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DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY
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V JÚLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4 Rada Európy o našich problémoch
5 Jurek Bożyk oslavoval
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Jubileum umeleckej práce – 35. rokov oslávil Jurek Bożyk v kruhu priateľov, medzi ktorými sa ocitli samozrejme aj Slováci. Známy
krakovský džezman a veľmi dobre známy v krajanskom prostredí
čestný predseda MS SSP v Krakove vždy s bezhraničným elánom
rád zaspieva a zahrá. Práve hudba a spev sú zdrojom jeho životnej
energie.

6-7 Nahliadnime do kostola v Orávke
8 Deň školy sv. Kráľovnej Hedvigy
9 Piknik „Na vyšnom konci Lapšanky“
10 Horčičné zrnko
11 Zlatá svadba
12-13 Vysťahovalectvo zo severného Spiša a hornej
Oravy po skončení druhej svetovej vojny II.
14 60. výročie kňazstva pátra Paschalisa
15 Certifikáty z kurzu slovenského jazyka
a reálií odovzdané
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Jednou z dlhoročných akvít Spolku Slovákov v Poľsku je organizovanie kurzu slovenského jazyka, ktorý vznikol na podnet záujemcov, ktorí sa chceli oboznámiť so slovenskou kultúrou a jazykom.
Tohtoroční kuzan si vyzdvihli svoje cerﬁkáty v druhej polovici
júna t.r., a ako povedali, slovenčina im bude cez prázdniny chýbať,
lebo to nebol len kurz, ale aj stretnua, kde sa rozprávali, zabávali
pri rozličných jazykových rébusoch, ale aj stretávali s novými ľudmi, s ktorými nadviazali niť porozumenia.

16-17 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
18-19 Zo spomienok Karola Nováka
20 Zo zasadnutia Ústredného výboru SSP
21-23 Deň slovenskej poézie a prózy
Františka Kolkoviča
V rámci XX. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku krásu slovenskej poézie a prózy odhaľovali počas recitácií žiaci, ktorí si zvolili
diela známych slovenských spisovateľov pre de a mládež. Ucli spomienkou aj krajana, básnika, maliara a porotcu tejto súťaže
krajana Franška Kolkoviča, od smr ktorého uplynul práve rok,
ale jeho dielo naďalej žije v nás.
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26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Farnosť Nižné Lapše v roku 1832 (3)
Na obálke: Jedna z najmladších recitátoriek A. Špernogová z Kacvína počas prednesu.
Foto: A. Jendžejčíková. Grafická úprava: E. Koziołová.
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Slovenčina na Orave a Spiši v školskom roku 2012/13
autor MARIÁN SMONDEK
Koniec školského roka je za nami a s ním nadišiel čas na jeho
zhodnotenie. Nie je však v mojej kompetencii hodnotiť kvalitu
výučby na jednotlivých školách, preto sa v stručnosti sústredím
len na číselné, kvantitatívne údaje. Tie sa zdajú byť najobjektívnejšie, aj keď všetci dobre vieme, že sú výsledkom mnohých
subjektívnych vplyvov – postoja žiaka, rodičov, učiteľov, okolia,
úradov, pomoci zo strany rôznych inštitúcií či štátu a pod. Zostaňme preto len pri číslach. Na ich základe môžeme konštatovať, že
na Spiši a na Orave navštevovalo na základných školách slovenčinu 153 žiakov, v gymnáziách 26 a v lýceu 28 žiakov. Potešujúcou
správou je, že po dlhom čase sa na vysokoškolské štúdia na Slovensko prihlásili dvaja maturanti.

