice ponúkajú aj iné formy práce, ako napríklad internetovú čitáreň a práve v tejto oblas sme zaznamenali pomerne
veľký vzostup počtu osôb, ktoré čítajú knihy či časopisy
v elektronickej podobe. Hľadajú ež rôzne informácie.
V knižniciach je možnosť urobiť si xerokópiu zdarma alebo vytlačiť si potrebné informácie. Ďalšou formou, ako
získať čitateľa, najmä školské de, sú rôzne súťaže, kde
de z rôznych škôl súperia medzi sebou, čo ich veľmi
movuje. Knižnice stále hľadajú nové metódy, ako prilákať čitateľa a v poslednom čase sa veľkej obľube tešia
autorské stretnua, ktoré organizujeme buď na školách
alebo v knižniciach. Naposledy tu boli autori, ako napr.
Grabowski, Petek, E. Stadtműler. De sú veľmi zvedavé
a kladú množstvo otázok najmä o tom, ako sa píšu knihy.
Sú to veľmi príjemné stretnua v milej atmosfére a autori
krásne a zaujímavo rozprávajú o knihách. Dokážu upútať
pozornosť malého čitateľa. Knižnice okrem iného organizujú knižničné vyučovanie pre prvý stupeň ZŠ, napr. čítanie nahlas a pre staršie ročníky, napr. temacké hodiny.
Tento rok je rokom známeho poľského spisovateľa pre
de Juliana Tuwima.
Pre stredoškolákov, zvlášť pre maturantov, poskytuje
pomoc pri spracovaní bibliograﬁe. Plánujeme usporiadať
dielne pre maturantov z oblas ako vyhľadávať informácie
v databázach, ako využívať katalógy a pod.
V budúcnos ež chceme pripraviť kurz pre dospelých
z oblas obsluhy počítačov a zo základov informaky. Idea
tohto kurzu je, aby kurzan po jeho ukončení dokázali obsluhovať počítač a využívať ho aj v knižnici.
Musím povedať, že dôležitá je spolupráca s vojtom
gminy a gminými poslancami, ktorí vždy podporujú knižnice a venujú im naozaj veľkú pozornosť, za čo im patrí
vďaka. Sú si vedomí toho, že knižnice by mali byť dobre
vybavené a čítanie najmä u tých najmenších a školopovinných de je dôležité. Snažíme sa preto, aby v každej
knižnici boli zastúpené na policiach nové tuly aspoň po
jednom exemplári.
Ďakujem za rozhovor
Po tomto rozhovore sme zisli, že čítanie je na celkom
slušnej úrovni, čo neznamená, že by nemohlo byť lepšie.
V knižniciach v Novej Belej a Krempachoch sú prístupné
aj slovenské knihy, ktoré sú už opotrebované a staré. Žiaľ,
nové sa nenakupujú, lebo zahraničné nákupy si knižnice
dovoliť nemôžu. Možno aj táto oblasť by priniesla viac čitateľov.
Knižnice pracujú pružne a snažia sa o to, aby udržiavali pozornosť svojich čitateľov a získavali ďalších, čo im aj
prajeme.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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HORČIČNÉ ZRNKO
9. 6. 2013
10. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 7, 11 – 17)
Málokedy prejdeme bez pohnua a uvažovania okolo
pohrebného sprievodu. Ľudské vnútro sa viac či menej zachveje, keď je konfrontované so smrťou a koncom života
na zemi. Prebudí sa v nás vedomie vlastnej pominuteľnos,
vlastného konca. Evanjeliová scéna plačúcej vdovy by sa určite dotkla každého citlivého srdca. Jej bôľ a slzy boli opodstatnené. Najskôr strala manžela a o nejaký čas aj syna. Smrťou
syna prišla o možnosť na pokojný a radostný život. Bolesť
a žiaľ vyvoláva u vnímavých ľudí súcit a ľútosť. Ježiš neostal
len pri ľútos a súcite, pristúpil k žene, prihovoril sa jej a vzápä vzkriesil jej mŕtveho syna. Prejav ľútos a súcitu je prejavom jednoty medzi ľuďmi. K zjednoteniu však nedôjde, ak sa
ľútosť nerozvinie a nepremení na konkrétny skutok lásky. Ak
sa tak nestane, je ľútosť neplodná a neúčinná. Vždy, keď pocíme súcit a ľútosť nad biedou nášho blížneho, mali by sme
sa usilovať prejsť k skutkom. Stačí, keď to bude malý alebo
symbolický skutok. Do úmyslov modlieb zahŕňajme tých,
ku ktorým sa nemôžeme priblížiť, prejaviť im skutok lásky,
pretože neraz pocíme ľútosť s ľuďmi, ktorí sú ďaleko až na
druhom konci sveta. Zverujme ich Božej ochrane a pomoci!

16. 6. 2013
11. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 7, 36 – 50)
V bohoslužbe slova vystupujú ako hlavné postavy dvaja hriešnici. Dávid si vypočul rozprávanie proroka Nátana
o chudákovi, ktorý mal iba jednu ovečku. Lakomý boháč mu
siahol na to jediné, čo mal. Keď Dávid vybuchol hnevom,
vzápä si vypočul vysvetlenie, že reč nie je o nikom inom
ako o ňom. Aby mohol žiť s Betsabe, zašiel tak ďaleko, že
nechal zabiť jej muža Uriáša. Dávid sa spamätal a Nátanovo napomenue ho priviedlo na cestu ľútos a pokánia.
Aj žena z evanjelia sa dala na cestu pokánia. Pri Ježišových
nohách slzami dávala najavo ľútosť nad svojím predchádzajúcim životným štýlom. Arcibiskup Sheen hovoril o ľuďoch
plných temperamentu, že dokážu ísť v dobre veľmi ďaleko.
Životné okolnos môžu spôsobiť, že sa ich cesta otočí opačným smerom a oni zájdu veľmi ďaleko i na ceste zla. Predstaviteľom inej skupiny bol farizej. Kricky pozeral na ženu,
ktorá bola pri Ježišových nohách. Priemerní ľudia nezájdu
ďaleko na ceste zla, ale nenapredujú ani na ceste dobra. Ježiš upravil smerovanie ženy a jeho dobrota, milosrdenstvo
jej pomohlo začať nový život oveľa bohatší na dobro ako
u farizejov. Len pri Ježišových nohách sa môžeme upevniť
na ceste dobra a obnoviť v sebe horlivosť za dobro.

23. 6. 2013
12. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 9, 18 – 24)
Neraz sa pozastavíme nad tým, ako nás vníma okolie
a robíme tak z rôznych dôvodov. Môže to byť súčasť spytovania svedomia: vážne sa zaoberáme, kde a ako sa prehre10
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šujeme voči láske k blížnemu. Stáva sa však, že upadneme
do nepotrebného prehrabávania sa v sebe a dopracujeme
sa k pocitom obetného baránka. Keď sa zase dostaneme
na opačnú stranu, môžeme sa upevniť vo svojom egoizme
a samoľúbos. Ježiš položil otázku, ktorá sa týkala vnímania
jeho osoby. Nemal ani jeden zo spomínaných úmyslov. Nepotreboval získavať spätnú väzbu. Verejná mienka nemala
vplyv na jeho zmýšľanie a konanie. V otázke namierenej
apoštolom sa neskrýva záujem, čo si o ňom myslia. Skrýva
sa v nej otázka, čím alebo kým je pre nich. Vzťah s Kristom
nás konfrontuje s tou istou otázkou. Kým je pre mňa Kristus?
Zároveň nás upozorňuje nato, ako úprimný a hlboký vzťah s
Ježišom formuje a upevňuje. Potom nebudeme odkázaní na
obraz o sebe, ktorí vytvoria, alebo nám vnúa iní. Spoločenstvo s Kristom očisťuje Boží obraz, na ktorý som stvorený.

30. 6. 2013
13. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 9, 51 – 62)
Keď sa Ježiš približoval k Jeruzalemu, poslal pred sebou
vyslancov, aby pripravili nocľah v jednej zo samarijských dedín. Odmietli ich a Jakub a Ján kvôli tomu zahoreli veľkým
hnevom. V ich srdciach sa rozhorela nenávisť a v mysliach
zrodili myšlienky na pomstu. Mysleli si, že Ježiš bude zmýšľať podobne ako oni. Ich reakcia bola podobná našej reakcii
v okamihoch, keď pocíme krivdu. Postoj pomsty zaujmeme zvyčajne vtedy, keď sme presvedčení, že sme lepší ako
dotyčný, ktorý krivdí. Vzťahy Židov a Samaritánov boli týmto
výrazne poznačené a preto apoštoli žiadali spravodlivý trest
pre zlých Samaritánov. Ježiš zmýšľal úplne inak a pokarhal
pomstychvých učeníkov. On neprišiel ničiť a trestať tých,
ktorí sa k nemu stavajú odmietavo. Mali by sme pamätať, že
duch pomsty a násilia nie je v zhode s Ježišovým duchom!
Ježiš neprišiel človeka zničiť, ale vykúpiť.

7. 7. 2013
14. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 10, 1 – 9)
Sedemnásťročný študent chcel so spolužiakmi osláviť
Deň študentstva. Mali na tento deň naplánovaný výlet.
Lenže jeho deň sa uberal iným smerom. Mladý študent sa
zastavil vo farnos sv. Jozefa a tu došlo k rozhodujúcemu
stretnuu. Stretol kňaza, ktorého nikdy predtým nevidel a
z ktorého vyžarovala akási charizma. Študent ho poprosil
o svätú spoveď. Po spovedi nešiel na stanicu a nepripojil sa
k svojim spolužiakom. V ten deň objavil v sebe duchovné
povolanie. Slovami sa mu ťažko popisovalo, čo sa pri svätej
spovedi skutočne stalo. Uvedomil si, že ho niekto čaká. Niekto, kto ide v ústrety, predchádza a my ho chceme stretnúť.
V skutočnos ide v ústrety On nám. Meno študenta je Jorge
Bergoglio a je to terajší pápež Franšek. Cesty povolania sú
rôzne, ale jedno je isté. Boh povoláva v každom čase. Evanjelium nás upozorňuje, že žatva bude vždy veľká a robotníci
budú chýbať. Pozýva nás prosiť za povolania a aby , ktorých Pán volá, pozi vne reagovali na jeho hlas.
Pane, daj nám kňazov, svätých kňazov a otvor naše srdcia pre Tvoje slovo, ktoré nám ohlasujú!
Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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JUBILANTI

Zlatí jubilanti z Krempách
autor FRANTIŠEK PACIGA
Zlaté jubileum sobáša oslávili prednedávnom krajania manželia Irena a Albín Petrašekoví z Krempách. Počas slávnostnej
slovenskej bohoslužby v našom farskom kostole sv. Martina, sa
spolu s jubilantmi modlila celá rodina, ako aj obyvatelia obce.
Jubilujúci manželia obnovili svoj manželský sľúb a vypočuli si slová gratulácií z úst dp. farára D. Ostrowského, ako aj gratulačný
list od kardinála S. Dziwisza, v ktorom ich odovzdáva do Božej
opatery a ďakuje za ich spoločné svedectvo viery v manželstve
a v rodine, ktoré je v dnešnej dobe veľmi potrebné.

A

lbín Petrašek sa narodil 17. februára 1943 v slovenskej rodine Agnešy a Jána, ako ich tree
dieťa. Má staršieho brata Jána a sestru Žoﬁu. Na svoje detské a školské
roky spomína nerád, pretože boli spojené so zápasom o určenie hranice na
Manželia Irena a Albín v kruhu rodiny
slovensko-poľskom pomedzí, slovenIrena sa takež zapája do sposké vyučovanie v škole a slovenské
ločenského diania obce. Dlhé
bohoslužby v kostole. - Ešte v tomto
obdobie bola členkou obecnéobdobí, - ako spomína Albín, - sme
ho krúžku vidieckych gazdiniek.
mali niektorých učiteľov zo Slovenska,
Pred tridsiami rokmi prevzala
ktorí boli výnimočnými a všeobecne Jubilanti obnovujú svoj manželský sľub
po matke Márii ak vnu účasť na
vzdelanými ľuďmi. Boli na nás veľmi
nároční, ale do nášho vidieckeho prostredia vnášali veľa. náboženskom živote obce. Stala sa horliteľkou sv. RuženOkrem vyučovania viedli záujmové krúžky, organizovali ca, vedie v kostole slovenské modlitby, spev, ruženec, žalochotnícke divadelníctvo, učili o slovenských reáliách, ako my, príležitostné modlitby, napr. pri zosnulých. Počas nepaj slovenské pesničky. Spomínam si na mená týchto učite- rítomnos kantora vedie spev na bohoslužbách. Je to jej
ľov: Kovačík, Maroš. Neskôr k nám prišli učiť prví absolven- veľký prínos pre duchovnú obnovu farníkov.
Obaja manželia sa ak vne zapájajú aj do činnos
 slovenského lýcea v Jablonke - Vontorčík, M. Petrová, J.
miestnej skupiny Spolku, ktorej sú dlhoročnými členmi.
Krišík, Maršalková, B. Knapčík a ďalší.
Albín ako mládenec pomáhal rodičom na gazdovstve V ich rodine je živé slovenské povedomie, ktoré zdedili po
a keď mal príležitosť, šiel si privyrobiť. Svoju budúcu man- svojich rodičoch a odovzdali ho svojim deťom a vnukom.
želku poznal odmalička, keďže pochádzajú z tej istej obce. Odjakživa je v ich domácnos prítomný krajanský časopis
Ako mládežníci mali spoločnú skupinku priateľov a spolu Život, ktorý vždy pozorne a podrobne čítajú. V posledných
trávili voľný čas. Irena sa Albínovi zapáčila a opätovala rokoch si predplácajú aj slovenský katolícky mesačník Posol. Vždy s radosťou a ochotou sa zúčastňujú na podujajeho náklonnosť.
Irena, rodená Krišiková, sa narodila 14. septembra 1945 ach organizovaných miestnou skupinou či Ústredným
v rodine Márie a Pavla. Má brata Valenta a sestru Annu. výborom Spolku.
Dnes sú manželia Petraškovci na zaslúženom dôchodŠkolské a detské roky jej ubehli veľmi rýchlo. Keď mala len
ku.
De sa osamostatnili a spolu s rodičmi ostala bývať ich
sedemnásť rokov, zomrel jej otec a musela pomáhať spolu so súrodencami matke a babke na gazdovstve. Bolo to dcéra Mária s manželom Jaroslavom a vnukmi Andrejom,
pre ňu ťažké obdobie. A aj preto pomýšľala na vydaj. Ako Damiánom a Jakubom. Dcéra Eva a syn Andrej emigrovali
za prácou do Zámoria. Tam sa usadili. Dcéra Eva si založiosemnásťročná sa vydala za Albína Petraška.
V roku 1963 sa novomanželia vydali na spoločnú púť la svoju rodinu a má dcérku Jesicu. Syn Andrej sa usadil
životom. Po svadbe Albín prišiel bývať k Irene. Postupne v Clione medzi slovenskými a spišskými vysťahovalcami.
sa ich šťase znásobilo a do rodiny im pribudli tri de. Krajanka Irena bola už viackrát v Zámorí, navš viť de
Dcéry Mária a Eva a syn Andrej. Kým sa Irena starala o de- a vnučku.
Manželia Petraškovci udržiavajú blízke vzťahy so svoji, Albín pracoval na gazdovstve a popritom najskôr štyri
roky v obuvníckom závode v Novom Targu a neskôr ako mi súrodencami. Navzájom si pomáhajú pri poľnohospokurič v Obecnom kultúrnom dome a Gminom roľníckom dárskych prácach, ale aj spoločne slávia rodinné jubilea.
Do ďalších spoločných dní prajeme jubilantom veľa
družstve. Angažoval sa aj do diania v obci. Počas troch volebných období bol členom farskej rady a v súčasnos je spokojnos a rodinnej pohody. Ku gratulantom sa pripája
aj miestna skupina Spolku.
členom urbárskej rady.
ročník 55
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.

Vysťahovalectvo zo severného Spiša a hornej Oravy
po skončení druhej svetovej vojny I.
autor PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Jedným z dôsledkov pripojenia častí severného Spiša a hornej
Oravy k Poľsku 20. mája 1945 bolo masové vysťahovalectvo miestneho obyvateľstva do Československa. Podľa záznamov Komitétu
utečencov pre Spiš a Oravu (ďalej KU), ktorý sporadicky už od roku
19451 spisoval údaje o týchto vysťahovalcoch, opustilo spomínané
územia vyše 6500 osôb.2 Ak vezmeme do úvahy posledné sčítanie
obyvateľstva z roku 1940, podľa ktorého žilo v zmienených spišských a oravských obciach 27 320 obyvateľov3, po ich pripojení k
Poľsku sa do Československa vysťahovalo takmer 24% miestnej populácie, čo predstavuje jednu z väčších dejinných vysťahovaleckých
vĺn z týchto území vôbec. Tento počet mohol byť ešte nepatrne
vyšší, pretože nie každý migrant spočiatku svoj pobyt KU nahlásil.
Na druhej strane, keďže KU zabezpečoval týmto ľudom potrebné
povolenia a často i materiálnu a morálnu podporu, môžeme predpokladať, že drvivá väčšina sa v tejto organizácii nakoniec prihlásila
a zároveň ju požiadala o pomoc.
Štátny tajomník MZV Vladimír Clementis v povojnovom období veľakrát

P

rvá vlna utečencov nastúpila takmer okamžite po
podpísaní protokolu v Trstenej. V máji a júni 1945
prekračovali hranice najmä , ktorí sa otvorene
exponovali za opätovné pripojenie spišských a oravských
obcí k ČSR a obávali sa preto možných perzekúcií poľskej
strany.4 Medzi prvých nedobrovoľných vysťahovalcov patrili ež slovenskí učitelia a kňazi, pričom išlo nielen o ľudí
dosadených z vnútrozemia Slovenska po pripojení týchto
oblas v roku 1939, ale aj o autochtónov, ktorí sa tu na-

1
Prvotné záznamy majú charakter jednoduchých súpisov s menami
utečencov. Neskôr dával KU utečencom vyplňovať štylizované dotazníky s pomerne podrobnými údajmi. Aby takýmto spôsobom podchyl
aj pomerne početnú prvú utečeneckú vlnu z predchádzajúceho roku,
uverejnil v októbri 1946 v slovenských a českých novinách inzeráty,
aby sa Slováci pochádzajúci zo spišských a oravských obcí pripojených
k Poľsku prihlásili, čo malo vzhľadom na podpornú činnosť KU pomerne
pozi vnu odozvu. Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), fond Komitét
utečencov (ďalej KU), Výzva – žiadosť o uverejnenie zo dňa 14. októbra
1946 a List KU Matejovi Andrášovi z 11.10.1946, šk. 2.
Presný počet utečencov zo Spiša a Oravy sa v roku 1946 pokúsilo
zisť aj Povereníctvo vnútra, ktoré výnosom č. 416-1/46-III/3 zo dňa
7. augusta nariadilo ich súpis. Dobrovoľne sa však prihlásilo len 560
osôb, pretože väčšina sa obávala, že budú repatriovaní späť do Poľska.
Archiv Ministerstva zahraničních věcí v Praze (ďalej AMZV Praha), fond
Teritoriální odbory – obyčejné (ďalej TO-O), Češ a slovenš uprchlíci z
Polska, 20.6.1947, Polické věci - Orava, Spiš, 1946, šk. 16.
2
ŠA Bytča, KU, šk. 1-11.
3
Sčítanie ľudu na Slovensku zo dňa 15. XII. 1940. Príslušnosť prítomného obyvateľstva k povolaniu podľa okresov, obcí a tried povolania.
Braslava : Štátny plánovací a štascký úrad, 1948, s. 23-24, 75-78.
4
ŠA Bytča, KU, List bývalého starostu Bukoviny-Podsklie zo dňa 30.
marca 1946, šk. 2.
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intervenoval vo veci Spiša a Oravy

rodili a niektorí aj celý život pôsobili.5 Celkovo bolo takto
do konca augusta 1945 z týchto území vypovedaných 128
slovenských učiteľov a do začiatku decembra toho istého
roku 18 kňazov.6 Masovejšie vysťahovalectvo začalo po
obsadzovaní pripojených území poľským vojskom v júli
a auguste 1945, keď podľa ONV v Trstenej sa len z hornej
Oravy odsťahovalo približne 4000 osôb.7 Oblastné veliteľstvo Národnej bezpečnos (ďalej NB) v Ružomberku hovorilo ešte o väčšom počte, a to o 1020 rodinách z hornej
Oravy, čo predstavovalo cca 5200 osôb.8 Národná rada odtrhnutých obcí hornej Oravy (ďalej NRHO) odovzdala pri
audiencii u predsedu SNR Šmidkeho v júli 1945 zoznam
osôb z hornej Oravy, ktoré mali v prípade, že toto územie
nepripadne naspäť ČSR, záujem o presídlenie. Išlo o 1211
rodín s celkovým počtom 5219 členov.9
5
Medzi nich patril napríklad rodák z Tribša Franšek Móš, ktorý
pôsobil ako kňaz vo farnosach Krempachy a Nová Belá, rodáčka z Jablonky Ľudmila Verčeková, ktorá učila vo svojej rodnej obci, rodák z Jablonky Ignác Lihosit, ktorý pôsobil ako kňaz v Kacvíne.
6
AMZV Praha, fond Zastupitelský úřad Varšava (ďalej ZÚ Varšava),
Incidenty na Oravě a Spiši, zložka 31, šk. 92; Formulace našich požadavků pro Slováky na Horním Spiši a Oravě, zložka 2, šk. 107.
7
Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín (ďalej ŠAB Dolný Kubín), fond Okresný národný výbor (ďalej ONV) Trstená, Poľskí štátni príslušníci činnosť čsl. konzulátu v Krakove, 1605/1945 prez.; šk. 30.
8
Slovenský národný archív v Braslave (ďalej SNA Braslava), fond
Povereníctvo vnútra – bezpečnosť (ďalej PV-bezp.), Hlásenie Oblastného veliteľstva NB v Ružomberku zo 7. septembra 1946, 16452, šk. 454.
9
AMZV Praha, ZÚ Varšava, Úradná zápisnica s delegáciou obyvateľstva Hornej Oravy z 18.7.1945, zložka 40, šk. 106.
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P

o tejto najväčšej vlne vysťahovalcov, z ktorých sa
však časť vrála, pokračovala emigrácia miernejším tempom aj v ďalšom období. V septembri 1946
hlásil ONV v Trstenej, že „v poslednom čase prišlo asi 50
osôb a ešte stále – skoro každodenne prichádzajú novšie
osoby“.10 V správe Povereníctva vnútra sa hovorí v priemere o dvadsiach utečencoch denne.11 V Spišskej Starej Vsi
bolo ešte v apríli 1946 registrovaných 424 vysťahovalcov12
a na Osídľovacom úrade mali v tom čase evidovaných cca
1200 prípadov13.
Po svojom príchode do ČSR vyplňovali pre KU to vysťahovalci dotazníky, z ktorých sa môžeme dozvedieť základné údaje ako meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia,
ale aj pôvodné bydlisko na Spiši alebo na Orave, kedy toto
bydlisko opusli, momentálne bydlisko v ČSR, národnosť,
náboženstvo, rodinný stav, „vojenské pomery“14 a či a za
akých podmienok by boli ochotní vráť sa do svojich domovských obcí v Poľsku. V čas dotazníkov je uvedené aj
to prečo zo svojich rodných obcí evakuovali do Československa.15 Obdobné údaje sa nachádzajú v súpisoch, ktoré pre Povereníctvo vnútra vypracovali jednotlivé stanice
NB v roku 1946.16 O príčinách veľa vypovedajú aj zápisnice, ktoré boli spisované s evakuantmi po ich príchode do
ČSR.17 Na základe týchto údajov môžeme príčiny v podstate zovšeobecniť do niekoľkých základných faktorov, ktoré mali zásadný vplyv na masovú emigráciu obyvateľstva
z k Poľsku pripojených spišských a oravských obcí, pričom
prirodzene u každého jednotlivca mohol byť ten-ktorý faktor výlučný alebo podstatnejší ako iný. Dôvody vysťahovalectva sa menili ež vplyvom zmien v bezpečnostnej situácii, národnostnej polike i sociálno-ekonomickom vývoji
na pripojených územiach.
Jednou zo závažných príčin vysťahovania do ČSR bol
národnostný a ekonomický útlak sprevádzaný fyzickým
i psychickým šikanovaním obyvateľov otvorene sa hlásiacich k slovenskej národnos, ktorý šiel ruka v ruke s nastoľovaním poľskej štátnej správy a s jej snahou o prinavrátenie polonizačných pomerov z medzivojnového obdobia.
Keďže sa tomu obyvateľstvo bránilo, stávalo sa predme-

Dotazník utečenca

tom najrôznejších foriem perzekúcií, z ktorých časť opísal
v aide-mémoire18 a množstve diplomackých nót štátny
tajomník MZV Vladimír Clemens19 a stali sa aj predmetom vyšetrovania viacerých poľských komisií, ktoré eto
perzekúcie voči slovenskému obyvateľstvu potvrdili20.
K nedobrovoľnému odchodu obyvateľstva prispela aj neistá bezpečnostná situácia, a to najmä pôsobenie ozbrojenej skupiny „Błyskawica“ pod vedením Józefa Kuraša,
ktorá pod hrozbou smr vydávala miestnym obyvateľom
vypovedacie dekréty z územia Poľska, uvaľovala na nich
vysoké sankcie, prepadávala a vykrádala ich hospodárstva,
pričom eto prepady boli poväčšine spojné s fyzickým násilím a xenofóbnym správaním.21
(Pokračovanie v nasledujúcom čísle)

10

SNA Braslava, PV-bezp., Hlásenie ONV v Trstenej zo 7. septembra 1946, 16452, šk. 454.
11
AMZV Praha, TO-O, Utečenci z Hornej Oravy a severného Spiša,
16.11.1946, zložka 1, šk. 16.
12
GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945 – 1947.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 193.
13
AMZV Praha, ZÚ Varšava, Správa o služobnej ceste na československo-poľskom pohraničí na Spiši a Orave v dňoch 13.-26.4.1946, zložka 41, šk. 106.
14
Odpovedali na otázky či boli vojakmi, parzánmi, členmi československej milície, prípadne či sa zúčastnili bojov v Chyžnom a Podvlku.
15
ŠA Bytča, KU, Výzva – žiadosť o uverejnenie zo dňa 14. októbra
1946, šk. 2.
16
AMZV Praha, TO-O, Češ a slovenš uprchlíci z Polska, 20.6.1947;
Polické věci - Orava, Spiš, 1946, zložka 1, šk. 16.
17
ŠA Bytča, KU, Národná rada 1945 – 1947; Komitét utečencov
1946 – 1948, šk. 6; AMZV Praha, TO-O, Polické věci - Orava, Spiš, 1946,
zložka 1, šk. 16; Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ďalej ŠAL Poprad), ONV Kežmarok, Jurgov, Č. Hora, Repisko majú pripadnúť Poľsku,
127/1945; ŠAB Dolný Kubín, ONV Trstená, Capiak Karol – Chyžné – zápisnica o vypoču , 1946, 289/46 adm., šk. 74.
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18

AMZV Praha, ZÚ Varšava, Aide-mémoire 31.5.1945, zložka 38, šk.

106.
19

Nóty ohľadom perzekúcií na Spiši a Orave boli poľskej strane
predkladané takmer každý mesiac: v roku 1945 – 23. augusta, 5. septembra, 6. septembra, 27. septembra, 8. októbra, 22. novembra a 20.
decembra; v roku 1946 – 4. januára, 16. januára, 31. januára, 11. februára, 12. februára, 7. marca, 6. mája, 10. mája. AMZV Praha, ZÚ Varšava,
zložka 12, šk. 92, zložky 38-41, šk. 106, zložka 1, šk. 107; Archiwum
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (ďalej AMSZ Varšava),
sign. 7-6/W-8/T-135.
20
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (ďalej AAN Varšava), fond
Ministerstwo Administracji Publicznej (ďalej MAP Varšava), Protokół
Komisji Międzyministerialnej z lipca 1945, Protokół Komisji do zbadania
zajść i sytuacji narodowościowej na Spiszu z 26.9.1945, Protokół Komisji Koordynacyjnej dla spraw Spisza i Orawy z 26.6.1946, sign. 774.
21
Viac pozri MOLITORIS, Ľ.: Postoj Józefa Kuraša „Ogňa“ ku slovenskej
národnostnej menšine na Spiši a Orave v rokoch 1945 – 1947. In: Nepokojná hranica, Zost.: M. Majeriková, Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku
– Ústav pamä národa – Spišský dejepisný spolok, 2010, s. 157-195.
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Zo spomienok na oravské utrpenie
autor KAROL NOVÁK, MÁJ 2013
spracoval MARIÁN SMONDEK
Nedávno som prečítal útlu, neveľkú knižočku, ktorú vydalo
Združenie priateľov Oravy (poľ. Towarzystwo Przyjaciół Oravy).
Na obálke knihy si môžeme prečítať jej titul – Józefa Machay-Mikowa. Orawska męczennica (slov. Jozefína Machay-Mikowa. Oravská mučenica).

A

utor opisuje životopis Jozeny, jej útrapy, ktoré prežila počas druhej svetovej vojny. Jozena sa narodila a bývala v Jablonke. Po skončení prvej svetovej
vojny, v roku 1918 jej zomrel otec. Vtedy sa presťahovala
z Jablonky do Veľkej Lipnice k bratovi Karolovi, ktorý tam
bol kňazom a spravoval veľkolipnickú farnosť. Neskôr sa
tam vydala za Emila Miku, ktorý bol riaditeľom Základnej
školy vo Veľkej Lipnici. Pred začiatkom druhej svetovej vojny sa presťahovali do Krakova, k bratovi dp. Ferdynandovi
Machayovi1, ktorý bol farárom v Mariackej bazilike. Tam
ich zashla druhá svetová vojna. Mikovci de nemali. Neskôr sa zapojili do konšpiračnej práce. Obidvaja manželia
prišli o život v strednom veku. Emila zajali fašis a odvliekli do koncentračného tábora do Osvienčima, kde ťažko
ochorel a 17. októbra 1941 zomrel.
Jozena po ťažkom mučení vo väzení v Zakopanom,
ako aj po väznení v Krakove na ul. Montelupich, ťažko
ochorela na tuberkulózu a zomrela 14. októbra 1942. Fašistom ju vydala jej kamarátka, ktorá pochádzala zo Zakopaného a rovnako ako Jozena pracovala v konšpirácii
pod pseudonymom „Goralka“. Jozena Machayová bola
priateľkou mojej matky. Keď Borový býval u mojej matky
v rokoch 1918-1919, prinášala mu košele a nohavice.
V spomínanej knihe na strane 80-81 opisuje autor, istý
F. Ferma2, článok na tému hornej Oravy, tzn. ako bolo na
hornej Orave po skončení prvej svetovej vojny v rokoch
1918 – 1919, teda v období, keď tu boli českí vojaci. Na
Turíce, v roku 1919, povyťahovali vojaci o polnoci z postelí
polonizátorov, ktorí agitovali za pripojenie hornej Oravy
a severného Spiša k Poľsku. Z Jablonky vzali Jána Pekarčíka, jeho syna Eugena a Jána Kobylaka. Autor článku píše,
že Pekarčík zanechal doma 10 malých de . To však nie je
pravda, pretože Ján Pekarčík mal päť de – troch synov:
Eugena, Jána a Jozefa a dve dcéry: Helenu a Máriu. Pričom niektoré z nich už boli v tom čase dospelé. Dobre som
ich poznal, pretože sme bývali na jednej (Panovej) rali.
V tomto období, t.j. v rokoch 1918 – 1919, býval u mojej
1
Dp. infulovaný prelát Fedynand Machay - čitatelia ho musia rozlíšiť
od pátra Ferdynanda Machaya COr., ktorý zomrel mučeníckou smrťou
a prebieha proces jeho blahorečenia. Obaja tož pochádzali z Jablonky
a žili približne v tom istom období a sú zároveň pochovaní vedľa seba
na tom istom cintoríne v Krakove na Salwatore. Pozri: Život č. 2/2012
(644) / roč. 54, s. 26-27.
2
FERMA, F.: Polacy z Orawy i ze Spisza w obozie internowanych ok.
1918-1919 (rękopis). In: B. Zgama : Józefa Machay-Mikowa. Orawska
męczennica. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012, s. 79-83.
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matky Peter Borový. Nechápem tomu však, že do Terezína
zobrali Pekarčíkovcov, kde boli internovaní a pritom moja
matka bola susedkou Pekarčíkovcov, veď bývala ani nie sto
metrov od nich, a u nej býval Peter Borový, ktorý veľmi
agitoval za pripojenie Hornej Oravy k Poľsku a pritom nebol internovaný do Terezína. Z Hornej Zubrice zobrali zasa
českí vojaci vojta – starostu, istého Gvizda. Podľa mňa, autor si históriu o internovaní Pekarčíkovcov vymyslel. U nás
doma sa často spomínali udalos, ktoré sa udiali na hornej
Orave po skončení prvej svetovej vojny. Nikdy som však
ani starého otca, ani rodičov nepočul rozprávať o tom, že
Pekarčíkovcov českí vojaci internovali. Hovorilo sa, že vojaci hľadali tých mládencov, ktorí nechceli narukovať do
československej armády. Niektorí ušli na poľskú stranu do
Čierneho Dunajca, kde bola vytvorená tzv. Oravská légia,
niektorí sa zasa ukrývali doma. Vojaci zobrali, napr. nášho
suseda Augusta Nováka Samela aj Ignáca Kubika z Hustých
domov a zaradili ich do jednoek československej armády.
August Novák, počas posedení u nás doma, na ktoré prichádzal, viackrát spomínal na to, že bol v roku 1919 československým vojakom.
Chcel by som sa podeliť ešte inou spomienkou, ktorá
môže niektorých rozčúliť, keď si prečítajú tento článok.
Dlho som o tom rozmýšľal, či to vôbec napísať, ale nakoniec som sa rozhodol, že to dám na papier. O týchto udalosach mi rozprával August Machay „Lorcuš od Džikich“, ktorí bývajú od dediny Jablonka vo vzdialenos viac ako jeden
kilometer, preto majú prezývku „Džiki“. August Machay mi
rozprával o udalosach, ktoré prežila jeho sestra Cecília.
Je to udalosť spojená s oravskými legionármi, o ktorých
som už spomínal, a ktorí ušli na poľskú stranu do Čierneho
Dunajca po skončení prvej svetovej vojny v roku 1919, keď
na hornú Oravu prišli českí vojaci. V tom čase bola Cecília
Machayová mladou, peknou dievčinou a zapáčila sa jednému českému vojakovi. Aj ten bol pekným mládencom
a takež sa Cecílii páčil. Stretávali sa spolu hlavne v nedeľu a na sviatky. Rýchlo sa však dozvedeli o tom legionári
z Čierneho Dunajca, ktorí Cecíliu veľmi dobre poznali, veď
to boli mládenci z Jablonky. Raz, keď odišla prať šaty na
potok k lesu na Galašovej šošline, ktorá sa nachádzala asi
200 m od ich domu, prišiel za ňou Ignác Čaja a Ján Pawlak,
teda , ktorí strieľali do kaplnky, uniesli ju a odvliekli do
Čierneho Dunajca. Keď ju uvidel dp. Ferdynand Machay,
privítal ju slovami: „Tu si, ty česká k...!“
Keď Cecília dlhší čas neprichádzala so šatami, doma si
už boli is , že sa s ňou stalo niečo zlé, ale na um im však
neprišlo, žeby ju mohli uniesť. Zavolali susedov a začali ju
hľadať v riečke Pekelník, či sa náhodou neutopila. Hľadali
ju takež po lese, keď sa od paserov, ktorí pásli na salaši jalovice dozvedeli, že videli, ako išli okolo traja chlapi
a jedna žena smerom k štátnej hranici. Cecíliu odviezli do
Nového Targu a tam ju zavreli do pivnice. V tejto pivnici
ju držali štyri dni, a pritom trpela hladom a zimou, pretože jej dávali len raz za deň kúsok chleba a šálku studenej
vody. Po štyroch dňoch ju premiestnili do väzenia, kde boli
zavre Cigáni zo Spiša. Medzi nimi jej bolo lepšie, pretože
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Cigánky im prinášali jedlo a uväznení Cigáni sa s ňou o ne
delili, takže už netrpela hladom. Dp. Ferdynand Machay ju
obžaloval z toho, že porodila dieťa, ktoré následne zabila.
Vzali ju teda na súd, kde ju dp. Ferdynand Machay núl
k tomu, aby sa priznala k tomu, čo urobila. Cecília však
plakala a kričala, že je falošne obvinená, pretože je ešte
stále panna a doposiaľ s nikým nemala in mny kontakt.
Nakoniec ju vzali k lekárovi na vyšetrenie. Lekár potvrdil,
že doposiaľ nerodila, pretože je ešte cnostnou pannou.
Po troch týždňoch ju pusli domov. Prišli pre ňu rodičia,
keďže bola vychudnutá a slabá a len s veľkou námahou sa
jej podarilo dôjsť domov. Keď ju uvideli susedky, ako zle
vyzerá, plakali ako na pohrebe. Šaty, ktoré mala na sebe
oblečené, museli spáliť, pretože boli plné vší. Takež ju
museli ostrihať a vlasy spáliť, následne ju poriadne očisli. Avšak ešte niekoľko týždňov bola z toho všetkého taká
chorá, že nemohla ani spať ani jesť. Často sa v noci budievala a plakala. Legionári, ktorí ju uniesli, zmenili jej šťastný
mladý život na utrpenie a smútok. Nuž, ako sa vraví: Božie
mlyny melú pomaly, ale isto. Obaja jej ka, ktorí ju uniesli,
sa neskôr obesili.

Keď sa mal uskutočniť v roku 1920 na hornej Orave plebiscit, českých vojakov z tohto územia sahli a na Oravu
prišli francúzske vojská. Dotyčný český vojak si zobral Cecíliu so sebou a oženil sa s ňou. Nakoniec sa šťastne usadili
v Olomouci v Čechách.
Keď po druhej svetovej vojne Cecília navš vila rodnú
Jablonku, svojich súrodencov – bratov a sestru, priateľov,
pri jednom z rozhovorov sa jej priateľka opýtala, či chodí
do kostola. Cecília sa rozplakala a povedala, že sa modlí
doma, ale do kostola nechodí, pretože katolícky kňaz, dp.
Ferdynand Machay, rodák z Jablonky, sa stal jej katom. Falošne ju obžaloval pred súdom v Novom Targu, že zabila
svoje dieťa. Pomsl sa jej len preto, že sa jej páčil český
vojak. A pritom to bol statočný človek, ktorý jej dal šťastný
život, aj keď ďaleko od domova. Veď, ako sa vraví, láska
nepozná hranice. A akým človekom bol dp. Ferdynand
Machay, musíte posúdiť sami.
O udalos, ktorú som opísal, mi rozprával August Machay, keď sme spolu v pustane kopali rašelinu na kúrenie.
Len ťažko sa dá niekedy pochopiť, ako môže niekto spôsobiť nevinnej osobe takéto utrpenie.

Biskupská vizitácia na Spiši
Na začiatku mája t.r. navštívil niektoré spišské obce otec biskup Ján Škodoň, ktorý sa v jednotlivých farnostiach stretol s farármi, so zástupcami farských rád a farníkmi. Biskup prišiel medzi
farníkov do Nedece (30. apríla), Nedece-Zámku, Vyšných Lápš (3.
mája), Lapšanky a Durštína (5. mája). Vo farnostiach v Nedeci
a vo Vyšných Lapšoch ho farníci uvítali na slovenských sv. omšiach
podľa želania otca biskupa. V Nedeci zároveň biskup J. Škodoň
udelil sviatosť birmovania tamojším mládežníkom.