N

a Základnej škole v Novej Belej sa slovenčinu učí
20 žiakov. V nultej triede sa ju učia siedmi žiaci. V
prvej triede sú na slovenčine dvaja žiaci. Z radov
druhákov navštevujú slovenský jazyk traja žiaci a z tretej
štyria. V štvrtej triede chodia na slovenčinu dvaja žiaci.
V týchto triedach sa slovenčina učí ako dodatočný voliteľný predmet a vedie ju Mgr. Dominik Surma. V piatej triede
sa slovenčina nevyučuje. Medzi šiestakmi sa slovenčinu
učia dvaja. Tento ročník bol ešte pozostalosťou po Základnej škole so slovenským vyučovacím jazykom, ktorý sa učil
v starom systéme, to znamená, že okrem slovenského jazyka bola v slovenčine ešte telesná, výtvarná a hudobná
výchova. Záverom tohto školského roka bola daná posledná bodka za históriou Základnej školy so slovenským vyučovacím jazykom v Novej Belej. Šiestakov, podobne ako
mladšie ročníky, učil Mgr. Dominik Surma.
Na Základnej škole v Nedeci slovenský jazyk učí PhDr.
Žoﬁa Bogačíková. Na slovenčine má zapísaných spolu
29 žiakov. V Nedeci sa slovenský jazyk vyučuje od prvej
triedy, v ktorej sa na slovenčinu prihlásili traja žiaci, podobne ako v druhej triede. V tretej a štvrtej triede je na
slovenčinu zapísaných po päť žiakov. Najpočetnejšiu skupinku tvoria piataci, ktorých je deväť a v šiestej triede sú
štyria.
Na Základnej škole v Jurgove v súčasnos navštevuje slovenský jazyk 40 žiakov. Slovenčinu tu vyučuje Mgr.
Anna Šoltýsová, ktorú prvý polrok zastupoval Mgr. Jozef
Klukošovský. V prvej triede sa na slovenčinu zapísali ôsmi
žiaci, v druhej pia a v tretej štyria žiaci. Najpočetnejšiu
skupinku tvoria štvrtáci, ktorých je deväť. V piatom ročníku sú siedmi žiaci, rovnako ako v šiestej triede.
Na Základnej škole v Kacvíne je učiteľkou slovenského
jazyka Mgr. Alžbeta Górová. Na tejto základnej škole navštevuje vyučovanie slovenského jazyka celkovo 28 žiakov.
Z nultej a prvej triedy sa na slovenčinu neprihlásil nikto.
V druhej triede je na slovenčine desať žiakov, v tretej šesť.
Zo štvrtákov chodia na slovenský jazyk siedmi, v piatej
triede štyria a spomedzi šiestakov jeden žiak.
Na Základnej škole v Krempachoch nultú a prvú triedu vyučuje Mgr. Beáta Florczyková a druhákov, treakov,
štvrtákov a piatakov Mgr. Monika Pacigová. Do nultej trieročník 55

Medzi študentmi na lýceu v Jablonke

dy sa na slovenský jazyk zapísalo päť žiakov. Spomedzi prvákov sa slovenčinu učia štyria žiaci. V skupinke druhákov
je aktuálne najviac žiakov, t.j. deväť. Spomedzi treakov
chodia len dvaja. Zo štvrtej triedy sa zapísalo sedem žiakov, z piatej triedy štyria žiaci. V šiestej triede sa slovenský
jazyk nevyučuje. Všetkých žiakov zapísaných tento rok na
slovenčinu bolo 31.
Na Orave sa slovenčina vyučuje len na Základnej škole
č. 2 v Podvlku, ktorá je súčasťou Združenej školy v Podvlku. Slovenčinu tu navštevuje spolu 5 žiakov v rámci jednej
skupiny, ktoré vedie Mgr. Grażyna Kozaková. Z toho dvaja
žiaci sú z piatej triedy a traja žiaci zo šiestej triedy.
Na Gymnáziu v Krempachoch sa na slovenčinu celkovo
zapísalo 12 žiakov. Z toho v prvej triede traja žiaci, v druhej
triede dvaja a v tretej triede siedmi žiaci. Slovenčinu na
tejto škole vyučoval Mgr. Dominik Surma.
Na Gymnáziu v Nižných Lapšoch sa na slovenčinu zapísalo tento školský rok spolu 11 žiakov, z toho sa v prvej
triede učili 4 žiaci, v druhej triede 3 žiaci a v tretej triede 4
žiaci. Slovenčinu na tejto škole vyučovala Mgr. Mária Kačmarčíková.
Na Gymnáziu v Bialke Tatrzańskej sa v tomto školskom
roku slovenčina ani v prvom, ani v druhom ročníku nevyučovala, tzn. že na slovenčinu tento rok chodili len traja
žiaci z treeho ročníka, ktorí však tento rok končia. Či sa
bude na budúci rok slovenčina na tomto gymnáziu učiť,
závisí predovšetkým na budúcoročných prvákoch z Jurgova a Čiernej Hory. Slovenčinu tu tento školský rok vyučovala Mgr. Monika Bednarčíková.
O Združenej škole hrdinov Westerplae v Jablonke,
ktorú zvykneme nazývať lýceom v Jablonke, sme písali už v
aprílovom čísle, takže situáciu na lýceu v stručnos zhrnieme. Slovenský jazyk na tejto škole vyučuje Mgr. Anna Lenčovská. Slovenčina sa tu vyučuje v miešaných skupinách.
Najmladšiu tvoria prváci lýcea a druháci priemyslovky, ktorých bolo tento rok spolu 13. Stredná skupina prvákov lýcea a treakov priemyslovky tento rok nebola. V najstaršej
skupine, ktorú tvorili treaci lýcea a štvrtáci priemyslovky,
sa slovenčinu učilo 15 študentov, čo znamená, že dovedna
bolo na slovenčinu zapísaných 28 študentov.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Rada Európy o našich problémoch
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto MARIÁN SMONDEK

S

V rámci Európskej únie funguje viacero inštitúcií, ktoré sa
zaoberajú problematikou ochrany národnostných menšín. Jednou z nich je aj Poradný výbor pre Rámcový dohovor na ochranu
národnostných menšín (Advisory Committee on the Framework
Convention for the Protection of National Minorities – FCNM),
ktorý funguje pri Rade Európy. V dňoch 3. – 7. júna vykonali traja
členovia tohto výboru, a to: Aleksandra Bojadjieva z Macedónie,
Emilia Drumeva z Bulharska, Gjergj Sinani z Albánska, už tretiu
oficiálnu návštevu Poľska, aby sa oboznámili s problémami tu
žijúcich minorít a sledovali realizáciu spomínaného rámcového
dohovoru. Prvý júnový piatok zavítali aj do krakovského sídla
Spolku Slovákov v Poľsku, aby zistili aké problémy trápia slovenskú, rusínsku a arménsku komunitu.

tretnue sa uskutočnilo v priestoroch redakcie mesačníka Život. Slovákov reprezentoval gen. tajomník
Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris a prítomní redaktori – Agáta Jendžejčíková, Milica MajerikováMolitoris a Marián Smondek. V mene Rusínov vystupovali Helena Duć-Fajfer z rusínskej ﬁlológie na Pedagogickej
Univerzite v Krakove a Bogdan Gambal zo Spolku RUSKA
BURSA v Gorliciach. Arménov zastupoval Adam Terlecki
z Arménskeho kultúrneho spolku. Každá z menšín stručne
predstavila svoj status a najdôležitejšie problémy spojené
so životom tej-ktorej minority.
Podstatné skutočnos ovplyvňujúce život a fungovanie
slovenskej národnostnej menšiny v rámci Poľska načrtol
gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris v niekoľkých bodoch. Ako
prvú uviedol problemaku kultúrnych inštúcií menšín,
ktorých fungovanie je podmienené grantovým systémom,
čo neumožňuje plánovanú systemackú činnosť, keďže

Zástupcovia slovenskej menšiny

Predstavitelia Arméncov a Rusinov
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grant môže, ale aj nemusí byť udelený. Kultúrne domy
v oblasach, kde žijú Slováci spravujú samosprávy – gminy z verejných prostriedkov, ktoré sú využívané takmer
výlučne na podporu poľskej kultúry. Ak sa SSP obrá na
samosprávu napríklad s požiadavkou na získanie opustenej budovy, ktorá sa nachádza v obci, kde žijú Slováci, aby
tam mohol zriadiť slovenskú klubovňu, gmina túto budovu
zrazu potrebuje na iné účely. Tak to je vo Vyšnej (Malej)
Lipnici, kde stojí už dvadsať rokov opustená budova a keď
SSP vystúpil s požiadavkou na jej získanie, gmina Jablonka
sa ju rozhodla zbúrať a na jej mieste urobiť parkovisko pre
kaplnku, a to i napriek tomu, že SSP bol ochotný pri klubovni zriadiť aj parkovacie miesta.
Ďalším problémom je budovanie pamäti o histórii
a tradíciách slovenskej menšiny v Poľsku. Neexistuje totiž žiadna verejná inštitúcia, ktorá by sa zaoberala tiež
slovenskou minoritou. Inštitúcie fungujúce v regiónoch,
kde žili a žijú Slováci, ignorujú túto skutočnosť a venujú
sa výlučne budovaniu poľskej pamäti. Príkladom toho je
múzeum v Hornej Zubrici, ktoré prezentuje, okrem iného, tiež artefakty slovenskej materiálnej a duchovnej
kultúry, ale oficiálne sú prezentované ako poľské, prípadne goralské. Najkrikľavejším príkladom je usadlosť
Korkošovcov v Čiernej Hore. Táto umelecky talentovaná
rodina sa jednoznačne hlásila k slovenskej národnosti
a všetci jej členovia sa nakoniec vysťahovala do Československa, kde sa nezmazateľne zapísali do slovenského kultúrneho dedičstva. O ich slovenskom povedomí
nie je v spomínanom múzeu ani zmienka, nehovoriac
o tom, že informačné tabule sú v rôznych jazykoch, s
výnimkou slovenského.
Gen. tajomník spomenul ež problemaku vyučovania slovenského jazyka, ktoré po reforme školstva zápasí
s problémami, keďže neexistujú nové metodické príručky,
programy, učebnice, či slovníky. Problém spočíva aj v regionálnej výchove, ktorá v oblasach, kde žijú Slováci absolútne ignoruje existenciu slovenskej národnostnej menšiny. Na záver sa zmienil o cirkevnej otázke, a to v súvislos
s uzavretým konkordátom, ktorý prejudikuje práva národnostných menšín na sv. omše v ich jazyku, no napriek tomu
v obciach, kde by mali byť sv. omše v slovenskom jazyku,
nepôsobia slovenskí kňazi, pričom poľskí kňazi často, buď
pre nedokonalú znalosť jazyka alebo z iných dôvodov, toto
právo obmedzujú.
Po vypoču predstaviteľov prítomných menšín sa rozprúdila krátka diskusia. V súvislos so Slovákmi hos zaujímalo aj to, aké sú vzťahy a kontakty slovenskej menšiny
s materským štátom a či existujú bilaterálne zmluvy týkajúce slovenskej minority. V tejto súvislos gen. tajomník
SSP upriamil pozornosť predovšetkým na zmluvu v oblas
školstva, ktorá nezohľadňuje reformy uskutočnené po jej
prija v oboch štátoch a nezodpovedá našim potrebám, čo
sa týka tak pedagógov ako aj študentov. Na záver členovia
FCNM skonštatovali, že sa budú ďalej zaoberať načrtnutými problémami, a to z perspek vy záväzkov poľského
štátu vyplývajúcich z Rámcového dohovoru na ochranu
národnostných menšín.