P

odľa kanonického práva sídelný biskup má povinnosť
previesť vizitáciu a skontrolovať raz za päť rokov celú
diecézu. Má to urobiť osobne alebo s pomocou pomocného biskupa, pričom môže občas kontrolovať len niektoré jej čas. Biskup prichádza ku farníkom tak, ako apoštoli k prvým kresťanom. Po prvýkrát sa spomínajú takéto
návštevy už za Svätého Petra. Biskup sa najskôr ohlasuje
a určuje program i termín návštevy. Jeho úlohou je učiť,

Biskupa J. Škodoňa pozdravili nedecké deti
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Zástupcovia hasičského zboru vítajú otca biskupa J. Škodoňa vo Vyšných Lapšoch.
Foto: dp. M. Czachor

napomínať, umocňovať vo viere a poukázať cestu k spaseniu.
V rámci návštevy previerke podlieha nielen úroveň vyučovania náboženstva de a mládeže, ale aj administračno-hospodárske záležitos farnos, inventár farského
kostola a jeho potreby, v akom stave sa kostol nachádza.
Kontroluje aj to, či boli uvedené do života pripomienky od
poslednej vizitácie. (dm)

Predseda MS SSP v Nedeci E. Neupauer
v spoločnosti Ž. Bogačíkovej a ďalších
krajanov privítal otca biskupa
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Dychová hudba na kostolnej veži

Futbalový zápas

V máji, v nedele a sviatky, podľa možnos , sa členovia
dychovej hudby z Krempách schádzali na kostolnej veži,
odkiaľ hrali mariánske piesne na všetky svetové strany. Ako
hovorili obyvatelia obce, počuť ich bolo nielen v krempašskom chotári, ale aj ďalej. (fp)

Dňa 12. mája t.r. sa uskutočnil futbalový zápas družstva
Spiš z Krempách s družstvom Zor z Fridmana, v ktorom
si víťazstvo vybojovali domáci Krempašania vďaka dvom

Tradícia „mojov“ vo Veľkej Lipnici
V mesiaci máj sa tradične stávajú
máje dievčatám. Táto tradícia bola
viditeľná vo Veľkej Lipnici a Kýčoroch, kde bolo spolu postavených
tridsaťosem májov, ktoré boli pekne vyzdobené a venované dievčatám, aby potešili ich oči. Tento zvyk
podporuje medzi mládencami aj
gminná súťaž o najkrajšie vyzdobený máj, v ktorej víťazi získavajú ﬁnančnú odmenu. Na našom zábere
je máj, ktorý postavili chlapci z Veľkej Lipnice na moste pri vstupe na
sídlisko „Tajvan“. (aj)

Modlitby za dobrú úrodu
Na začiatku mája
t.r. sa v našej farnos
v Krempachpoch uskutočnili Dni modlitby za
dobrú úrodu a za krajiny, v ktorých je hlad. V
priebehu troch dní sme
putovali z farského kostola každý deň do inej
kaplnky. Najskôr do kostolíka sv. Valen na, na ďalší deň
do kaplnky sv. Antona a napokon do kaplnky sv. Jána Nepomuckého. (fp)

gólom, ktoré zasadili súperovi do bránky. Pre fanúšikov
pozorujúcich zápas boli viaceré napínavé momenty, kedy
z celej sily fandili a držali palce svojim hráčom. (fp)

Prehliadka dychoviek v Szczawnici
Dňa 26. mája t.r. sa
v Szczawnici konal VII.
podhalský fesval dychovej hudby, ktorého
sa zúčastnila dychovka
dekana F. Móša z Novej
Belej v krojoch, dychovka
z Vyšných Lápš a z Oravy
prišla zahrať dychovka
z Malej i Veľkej Lipnice.
Všetci účastníci si odniesli
diplomy za účasť i odmeny. (fp)

Prvé sväté prijímanie
V nedeľu 19. mája t.r. v krempašskom kostole sv. Marna 18 de prijalo prvé sväté prijímanie. V tejto pre nich významnej chvíli boli v sprievodoch svojich rodičov, krstných
rodičov, ďalších členov rodín a ostatných farníkov. (fp)

Na počesť hasičov
V Jurgove sa na počesť hasičov a ich patróna sv. Floriána konala na začiatku mája slávnostná sv. omša tento
rok počas slovenskej bohoslužby, ktorú celebroval farár S.
Malarz a kaplán Ł. Czarnik. Obyvatelia obce sa modlili za
rodiny hasičov a za orodovanie a opateru sv. Floriána pre
hasičov aj počas zásahov. (aj)
16
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JABLONKA

Ani roky jej neubrali z mladosti
autor MARIÁN SMONDEK
O tom niet pochýb. Nejeden mladík by si prial, aby v jeho žilách kolovalo toľko optimizmu, radosti, toľko zmyslu pre humor,
ako krajanke Cecílii Zborekovej z Jablonky.

K

aždá komunita má svojich členov, podobne ako tá
krajanská v Jablonke. A každý z tých členov má akúsi
funkciu. Niekoho by sme mohli nazvať hlavou komunity, pretože dokáže dobrým spôsobom riadiť. Iného zasa
pamäťou, pretože si mnohé veci
pamätá a dokáže zároveň vysvetliť súvislos konkrétnych okolnos , ktoré sa udiali v bližšej či
dávnejšej histórii. Iná krajanka by
mohla byť srdcom, ktorá všetkých
spája, avšak krajanku Cecíliu Zborekovú by som pomenoval možno
trochu zvláštne, ale bez pochybnos svedomím. Prečo? Nuž pre
jej úprimnosť nadovšetko. Nie je
to ľahká úloha, pretože mierumilovný diplomacký postoj pri
našej krajanke neobstojí. Veci nazýva správnym menom, aj keď jej
to narobí niekedy mnohé problémy. Ale veď práve také by malo
byť naše svedomie. Neústupčivé,
ktoré stráži pravdu a neustále,
aj napriek nepriazni osudu, o ňu
bojuje. A práve taká úprimná a
prostoreká, ale zároveň radostná
je naša krajanka.
Cecília Zboreková, rodená Ďubeková, sa narodila 9. decembra 1929 v slovenskej roľníckej rodine Jána a Karolíny
Ďubekovcov. Cecília mala osem súrodencov, šesť seser a
dvoch bratov. Štyri sestry odišli ako mladé na Slovensko
krátko po skončení 2. svetovej vojny, ďalší štyria súrodenci
zostali v Poľsku.
Rodičia Ján a Karolína sa pri toľkých deťoch museli poriadne obracať, aby ich mohli uživiť. Museli ťažko pracovať,
aby sa ich de mali dobre. Avšak do práce zapájali aj svoje
de, a to od najmladších rokov podľa ich možnos . Keď
v roku 1936 Cecília dovŕšila sedem rokov, začala chodiť do
ľudovej školy v Jablonke. Dve triedy sa učila po poľsky a
ďalších päť po slovensky, teda v období prvej Slovenskej
republiky, počas 2. svetovej vojny. Aj keď sa rada učila a
bola veľmi dobrá žiačka, ešte v poľskej škole musela jeden
rok opakovať, keď ju poľská učiteľka matemaky nechala
prepadnúť. Aj napriek tomu sa rada zapájala do všelijakých školských akvít a školu nakoniec hravo zvládla. Po
jej ukončení až do vydaja, pracovala na rodičovskom gazdovstve.
So svojím budúcim manželom Karolom Zborekom sa
spoznali na páračkách. Karol bol výborným muzikantom
a hrával na heligónke a Cecília veľmi rada spievala. Takto
ročník 55

sa spolu stretávali celé štyri roky a následne svoju lásku
spečali sobášom 15. novembra 1949 v kostole Premenenia Pána v Jablonke. Po svadbe sa mladomanželia usadili
u Karolovej matky, ktorá bola už v tom čase vdovou. Cecília nebola príliš nadšená lokalizáciou jej novej domácnos,
pretože pokiaľ celé detstvo prežila blízko centra a všetko
mala pod rukou, teraz mala doň poriadne ďaleko a okolo
nich boli v tom čase len štyri domy. Ale zvykla si. Prvých
dvadsať rokov bývali v starom rodičovskom dome. Až neskôr, v 70. rokoch minulého storočia, sa rozhodli postaviť si
svoj nový, vlastný, murovaný, ktorý stojí dodnes. Manželom Zborekovcom sa medzičasom narodili
dve dcéry – Cecília a Angela, ktoré
si už založili svoje rodiny a majú
svoje de, ktoré natoľko vyrástli,
že si už niektorí z nich pozakladali
svoje vlastné rodiny.
Členmi Spolku sa spolu s manželom Karolom stali krátko po
jeho založení. Cecília okrem toho
hrávala v rokoch 1947 až 1949 aj
v divadelnom krúžku, ktorý viedol učiteľ Kniežacký. Veľmi milo si
spomína na účinkovanie v divadelnej hre Kamenný chodníček, ktorú
s úspechom predvádzali aj po okolitých obciach. Všade, kam prišli,
ich vítala plná sála krajanov, ktorá
netrpezlivo čakala na ich vystúpenie. Spolu s manželom chodili, tak
ako to Cecília robí dodnes, aj keď
už sama, na všetky krajanské podujaa a veľmi sa tešili, keď sa v Jablonke podarilo zaviesť
slovenskú sv. omšu.
Spolu s manželom sa v živote narobili naozaj dosť, ale
v tomto ohľade neboli na Orave výnimkou. Tam sa v živote napracovali takmer všetci. Manžel Cecílie sa stal rýchlo
živiteľom rodiny, pretože mu ešte v detstve zomrel otec
a chac-nechac musel túto funkciu prevziať na seba.
A keď sa spolu s Cecíliou zobrali, Cecília sa mu stala oporou na celý život. Okrem gazdovania sa 13 rokov zaoberali
pestovaním ľanu, ktorý neskôr dodávali na základe kontraktu do Czarneho Dunajca. Štyri roky mali s manželom
stroj na spracovanie ľanu, a keďže to bol jediný stroj na
okolí, prichádzali k nim gazdovia z Jablonky i okolia. Po trinásch rokoch si povedali dosť, a tak sa manžel zamestnal
neskôr v urbáre ako hájnik. Cecília si dodnes spomína na
svojho manžela len a len v dobrom. Ako sama hovorí, bol
to veľmi dobrý človek, ktorý rád všetkým pomáhal, a ľudia
si ho preto vážili. Aj s touto stratou sa krajanka musela vyrovnať, pretože po vyše 50-ročnom manželstve jej manžel
zomrel. Avšak aj napriek tomu sa dokázala nad všetky svoje problémy pozdvihnúť a nestrala mladosť ducha. Verím, že táto „zázračná“ sila ju neopus a že bude oporou
krajanského hnua v Jablonke ešte dlhé roky.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Niektorí účastníci konferencie na krakovskom námestí

Menšiny očami mladých historikov
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS,
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Galéria Spolku Slovákov v Krakove sa v dňoch 24. až 25. apríla stala miestom stretnutia mladých slovenských historikov, ktorí
sa zúčastnili tretieho ročníka vedeckej konferencie pod názvom
Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989. Tento ročník bol venovaný problematike menšín a aj z tohto dôvodu sa kolokvium
konalo symbolicky v sídle slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku. Podujatie zorganizovali v spolupráci so Spolkom Slovákov
v Poľsku (Milica Majeriková-Molitoris) Katedra histórie Fakulty
humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Anton Hruboň) a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (Juraj Lepiš).

O

krem prednášajúcich zo všetkých troch usporiadateľských inštúcií, odzneli aj príspevky historikov
pôsobiacich na Univerzite Komenského v Braslave, Ústave pamä národa v Braslave, Ľubovnianskom
múzeu v Starej Ľubovni, Trnavskej univerzite v Trnave,
Spoločenskovednom ústave Slovenskej akadémie vied
v Košiciach, Historickom ústave Slovenskej akadémie vied
v Braslave, či Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka
v Trenčíne. Štúdie ďalších troch historikov z Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave, Maďarskej akadémie vied v Budapeš a Výskumného demograﬁckého centra Infostat
v Braslave, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli podujaa
priamo zúčastniť, budú uverejnené v pripravovanom zborníku.
Prítomných v krajanskom sídle v Krakove privítal gen.
tajomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý v krátkom príhovo18
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re vyjadril pozi vny postoj ku skutočnos, že sa historici
zaoberajú menšinovou problemakou a konkrétne ež
problemakou slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku,
ktorá bola dlhé roky takmer úplne tabuizovanou témou.
Vyjadril presvedčenie, že táto konferencia prinesie ďalšie
nové poznatky a viac svetla pri poznávaní dejín národnostných menšín, ktoré sa historickým vývojom pretavili do
svojich súčasných statusov a umožní tak ich lepšie poznanie a pochopenie väčšinou. Zhromaždenú historickú obec
pozdravil ež konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj.
Program konferencie bol rozdelený do šiesch temackých blokov. Prvý z nich, pod názvom Národnostný obraz Slovenska v rokoch 1939 – 1989, načrtol národnostnú
skladbu obyvateľstva prvej Slovenskej republiky i demograﬁcký obraz národnostných menšín na Slovensku po
skončení druhej svetovej vojny. Druhý blok, pod názvom
Maďarská otázka v rokoch 1938 – 1945, priblížil činnosť
maďarskej diplomacie, maďarskej menšiny i maďarských
ozbrojených skupín na území Slovenska v krických rokoch
1938 – 1939 a takež zásahy maďarských orgánov voči

Príhovor gen. tajomníka Ľ. Molitorisa

6/2013

KRAKOV
predstaviteľom slovenskej
menšiny na okupovanom
južnom Slovensku po tzv.
Viedenskej arbitráži.
Tre blok, pod názvom
Slovenské menšinové komunity, ilustroval život slovenských dolnozemských komunít v rokoch 1938 – 1945
a priniesol ež príspevky týkajúce sa Slovákov v Poľsku
od „horúcej“ jesene 1938,
cez postavenie tohto obyvateľstva po pripojení ku Slovensku až po problemaku Príhovor konzula SR T. Kašaja
utečencov do ČSR po roku
1945. Štvrtý blok pojednával o židovskej, ukrajinskej, rusínskej a poľskej otázke, pričom v ňom odzneli príspevky
o ukrajinských utečencoch na Slovensku v rokoch 1943
– 1944, gardisckých represáliách voči Židom koncom druhej svetovej vojny, riešení národnostnej otázky na Slovensku po skončení vojny so zameraním na tzv. menšie menšiny, či o postoji vládnej moci k židovskej otázke po nástupe
komunisckého režimu.
Večer prvého dňa bol venovaný oslavám dvadsiateho
výročia krajanského vydavateľstva a tlačiarne, v ktorej boli
vydané ež početné historické publikácie v slovenskom,
poľskom i anglickom jazyku. V tomto smere Spolok Slovákov v Poľsku veľmi dobre spolupracuje s viacerými slovenskými univerzitami, vedeckými inštúciami i jednotlivcami.
Nakoniec v našom vydavateľstve vyšli aj knihy niektorých
historikov prítomných na konferencii.
Druhý deň začal piatym blokom, pod názvom Menšiny v hľadáčiku moci, ktorý pojednával o úlohe národných
výborov v procese riešenia menšinovej poliky po skončení druhej svetovej vojny, o národnostnom, náboženskom
a sociálnom pôvode vedúcich funkcionárov Komunisckej
strany Slovenska v tomto období, postoji orgánov verejnej správy k rómskej problemake na juhozápadnom Slo-

Prezentácia príspevkov

vensku v 50. rokoch 20. storočia i o Štátnej bezpečnos
vo vzťahu k maďarskej menšine v období normalizácie.
V záverečnom bloku, ktorý niesol názov Menšiny v kontexte hospodárskych a cirkevných pomerov na Slovensku
v rokoch 1938 – 1945, bola prezentovaná problemaka
pracovného pobytu českých zamestnancov na Slovensku,
otázka zamestnanos, národnostných a sociálnych pomerov v Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom a otázka
postavenia kresťanských náboženských minorít po vzniku
prvej Slovenskej republiky.
Počas dvoch konferenčných dní, kedy medzi historikov
zavítal aj predseda SSP profesor Jozef Čongva či profesorka z katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozoﬁckej
fakulty Univerzity Komenského v Braslave Marta Bo ková, odzneli viaceré veľmi dobré príspevky na zaujímavé,
niektoré doteraz nespracované témy. I v témach, ktoré sú
už do istej miery spracované, boli prezentované viaceré
inova vne pohľady, ku ktorým odznela navyše obsažná
diskusia, takže domnelá bodka za konferenciou v podobe
pripravovaného zborníka prinesie iste mnohé podnetné
informácie k problemake histórie národnostných menšín
na území Slovenskej republiky i Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pohľad do pléna

ročník 55
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XX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU
Otvorenie výstavy (zľava): M. Lisánsky, D. Skopárová, J. Rešovský, M. Rešovská a Ľ. Molitoris

OZVENA duší – v duši
autori DRAHOSLAVA SKOPÁROVÁ,
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
V máji sa začal cyklus podujatí venovaných slovenskej kultúre
v Poľsku. Je to v poradí už 20. ročník Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku, organizovaný Spolkom Slovákov v Poľsku (SSP). V rámci
nich sa 10. mája uskutočnila v Galérii slovenského umenia SSP
v Krakove vernisáž výstavy slovenských umelcov - rodiny Rešovských z Prešova - manželov Margity, Jaroslava a ich syna Jána
pod názvom OZVENA.

V

úvodnom príhovore generálny tajomník ÚV SSP
Ľ. Molitoris srdečne privítal hos , o. i.: výtvarníčku
M. Rešovskú, rezbára J. Rešovského, generálneho
konzula SR v Krakove M. Lisánskeho, kurátorku výstavy
D. Skopárovú a ďalších.
Ako sme si vypočuli v príhovore kurátorky, hoci už každý z umelcov má za sebou bohatú výstavnú činnosť, je to
vôbec po prvýkrát, čo svoju tvorbu predstavujú všetci traja výtvarníci pred publikom spoločne. A aj keď má každý
z trojice svoj „jazyk“, dialóg neviazne.
Koncepcia výstavy ponúka divákovi nielen výtvarný
priestor, v ktorom sa prelína krása krajinomalieb, zákusvetskej i sakrálnej architektúry diel manželov Margity
a Jaroslava so sochami anjelov, žien i biblických postáv ich
syna Jána, ale odhaľuje zároveň ich rodinné puto, vzájomnú lásku a rešpekt.

Obrazy najstaršieho z trojice, už nebohého, akademického maliara Jaroslava Rešovského predstavujú jeho
poecko-ﬁlozoﬁcký pohľad na svet. Aj keď väčšiu časť
expozície tvoria maliarsky lákavé akvarely a pastely z plenérov s mo vmi videnej krajiny, nezabudnuteľná je práve dramackosť i expresivita menej zastúpených obrazov
- akrylov. Pasuje sa v nich s démonmi svojich myšlienok
(Trea možnosť nie je, Autoportrét, Klaun). Pre úplný obraz umelca je treba doplniť, že hlavným poslaním a povolaním počas jeho života bola reštaurátorská práca. Dával
život starým umeleckým dielam, reštauroval oltárnu architektúru, sochy, obrazy, historický nábytok. Zreštauroval fasády viacerých mešanskych domov v Prešove, oltár a nástenné maľby v konkatedrále sv. Mikuláša a mnohé ďalšie
pamiatky v okolí. Mal len 55 rokov, keď v roku 2008 navždy
odišiel. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia.

Priestor na rozhovory s umelcami počas recepcie
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Prešovská výtvarníčka Margita Rešovská si
spolu s nami s neukrývanými emóciami ucla
manželovu pamiatku. Výstavu doplnila harmonickými tónmi svojich akvarelov, pastelov i akrylov. Možno povedať, že nežná polovička svojím
umeleckým stvárnením tém a mo vov kontruje Jaroslavovi v krajinomaľbe (Leto na Bukovci,
Panoráma jesene). Spoločne trávené výtvarné
plenéry ukázali jej kvality a povzbudzovanie zo
strany manžela prinieslo ovocie v podobe odvážnejších expresívnejších obrazov (Zima na okraji).

Zúčastnení milovníci umenia

Práce rezbára Jána Rešovského

Milovník umenia kontempluje diela Jaroslava Rešovského

ročník 55

Vyhľadávaná výtvarníčka si získala rešpekt milovníkov umenia aj vďaka
svojmu profesionálnemu vzťahu k umeniu. V každodennom živote sa stará o umelecké zbierky Šarišskej galérie v Prešove, verejnos sa predstavila aj prostredníctvom ilustračnej tvorby pre de.
Ján Rešovský, najmladší z trojice vystavujúcich, zdedil reštaurátorský
talent po otcovi a jemnocit po mame, dopĺňa výstavu o ďalší rozmer. Sochy anjelov, krásne ženské akty i plasky s biblickými mo vmi (Mojžiš,
Panna Mária), vytvorené z rôznych ovocných drevín, sú prepojením na
mravčiu reštaurátorskú prácu otca i jeho samého. Mladý rezbár vyštudoval Strednú umeleckú školu a stal sa z neho zručný konzervátor a v súčasnos pracuje v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Levoči. A hoci má
mnoho objednávok na umelecko-remeselnú prácu, najradšej tvorí umelecké sochy a plasky, ktoré sa preň stali spôsobom sebavyjadrenia.
Láska Jaroslava Rešovského k umeniu bola prameňom jeho tvorby, to
ona sa odrazila ozvenou v dušiach manželky Margity a ich dvoch synov,
najviac však Jána. Šírila sa nenápadne, niekedy zas intenzívne a hoci Jaroslavov hlas už navždy s chol, v živote blízkych a v dielach stále znie.
Na to, aby sa prezentované umenie rozozvučalo ozvenou v našej duši,
je potrebné nájsť si čas, navš viť Galériu a diela si pozrieť. Každý záujemca má takúto možnosť do 10. júla 2013.
Ozvena (Echo) je aj v širšom kontexte peknou paralelou s celým cyklom poduja , ktoré sa v rámci Dní kultúry uskutočnia a dúfajme, že „zaznejú“ nielen v našom krajanskom prostredí, ale aj v širokej verejnos.