ročník 55

JUREK BOŻYK OSLAVOVAL
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Už tridsaťpäť rokov pôsobí na umeleckej scéne ako profesionál
krajanom známy čestný predseda krakovskej miestnej skupiny
Spolku Slovákov v Poľsku a veľký priateľ Slovákov Jurek Bożyk.
Práve toto výročie sa rozhodli uctiť si jeho priatelia z umeleckej
branže a 4. júna usporiadali na jeho počesť koncert, ktorý finančne zabezpečil Spoločensko-kultúrny fond „Remedium“ a odbor kultúry Mestského úradu v Krakove. Koncert sa uskutočnil
v priestoroch kultúrneho domu na krakovskom sídlisku v Novom
Bieżanowe pod organizátorskou taktovkou vedúcej odboru umenia Krystyny Szybalskiej-Wilk.

J

urkovi prišli odovzdať svoje hudobné i slovné pozdravy viacerí umelci, medzi ktorými nechýbali kolegovia z
hudobných skupín, kde Jurek momentálne pôsobí. Zo
skupiny Dekadencia to boli speváčka Anna Żeber a huslista
Jacek Kołodziejczyk a zo skupiny Bożyk Trio sa predstavil
Andrzej Marhewka so svojou trumpetou a Marek Michalski s bendžom. Okrem nich vo vyše dvojhodinovom programe vystúpili: Mieczysław Święcicki známy z účinkovania
v kultovom kabarete v pivnici Pod Baranami, chlapci z hudobnej skupiny Püdelsi Piotr Foryś a Matragon, gitarista
Tomasz Kobiela, basista Michał Rapka, trombonista Janusz
Nowak i Jurkov brat Piotr Bożyk s poľovníckymi piesňami.
Celým programom sprevádzala redaktorka krakovského
Przekroju Bogna Wernichowska, pričom najdôležitejším
účinkujúcim a hlavnou hviezdou bol prirodzene oslávenec
Jurek Bożyk.

Zaplnenému hľadisku interpre zahrali a zaspievali viacero skvelých skladieb v jazzovom i rockovom duchu a diváci sa dočkali ež niekoľkých vpných bonmotov. Na záver programu sa podávala fantascká torta a Jurek prijímal
početné gratulácie. Medzi gratulantmi samozrejme nechýbali ani Slováci – Ľudomír a Milica Molitorisovci. Pekný
večer pokračoval voľnou zábavou plnou spevu a pekných
spomienok na začiatky i neskoršie obdobia profesionálnej
dráhy oslávenca.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Nahliadnime do kostola v Orávke
autor MARIÁN SMONDEK
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Orávke patrí nepochybne ku skvostom sakrálnej architektúry. Postavený bol v rokoch 1651 – 1658.
Svätyňa bola posvätená v roku 1715. V zmysle zásady cuius regio,
eius religio (koho panstvo, toho náboženstvo) bola horná Orava
v tom čase protestantským územím, s dvoma evanjelickými
farnosťami. A keďže v Uhorsku zmietanom povstaniami
bol nedostatok katolíckych kňazov, Habsburgovci
v rámci kontra reformačného hnutia pozývali
na svoje územia poľských kňazov. Takto sa
v roku 1648 dostal do Orávky Ján Ščechovič z Ratulova, ktorý začal stavať
na hornej Orave drevený kostol.
Najprv bola postavená veža,
ktorej dolná časť slúžila
ako kaplnka, a následne bola vedľa postavená
svätyňa.

obrazy znázorňujú výjavy zo života patróna kostola – sv.
Jána Krsteľa. Neprehliadneme však ani 55 svätcov, ktorí
na nás hľadia z každého kúta svätyne.
Pozastavme sa však pri dekalógu, teda pri desatore. Namaľované je na balustráde chóru. Umiestnené je
na mieste, ktoré si síce pri vstupe do kostola všimneme,
avšak počas sv. omše je ukryté pred pohľadmi veriacich,
pretože pozerajúc sa na oltár sa jednoducho nachádza za
našim chrbtom. Pred očami sa opäť objaví cestou von.
Azda preto, aby si veriaci človek tesne pred východom
z kostola uvedomil, ako by sa mal správať, aby dokázal
rozlíšiť dobré od zlého. Tieto obrazy, pochádzajúce
z 18. storočia, sú však vzácne nielen pre veriaci
ľud ako znamenia na ceste k spáse, ale i pre
etnografov, pretože je na nich zobrazený ľud
v dobovom oblečení, a to znamená, že je to
najstaršia obrazová prezentácia ľudového
oblečenia a oravských krojov vôbec.
Na jednotlivých obrazoch sú znázornení rôzni ľudia – boha, chudobní, mešťania, vidiečania v dobovom oblečení pri rôznych,
často však každodenných
činnosach. Na obrazoch
nechýba ani Nebeský
Otec alebo Ježiš znázorňujúci
dobré
skutky a diabol
ako
nástraha
všetkého, čo
je zlé. Obrazy pred-

S

íce samotná
výstavba
tejto pamiatky trvala „len“ 7 rokov, jeho
výzdoba do dnešnej
podoby trvala desaťročia.
Maľby v kostole boli dokončené až v roku 1711. Oltáre boli
vyrezávané v neskorobarokovom
slohu.
Po vstupe do tmavých priestorov
tohto vzácneho kostolíka, kam slnečné
lúče prenikajú cez neveľké okná, sa nám
naskytá nádherný obraz biblie pre chudobných – biblie v obrazoch. Hádam ani len ten
najmenší kúšk steny nezostal ponechaný bez
úžitku. A tak sa pri vstupe do kostola dostávame
do sveta stredoeurópskych svätcov, nahliadneme do
pekla, neba i očistca a takež nájdeme najdôležitejšie
desatoro predstavené jazykom chudobných. Najväčšie
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stavovali
rôzne
neduhy,
zlé skutky, ale i e
dobré, Bohu milé. Takto sa chudobný človek učil,
aké skutky ho privedú do neba
a ktoré do pekla. Zaujímavosťou
tohto cyklu je skutočnosť, že obrazy
nemajú rovnaký rozmer.
7/2013

Na prvom obraze, ktorý predstavuje
prvé prikázanie, sú zobrazené dve bohatšie
ženy, ktoré liečia muža s obviazanou hlavou
pomocou kúziel. Ich symbolom je diabol,
ktorého predstavuje čierna chmára v zrkadielku, ktoré drží jedna zo žien. Na obraze
vidíme aj Nebeského Otca, ktorý je zobrazený kdesi ďaleko za oknom.
Aj na druhom obraze je diabol, ktorý radí
hráčom. Muži na obraze hrajú v krčme karty,
klamú, a pritom ich obsluhuje bohatšie oblečená krčmárka s džbánom.
V tretej scéne sa prenášame podľa oblečenia asi do bohatej rodiny, ktorá sa modlí
v sviatočný deň. Kladný príklad je v kontraste s pracujúcim gazdom, ktorý mlá vonku
za oknom žito s diablom nad sebou.
Aj štvrtý obraz zobrazuje bohatú pravdepodobne mešansku rodinu – rodičov a ich
de, spomedzi ktorých najstarší syn kričí na
otca, alebo mu hrozí. Na ramene syna je
znázornený diabol.
Piate prikázanie na piatom obraze zobrazuje pravdepodobne troch zbojníkov, ako
bijú palicami krvácajúceho muža schúleného na zemi, nad ktorým sa skláňa žena.
Šieste prikázanie zobrazuje zámockú
spálňu s baldachýnom a závesom a zobrazuje starozákonnú scénu, v ktorej chce Pufarova manželka zviesť Jozefa, ktorá je opísaná
v knihe Genezis 39, 1-23.
Ďalší, siedmy obraz, zobrazuje krajinku
so štyrmi stromami, a cesčkou po ktorej
kráčajú dvaja muži, ktorí sú oblečení do dobových oravských krojov z 18. storočia a vedú za sebou voly.
Ôsme prikázanie zobrazuje situácia pravdepodobne na úrade spojenú s krivou prísahou, pretože nad jednou osobou, ktorá práve prisahá, je namaľovaný diabol. Na obraze
je znázornený takež uhorský hajdúch.
Obraz deviateho prikázania zobrazuje
vnútro domu s obrazom Panny Márie s malým Ježiškom. Osoby zobrazené na obraze
sú oblečené do uhorského dobového oblečenia – žena modliaca sa pod obrazom Panny Márie, za ňou hajdúch a jej prichádzajúci
manžel.
Posledné, desiate prikázanie je vložené
do oravskej scenérie, na pozadí ktorej dominuje ako keby Babia hora. Zobrazuje bohatší dvor s domácimi zvieratami v prvej čas
obrazu, za ktorými sú namaľovaní v pozadí
chudobní paseri.
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Chlapci v pesničke Ja ju zbožňujem