Diskusie v skupinkách
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Poznaj Slovensko –
vlasť svojich predkov
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
S takýmto názvom sa 23. mája 2013 uskutočnila vedomostná
súťaž o Slovensku pre žiakov základných škôl a gymnázií zo Spiša Družstvá z gymnázií v Nižných Lapšoch, Krempachoch a Białke Tatrzańskej
a Oravy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk. Súťaž je jedným
zo sprievodných podujatí v rámci XX. dní slovenskej kultúry v Ma- stvom zo Základnej školy v Novej Belej a Základnej školy
v Kacvíne. Žiaci boli vynikajúco pripravení a len urýchlená
lopoľsku, ktoré práve prebiehajú.

Ž

iaci v sprievode svojich učiteľov pricestovali do Kacvína, kde sa v Dome slovenskej kultúry zúčastnili súťaže. Trojčlenné družstvá prihlásili do súťaže základné
školy z Novej Belej, Krempách, Kacvína a z gymnázií v Nižných Lapšoch, Krempachoch a Białke Tatrzańskej.
Hosťami tohtoročnej súťaže boli: konzul Slovenskej
republiky v Krakove Tomáš Kašaj, čestný predseda Spolku Slovákov v Poľsku Ján Molitoris s manželkou Katarínou,
podpredseda SSP Dominik Surma, generálny tajomník ÚV
SSP Ľudomír Molitoris, bývalý predseda MS SSP v Kacvíne
Ján Venit, predsedníčka MS SSP v Kacvíne Daniela Radecká.
Na úvod pozdravil všetkých prítomných generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, ktorý zdôraznil, že súťaž je zábavou a tak ju treba brať. Poprial súťažiacim veľa úspechov
a pochválil ich záujem o zdokonaľovanie znalos , ktoré nadobúdajú na vyučovacích hodinách slovenského jazyka.
V prvej čas súťažili družstvá zo spomínaných základných škôl. Úroveň súťaže bola naozaj výborná, o čom svedčil dlhotrvajúci zápas v dohre o prvé miesto medzi druž-

a nepremyslená odpoveď na jednu otázku novobeľanského družstva ich obrala o víťazstvo. Napokon teda v kategórii základných škôl si prvé miesto vybojovalo družstvo
z Kacvína v zložení: Dominika Kubaszeková, Natália Miškovičová a Viktória Radecká. Druhé miesto patrilo družstvu
z Novej Belej v zložení: Júlia Kurnatová, Kinga Dluhá a Renáta Podgórná. Tree miesto obsadilo družstvo zo Základnej školy v Krempachoch v zložení: Anička Szczepaniecová,
Natália Zygmundová a Marcela Zygmundová.
Po krátkej prestávke sa o svoje vedomos podelili s nami súťažiaci z gymnázií. Aj to žiaci boli výborne pripravení
a prekvapovali rýchlymi a správnymi odpoveďami. Súboj
medzi nimi bol veľmi vyrovnaný a obdivuhodný. Po vyčerpaní všetkých otázok v jednotlivých kategóriách sa uskutočnila dohra o druhé miesto medzi družstvom z Nižných
Lápš a Białky Tatrzańskej, po ktorej si ho napokon vybojovalo družstvo z Nižných Lápš. V tejto kategórii prvé miesto
obsadilo družstvo z Krempách v zložení: Katarína Braviaková, Anna Lojeková a Margita Kurnatová. Druhé miesto
patrilo družstvu z Nižných Lápš v zložení: Karolína Radecká, Monika Radecká a Martyna Pitoňová. Treu priečku si

Žiaci pozorne sledovali priebeh súťaže a držali palce svojim družstvám
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Porota (zľava): D. Moś, M. Majeriková-Molitoris, Ľ. Molitoris a vedľa nich konzul SR
v Krakove T. Kašaj a predsedníčka MS SSP v Kacvíne D. Radecká

Vyhodnotenie súťaže, pri slove Ľ. Molitoris v spoločnosti konzula SR T. Kašaja a predsedníčky poroty M. Majerikovej-Molitoris

vybojovalo družstvo z Białky Tatrzańskej v zložení: Anna
Chovancová, Kris na Horniková a Peter Dudzik. Celú súťaž
moderoval tajomník redakcie Život Marián Smondek.
Zaaľ čo žiaci oddychovali po unavujúcom súťažení pri
obložených chlebíčkoch a nealku, porota pripravila ceny
a vypísala diplomy. Víťazné družstvá v obidvoch kategóriách získali medaily z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Všetkým súťažiacim gratulujeme, pretože ich poznatky o Slovensku a jeho histórii, kultúre, literatúre, hudbe,
vlasvede, zemepise a reáliách sú naozaj bohaté. Vďaka
za prípravu žiakov patrí učiteľom slovenského jazyka Mgr.
Dominikovi Surmovi, Mgr. Monike Pacigovej, Mgr. Monike Bednarčíkovej, Mgr. Márii Kačmarčíkovej, Mgr. Alžbete
Górovej, ktorí bdejú nad svojimi žiakmi, sprostredkúvajú
im informácie a pripravujú ich do súťaže.
Na správny priebeh súťaženia dohliadala porota v zložení: Milica Majeriková-Molitoris, Dorota Mošová a Ľudomír Molitoris. Členovia poroty sa zhodli na tom, že tohtoročná súťaž mala vysokú úroveň a boli milo prekvapení
rozsiahlymi znalosťami žiakov.
Na záver sa žiakom prihovoril konzul SR v Krakove
T. Kašaj, ktorý povedal: - Chcem poďakovať pánovi generálnemu tajomníkovi Ľ. Molitorisovi, celému Spolku Slovákov, redaktorom časopisu Život, pedagógom a deťom.
Fantázia. Ja som bol milo prekvapený. Bol som tu aj minulý
rok a aj vtedy ste toho vedeli veľa, ale tento rok ste vedeli
omnoho viac. A ja sa priznám úprimne, že neviem či by
som zostal ocenený v tejto súťaži a myslím si, že o Slovensku toho viem dosť. Gratulujem všetkým.
Odmeny do súťaže venoval organizátor – Spolok Slovákov v Poľsku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Ceny putovali do rúk členov
víťazných družsev a odovzdávali im ich: M. MajerikováMolitoris, T. Kašaj a Ľ. Molitoris.

Na rozlúčku pozval Ľ. Molitoris všetkých žiakov do budúcoročnej súťaže a poďakoval im za účasť. Podľa neho
táto súťaž má zmysel, pretože podporuje zdokonaľovanie
žiakov v látke, ktorú si osvojujú na vyučovaní a podnecuje
ich záujem o Slovensko.
Slová poďakovania boli adresované aj členom miestneho výboru MS SSP v Kacvíne za prípravu priestorov a pomoc pri občerstvení.

Radosť z odmien za prvé miesto pre ZŠ v Kacvíne

Ocenené družstvo zo ZŠ v Novej Belej

Moderátor M. Smondek číta znenie
poslednej otázky pre družstvo z gymnázia
z Krempách

Odmenené žiačky z Krempách
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (18)
Napadlo mu, prečo ešte nepočul paľbu nemeckých
diel z nemocničnej záhrady? Dnes by to určite neurobil,
ale mladý človek, aj keď je mladý a mal by si práve preto
viacej šanovať život, rád riskuje. Mladý Róchus bol okrem
toho veľmi zvedavý a všetko dianie sledoval akoby bol niekým poverený po skončení podať podrobnú správu... Otvoril dvere a vyšiel na pustý dvor a pohol sa pomaly poza
pavilóny smerom k záhrade. Keď pomedzi stromy zďaleka
videl, že v záhrade nie sú žiadne delá ani vojaci, pobral
sa ďalej, až prišiel k opustenému palebnému postaveniu.
Pozeral na zrezané koruny stromov, na upravené stanoviša, ale nikde nevidel žiadnu prázdnu nábojnicu. Oni si tu
ani nevystrelili, pomyslel si. Obrál pohľad na Kalváriu a
všimol si, že nemecký guľomet tam už dávno zmĺkol. Semtam zasvišťala nejaká strela aj v jeho blízkos a preto sa
rýchlo ratoval a trielil späť ku svojmu pavilónu.
Sedieť v podzemí ho nebavilo a von sa už neopovážil.
Vyšiel teda na poschodie a opatrne z okna pozoroval terén
povyše nemocnice a na Kalvárii. Nebolo vidieť nič, pretože práve na severozápadnú stranu smerom k nemocnici je
prudký zráz starého kameňolomu a tade sa určite nebudú
vojaci pohybovať. A tak tam stál a počúval zvukovú kulisu
a jej variácie a opakoval si v duchu ruské slová, ktoré im
primár ich oddelenia doktor Linder povedal. „Nehovorte
nikdy, že je tu nemocnica, lebo toto slovo by ich mohlo
zvádzať k spodobovaniu so slovom Nemci, ale hovorte ‘Eto
boľnica’!” Ale primárova inštruktáž pre doktora Nemečka
bola zbytočná. On už dávno mal ešte od spomínaného
nemeckého dôstojníka nemecko-ruský slovníček a učil
sa nielen jednotlivé slová, ale celé frázy. Venoval mu ho
so slovami, že on ho už nebude potrebovať, ale že jemu
sa iste zíde. Vedel, čo hovorí, bol to veľmi vzdelaný muž z
dobrej rodiny a dobrý znalec vína.
Mohlo byť tak okolo pol deviatej a paľba pomaly u chla a nastalo akési nepokojné cho. Zanedlho prestali aj
prelety lietadiel a ohrozenie zo vzduchu. Doktor Nemeček
opusl svoje stanovisko na oddelení a pobral sa za ostatnými do krytu. Zreferoval im, čo videl, ale nemohol obsedieť
na mieste. Všetci vedeli, že to cho niečo znamená, ale
nevedeli si to vysvetliť, prečo nastalo. Nato bola potrebná skúsenosť frontového vojaka, ale ich vrátnik tu medzi
nimi dnes nebol. Keď sa ani po hodine nič nedialo, doktor
Nemeček sa pobral na dvor sám. Aj v tomto sa odlišovalo
jeho správanie od opatrných Nitranov. Vyšiel von v bielom
pláš, dúfajúc, že ho uznajú za lekára. Neprešiel ani ďaleko, keď od nemocničného plota ktosi zvrieskol:
„Kto ty?” Obzrel sa tým smerom a uvidel dve neveľké
postavy červenoarmjecov, uderiacich naňho automatmi,
ako sa vtedy samopalom hovorilo. Srdce mu síce kdesi vysoko podskočilo a sahlo mu na okamih hrdlo, ale hneď sa
spamätal a zakričal im:
„Ja vrač, eto boľnica,” pohotovo im odpovedal. Mieriac
stále samopalmi naňho prešli popri plote k bráne a vošli
do areálu nemocnice.
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„Pokaži, kde Germani!?”
„Germánov net, eto boľnica,” opakoval im svojou čerstvo naučenou rušnou. Teraz zblízka si ich lepšie obzrel.
Boli to nevysokí ruskí vojaci so zelenými zamatovými čiapkami na hlavách. Ponúkol sa im, že im poukazuje boľnicu.
Jeden z nich sa pridal k nemu, druhý sa pohol sám smerom
na druhú stranu areálu opatrne sliediac okolo ďalšej budovy. Doktor Nemeček zaviedol červenoarmejca k márnici,
otvoril dvere a ukázal mu siahovice mŕtvych, ktorí ešte neboli pochovaní. Vojačik zhíkol:
„Eto sdelali Germani?”
„Vaši,” odvel mu doktor, „iz samolotov!” Spola po
rusky, spola po slovensky mu vysvetľoval, ako ich letectvo
pred štyrmi dňami bombardovalo mesto. Medzitým sa k
nim vrál aj druhý vojak, pokrúli hlavami:
„Eto vojna, krutaja vojna!” a pobrali sa preč. Čo už videli mŕtvych! V každom prípade však už žiaden vojak Germancov v nemocnici nehľadal. Doktor Nemeček opäť zišiel
dolu a povedal ostatným, čo zažil a niektorí lekári a muži z
nemocničného personálu sa pomaly pobrali von a na oddelenia. Z mesta bolo stále ešte počuť prerývanú streľbu,
sem-tam aj výbuchy ručných granátov, ba niekedy aj výbuchy z dopadnutých nemeckých delostreleckých granátov,
ale streľba pomaly slabla a posúvala sa von z mesta smerom na Mlynárce, Kynek a Dražovce.
Nitrianska nemocnica sa začala vracať do svojej runnej
prevádzky, pretože z mesta i z okolia privážali zranených
domácich i sovietskych vojakov. Nemocničný personál si
pomaly uvedomoval novú skutočnosť a vžíval sa do nových pomerov. Doktor Nemeček zisl, že s prvosledovými
jednotkami nastupovali zabezpečovacie jednotky, ktoré v
tomto priestore tvorili kozáci. Odlišovali sa od ostatných
červenoarmejcov tým, že nosili na hlavách zamatové čiapky zelenej, červenej a modrej farby, zrejme v závislos od
toho, k akému „odriadu” patrili. Boli to väčšinou nevysokí chlapi, s krivými nohami, ktorým vzali kone a šable a
urobili z nich pešiakov so samopalmi zaisťujúcimi dobyté
mesto. Oni obsadili mesto a čisli ho od zvyškov nepriateľskej armády. Dozvedel sa i to, že prvé tri dni po vniknu do
mesta mali istú voľnosť pohybu a získavania koris, čo zvyšovalo ich bojaschopnosť pri dobíjaní a obsadzovaní mesta. Po troch dňoch nastúpila do Nitry vojenská „komandatúra” a s ňou aj bezpečnostné zložky, NKVD, ktoré dbali
o poriadok a mali chrániť životy a majetok obyvateľstva a
udržiavať poriadok v okupačnej armáde.
V Nitre kozáci naozaj využili nepísané pravidlá vojenského ťaženia. Doktor Nemeček sa o tom presvedčil osobne.
Mária, jeho nastávajúca, mu poslala v nedeľu po chlapcovi
odkaz, aby čím najskôr, ako bude môcť, prišiel k nim. Že sú
v poriadku, ale potrebujú pomoc pre známych. Neváhal
a len čo ho mohol primár uvoľniť, bežal za nimi do mesta. Keď zbehol krížom pomedzi domce ku Králikovi, uvidel
novú spúšť v meste po prechode frontu. Na prvý pohľad
bolo jasné, že nebola výsledkom pouličných bojov, lebo
také v Nitre ani neboli, ale dôsledkom frontovej rabovačky. Všetky výklady, rolety a vchody do obchodov boli povylamované a vo vnútri čo užitočnejšie, všetko vyrabované.
Sledoval túto spúšť, ale veľmi sa nad tým už nepozastavoval. Predmetom jeho záujmu bolo zdravie a osudy ľudí v
6/2013

meste. Ešte mal v živej pamä svoj prechod mestom ihneď po bombardovaní so stovkami mŕtvych. Uvedomoval
si, že po nešťastnom bombardovaní malo mesto šťase, že
nebolo zničené po druhýkrát v pouličných bojoch a v delostreleckej paľbe a pri novom bombardovaní. Všimol si,
že na hrade chýba kupola veže na katedrále a podobne aj
na kláštornom kostole na Farskej ulici. Po ulici sa už tmolili
vojaci aj civilis a chlapci ež doma nevydržali. Nestretol
však ani jednu ženu.
Jeho Mária bývala s rodičmi a súrodencami na druhom
poschodí pekného mestského činžovného domu na hlavnej ulici. Vo veľkom štvorizbovom byte mali okná na hlavnú
ulicu, ale ež do dvora, odkiaľ bol pekný výhľad na vchody
do bytov na prízemí, ako aj na rad vchodov do bytov na
dvoch dlhých pavlačiach, ktorými dom pokračoval do hĺbky smerom do záhrady. Keď zazvonil pri dverách a povedal
kto je, Mária mu otvorila. Bol už netrpezlivo očakávaný.
Pokiaľ išlo o ženský pôvab, dobre si vybral, hádam jednu
z najkrajších dievčat v Nitre. V mierne priliehavých šatách
po kolená vynikala jej krásna mladá postava a sošné nohy.
Ale čím na prvý pohľad upútala každého, kto ju uvidel prvýkrát, boli jej ako žúžoľ čierne a veľmi bohaté vlasy, ktoré
jej padali na plecia a vpredu boli vyčesané do oﬁny podľa nemeckej ﬁlmovej módy, ktorá ovplyvňovala aj módny
vkus v Slovenskej republike. V mladej tvári, ktorej po zime
ešte biela neopálená pokožka nemala chybu, kontrastovali
veľké modré oči. Túto dokonalú krásu bábiky oživoval jasný pohľad a nežný výraz tváre, ktorá jemne zružovela pri
zvítaní sa s Róchusom. Telefónne vedenie bolo po bombardovaní prerušené a tak len od jej mladšieho brata, čo
poň prišiel, sa dozvedel, že sú všetci v poriadku, že počas
prechodu frontu ani nezišli do krytu pod ich domom, lebo
otec povedal, že toľko vojakov ani jedni ani druhí nemajú,
aby obišli všetky byty, a že prvé, kam vojaci prídu, to budú
kryty.
U Máriinej rodiny sa po zvítaní dozvedel, že jej priateľka
Hanka, vysokoškoláčka i jej sesternica potrebujú pomoc.
Bývajú vo vilke pod Zoborom. „Ich dom včera prepadli podpi červenoarmejci...,” povedala mu Mária a ďalej
nechcela pred mladším súrodencom otvorene hovoriť.
„Hankina sesternica sa u nich skrývala, má ťažký diabetes,
a teraz je v krickom stave,” pokračovala zadŕhajúcim hlasom.
„Hneď tam bežím, na ktorej ulici, číslo?”
„Idem s tebou,” povedala Mária a schyla kabát.
„V žiadnom prípade,” povedal jej vážne Róchus. „Ja už
týchto kozáčkov trochu poznám,” pokračoval. Nie je možné, aby som tam netraﬁl, keď mi dáte adresu.”
Vybral sa teda sám. Neklamal, keď povedal, že ich už
trochu pozná. Pomáhala mu aj jeho aká-taká znalosť rušny. Okrem primára Lindera bol jediný, ktorý sa rečovo na
túto novú životnú skúsenosť pripravoval. Neraz ho až zarážala tá stoická ľahostajnosť domorodcov, čakajúcich na
vývoj situácie: Nejako bolo, nejako bude. Jeho tvorivý a
angažovaný duch nezniesol takýto prístup k veci. Zdravý
sedliacky rozum mu hovoril, že sa treba vynájsť v každej
situácii a keď je to možné, treba sa na predpokladané
okolnos a predvídateľné udalos pripraviť. Zanedlho si
však uvedomil, že život prináša osudové situácie, ktoré si
ročník 55

ľudia sami neprivodia, že zlo nemá logiku, iba ak tú, že má
tendenciu rozmnožovať sa a hromadiť do krajnos, pokým
samo v sebe nevyhorí.
Po dlhom búchaní a zisťovaní cez oblok, kto ide, mu
Hankin otec prišiel otvoriť bránku a uviedol ho do domu.
Ocitol sa v priestrannej hale dobre situovanej mešanskej
rodiny. Matka celá uplakaná nemohla ani hovoriť a preto otec ho zaviedol najskôr do hosťovskej izby, vyahol zo
sekretára ašku trenčianskej borovičky Coniferum, nalial
do dvoch poldecových pohárikov a ponúkol prekvapeného Róchusa slovami: „Len si dajte, aj ja to potrebujem...!”
Potom si sadol a vyklopil bez obalov všetko, čo sa tu v
noci udialo. Okolo desiatej večer, keď sa už poberali spať,
zbuntošil ich veľký buchot na vchodové dvere. Keď počuli
cudzie hlasy a cudziu reč, bolo im jasné, že sú to červenoarmejci. Nevedno, ako sa dostali cez vonkajšiu bránku, ale
to nakoniec nie je taký problém, ani nízky plot, ani bránka.
Nechcel otvoriť, ale keď hrozilo, že vyrazia dvere, nakoniec otvoril. Keď sa rozhliadli v hale, zavolali ešte zvyšných
zvonka. Bolo ich deväť. Rozliezli sa po dome s pokrikom:
„Dávaj kušať, dávaj vodku!” Ale keď doshli ich jedinú dcéru Hanku, ktorá pricestovala z Braslavy, aby prežila prechod frontu pri rodičoch, strali o všetko záujem.
„Ovalili ma pažbou automatu a zatlačili ma so ženou do
kúta a pred našimi očami... všetci postupne...” Rozplakal
sa a nemohol už ďalej hovoriť. Róchus po chvíli prerušil
mlčanie a spýtal sa:
„Kde je, môžem s ňou hovoriť?”
„To nie je všetko. U nás sa schovala aj Hankina sesternica, ktorá má ťažkú cukrovku. Tú ženy rýchlo ukryli do
postele a nahádzali na ňu duchny. Dvere boli pootvárané,
chudera všetko počúvala...” Chyl Róchusa za rameno a
voviedol ho priestrannej izby, kde sedeli jeho žena, dcéra
Hanka a v posteli ležala neprítomná sesternica Vlasta.
Doktor Nemeček podišiel k lôžku a videl, že dievča nie
je pri vedomí. Nemala inzulín. Chyl jej ruku, ale pulz už
nemohol nahmatať. Dokonala. Nie, neprišiel neskoro, pomyslel si, ani v nemocnici nebolo liekov. Nepovedal nič a
obrál sa k ženám. Matka mohla mať okolo päťdesiatky.
Pozrel na jej strhanú uplakanú tvár a pomyslel si: Teba
zachránila dcéra. Poprosil ju, aby ho nechali s dcérou samých. Od svojej Márie vedel, že ide o študentku v druhom
ročníku Slovenskej univerzity. „Čo s tebou urobili, ten dobytok!” pomyslel si, keď sa bližšie pozrel na túto kôpku nešťasa. Videl na prvý pohľad, že toto mladé krásne stvorenie sa ešte chveje a pozerá naň ako bezmocná ranená
srnka, ktorá sa nemôže postaviť na nohy.
Keď sa po chvíli vrál k rodičom, povedal im, že ide ihneď zariadiť odvoz Hanky do nemocnice. Potrebuje sa dať
do poriadku nielen fyzicky, ale aj psychicky. V druhom prípade je už akákoľvek pomoc zbytočná. Rozlúčil sa a pobral
sa dolu ulicou k rieke a do mesta smerom k nemocnici. Po
ceste ho zastavili dvaja kozáčkovia:
„Skoľko časov?”
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty.
Nitra 2010, 183 s.)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Nová päťeurovka
Nebuďte prekvapení, ak Vám náhodou niekde vydajú
inú bankovku s nominálnou hodnotou 5 eur, na akú ste
boli doteraz zvyknu . Nová bankovka, ktorá bola uvedená
do života v Braslave počas historicky prvého zasadnua
guvernérov Európskej centrálnej banky, má niekoľko nových, zdokonalených prvkov a je tak lepšie chránená pred
falšovaním. V ľavom dolnom rohu má smaragdové číslo,
ktoré mení odene podľa farby a v holograme i vodoznaku
portrét postavy z gréckej mytológie Európy, podľa ktorej
nesie meno celý konnent i séria eurobankoviek. Na ľa-

vom a pravom okraji sú čiarky, ktoré uľahčujú idenﬁkáciu zrakovo poshnutým. Všetky ochranné prvky sa dajú
overiť zrakom i hmatom. Prvýkrát je slovo euro napísané
aj v cyrilike, čo môže byť predzvesťou vstupu do eurozóny
ďalších štátov. Nová päťeurovka bola spustená do obehu
2. mája, pričom však staré päťeurovky plaa aj naďalej
a budú z obehu sťahované postupne. (mm-m)

Na Orave oživia výrobu ľudových hudobných
nástrojov
Oživené melódie slovensko-poľského pohraničia. Taký
je názov projektu vzdelávacích a prezentačných poduja zameraných na podporu tradičnej hudobnej kultúry.
Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnos Žilinského samospráveho kraja spolu s cezhraničnými poľskými partnermi – Regionálnym ośrodkem
kultury v Bielsku-Bialej a Gminnym ośrodkem kultury
v Milowke pripravili spolu 13 poduja . Od vzdelávacích
a tvorivých workshopov až po folklórne fesvaly. Zámerom
projektu je uchovať a zveľadiť tradičné kultúrne hudobné
prejavy, zvýšiť záujem obyvateľov o ne ako o podstatnú súčasť kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov a uplatniť ich vo folklórnom hnu . Pre muzikantov najpodnetnejšími podujaami budú práve malé školy výroby tradičných
ľudových hudobných nástrojov a hry na ne. V rámci nich
sa počas troch týždňových stretnu frekventan zoznámia
s technológiou výroby častokrát už zanikajúcich nástrojov,
spoznajú spôsob hry na nich, ladenie, štýl, techniku hry
i základný piesňový materiál. Lektormi stretnu budú významní a fundovaní výrobcovia a interpre zo Slovenska
a z Poľska. Prvé tvorivé stretnue sa uskutoční 8. – 14. júla
v zuberskom skanzene a bude zamerané na výrobu píšťaliek dvojačiek, koncoviek a huslí zlobcokov. Záujemcovia o výrobu a hru na oravské dvojhlasné gajdy, trombity
a paserske rohy sa stretnú 26. augusta až 1. septembra
na Bielej Farme v Sihelnom a posledné tvorivé stretnue
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bude od 30. septembra do 6. októbra v Dolnom Kubíne vyhradené okarínam a detským zvukovým
hračkám. Záujemcovia o účasť na
tvorivých dielňach sa môžu kontaktovať na Oravskom kultúrnom
stredisku e-mailom: osvetadk@
osvetadk.sk do 15. júna.
Ďalšie akvity projektu budú
zamerané na prezentáciu muzikantov, hudieb i tanečníkov. Svoje miesto nájdu v programoch
13. Bačovských dní 20. a 21. júla
v Malanej, na 38. Podroháčskych folklórnych slávnosach 2. – 4. augusta v Zuberci, v programoch Gajdovačky,
medzinárodného gajdošského fesvalu 13. – 15. septembra v Oravskej Polhore či na Fesvale vianočných zvykov
v decembri v Zuberci a Habovke. Projekt svojimi akvitami podporí aj folklórne dianie v Poľsku. V dňoch 15. – 16.
júna bude detský folklórny súbor Goral z Hladovky hosťom
súťaže vo Wisle, 6. – 7. júla sa muzikan stretnú v Milówke, v októbri speváci na Fesvale Gaude cantem v Bielsku-Białej a v januári 2014 v rámci fesvalu Żywiecke gody
v Bielsku-Białej a Milówke. Zavŕšením bude putovná výstava ľudových hudobných nástrojov a realizácia dokumentárneho ﬁlmu o ich výrobe. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Festival duchov v Bojniciach
Na začiatku mája t.r. sa konal 20. ročník Medzinárodného fesvalu duchov na Bojnickom zámku. Návštevníci
mohli okrem strašidelnej prehliadky využiť služby veš c,
pozrieť si divadelné predstavenia či mučenie bosoriek
z bojnického panstva. Strašidlá prišli z celého sveta a okupovali väčšinu komnát a nádvorí. Boli medzi nimi také významné strašidlá ako Kastelbaba, Džingischán, Dracula,
Anna Rosina, Lucifer, Alžbeta Báthory, rodina Addamsovcov a ďalšie. Tohtoročný fesval mal podtul Strašidelný
bál alebo ako sa (ne)báť konca sveta. Tento ročník sa niesol v znamení toho, čo jednotlivé ročníky v rámci námetov, scenárov a réžie doteraz priniesli. Každý návštevník si
mohol z toho vybrať čosi pre seba. (aj)

Z činnosti Krajanského múzea Matice
slovenskej
Činnosť KM MS bola v prvom štvrťroku t.r. pomerne
bohatá. Začiatkom kalendárneho roku vyšiel v mačnom
vydavateľstve už po 29. krát zborník Slováci v zahraničí,
onedlho ho nasledovali články publikované v krajanských
periodikách s informáciami, ako sme prežili rok 2012 a čo
očakávame v roku 2013. Vo februári sa odohrávala v Marne dvojdňová konferencia, počas ktorej odzneli aj príspevky týkajúce sa krajanskej problemaky. Vybrané príspevky MS plánuje vydať v zborníku, na ktorom sa už pracuje.
Smerom k našim mladým krajanom sa KM MS zapojilo do
súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko..., do ktorej prišlo 121 prác zo šiesch štátov Európy.
Našich najmenších vítame v našom sídle pravidelne, po6/2013

čas školských exkurzií. Od začiatku roku do konca apríla
2013 sme sprístupnili a lektorovali exkurziu o živote a diele Hronského pre 1707 žiakov a v spolupráci s IÚ MS sme
o Hronskom natočili besedu. Aj vďaka krajanským návštevám došlo k obohateniu fondov knižnice KM MS, ktorá sa
neustále rozrastá. Pre bádateľov sú pripravené najnovšie
vydania krajanských periodík. Pre bádateľov sme vytvorili na mačnej webovej stránke link, kde sa dočítajú, čo
KM MS ponúka a ako pri výpožičke fondov postupovať.
I naďalej pracujeme na preregistrovaní fondov KM MS, tak
aby sme všetko to, čo vlastníme, mohli ponúknuť v elektronickej databáze bádateľom. Momentálne je u nás k dispozícii približne 600 škatúľ archívneho materiálu a 20 000
knižničných položiek spolu s audiovizuálnym materiálom.
V spolupráci s Metodickým centrom UMB došlo k zdigitalizovaniu vybraného audiovizuálneho materiálu z fondov
KM MS, kde MC UMB zabezpečilo aj ich podrobný popis
a zdigitalizovaný fond darovalo KM MS ako odmenu za
spoluprácu. Onedlho začneme s projektom digitalizácie
fondov MS i my. Rok 2013 sa bude niesť v duchu osláv
našej najstaršej kultúrnej ustanovizne. Preto mi dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na pripravované oslavy
150. výročia MS, na Svetové stretnue Slovákov do Košíc,
na II. Kongres slovanských ma c a Vašich najmenších na
detský letný tábor do Taer. Všetky potrebné informácie
nájdete na www.maca.sk. Nezabudnite sledovať i lištu
Krajanského múzea s aktuálnymi oznamami pre krajanov,
ktorú nájdete na mačnej webstránke pod vedeckými pracoviskami. Veríme, že rok 2013 bude nielen rokom mačných osláv, ale i rokom spoločných krajanských stretnu .
(Zuzana Pavelcová)

Blíži sa Svetové stretnutie Slovákov
O tom, že Maca slovenská v roku
2013 organizuje množstvo malých i veľkých poduja , ste sa už určite dozvedeli prostredníctvom médií. Vo februári sa
uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia, v apríli
Slovesná jar a dnes môžeme hovoriť o prípravách dvoch
veľkých poduja . Prvým z nich je Svetové stretnue Slovákov v Košiciach (4.– 7. júla 2013), a tým druhým je oslava
1 150. výročia príchodu Konštan na a Metoda na naše
územie a 150. výročia vzniku Mace slovenskej (1.– 4. augusta 2013). Hosa oboch slávnos budú mať možnosť vybrať si z bohatej ponuky hlavných i sprievodných akcií. No
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možno práve tu si mnohí z vás kladú otázku: ísť či neísť na
eto podujaa? Budem rád, ak vám pri vašom rozhodovaní pomôže niekoľko inšpirácií.
Košice, mesto, v ktorom sa svetové stretnue Slovákov bude konať, je druhým najväčším mestom Slovenskej
republiky. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1230.
Vďaka obchodu a strategicky výhodnému postaveniu sa
Košice rýchlo rozmáhali. Z roku 1307 sa zachovali najstaršie cechové stanovy Slovenska a v r. 1369 dostali Košice
ako prvé mesto v Európe vlastný mestský erb. Práve v roku 2013 bolo mesto Košice vyhlásené za hlavné Európske
mesto kultúry. Maca slovenská sa teda rozhodla Svetové stretnue Slovákov organizovať v tomto meste, v čase
najväčších osláv 1 150. výročia príchodu vierozvestcov na
naše územie. Svetové stretnue Slovákov, ktoré usporadúva Maca slovenská spolu s ďalšími štátnymi i neštátnymi inštúciami, je pokračovateľom myšlienky Štefana
Romana, predstaviteľa Svetového kongresu Slovákov,
ktorí organizoval prvý Svetový fesval Slovenskej mládeže. Pretože sa tento fesval v r. 1980 ešte nemohol konať
v starej vlas, uskutočnil sa vo Walkreiburgu. Následne
sa pravidelne každé tri roky konal na rôznych miestach,
no až v roku 1992 sa Svetový fesval Slovenskej mládeže
uskutočnil v Marne, v centre národnej kultúry a v sídle
Mace slovenskej.
Pozvaní sú všetci , ktorí ešte nikdy nenavš vili naše
malé a krásne Slovensko, ale aj ktorí už v starej vlas
boli, no najmä , ktorí zo svojich rodokmeňov vedia, že
domovom ich predkov bolo Slovensko. Veríme, že určite
túžia vidieť krajinu, v ktorej majú svoje korene, kde mali
svoj domov rodičia, starí rodičia či ešte staršie generácie...
Túžba poznať miesta a život svojich predkov je v každom
človeku zakotvená. Viem to posúdiť z osobnej skúsenos,
i keď v mojom prípade nešlo o odsťahovanie sa do zahraničia, išlo „len“ o to, že obec Slanica – rodisko môjho otca
a mimochodom aj Antona Bernoláka, prvého kodiﬁkátora
slovenského jazyka, na čo som mimochodom veľmi hrdý,
musela byť z dôvodu výstavby Oravskej priehrady vysťahovaná a zatopená. Na malom ostrove ostal stáť len kostol
a malý cintorín. Spomínam, ako rád som ako dieťa spolu
s otcom chodil na ten ostrov, v čase keď sa tam pravidelne
stretávali rodáci. Ako rád som počúval ich príbehy z detstva, ktoré tam prežili... Možno práve táto ľudská túžba
poznania aj Vás privedie k nám. Svetový fesval Slovákov
sa stane miestom nových stretnu , zážitkov a poznania.
O mesiac neskôr, presne od 1.– 4. augusta sa budeme
mať možnosť stretnúť znova. Tentoraz v Marne, v meste
centra národnej kultúry a sídla Mace slovenskej pri príležitos osláv 150. výročia vzniku Mace slovenskej. Aj tu
na vás čaká množstvo poduja a stretnu . Jedným z nich
bude II. Európsky kongres Ma c slovanských národov, na
ktorom chceme prijať Memorandum o ďalšej spolupráci
našich Ma c, ale i vecne príslušných inštúcií. Spoločne
sa môžeme tešiť i očakávať naše blízke stretnua. Verím,
že sa nám v roku 2013 podarí uskutočniť to, čo sme si
predsavzali, to, čo Maca pripravila pre všetkých nás – pre
hrdých Slovákov. Tak teda, milí krajania: „Do spoločného
stretnua v Košiciach!“ (Daniel Zemančík)
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FARNOSŤ NIŽNÉ LAPŠE V ROKU 1832 (2)
preklad z latinského originálu PROF. JOZEF ŠIMONČIČ
8. Fara
Fara tu bola postavená asi pred 901 rokmi regulárnymi kanonikmi, Strážcami Svätého jeruzalemského hrobu
z Miechowa pre farárov zo svojho rádu; postavená bola
z dreva roku 1799. V dobe Révajovej kanonickej vizitácie
bola fara označená za ruinu. Tvoria ju dve malé izbičky
a dve komôrky pre farára, pre domácich jedna izba a komora. Na veľkom dvore je 7 maštalí, dreváreň, vozovňa,
dve stodoly s tromi bránami a štyrmi časťami. Všetky eto
budovy farár po odchode do Miechowa nechal v dezolátnom stave, roku 1813 sa trochu opravili, teraz je naliehavá
ich základná oprava, menšie ruiny už farár odstránil, opravuje ich však aj panstvo a obec. Okrem toho sú pod izbou
dve klenuté pivnice. Sýpky sú dve, jedna z dreva, druhá
murovaná, v dobrom stave.

9. Majer a domy patriace fare
S farou je od nepamä spojený drevený želiarsky dom
na farskom pozemku, má dve izby a štyri komôrky, ež toľko maštalí. Je v dosť dobrom stave.

10. Škola
Škola je postavená nedávno, drevená, jednu izbu má
učiteľ, kde vyučuje aj de, dve komôrky. Sú tu hospodárske budovy: stodola, dve maštale a sýpka. Škola je triviálna, miešaná pre chlapcov a dievčatá, navštevujú ju len katolíci, iní tu nie sú, je bez lavíc a tabule. Drevo na kúrenie
dodáva panstvo zdarma vrátane dovozu. Oprava a údržba
školy je na obci a na panstve, ktoré dodáva zadarmo aj
stavebný materiál.

11. Rehoľné inštitúty - nie sú tu
12. Dobročinné inštitúty
Tunajšie xenodochium dávno postavené z dreva, bolo
roku 1815 opravené láskavosťou panstva a prácou obce
pre opateru 6 najbiednejších osôb. Je v dobrom stave.
O jeho dotovaní podáva správu nedecký farár.

II. Cirkevné osoby a osoby k nim patriace

2. Farár
Farárom v Nižných Lapšoch je Karol Bielický, 31 ročný,
vysvätený 16. januára 1825 vizitujúcim pánom biskupom
a ním bol uvedený aj do súčasného benecia 6. januára
1829. Teologické štúdiá absolvoval v spišskom seminári
bez gradu, šiel do pastorácie: v Žehre 10 mesiacov, Hrhove 2 mesiace, Podolínci 1 rok a 2 mesiace ako kaplán, ako
farár v Jurgove 1 rok a 7 mesiacov, v Nižných Lapšoch je
štvrtý rok.

3. Kaplán – nemá
4. Učiteľ
Učiteľom v Nižných Lapšoch je Andrej Hlaváč, 36-ročný,
ženatý, absolvent ﬁlozoﬁe, vlastní vysvedčenie zo spišskej
preparandie, vykonávajúci presne svoje povinnos, so
všetkými žije v pokoji, voči farárovi je úcvý. De vyučuje
v predpísanom čase. Menuje ho patrón, zachovávajúc práva farára a dekana, po konkurze a s konečným súhlasom
biskupa; vysvedčenia absolventov preparandie sa predkladajú aj tejto kanonickej vizitácii.

5. Vyučujúci - je tu učiteľ
6. Syndikus kostola - niet žiadneho
7. Kostolníci
Sú dvaja bez akéhokoľvek uprednostňovania: jeden je
Valen n Kankoška, 70-ročný, druhý Marn Nálepka, 42ročný, obaja sú dobrí v hospodárení, počestného života,
verní vo výkone úradu, svedomi v cirkevných veciach.
Ustanovuje a uvoľňuje ich farár.

8. Kurátor dobročinného inštitútu
Mocou textu základiny je kurátorom nižnolapšanského
xenodóchia nedecký farár.

9. Hrobár

1. Patrón
Patrónom tunajšieho kostola bol kedysi konvent Regulárnych kanonikov strážcov Svätého hrobu v Miechove
v Poľsku, ktorí zo svojich sem vysielali vlastného farára.
1
Omyl autora vizitácie, keďže je uvedené, že drevená fara je
z roku 1799 a vizitácia prebiehala v roku 1832.
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Okolo roku 1782 zanechali patronát a toto právo prešlo
na rodinu slobodných barónov Horvát z Plavča. Súčasným
patrónom je slobodný barón Ferdinand Horvát z Plavča,
katolík; patronát vykonáva bez vplyvu iného.
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V súčasnos nikto - pre priestupky a zanedbávanie povinnos bol prepustený.

10. Babice
Sú tri: Eva Hlaváčová, 37-ročná, Mária Montáková, 51ročná, Mária Tomalová, 55-ročná. Všetky vedú počestný
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život, sú skromné, poučené chirurgom a farárom, prijíma
a uvoľňuje ich obec pod dozorom stoličnej vrchnos.

11. Domácnosť farára
Farár má kočiša Jakuba Modláka, 26-ročného, voliara
Jakuba Mlynárčika, 28-ročného, pasera Marna Cempu,
18-ročného, kuchárku Žoﬁu Nálepkovú 24-ročnú, slúžku
Rózu Kačmarkovú, 30-ročnú. Všetci sú čestného života,
nevystatujú sa, voči farníkom sú ľudskí, farárove príkazy
svedomito plnia.

III. Povinnosti cirkevných osôb a osôb
s nimi spojených
1. Povinnosti patróna
Patronát si plní svoje povinnos vzorne a ochotne.