ČIERNA HORA

Deň školy sv. Kráľovnej Hedvigy
autor DOROTA MOŚ
Škola hrou a zábavou je snom asi všetkých detí, a to bez kníh,
úloh a písomiek. V Čiernej Hore od Jurgova Základná škola sv.
Kráľovnej Hedvigy usporiadala 9. júna t.r. Deň školy sv. Kráľovnej
Hedvigy. Spomienka na sv. Kráľovnú Hedvigu pripadá v cirkevnom
kalendári na 8. júna, čiže to pekne spojili. Učitelia sa v spolupráci
s rodičovskou radou dohodli, že toto podujatie urobia v nedeľu
a spoja ho s rodinnou veselicou. Je to deň, kedy všetci majú voľno
a ľahšie je nájsť si čas na oslavu a športové zápolenia.

N

ajprv sa konala sv. omša, ktorú celebrovali dp. farár Stanislaw Malarz a dp. kaplán Łukasz Czarnik na
úmysel všetkých žiakov, učiteľského zboru a rodičov. Po bohoslužbe sa začal na školskom ihrisku kultúrny
program, ktorý pre všetkých záujemcov pripravili učitelia
so svojimi žiakmi, kým rodičovská rada sa postarala o občerstvenie. Diváci si mohli kúpiť tombolu, ktorej výťažok
bol určený pre potreby školy. Pre maškrtníkov boli pripravené chutné zákusky a ak niekomu už škrkalo v bruchu,
mohol si dať grilovanú klobásku.
Kultúrny program začal rodinným kvízom, v ktorom
sa overovali poznatky o sv. Hedvige. Súťaže sa zúčastnili
žiaci spolu so svojimi rodičmi alebo súrodencami. Musím
zdôrazniť, že poznatky mali veľmi rozsiahle. Neskôr sa na
javisku predstavil folklórny súbor zo základnej školy, ktorého vedúcim je Marián Kikla. Je to úplne nové zoskupenie,
pretože nacvičuje iba rok, ale už prinieslo radosť obyvateľom svojej obce. Bolo to zreteľné podľa toho, aký veľký
potlesk zožali. Po ňom divákom zahrala ľudová kapela, ktorú takež nacvičuje M. Kikla. Veľký úspech zožali chlapci,
ktorí uviedli populárnu pesničku Ja ju zbožňujem (poľ. Ja

Futbalový zápas

Športom k zdraviu

Detský súbor zo základnej školy

Kvíz pre celé rodiny

Zhromaždení diváci
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uwielbiam ją) poľskej skupiny Weekend. Svojím výkonom
ohúrili publikum. Pani učiteľka telesnej výchovy zas pripravila spolu so žiačkami ukážku cvikov na stepoch.
Uskutočnil sa ež futbalový a volejbalový turnaj,
v ktorom súperili žiaci, rodičia i učitelia. Počas tohto
kultúrneho programu rodičovská rada rozdala všetkým
deťom navštevujúcim základnú školu sladkos pri príležitos Dňa de .
7/2013

Rozprávka o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch

DFS Osturňačik z Osturne

Piknik „Na vyšnom konci Lapšanky“
autor DOROTA MOŚ

U

čitelia zo základnej školy v Lapšanke v spolupráci s rodičovskou radou zorganizovali rodinný piknik s názvom „Na vyšnom konci Lapšanky“, ktorý sa konal 16.
júna t.r. Tento rok im prialo aj počasie, vďaka čomu prišli
početní diváci, ba celé rodiny s deťmi. Na úvod kultúrneho
programu scéna patrila hosťujúcemu DFS Osturňačik z Osturne. Súbor predstavil domáci folklór a detské hry, ako sa
de voľakedy hrali na dedine. Po rezkých melódiách a tancoch de z Osturne, javisko patrilo už najmladším žiakom
zo Základnej školy v Lapšanke, ktorí zahrali pre všetkých
rozprávku o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch v réžii Barbary Trzopovej, kým trošku staršie de uviedli scénku Sušenie ľanu. Samozrejme, scénka bola uvedená v nárečí a boli
do toho zapracované aj detské hry vo voľnom čase. Žiaci
predstavili ukážky z hier našich starých rodičov. Starší žiaci
predviedli ež humorné scénky a vpy. V milej atmosfére
sme si mohli vypočuť pesničky v anglickom jazyku, ktoré so
žiakmi prípravila učiteľka anglického jazyka Katrína KurucChmiel. Organizátori sa postarali o dobrú zábavu a pripravili
pre divákov rôzne spoločenské hry. Bol priestor vyskúšať
svoje hudobné nadanie v karaoke. Kto zasa chcel ukázať
svoju fyzickú zdatnosť, mohol sa prihlasiť na preťahovanie
lana. V ďalšej hre bol dôležitý čas. Na pódium boli pozvane
manželské páry. Páni mali zaviazané oči a mali nakrmiť svoje
krajšie polovičky, pričom smiechu bolo neúrekom. Jednou
z ďalších súťaží bolo šúpanie zemiakov na čas. Nielen dámy,
Preťahovanie lana malo mnohých záujemcov
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ale aj páni v tejto súťaži uspeli na celkom slušnej úrovni.
Uskutočnil sa aj futbalový zápas žiakov ZŠ z Lapšanky a z
Tribša. Tento zápas vyhrali hosa a richtár Lapšanky Svočik
zagratuloval hosťujúcemu družstvu k výhre a udelil im Pohár
richtára. Počas futbalového zápasu hrala hudobná skupina
„Orły“ z Repísk. Starší strávili v milej atmosfére nedeľnajšie
poobede, porozprávali sa so známymi a deťom ež nechýbali atrakcie. Najväčší záujem bol o šmýkačku a trampolínu.
De si zamaškrli aj na cukrovej vate. Veľká rada bola pred
pani učiteľkou, ktorá maľovala detské tváre podľa želania.
Skutočne nemala čas oddychovať, pretože de prejavili obrovský záujem o jej stánok. Výťažok z akcie bol určený na
školské potreby.

Starodávne detské hry pri sušení ľanu

Početní diváci

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Horčičné zrnko
spracoval vdp. ThDr. Viktor Pardeľ

ich matky, ženy, sestry. Menej ich vidieť v kostole, menej
ich vidieť pri modlitbe. Aj ich úlohou je hľadať a nachádzať
lepší podiel, ktorý nám ponúka Kristus vo svojom slove.

14. 7. 2013
15. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 10, 25 – 37)

28. 7. 2013
17. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 11, 1 – 13)

Ježiš mohol odpovedať znalcovi zákona stručne: „Každý
je tvoj blížny!“ Použil nato podobenstvo a jeho posolstvo
bolo tak jasné, že znalec zákona už viac nešpekuloval, nekládol ďalšie otázky. Dostal odpoveď, z ktorej sa dozvedel:
„Žijú okolo vás ľudia, ktorí nie sú Židia a majú viac súcitu
a milosrdenstva ako vy.“
Evanjelium nás učí, že sa nedá niekoho odpísať a povedať, že nepatrí do skupiny blížnych. Medzi Jerichom a Jeruzalemom ležal ranený bez totožnos. Samaritán nepreveroval o koho ide, neskúmal, či bude niečo z toho mať,
ak sa prejaví milosrdne. Jednoducho konal, lebo to bolo
potrebné. Ak sa my ocitneme v podobnej situácii, očakáva sa, poskytnúť prvú pomoc a privolať záchranárov. Veľa
životov sa uchránilo tým, že boli oči otvorené na biedu
núdznych a prišla pomoc. Otvárajú sa nám i ďalšie príležitos, pri ktorých sa overí náš postoj k blížnemu. Koľkokrát
je v našej blízkos niekto, kto nie je doráňaný fyzicky, ale
má rany na duši. Je precitlivený, výbušný, večne smutný
alebo rozčúlený. Prejaviť sa ako milosrdný Samaritán v takých situáciách je veľmi ťažké a predsa tak potrebné.

Keď urobili anketu v jednom katolíckom periodiku
o tom, čo chcú veriaci najčastejšie počuť na kázni, na prvom mieste bola modlitba. Chcú počúvať príhovory, kázne,
homílie a katechézy o modlitbe. Cez modlitbu vstupujeme
do kontaktu s Bohom, modlitbou budujeme s ním vzťah
a v modlitbe spoznávame jeho vôľu. Na jednom stretnu s birmovancami zaznel názor, že modlitba je monológ,
veď predsa pri modlitbe rozpráva iba ten, kto sa modlí. Lenže v modlitbe musí mať priestor Boh. Ak sa modlím sám a v chu, príde chvíľa, keď tok mojich myšlienok
sa zastaví a ja budem počúvať. „Mnoho ráz a rozličným
spôsobom hovoril kedysi Boh...“ (Hebr 1, 10). Kedysi nie
je dávna a skončená minulosť, pretože Boh sa prihovára
v každom čase. Hovorí slovami Svätého písma, v Tradícii,
v životopisoch svätých. Hovorí predovšetkým v srdci každého človeka, keď sa rozozvučí hlas nášho svedomia, alebo keď prežívame vnútornú radosť. Boží hlas zaznieva zo
Svätého písma a naše srdce ho môže počuť. Ak sa chceme
naučiť jeho hlas rozlišovať, treba si s ním vybudovať dôverný vzťah. Pusť Boha k slovu pri modlitbe a odlíšiť jeho
hlas od všetkých iných hlasov.