2. Povinnosti farára
Povinnos farára sú nasledujúce: zostávať sústavne
v svojom beneciu a bez vedomia biskupa sa nemá vzďaľovať na dlhší čas, vždy nosiť tonzúru a reverendu, starať
sa o kostol a jeho krásu, zachovávať potrebný poriadok,
ktorý je v tejto farnos nasledujúci: v nedeľu a vo sviatok
ráno o 10. hodine je kázeň, potom spievaná omša, poobede o druhej sa zúčastňuje vešpier, litánií a katechéziek pre
mládež. Vo všedné dni odbavuje omšu podľa okolnos .
Farár je povinný v nedele a sviatky - podľa pápežskej buly
- obetovať omšu za ľud farnos a spomienku na apoštolského
kráľa. Tiež riadne odslúžiť fundačné omše, v tejto farnos ich
je 29: a) za zomrelého Marna Šechoviča, kacvinského farára mesačne dve, spolu 24; b) Stanekovské 2, Görgeiovské 3,
spolu 29; tabuľka o ich absolvovaní visí v kostole a deň celebrovania sa vpisuje presne do farského protokolu.
Je povinnosťou farára zverejňovať čas spoločných slávnos , procesií a prosieb, ako sú: sviatok Obetovania Pána,
svätého Marka, kántrové dni, sviatok Božieho Tela s oktávou, sviatok patróna kostola, eto sviatky a pôsty oznamovať z kazateľnice, v jednotlivé nedele a sviatky kázať v reči
ľudu, zachovávať čas predpísaných katechézok, nezanedbávať poučovanie cigáňov a biednych o základoch viery. Krst
udeľovať v kostole okrem zvláštnych prípadov. Pripravovať
a napomínať dôsledne na prijae sviatos birmovania. Premenené hose obnovovať každé dva týždne. Najsvätejšiu
Sviatosť oltárnu vyložiť k verejnej poklone podľa úprav
cirkevnej vrchnos vo sviatky Pána, Mena Ježiša a Márie,
Zjavenia s oktávou, Bielu sobotu, patrocínia. K chorým prichádzať v superpelicey a štóle a v sprievode učiteľa dávajúceho znamenie zvončekom. Sviatosť zmierenia vysluhovať
v kostole - ak potreba nežiada inak - v superpelicey a štóle.
Dávať potvrdene o veľkonočnej spovedi. Chorých navštevovať vždy bezodkladne, keď pozývajú, ale navštevovať ich, aj
keď nepozývajú. Nevyliečiteľne chorým odporúčať sviatosť
pomazania, udeľovať im pápežské požehnanie a plnomocné odpustky. K uzavreu manželstva vyžadovať podľa Tridentského koncilu predpísané ohlášky. Často vysvetľovať
prekážky k manželstvu a povzbudzovať k ich opusteniu.
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Snúbencov nepripúšťať k manželstvu bez toho, aby boli
náležite poučení. Vysvetľovať dôležitosť a vážnosť manželstva, cudzích nikdy nesobášiť, ani nesobášiť snúbencov z inej
farnos bez písomného súhlasu tamojšieho farára a potvrdení o ohláškach. Nesobášiť poddaných z iných dedičných
zemí, bez súhlasu ich zemepána, vojenské osoby len so súhlasom ich veliteľsev a poľných kaplánov; Bavorákov bez
emigračného potvrdenia. Sobášiť pravidelne v kostole minimálne pred dvoma svedkami. Nikdy v zakázanom čase, iba
ak s povolením biskupa. Nebrať na ľahko sobáš 18-ročného snúbenca a16-ročnej nevesty. Manželské rozpory riešiť
všetkými možnými prostriedkami. Má sa starať o to, že de
z miešaných manželsev sa majú vychovávať podľa platných zákonov katolíckeho kráľovstva v katolíckej viere, ak
by také boli vo farnos, treba, aby boli vzdelávané v katolíckom náboženstve. Školskú mládež navštevovať aspoň raz do
týždňa za účelom katechézok. Úbohých a chudobných potešovať a podľa možnos im aj pomáhať podporou a prostriedkami. Brániť práva kostola a farnos. O knihy potrebné
k úradu náležite sa starať, z nariadenia biskupa má vlastné
knihy po smr zanechať fare, ktorej slúži. Zakázané knihy
nevlastniť, nečítať a nepožičiavať na čítanie. Knihy patriace
fare, ktorých súpis je priložený v prílohe A) na konci tejto
vizitácie, s najväčšou opatrnosťou ochraňovať. Kráľovské
dekréty a nariadenia Biskupského úradu vpisovať podľa
čísiel do protokolu. Matriky udržiavať v čistote a dôsledne
vyplňovať, v určenom čase ich predkladať dekanovi na kontrolu a na konci roka pripraviť v dvoch exemplároch podpísané dekanom a s úradným overením pre Biskupský úrad.
Zúčastňovať sa dekanských porád, kedykoľvek sa zvolajú,
zaujímať sa o prerokúvané predmety, so všetkou skromnosťou a nadšením ich vykonávať. Napokon, ak by sa mu robila
krivda či predsudky, nech sa obrá na príslušnú vrchnosť.

3. Povinnosti kaplána - žiadne
4. Povinnosti učiteľa
Učiteľ má v kostole na staros: odomykať a zamykať
kostol, hrať na organ, slúžiť farárovi pri vybavovaní sviatos a obradov; mimo kostol: zvoniť, sprevádzať farára
ku chorým. Ako učiteľ: 10 mesiacov, týždenne 3 dni ráno
a popoludní 2 hodiny učí de čítať a náboženstvo, používa
len schválené knihy. Okrem toho v nedele a sviatky učí ľud
spievať. Keďže je zároveň notárom obce, napriek tomu nezanedbáva svoje povinnos.

5. Povinnosti učiteľov - je tu len učiteľ
6. Povinnosti syndika - nič
7. Povinnosti kostolníkov
Povinnos kostolníkov sú: zapaľovať a zhasínať sviečky,
bohoslužobné predmety zachovávať v čistote, odstraňovať každú neprístojnosť cez bohoslužby i mimo kostola, so
zvončekom obchádzať kostol, zhotovovať sviečky zo žltého
vosku, vymáhať úrok z kapitálu kostola, pomáhať verne farárovi.
Pokračovanie nabudúce
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Blahoželáme k narodeninám
Prišla veľká chvíľa,
päťdesiatka Tvoj prah, prekročila.
Roky plynú ako voda,
spomínať sa na ne oddá.
Čas ten pútnik, na ceste
nepostojí na mieste.
Tresčí sa nám na črepiny,
rozdeľuje nám šediny.
A na druhú misku váh,
nám prihodí občas pár
slnečných a dobrých dní.
My v e Tvoje, spolu s tebou dúfame
všetko najlepšie Ti, do nich želáme.
Vďačnosť de, radosť z vnúčat, lásku muža
splnené sny, priania, túžby, tajné plány,
nech vždy správnou cestou Pán Boh
vedie Tvoje kroky.
A napokon zdravia, šťasa dlhé roky.
to Ti zo srdca prajeme!
Toto blahoželanie patrí Anne Domijanovej, rod. Klukošovskej, z Jaworzna pri príležitos jej 50-ch narodenín,
ktoré oslávi 24. júna t.r. Zasiela ho manžel, dcéry, zať, svokra, braa, švagriné a švagrovia s rodinami a veľký bozk za
všetkých posiela vnučka Amelka.

Do Tvojich spomienok
už sa veľa zmes,
šťase i slzy,
chvíle bez boles.
Prajeme telu zdravie,
ruke pevný ssk,
pokoj do srdca
i nejaký ten zisk.
Každý deň začínať
s chuťou narodiť sa znova,
dnes k Tvojmu sviatku,
ťažko hľadať slová.
Sme s Tebou všetci, čo Ťa máme radi,
na zdravie pripíjame, nech si večne mladý!
Toto blahoželanie patrí krajanovi Pavlovi Kolodejovi
z Novej Belej k jeho 70-tým narodeninám, ktoré oslávi
25. júna 2013. Blahoželanie zo srdca zasielajú manželka
Stanisława, syn Grzegorz s manželkou, dcéry Eva a Monika
s manželmi a vnuci Matúš, Veronika, Šimon, Peter a Jusnka.
***
V pokojnom, chom žia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rase
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťase.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!

***
Milí mladomanželia!
K Vám prišla láska, vzácny dar
a dnes tu stojí krásny pár.
Želáme Vám náruč šťasa,
kopu roztomilých de,
nech každodenný úsmev z Vašej tváre,
ani po rokoch neule.
Všetko spoločne vždy riešte,
v manželskom živote spolu sa tešte!
Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom
praje celá rodina.

***
Majte vždy zdravia celé hory,
šťasa ako kvapiek v mori,
lásky nech Vám toľko patrí
ako snehu majú Tatry.
Všetko naj k narodeninám
prajú de s rodinami.

Dňa 11. mája 2013 uzavreli v kostole sv. Lukáša sviatosť
manželstva Teresa a Janusz Wójciakovci z Veľkej Lipnice.
Pri tejto príležitos im gratulácie zasiela celá rodina.

Dňa 27. februára t.r. krajanka Angela Miškovičová
z Novej Belej oslávila svoje 78. narodeniny a jej manžel
Anton 8. júna dovŕšil 75 rokov. Obidvom oslávencom pri
tejto príležitos pozdrav zaslala rodina.
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Blahoželanie patrí krajanovi Antonovi Kozubovi
z Kacvína, ktorý 6. júna t.r. oslávil svoje 70-te narodeniny,
pri príležitos ktorých mu gratuláciu zasiela celá rodina.
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Nech je vidieť úsmev
na vašich tvárach
tak nech z vás
radosť žiari.
Nech počuť
vaše srdcia biť
aby mohli stále
iba v láske žiť.
Nech rase šťase
vo vašich očiach,
nech vo vás hviezda
života stále žiari,
aby nevyhasla tak majte stále krásny úsmev na tvári.
Všetko najlepšie Michalovi Mošovi z Novej Belej k jeho 10. narodeninám a jeho bratovi Albertovi k 6. narodeninám prajú rodičia, starí rodičia a krstní rodičia.
***
Dňa 23. júna t.r. a krásneho životného jubilea dožíva
krajanka Lýdia Mšalová z Hornej Zubrice - dlhoročná krajanská akvistka, učiteľka slovenského jazyka, maliarka a
dopisovateľka Života. Pri tejto príležitos jej v mene krajanov želáme hodne zdravia, šťasa, Božieho požehnania,
rados, tvorivého ducha a mnoho nápadov v ďalšej krajanskej i umeleckej práci a ku tomu pripájame niekoľko
veršov na pozdvihnue ducha.
Ľudský život - krátka trasa,
míľnikmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa
a už je tu osemdesiaty.
Ako ten čas rýchlo le!
Všedných dní rad, občas sviatky.
A zrazu tak divno je Ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.
Zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa roja v mysli.
Tie, čo radosť prinášali,
i čo smútok v dušu vsli.
Mnohé chvíle v ušlom ži
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cí,
že e roky nežil darmo.
Pre všetky e šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je Ti milé,
žiť e roky hodné bolo.
Preto smúť dôvod nie je,
človek musí premôcť seba.
Spomienka na roky hreje,
ale ďalšie prežiť treba!
K ďalšej Tvojej žia pú
jedným tónom srdcia vravia.
Jedným hlasom želajú Ti
veľa sily, šťasa, zdravia!
ÚV SSP, redakcia Život, OV SSP na Orave
a MS SSP v Hornej Zubrici
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Ponuka letných vzdelávacích
programov a podujatí
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

C

entrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (ďalej CĎV UK) pripravilo v spolupráci a s ﬁnančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ponuku letných vzdelávacích programov
a poduja pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto roku
sú to Odevný dizajn – letný kurz tvorby odevných doplnkov, Krátky ﬁlm – letný kurz tvorby animovaného ﬁlmu,
Bilingválna škola slovenských reálií a anglického jazyka,
Letná škola mladých informakov.
Leto začína programom Slovenčina na každý deň a slovenské reálie (23.-29.06.2013), ktorý je určený pre študentov vo veku 15 až 18 rokov. Okrem výučby je naplánovaná prehliadka Banskej Šavnice, Mýta pod Ďumbierom,
Levoče, Dobšinskej ľadovej jaskyne, Spišského hradu a Vlkolínca.
Odevný dizajn – letný kurz tvorby odevných doplnkov (30.06.-06.07.2013) je takež určený pre účastníkov
vo veku 15 až 18 rokov. Prostredníctvom programu budú
študen priamo vahnu do krea vneho procesu dizajnu
módnych odevov a doplnkov.
Krátky ﬁlm – letný kurz tvorby animovaného ﬁlmu
(30.06.-06.07.2013) takež určený pre študentov vo veku
15 až 18 rokov, ponúka možnosť zasvätenia do tajov ﬁlmového remesla a skúšku realizácie vlastného ﬁlmu s využim animačných techník.
Bilingválna škola slovenských reálií a anglického jazyka (04.-09.08.2013) je určená pre tých študentov vo veku
od 15 do 18 rokov, ktorí majú záujem o zdokonalenie komunikačných zručnos súčasne v slovenskom a anglickom
jazyku.
Letná škola mladých informakov (25.-30.08.2013)
ponúka študentom vo veku 15 až 18 rokov oboznámenie
sa s novinkami v oblas informačných technológií, ktoré
môžu využiť pri práci na počítači v rámci ďalšieho štúdia
alebo v práci.
IV. ročník Letného kurzu výučby choreograﬁe ľudového tanca a slovenských reálií (04.-14.07.2013), pre záujemcov od 18 rokov, so sebou prinesie spoznanie mikroregiónu Podpoľania, prípravu choreograﬁe ľudových tancov
a vystúpenie na folklórnych slávnosach v Detve.
Pri všetkých programoch sa jedná o zdokonaľovanie
komunikácie v slovenskom jazyku, spoznávanie histórie a
súčasnos krajiny svojich predkov a zároveň prinesú nové
priateľstvá, zážitky a skúsenos.
Bližšie informácie o pripravovaných programoch a podujaach nájdete na webovej stránke www.cdvuk.sk.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom stránky MŠVVaŠ SR
www.studyin.sk.
Teší sa na vás kolek v CĎU UK

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Na slávu Bohu
a na pomoc ľuďom

T

akto znie heslo dobrovoľných hasičov, ktorých patrónom a ochrancom je sv. Florián, a toho si ucevajú
práve 4. mája. Ako sa dočítame v životopise sv. Floriána, je katolíckym svätcom, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, ako aj ochrancom pred neúrodou, búrkou i suchom. V dnešnej dobe sú požiarníci všestranni, sú
všade tam, kde človek potrebuje pomoc. Sú pri zdolávani
požiarov, poskytujú pomoc pri vykonávaní zachranných
prác pri haváriách či živelných pohromách a aj pri iných
mimoriadnych udalosach.
V poslednej dobe, ako hovoria predsedovia dobrovoľných požiarnych zborov, sa kladie dôraz aj na školenia DPZ
v našich obciach. Dobrovoľníci sa systemacky zúčastňujú
školení a tak zvyšujú svoje znalos, najmä pri udelovaní
prvej pomoci v prípade ohrozenia života.
Hasiči si vo všetkých spišských a oravských obciach
ucli svojho patróna a modlili sa o jeho orodovanie počas ďakovných sv. omší, ktoré sa konali začiatkom mája.
V homíliách odzneli slová uznania za ich obetavú a nezištnú prácu, akú vykonávajú. Dobrovoľní hasiči, keď počujú
sirénu, nechávajú svoju prácu a bežia na pomoc ľuďom,
ktorí sú v ohrození života či majetku. Patrí im za to naša
vďaka. (dm)

Hasiči z Novej Belej, ktorí v máji posvätili obnovenú zástavu

Prezentácia Slovenska
v Krakove

V

máji mali možnosť návštevníci Krakova i jeho obyvatelia ochutnať slovenské výrobky, ale aj pozrieť si
výstavu o tejto malebnej krajine a dozvedieť sa viac
o skvostoch, ktoré ponuka návštevníkovi.
V dňoch od 16. do 19. mája t.r. sa na Malom rínku v
Krakove konal fesval vína, na ktorom boli o. i. prezentované slovenské vína, syry, turiscké atrakcie Slovenska a
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mesto Košice ako hlavné mesto európskej kultúry v roku
2013. Organizačne ho zabezpečovala Národná agentúra
pre slovenský cestovný ruch so sídlom vo Varšave pod vedením Jána Bošňoviča.
V dňoch od 13. do 20. mája 2013 bola na Hlavnom
námes v Krakove prezentovaná plenerová výstava venovaná 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky pod názvom
„Slovensko - krajina s otvoreným náručím“.
Túto výstavu pripravil Generálny konzulát Slovenskej
republiky v Krakove pod čestným patronátom primátora
mesta Krakov prof. J. Majchowského. Konala sa práve v
čase návštevy podpredsedu vlády a ministra zahraničných
vecí a európskych záležitos SR Miroslava Lajčáka v Krakove, ktorý sem pricestoval na stretnue ministrov V4 a
Východného partnerstva. (aj)

Dvojkríž v tieni svastiky

T

akýto názov nesie kniha z pera slovenského historika
Marna Lacka, ktorá pojednáva o histórii prvej Slovenskej republiky, existujúcej v rokoch 1939 – 1945.
Publikácia vyšla na Slovensku už
v roku 2008, kde sa okamžite stala
bestsellerom a bola takmer za rok
úplne vypredaná. Na poľskom trhu
sa objavila v minulom roku, pričom
ide o vôbec prvý preklad slovenskej odbornej práce zaoberajúcej sa
touto problemakou do poľského
jazyka. Autor v deviach kapitolách
pojednáva o ceste od autonómie
k samostatnos, o polickom režime i zahraničnej polike prvej SR.
Dotýka sa ež pôsobenia slovenských vojakov na fontoch
druhej svetovej vojny, hospodárskych a materiálnych podmienok či problemaky spoločenského života. Neobchádza ani tzv. riešenie židovskej otázky i nemeckú okupáciu
až po zánik Slovenskej republiky. V závere publikácie sa
nachádza desať dokumentov, ktoré vhodne doplňujú jednotlivé kapitoly. Nechýbajú ani dobové fotograﬁe sprítomňujúce vtedajšiu atmosféru. Pre poľského čitateľa, ktorý
nebýva vždy dobre zorientovaný v slovenskej histórii, ide
iste o zaujímavý pohľad na svojho južného suseda v období
pred a počas druhej svetovej vojny. Kniha určite zaujme aj
obyvateľov severného Spiša a hornej Oravy, ktorí oﬁciálne
od decembra, ale prakcky už od septembra 1939, tvorili
súčasť predstavovanej republiky a ktorých osudom sú venované viaceré state. Publikácia je recenzovaná poľským
historikom prof. Wojciechom Roszkowskim, ktorý ocenil
autorov „objekvny prístup k tak náročnej a kontroverznej
téme“ i poľským právnikom a diplomatom dr. Bogdanom
Wrzochalskim, ktorý takež pochvaľuje jej vyváženosť.
V prípade záujmu o prvý preklad dejín prvej Slovenskej
republiky do poľského jazyka si publikáciu môžete zakúpiť
v sekretariáte SSP v Krakove, a to osobne, telefonicky, či
prostredníctvom internetu. (mm-m)
6/2013
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Projekt UPS

S

takýmto názvom sa 26. apríla t.r. v krakovskom klube
„Czuły Barbarzyńca“ začali stretnua v rámci zaujímavého umeleckého projektu s názvom Ukrajina, Poľsko, Slovensko čiže v skratke UPS. Akcie sa zúčastnili traja
básnici zo spomínaných krajín: M. Habaj, P. Korobczuk a
P. Macierzyński. Každý z nich čítal svoje básne, ktoré mali
pripravený preklad a obrazovú vizualizáciu. Záver patril
koncertu slovenského mulinštrumentalistu Tona Granko.
Hlavnou myšlienkou projektu je nadviazať kontakt medzi obyvateľmi spomínaných krajín, ktoré sú síce blízko
seba, ale v súčasnos sa od seba vzďaľujú, pretože nie sú
dostatočne informované o sebe navzájom. Ďalším zámerom projektu je prehĺbiť spoluprácu medzi ukrajinskou
a slovenskou národnostnou menšinou žijúcou na území
mesta Krakova. Takéto stretnue by mohlo podporiť mulkultúrny dialóg.
Projekt sa bude realizovať jeden a pol roka. V každej zo
spomínaných krajín sa uskutoční takéto stretnue (Braslava, Ľvov), kde budú vždy prítomní zástupcovia Slovákov,
Poliakov a Ukrajincov. Na záver projektu bude vydaná trojjazyčná antológia poézie. (aj)

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej
kaplnke v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• jún – 09.06.2013
• júl – 14.07.2013
• august – 11.08.2013
• september – 08.09.2013
• október – 13.10.2013
• november – 10.11.2013
• december – 08.12.2013
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný
utorok mesiaca (s výnimkou decembra) v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• 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.
ročník 55

Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebasána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzaa Panny Márie
o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod.
a ﬁliálka Malá Franková o 9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navš venia 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 19. januára 2013 zomrel
v Jablonke vo veku 94 rokov krajan

FLORIÁN KOZAK
Zosnulý bol slovenským vojakom
a odbojárom z druhej svetovej vojny,
členom Miestnej skupiny SSP v Jablonke a čitateľom Života. Odišiel od
nás dobrý krajan i ujo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jablonke

Dňa 28. apríla 2013 zomrela v Jurgove vo veku 68 rokov
krajanka

ALŽBETA KARNAFEL BĄTKOWSKÁ
Zosnulá bola vernou čitateľkou Života. Odišla od nás
dobrá krajanka, starostlivá manželka, švagriná, teta. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Dňa 20. mája 2013 zomrel
v Tribši vo veku 88 rokov krajan

PAVOL BUDZ
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom Života a členom Miestnej skupiny SSP v Tribši, ako aj 50. rokov
obetavým hasičom a dlhé roky zastával funkciu veliteľa DPZ. Odišiel
od nás vzorný krajan, starostlivý
manžel, otec, dedo, pradedo, brat
a švagor. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Tribši
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Miilé dett i,
napíšte nám chýbajúce slovo
v pesničke. Je ukryté v obrázku. Vyfarbite ho podľa vyznačených bodiek.
Výsledok svojho snaženia nám pošlite
do redakcie.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do
súťaže s ﬁnančnou podporou z Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V máji sme odmenili: Karolínu
Annu Vnenčakovú z Kacvína a Justynku Szczepaniecovú z Krempách.

Zajac
Na zelenej ............... sedí zajac,
prepletá nôžkami ako najviac.
I ja by tak prepletala,
keby také nôžky mala
ako zajac, ako zajac.

POPLETENÉ VETY

Po prečítaní viet ste si určité všimli, že stačí len jedno písmenko, aby sa slová nehodili
k opísanej v nej skutočnos.

Môj mexický priateľ
sa volá Vedro.
Z dosky nebezpečne
vrčal klinec.

Na slepom ramene Dunaja sme
objavili hrdzavý trak.

V mesačnom svite tancovala
na lúke nežná píla.
34

Stará vaňa ukrývala
zlatú žilu.
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FRIDMAN

text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ

M

ilujem jún! Je krásne teplo, veľa slniečka a lúky sú rozkvitnuté,
farebné a voňavé. Vedia to aj motýle. Prelietavajú z miesta na
miesto, akoby ani nevedeli, kam skôr zájsť. Aby sa žiaden kvet
neurazil, že sa u neho nezastavili na návštevu. Rada ich pozorujem
cestou zo školy. Mimochodom – aj júnová škola je oveľa príjemnejšia.
Začiatkom mesiaca je síce ešte veľa písomiek, ale potom, keď sú už
známky na vysvedčenie jasné, potom je to paráda. Neučíme sa. No
ale samozrejme do školy chodíme a posledné školské dni dávame do
poriadku triedu. Tento rok sa chystá veľká úprava. Pani učiteľka vravela, že cez letné prázdniny nám vymaľujú steny a dokonca vraj vymenia
aj okná. Našou úlohou budú lavice. Nie.. nemusíme ich vyrobiť. To by
sme ani nevedeli. My ich budeme čisť. Takým drsným papierom, čo
vyzerá, ako keby na neho nalepili piesok. Ten odstráni špinu a starú
farbu a potom si každý sám namaľuje svoju lavicu nanovo. Teším sa!
Aj pani učiteľka si dala pracovnú úlohu. A dosť veľkú! Rozhodla sa, že
naša tabuľa už potrebuje nový náter. Vedeli ste, že existuje špeciálna
tabuľová farba? Vôbec sa neleskne, drží na nej krieda a znesie neustále umývanie. Je to pravda, my sme ju už vyskúšali. Aby sme vedeli, ako
sa s farbou pracuje, kúpila pani učiteľka o jednu plechovku farby viac
a na hodine výtvarky sme urobili test. Neviem odkiaľ priniesla triedna
také malé tabuľky, myslím, že drevené a e sme z oboch strán trpezlivo pomaľovali. Schli celkom rýchlo. A potom to bola zábava. Písali sme
na nich odkazy, kreslili značky, smajlíkov, obrázky.. kreslili a umývali,
kreslili a umývali. Skvelé. Farba všetko vydržala. Pani učiteľka nám porozprávala, že kedysi dávno, keď bolo veľa žiakov veľmi chudobných,
nemali de zošity ako my, ale nosili si so sebou do školy podobné tabuľky. Učili sa na nich písať a počítať a keď popísali celú tabuľku, zotreli ju a začali odznova. No už to vidím – určite sa vyhovárali, že sa im po
ceste zotrela domáca úloha. Neviem, či je dobré alebo zlé, že sa dnes
už tabuľky nepoužívajú. Ale pani učiteľka našla pre naše tabuľky iné
využie. Minulý mesiac sme si ako pokus nasiali do črepníkov na okne
bylinkové semienka. A už máme malé rastlinky. Všetky sú však rovnako zelené a niektoré majú dokonca aj veľmi podobné lístky. Napísali
sme preto na tabuľky kriedou názvy byliniek a zastrčili do kvenáčov.
Takto máme na okne veľmi poučnú výstavu. A voňavú.
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Prvá písomná zmienka o Fridmane sa nachádza v lisne z roku
1320, kde však ešte nevystupuje ako obec, ale iba ako rúbanisko. Obyvateľstvo sa živilo najmä
poľnohospodárstvom a chovom
dobytka. Fridman patril k tzv. nedeckému panstvu, pričom koncom
16. storočia tu dal vlastník tohto
panstva Juraj Horvát postaviť renesančný kašeľ. V obci sa nachádzal
ež sklad vína, po ktorom zostali
dodnes zachované rozsiahle sto
metrov dlhé a sedem metrov široké dvojposchodové pivnice. Centru
Fridmana dominuje gocký kostol
s barokovým interiérom, ktorý je
zasvätený sv. Stanislavovi. V prvej
polovici 19. storočia tu pôsobil ako
kňaz slovenský národovec z Nižných Lápš, bernolákovský básnik
Ján Evanjelista Nálepka. V roku
1920 bol Fridman spolu s niekoľkými ďalšími spišskými obcami pripojený k Poľsku, v roku 1939 späť
k Slovensku a v roku 1945 opäť
k Poľsku, kde leží dodnes. Po vojne
jestvovala v obci slovenská škola
a bola založená miestna skupina
Spolku Slovákov v Poľsku, ktorá
funguje dodnes. (mm-m)

Kaštieľ vo Fridmane

Kaštieľ vo Fridmane
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UMENIE A ŠPORT
FRANTIŠEK KOLKOVIČ

Nahrávačský líder Roman Kukumberg

Jún (II.)

spracovala MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Dnes ešte pamätám ten jún,
keď dozrievala v poli ďatelina
a na medziach dúška materina
brnkala vôňou do myšlienok strún.

S

A potom čas, ten pohyb večný
do sveta poslal prvý rod vtáčí.
Vedel, že domov mu už nevystačí
pre let do výšav nekonečných.
Tiekli nám roky ako jarné rieky,
hnali sa divo do nenávratna,
odišla mladosť opojná i úchvatná –
na starnúcu mladosť nemáš prolieky.
S doja m teda ideme si v ústrety,
spoznávame tváre, podobizne.
Aj naše spomienky sú dlhočizné,
lebo majú pohľad do minulos upretý.
Dnes ešte pamätám dni v júni,
keď dozre jak e plné klasy
leteli ste svorne svetu ohlásiť,
aká krv búši vám v srdci, duní.

SPIŠSKO-O
-OR
RAVSKÉ PEXESO

(Básnická zbierka
Stopy jesene, 2010)
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lovensko na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo
Švédsku a Fínsku síce neprekvapilo tak ako minulý rok a nepodarilo sa mu
hrať o medaily, avšak v rozhodujúcich zápasoch potvrdilo svoju fazónu
a postúpilo medzi osmičku najlepších mužsev.
Zásluhu na tom má iste
aj hráč Slovana Braslava
Roman Kukumberg, ktorý
bol zo siedmymi bodmi
najproduk vnejším hráčom našej reprezentácie.
Zaujímavosťou
pritom
je, že ani jeden z týchto
siedmych bodov nebol
gól, ale išlo o excelentné
prihrávky, ktoré nakoniec
skončili v sie súperových brankárov. S týmito
siedmymi asistenciami sa
slovenský útočník zaradil
medzi päcu najlepšie
prihrávajúcich hráčov na
šampionáte.
Roman Kukumberg
sa narodil 8. apríla 1980
v Bratislave a s hokejom
začínal v hokejovom klube v Ružinove. V slovenskej extralige debutoval počas sezóny 2000/2001 v Dukle Trenčín, kde sa
od začiatku zaradil medzi opory tohto mužstva, ktorému o tri roky neskôr
domohol k získaniu majstrovského titulu. Po úspešnej sezóne ho v roku
2004 ho draftoval v úvodnom drafte kanadsko-americkej Národnej hokejovej ligy (NHL) klub Toronto Maple Leafs vo štvrtom kole ako 113. hráča
v poradí. V ďalšej sezóne podpísal s týmto hokejovým klubom dvojcestnú
zmluvu, avšak hrať priamo v najprestížnejšej hokejovej lige na svete sa mu
nepodarilo a pôsobil vo farmárskom mužstve spomínaného klubu, v najvyššej severoamerickej hokejovej lige, Toronto Marlies.

V ďalšom ročníku sa teda vrál na Slovensko, kde ho angažoval najúspešnejší slovenský hokejový klub Slovan Braslava, s ktorým získal svoj druhý
majstrovský tul. Počas svojej kariéry pôsobil takež vo viacerých družstvách najpres žnejšej európskej Konnentálnej hokejovej ligy (KHL), a to v
ruských kluboch Neechimik Nižnekamsk, Lada Toglia, Traktor Čeľabinsk
a Ak Bars Kazaň. V poslednom menovanom mužstve získal ako vôbec prvý
slovenský hráč trofej pre víťazov Gagarinov pohár.
V sezóne 2011/12 sa vrál do HC Slovan Braslava, ktorý vo ﬁnále po
dramackej sérii zdolal HC Košice a Roman Kukumberg získal už svoj tremajstrovský tul. V Slovane, ktorý odohral v minulom roku prvú sezónu
v pres žnej KHL, ostal pôsobiť aj naďalej, pričom v 56 zápasoch zaknihoval
11 gólov a 12 asistencií. Na majstrovstvách sveta sa mu síce nepodarilo streliť ani jediný gól, ale stal sa jednoznačným nahrávačským lídrom hokejovej
reprezentácie Slovenskej republiky.
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MOTO A VARENIE

Mazda 6 2,0 Skyactiv-G
spracoval MARIÁN SMONDEK
Automobilová továreň Mazda priniesla vlani na trh nový model Mazdy 6 vo verzii sedan i kombi, a naozaj treba konštatovať,
že nová Mazda 6 sa dizajnérom nad očakávanie vydarila. Vyrába
sa v kombinácii s päticou pohonných jednotiek rozdelených na
tri benzínové a dva naftové štvorvalce s výkonom od základných
107 kW (145 k) až po 141 kW (191 k).

A

k zaujmete miesto vodiča a máte radi auto so športovým nádychom,
budete sa cíť ako
doma. Čaká na vás nízky
posed s nohami naahnutými dopredu, vysoký stredový panel na
úrovni sedadiel a v ňom
krátka radiaca páka, formovaný
trojramenný
volant a kruhové tubusy prístrojového š tu v
zornom poli situované
nižšie – presne tak, ako
je to pre Mazdu typické.
O zábavu i informácie sa
stará dotyková TFT obrazovka so satelitne rozmiestnenými
spínačmi a ovládacím joisckom na stredovom paneli.
Miesta je v aute pre priemerne vysokých ľudí nadostač,
a môžu si v pohode sadnúť aj za sebou, a majú k tomu ešte

niekoľko cenmetrov rezervy nielen pre dolné končany,
ale nad hlavou. V zadnej čas sa nachádza kufor s objemom necelých 500 l, ktorý je možné zväčšiť sklopením zadných sedadiel. Avšak rezervu pod podlahou v tomto aute
nenájdete, ani s príplatkom.
Nový zážihový motor Skyacv-G nepatrí k motorom
aktuálneho trendu. Jeho tvorcovia zostali pri dvojlitrovej
kubatúre, ktorá sa ešte nedávno v strednej triede považovala za štandard. S ním vás najväčšie prekvapenie čaká na
nižších otáčkach, pretože mestskou päťdesiatkou môžete
ísť na šestke a dá sa i pomalšie. Na zrýchlenie však treba podradiť. Keď sa motor dostane do otáčok, s radosťou
predvedie, čo sa v ňom skrýva. Do stovky vás síce podhodí
za okolo 10 s, čo nie
je až také mimoriadne, ale zato sa s týmto krásnym sedanom
dá celkom úsporne
jazdiť. Priemer sa pohybuje okolo 6 l na
100 km.
Efektné disky a na
nich navlečené nízkoproﬁlové pneumaky formátu 225/45
R19 pri predstave
konfrontácie so zimou poznačenými
cestami nevyvolávajú veľa opmizmu. Našťase ich hendikepy kompenzuje komfortne ladená charakteriska pruženia a tak sa aj takto obutá Mazda 6 na našich stredoeurópskych cestách nestra .

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov
sa len dusilo, a nie varilo! Keď je mäso mäkké, pridáme
rozotrený cesnak, tlčenú rascu, vodu (podľa toho, koľko
2 lyžice spustenej mas, 1 lyžica múky, 1 cibuľa, viaza- chceme mať polievky) a necháme prevrieť.
nička kôpru, 2 litre vody, soľ, trochu cukru, ocot, 1 dl smotany, 4 vajcia.
Pracovný postup: Z mas a múky urobíme jasnú zápraž30 dkg pretlačených zemiakov, 1 vajce, trochu soli,
ku, pridáme postrúhanú cibuľku, posekaný kôpor, trochu
15
dkg hladkej múky, 12 dkg masla alebo mas, 15 dkg
popražíme. Potom podlejeme studenou vodou alebo
práškového
cukru, 15 dkg maku.
kosťovým vývarom, osolíme podľa chu, osladíme, okyslíPracovný
postup: V šupe uvarené, potom očistené zeme a necháme asi 10 minút vrieť. Potom spus me do pomiaky
pretlačíme
cez strojček, pridáme vajce, soľ, múku,
lievky celé (rozbité) vajcia a pridáme smotanu.
spolu zamiesime a vypracujeme na hladké cesto. Z cesta
urobíme dlhý šúľanec, ktorý rozkrájame na kúsky. Potom
každý kúsok osobitne rozšúľame a nožom krájame asi 2
1 kg baranieho mäsa z pliecka, 5 lyžíc spustenej mas, cm dlhé šúľance. Každý šúľanec ešte rukou zošúľame.
4 cibule, 3 struky cesnaku, soľ, červená mletá paprika, ras- Takto pripravené vyvaríme vo vriacej osolenej vode, poca, voda.
lejeme rozpusteným maslom alebo masťou, posypeme
Pracovný postup: Baranie mäso umyjeme v celos, po- mletým makom, cukrom, dobre premiešame a hneď pokrájame na väčšie kúsky a dáme do rajnice, v ktorej máme dávame.
na ružovo upraženú cibuľu. K tomu pridáme červenú papZdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec :
riku, soľ, podlejeme vodou, prikryjeme a dusíme. Počas
Slovenské vydavateľské centrum 2012.
dusenia podlievame vodou. Vody prilejeme iba toľko, aby

Kôprová polievka

Šúľance s makom

Baraní guláš
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KOSMETOLOG
Zniewalające rzęsy

W

tym numerze zajmiemy się tematem rzęs. Każda kobieta marzy o długich, grubych i podkręconych
rzęsach. W gazetach aż roi się od reklam wspaniałych tuszów do rzęs, które obiecują, że po zastosowaniu nasze oko nabierze niezwykłego wyrazu
i będzie kusić ponętnym spojrzeniem,
lecz czy tak jest naprawdę? Otóż nie.
Sam tusz nie sprawi, że rzęsy będą
ponętne i kilkakrotnie dłuższe od
posiadanych. Dopiero dobór dobrej
aplikacji może sprawić, że będą wydawały się odrobinę dłuższe, gęstsze
i grubsze niż w rzeczywistości są. Nakładając tusz do rzęs, należy uważać,
żeby nie wyglądać groteskowo. Bardzo ważne jest, by rzęsy obydwu oczu
pomalowane były identycznie, bo
w innym przypadku może to odbić się
na proporcjach naszej twarzy. Zanim
przystąpimy do naniesienia tuszu, należy dokładnie oczyścić rzęsy. Na tym
etapie można również użyć zalotki,
ponieważ gdy je pomalujemy, będzie
to już niemożliwe. Kolejnym krokiem
jest nałożenie odpowiedniego tuszu.
Jeżeli rzęsy są słabe i wypadające,
starajmy się używać przynajmniej
tych najmniej inwazyjnych. Powinniśmy zrezygnować z produktów wodoodpornych, mocno pogrubiających
lub też utrzymujących się przez długi
czas. Rzęsy można malować dwukrotnie, ale między pierwszym i drugim
razem należy zrobić kilkusekundową
przerwę, by naniesiony tusz odrobinę
wysechł. Na koniec można przeczesać
rzęsy, by wyglądały naturalniej.
Sztuczne przedłużenie rzęs
Jeśli zaś zależy nam na spektakularnym i natychmiastowym efekcie nic nie stoi na przeszkodzie, aby
własne rzęsy przedłużyć. Podstawą
takiego zabiegu jest doklejenie syntetycznej rzęsy do pojedynczej rzęsy
naturalnej. Ważne jest również, aby
zostało to wykonane na całej jej długości a nie jedynie u jej nasady. Tylko
wtedy rzęsy są równo ułożone, nie
wichrzą się oraz wyglądają wyjątkowo lekko. Zabieg jest całkowicie bez-
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bolesny. Przeciwwskazaniami do zabiegu przedłużania są alergia, alergia
na składniki produktów, stany zapalne oczu, zespół suchego oka, świeża
plastyka powiek, niedomykalność powiek, nowotwory, choroby wynikające z autoagresji. Należy także znaleźć
specjalistę, który wie co robi i potraﬁ
odpowiednio pracować z preparatami i właściwie posłużyć się skomplikowaną techniką, czyli tak, aby klientka mogła długo i cyklicznie cieszyć się
tą usługą.
Jeśli zaś chcemy, aby nasze własne rzęsy wyglądały spektakularnie
– musimy im poświęcić trochę więcej
czasu i nakładać na nie odpowiednie odżywki np. olejek rycynowy,
stosowany codziennie jako odżywka
do rzęs, w krótkim czasie widocznie
wzmacnia ich strukturę oraz w naturalny sposób je przyciemnia. Włoski
osłabione stosowaniem tuszu czy zalotki czeszemy czystym grzebykiem
zwilżonym kilkoma kroplami substancji. Efekty zauważymy już po dwóch
tygodniach. Pod wpływem olejku rzęsy stają się bardziej lśniące, miękkie
oraz zauważalnie rzadziej wypadają.
Bomba witaminowa dla rzęs
Można też przygotować bombę
witaminową dla rzęs. Potrzebne nam
będą: olej rycynowy, wazelina kosmetyczna, olejek migdałowy, olejek kokosowy. Z tych składników tworzymy
gęsta pastę, czyli musimy wymieszać
ok. 5 g wazeliny, 20 kropel olejku rycynowego, 15 kropel olejku kokosowego i 15 kropel olejku migdałowego.
Pastę nakładamy na rzęsy dokładnie
tak, jak maskarę. Dlatego tak ważne
jest dokładne wymieszanie składników na gładką, jednolitą pastę bez
grudek. Nakładamy ją wieczorem po
dokładnym zmyciu makijażu. Efekty
widać już po 3 tygodniach regularnej
aplikacji. Olej kokosowy przeciwdziała wypadaniu i poprawia kondycję
włosów. Olej ze słodkich migdałów
nadaje rzęsom naturalny połysk. Olejek rycynowy wzmacnia i przyciemnia
rzęsy dzięki czemu przeciwdziała ich
wypadaniu.
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Stres i przewlekłe
zmęczenie
jako współczesne choroby
cywilizacyjne
Dzięki postępowi medycyny żyjemy coraz dłużej. Pomimo to większość
z nas nie jest zadowolona ze swojej
kondycji psychoﬁzycznej oraz prowadzonego trybu życia. Wielogodzinna
praca w warunkach stresogennych,
przepracowanie, przemęczenie, życie
w ciągłym biegu źle wpływają na nasze
zdrowie i samopoczucie. Nadmierne
obciążenie emocjonalne jest traktowane jako główna przyczyna chorób psychosomatycznych, do których można
zaliczyć m.in. choroby układu krążenia,
przewodu pokarmowego, nowotwory,
a także depresje, nerwice, lęki, fobie
oraz inne zaburzenia psychiczne.
Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet występuje szczyt poziomu reakcji, hormonów w godzinach popołudniowych. Różnica polega na tym, że
u mężczyzn ich poziom spada do zera
po powrocie do domu, natomiast
u kobiet utrzymuje się aż do momentu zaśnięcia. Stres jest rozumiany
jako relacja pomiędzy obciążeniem
a zasobami co oznacza, że możemy
wpływać na poziom stresu poprzez
ograniczanie obciążeń, jak również
zwiększanie poziomu swoich możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podobne ujęcie zagadnienia
stresu prezentują znawcy medycyny
energetycznej i medycyny Dalekiego
Wschodu, którzy uważają, że stres
jest czynnikiem wywołującym napięcie w mózgu i ciele. Napięcie powinno być rozładowane po to, by mózg
i organizm człowieka odpoczął i zregenerował się. Przemęczenie, wyczerpanie, brak ochoty do życia, apaa,
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brak wiary w siebie mogą być objawami syndromu wypalenia zawodowego. W ostatnich latach na całym świecie,
a w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych rośnie
liczba osób, które na skutek różnych czynników przekroczyły stan równowagi między spalaniem zasobów a możliwością regeneracji i odnowy.
Czym jest przewlekłe zmęczenie? Brak regularnego
snu, nadmiar stresu, przepracowanie i życie w ciągłym
tempie powoduje spadek formy. Organizm nie regeneruje
się, ponieważ zapasy energii zostały wyczerpane. Przewlekłemu zmęczeniu towarzyszą następujące dolegliwości:
bóle mięśni, głowy i gardła, migreny, powiększone węzły
chłonne, zmęczenie, nawet przy niewielkim wysiłku, stan
podgorączkowy, zaburzenia neuropsychiczne. W 1993
roku Światowa Organizacja Zdrowia „zespół przewlekłego zmęczenia” wpisała na listę chorób cywilizacyjnych.
O zmęczeniu przewlekłym mówimy wtedy, gdy zwykłe, codzienne obowiązki zaczynają nas przerastać, sen nie przynosi poprawy samopoczucia, narasta w nas zobojętnienie,
popadamy w apaę, pojawiają się trudności z koncentracją, częściej zapadamy na różne choroby.
Jak walczyć ze stresem? Konieczność radzenia sobie
ze stresem powoduje, że ludzie poszukują sposobów rozładowania napięcia. Bardzo ważną rolę odgrywa proﬁlaktyka: umiejętność regeneracji sił, aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu, racjonalna dieta, uprawianie sportu.
Znakomitym sposobem na regenerację i odprężenie są
sesje SPA, odnowa biologiczna organizmu, aromaterapia,
koloroterapia i muzykoterapia. Ćwiczenia oddechowe są

skutecznym sposobem zmniejszania poczucia niepokoju,
rozdrażnienia i napięcia. Można się ich szybko nauczyć,
a pierwsze efekty są widoczne niemalże od razu po zastosowaniu. Poniżej przedstawię kilka ćwiczeń oddechowych.
Te najprostsze, od których najlepiej zacząć, opierają się na
oddechu przeponowym. W kolejnych znaczenie ma także
kierowanie uwagą i wyobraźnia. Oddychanie przeponowe
krok po kroku: zamknij oczy, prawą dłoń połóż na brzuchu,
lewą - pośrodku klatki piersiowej, wykonaj głęboki wdech
nosem, zatrzymaj powietrze w płucach z wypiętym brzuchem, wykonaj wydech przez usta, pozwól, aby brzuch
wrócił do pozycji wyjściowej. Jeśli porusza się brzuch,
oznacza to, że oddychasz przeponą. Natomiast jeśli bardziej porusza się klatka piersiowa, oddychasz klatką piersiową. Należy pamiętać o tym, aby oddech był spokojny,
równomierny i głęboki. Oddychanie z wyobraźnią: połóż
się i umieść dłonie na splocie słonecznym (między dolnymi żebrami, nad brzuchem). Oddychaj w naturalny sposób
przez kilka minut. Uruchom wyobraźnię: wyobraź sobie,
że z każdym wdechem do twoich płuc wpływa strumień
energii, który akumuluje się w splocie słonecznym, a z każdym wydechem energia ta przepływa do wszystkich części twojego ciała. Powtarzaj to ćwiczenie codziennie przez
5-10 minut.
Ważne jest zachowanie dystansu w codziennych problemach zawodowych i osobistych. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym i ochrona przed wpływem agresywnego środowiska wspomaga leczenie i proﬁlaktykę wielu
schorzeń.

PRAWNIK
Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?
Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje
osobie, która:
1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku
służbowego z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub
pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta
oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do
emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat
dla mężczyzn lub
2. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat
- mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla
mężczyzn, lub
3. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości
ročník 55

ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna,
i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub
4. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie
pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez
okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo
do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat
- mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury,
wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub
5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez
okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i
40 lat dla mężczyzn, lub
6. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu
likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy,
u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku
służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. (aj)
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
RAK (22.6. - 22.7.)

Prichádza vhodný čas na
premýšľanie, plánovanie,
hodnotenie predošlého
roka života, všetkých chýb
a takisto na odpustenie sebe aj ostatným za omyly či chyby. Nezabudnite si
stanoviť ciele na ten nadchádzajúci.

LEV (23.7. - 23.8.)
Všetko dôležité vybavte na začiatku mesiaca.
Neskôr budete mať rušné spoločenské obdobie.
Buďte pozorní, vďaka
všetkým stretnuam si možno vypočujete zaujímavé názory, získate zaujímavú prácu a či zdedíte majetok.

PANNA (24.8. - 23.9.)
Stále sa nachádzate na vrchole svojich kariérnych
možnos . Úspech, povýšenie, uznanie i vaša usilovnosť charakterizujú váš pracovný život.
Dávajte si však pozor na stres. Nezabúdajte na relax a pocíte prílev energie.

VÁHY (24.9. - 23.10.)
Máte na výber, budete
cestovať do zahraničia
alebo sa vzdelávať. Sústreďte sa na kariéru, aj
keď sa to vo ﬁnanciách
neodrazí. Budete musieť investovať do
nových vecí. Energiu však získate kontaktom s prírodou a cvičením.

ŠKORPIÓN (24.10 .- 22.11.)

NÁŠ TEST
KOZOROŽEC (22.12. - 20.1.)
Čaká vás úspešný mesiac
v pracovnej oblas avšak
nezabudnete ani na svoje
zdravie. Síce v oblas citov
ste prežili ťažšie obdobie, na tom, čo zostalo, môžete začať budovať pevný, ale
romancký vzťah so špkou rados.

VODNÁR (21.1. - 19.2.)
Konečne sa budete cíť
zdravotne lepšie. Cvičte,
zdravo jedzte, oddychujte.
Finančná situácia sa zlepšila. Dajte si však pozor na
náladovosť, dobrá nálada síce prinesie
mnoho krásnych chvíľ, tá zlá bude pre
vás pohromou.

RYBY (20.2. - 20.3.)
Dajte do poriadku rodinné
záležitos. Síce zmeny nastanú aj v pracovnej oblas, sústreďte sa hlavne na
rodinu. Ak bude mať pokoj
doma, v práci sa vám bude dariť. Snažte sa myslieť pozi vne a úspech sa stane reálnejší.

BARAN (21.3. - 20.4.)
Nehľaďte do minulos,
pozerajte do budúcnos.
Plánujte, snívajte, aby ste
vedeli, kam chcete, aby váš
život smeroval. Vzdelávajte
sa a čítajte. Nezabúdajte na zdravie - fyzické i to psychické a zvlášť sa vyhýbajte
depresii.

BÝK (21.4. - 21.5.)

Tento mesiac si budete naozaj užívať. Jún je vhodný
na očistenie tela i duše, na
zmeny zovňajšku i vnútorných pocitov. Bude sa vám dariť aj pracovne. Prídu nové pracovné príležitos
alebo nová pozícia, tak neváhajte.

Finančne sa vám naozaj
darí. Prichádza však čas,
aby ste sa sústredili na intelektuálne veci. Učte sa,
vzdelávajte a komunikujte.
V láske je to zložitejšie, musíte počítať
s krízou vo vzťahu. Snažte sa byť tolerantný a trpezlivý.

STRELEC (23.11. - 21.12.)

BLÍŽENCI (22.5. - 21.6.)

Pozor na zdravie, nebudete sa cíť najlepšie.
Oddychujte, keď ste unavený a neprepínajte svoje
sily. Môžete na to doplať zbytočnými
chybami. Dobre si premyslite každé ﬁnančné rozhodnue! Rodinné zmeny
sú na obzore.

Konečne sa vám začne ﬁnančne dariť na dlhšie obdobie. Získané peniaze sa
snažte dobre zainvestovať. Ani spoločenský život
nebude nudný, čo vás poriadne vyčerpá. Začnite sa viac venovať svojej rodine a milovaným. (ms)
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Ako reagujete na stres?
1. Viem sa prispôsobiť situácii.
Áno. Nie.
2. Pri nedorozumeniach ustupujem, aby
bol pokoj.
Áno. Nie.
3. Stačí menší šok, a nie som schopný/á
nič robiť.
Áno. Nie.
4. Sústavne mám pocit, že nestačím s
časom.
Áno. Nie.
5. Dovolávam sa svojich práv a som rozhodnutý/á presadiť sa.
Áno. Nie.
6. Nedám sa obmedzovať, som presný/á.
Áno. Nie.
7. Reagujem iróniou a cynizmom.
Áno. Nie.
8. Som veľmi ak vny/a, počínam si dosť
unáhlene.
Áno. Nie.
9. Mám sklon k tomu, aby som ochraňovala iných.
Áno. Nie.
10. Nedokážem byť sám/a, musím sa k
niekomu citovo pripútať.
Áno. Nie.
11. Viem sa premôcť, snažím sa nedávať najavo svoje pocity.
Áno. Nie.
12. Požiadavky, ktoré iní kladú na mňa
odsúvam alebo ich zverím druhým.
Áno. Nie.
13. Strach viem prekonať.
Áno. Nie.
14. Dokážem „vypnúť“ a iných nepočúvať.
Áno. Nie.
15. Radšej všetko dva razy skontrolujem.
Áno. Nie.
16. Odreagúvam sa (napríklad jedlom
alebo alkoholom).
Áno. Nie.
17. Mám silný zmysel pre povinnos,
obetujem sa a snažím sa potláčať
pocit viny.
Áno. Nie.
18. Z komplikovanej situácie túžim čo
najskôr uniknúť.
Áno. Nie.
19. Bojím sa všetkého nového.
Áno. Nie.
20. Život je boj. Človek musí byť vždy
na pozore, aby ho neshlo nemilé
prekvapenie.
Áno. Nie.
21. Som nanič. Mám plno komplexov
previnenia.
Áno. Nie.
6/2013

22. Bojím sa agresivity, zvady, vyhrážok. Pociťujem nepokoj.
Áno. Nie.
23. Dávam najavo svoju roztrpčenosť,
zlosť, staros.
Áno. Nie.
24. Ustavične sa pozorujem, čo a ako
robím.
Áno. Nie.
25. Som nespokojný/á, nevyrovnaný/
á, nervózny/a.
Áno. Nie.
26. V určitých prípadoch sa i navonok
prejaví môj vnútorný odpor.
Áno. Nie.
27. Predstavujem si situácie, v akých
by som sa mala oveľa lepšie.
Áno. Nie.
28. Často sa mi zdá, akoby som mala
pred očami hustú clonu.
Áno. Nie.
29. Cím sa zoslabnutý/á.
Áno. Nie.
30. Nedôverujem svojim schopnosam.
Áno. Nie.
31. Chce sa mi súťažiť, aby som to
druhým ukázal/a.
Áno. Nie.
32. Bojím sa, keď je ktosi agresívny,
mávam strach z opustenia.
Áno. Nie.
33. Viem sa pomsť, iných potrestať,
som škodoradostný/á.
Áno. Nie.
34. Chcel/a by som zlepšiť svet.
Áno. Nie.
35. Som samotár/ka, sústreďujem sa
iba na prácu, vysedávam pred televízorom, čítam.
Áno. Nie.
36. Netrúfam si prezradiť vlastné city.
Bojím sa, aby moje želania neboli
odmietnuté.
Áno. Nie.

VYHODNOTENIE:
Viac odpovedí „Áno“ - Na stres
reagujete s riadnym odstupom.
Odolnosť voči stresu je veľmi pozi vnou vlastnosťou a pomáha prekonávať ťažkos v osobnom i pracovnom
živote. Podporuje zdravie a umožňuje tešiť sa z každodenných vecí.
Viac odpovedí „Nie“ - Prekážky
sú na to, aby sa prekonávali, nie aby
sme sa im poddávali.
Je dôležité vedieť zmeniť kolaps
na prelom vo svojom živote. Vtedy
to môže byť hoci bolesvá, ale pozivna lekcia, ktorá nás určite posunie
dopredu.
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SLOVNÍK A HUMOR

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 administra vy, stavebníctva,
poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turisky a pod.

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

zespół po wstrząśnieniu mózgu

postkomočný syndróm

nadopiekuńczy

hyperprotek vny

meble fornirowane (okleinowane)

dyhovaný nábytok

moment bezwładności

moment zotrvačnos

rama odrzwiowa
zárubňový rám
przyrząd do pomiaru przedmiotów
prístroj na meranie ohrobkov
obrabianych
punkt równoważnikowy
bod ekvivalencie
zaczep okienny

okenná záskočka

uchwyt samocentrujący

samostrediace skľučovadlo

układanie tarcicy w stos

ukladanie reziva do klietok

Le bocian a nesie v plachte v zobáku 75-ročného dedka.
Dedko tak na neho pozrie a vraví:
- Počuj, bocian, keď sme to doteraz
nenašli, nevyserieme sa na to?
***
- Nehanbíš sa, ženatý a sám si
gombíky prišívaš?!
- Ale, veď to nie je môj kabát, ale
ženin...
***
Mladík objíma dievča v parku a
nežne jej šepká do uška:
- Miláčik, povedz mi aspoň dve slová, ktoré nás navždy spoja.
- Som tehotná!
***
Mužský hlas volá požiarnikom:
- Horí mi dom! Horí mi dom!?
Požiarnik hovorí:
- Dobre, dobre, hneď tam budeme. A ako sa k Vám dostaneme? Muž
zmätene:
- A Vy už nemáte e veľké červene
autá?
***
Pri oslave zlatej svadby hovorí muž
žene:
- A vieš ty, drahá, že naše manželstvo je výsledkom omylu?
***
Minulú noc ma trápili depresie, tak
som zavolal na linku psychickej pomoci.

Prepojili ma na ich call-centrum v Pakistane.
Vravel som im, že ma tento život
nebaví a chcem spáchať samovraždu.
Veľmi ich to potešilo a opýtali sa, že či
viem šoférovať náklaďák...
***
Riaditeľ je človek, ako každý iný.
Lenže o tom nevie.
***
Manželia na svadobnej ceste po
Taliansku. Na noc si vyhliadli vidiecky hotel. Uprostred noci vrazí do izby
chlap s revolverom:
- Peniaze alebo život!
- Nemám peniaze, - bráni sa
manžel. - Oženil som sa z lásky.
Lupič pozrie na ženu znaleckým pohľadom:
- To môžeš hovoriť niekomu inému...
***
- Počúvaj, Jano, čo si dával svojej
krave, keď bola chorá?
- Za vedro vody s hrsťou šrotu, trochu octu, špiritusu a ricínového oleja.
Po dvoch týždňoch sa znova stretnú.
- Ty, Jano, veď tá krava mi zdochla!
- Veď aj moja...
***
Rocky sa pýta Chucka Norrisa:
- Koľko urobíš zhybov?
- Všetky...
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ZAUJÍMAVOSTI
Vraj všetci Európania
sú príbuzní
Takmer každá dvojica Európanov
má jedného spoločného predka, ktorý žil približne v stredoveku. Ako tož
preukázal výskum DNA, väčšina európskych národov mala spoločných
predkov. A nebolo to tak dávno, zhruba pred síc rokmi. Čiastočne môžeme
za výnimku považovať národy v strednej a východnej Európe či Talianov. K
takémuto výskumu inšpirovali vedcov
rôzne dohady o rozmanitos a odlišnos európskych národov, ktoré šíria
najmä extrémiscké organizácie. Vedci
sa tomuto výskumu venujú už viac ako
50 rokov. Kusé informácie naznačovali
už matemacké modely, no nové preskúmanie génov viac než dvoch sícok
ľudí preukázalo, že Európania sú si
podstatne bližší. Vedci skúmali spoločné čas DNA rôznych ľudí. Predpokla-

dali pritom, že podobné čas genómu
budú tým kratšie, čím si budú ľudia menej príbuzní. Tak vedci zisli, že takmer
každá dvojica Európanov má jedného
spoločného predka, ktorý žil zhruba v
stredovek, asi pred síc rokmi. U Talianov to bolo pred zhruba dvesíc rokmi
a u Slovanov asi pred sícpäťsto rokmi.
Dôvodom je, že do Európy prišli okolo
štvrtého až šiesteho storočia nášho letopočtu.

Kde je najviac baktérií?
Záchod to nie je...
Kde? No predsa v kabelke. Do kabeliek si väčšina žien odloží peňaženku,
doklady, kľúče, žuvačky, parfém, krém
na ruky či inú kozmeku. Dokázala to
nová štúdia združenia Inial Washroom
Hygiene. Jednoducho dámske kabelky
sú kontaminované baktériami viac ako
záchod – a to sa týka hlavne kožených
kabeliek. Dokonca aj ramienka týchto
„tašiek“ sú „domovom“ takého množ42

MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNO-KULTURALNY
ADRES REDAKCJI:
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7, tel. +48 12 633 36 88

stva baktérií, ktoré predstavujú doslova riziko pre ľudské zdravie. Preto by
si ženy mali pravidelne umývať ruky a
používať anbakteriálne vreckovky či
gély a nemali by zabúdať ani na čistenie kabelky a jej obsahu. Azda najviac
zaujímavé na tom všetkom je to, že
najšpinavšou vecou v kabelke je krém
na ruky. A baktérie nepohrdnú ani rúžom či špirálou na oči. Nuž, k hygienickým činnosam treba zaradiť okrem
umývania rúk aj pravidelné čistenie
kabelky.

Revolučná metóda, ako utužiť
kolektív v práci!
Stres, napäe, konﬂikty, neporozumenia, vyhrotené situácie medzi
nadriadenými a podriadenými patria k nočným morám hádam každého
zamestnanca, ale i zamestnávateľa.
Takéto nega vne situácie výrazne
ovplyvňujú pracovné výsledky celého
kolek vu a vyčerpávajú ho. Istá graﬁcká a markengová ﬁrma v USA, ktorá
mala podobné ťažkos, si vyskúšala jednoduchú metódu amerického
psychológa Davida Taylora a čuduj sa
svete, naozaj to zabralo. V čom spočíva jeho metóda? Recept je podľa psychológa veľmi jednoduchý, aspoň raz v
týždni by mali byť v práci všetci nahí.
Psychológ David Taylor zároveň k tejto
metóde dodal: – Vyzvať zamestnancov,
aby chodili do práce nahí, to je tá najextrémnejšia technika, ktorú som zaaľ použil. Môže sa to zdať divné, ale
funguje to. Je to maximálne vyjadrenie
dôvery svojmu okoliu a medzi jednotlivcami.
Síce táto výzva vyvolala spočiatku
medzi pracovníkmi rozpaky, postupne
sa skoro všetci odhodlali svoje oblečenie na jeden pracovný deň odhodiť.
Len asi dvaja alebo traja zamestnanci
si nechali spodnú bielizeň. – Nikto nás
do ničoho nenú. Keď chceme môžeme prísť oblečení alebo len v spodnej
bielizni, – skomentovala túto metódu
jedna zo zamestnankýň ﬁrmy.
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Spoločný záber všetkých
prítomných na súťaži

FOTOREPORTÁŽ ZO SÚŤAŽE
nú otázku
e čítajú polože

Žiačky si pozorn

Družstvo z gymnázia v
Białke Tatrzańskej rozmý
šľa
o odpovedi na otázku

ku
Krempašanky s napätím žrebujú otáz

Novobeľanky sa nevedia rozhodnúť, ktorú kategóriu vybrať pre
súpera
Družstvo zo ZŠ v Ka

cvíne pozorne počú

utili

čky ch
Obložené chlebí

Foto: Agáta Jendžejčíková

va pokyny porotkyn

e

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

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