21. 7. 2013
16. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 10, 38 – 42)
Betánia a v nej dom Lazára, Marty a Márie boli pre Ježiša známe miesta. Navšvil ich viackrát a cestou do Jeruzalema Ježišovi s učeníkmi dobre padlo, keď si mohli oddýchnuť a prenocovať. Pri jednej z návštev sa odohrala situácia,
keď si Marta pocvo plnila úlohy, ktoré sa od nej ako hosteľky očakávali. Ježiš bol iste vďačný hosť a nepodceňoval
Marnu službu. Avšak upozornil na prílišný dôraz nato, čo
nie je najpodstatnejšie a nepotrebný nepokoj kvôli tomu.
Ak by si bol obidve vypočuli jeho slovo a potom sa pusli
do prípravy, iste by boli všetko shli načas a k spokojnos hos. Ženy v domácnos majú v čase nedieľ i sviatkov
viac povinnos. Aby bolo sviatočné stolovanie, sviatočné
menu, sviatočná atmosféra, musia zmobilizovať svoje sily
a vložiť ich do prípravy. Ak je žena zodpovedná za vedenie
domácnos, výchovu de, chodí do práce, ťažko je pre ňu
nájsť si voľnú chvíľu a žiť spokojne. O to viac potrebuje čas
na sšenie, modlitbu a mať Boha na inom mieste ako na
poslednom. Ak obráme pohľad na mužské pokolenie, tak
treba konštatovať, že muži dbajú o modlitbu menej ako
10
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4. 8. 2013
18. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 12, 13 – 21)
Evanjelium pripomína deﬁnivne stretnue s Kristom, ktoré nastane vo chvíli, keď opusme tento svet.
Ak nie sme pripravení na toto stretnue, tak je to preto,
že v mlados i v dospelos sme prejavovali slabý záujem
o stretnua s neviditeľným Kristom. Na takéto stretnua
je veľa príležitos. Takýmto stretnum je každé čítanie zo
Svätého písma, každá sústredená modlitba a predovšetkým každé prijae Eucharise. Keď konáme dobre, vtedy
takisto svedčíme o neviditeľnom Kristovi a preukazujeme
dobro blížnemu, v ktorom je ukrytý Kristus. Veď predsa,
čo spravíme komukoľvek z jeho maličkých, urobíme to
jemu. Je chvályhodné, ak môžeme celkom spokojne povedať, že takéto stretnua v našom živote neabsentujú.
Naše pravidelné prijímanie Eucharise do pripraveného
srdca je prípravou na viditeľné stretnue na konci nášho
života. Kto je pripravený s láskou prijať Krista tajomne prítomného v Eucharisi, ten bude pripravený na stretnue
zoči – voči a žiť s ním celú večnosť.
7/2013

NOVÁ BELÁ

Zlatá svadba
autor DOROTA MOŚ
Krása lásky spočíva v tom, že vyklíči z maličkého semienka
a po celý spoločný život rozkvitá a zreje. Je to neopakovateľné
čaro, ktoré posilňuje vzťah a upevňuje ho. Presvedčili sa o tom aj
zlatí jubilanti manželia Anna a Štefan Mušovci z Novej Belej, ktorí
21. júla t.r. oslávia 50. výročie spoločnej manželskej púte.

A

nna Mušová sa narodila 22. mája 1938 v slovenskej rodine Dominika a Anny (rod. Klimčákovej)
Kalatových. Mala staršiu sestru Žoﬁu, ktorá bývala v rodnom dome v Novej Belej a mladších bratov: vdp.
Dominika Kalatu, ktorý bol najskôr vo farnos vo Varšave
a neskôr vycestoval na misie do USA, brat Ján a najmladší
brat Franšek bývajú spolu so svojimi rodinami v Spojených Štátoch Amerických.
Anna ukončila základnú školu v rodisku a neskôr jej kroky smerovali na slovenské lýceum do Jablonky. Po úspešnom absolvovaní maturitných skúšok bol jej životný cieľ
a sen bližšie k realite. Vedela, že sa chce stať učiteľkou a
vždy snívala o tomto povolaní, preto už ako absolventka
jablonského lýcea sa rozhodla pre učiteľské štúdium v Raciborzu. Neskôr, po dovŕšení tohto štúdia sa jej prvým
pracoviskom stala Základná škola v Repiskách - Bryjovom
Potoku. Pracovala tam vyše desať rokov. Jej spomienky na
prvé pracovisko sú veľmi milé i pri počúvaní jej rozprávania o uplynulom období som mala dojem, ako keby som sa
ocitla v inej dobe. Vzhľadom k dnešným pomerom, obraz
života uvedený Annou voľakedy, by pre dnešné de znel
ako neuveriteľný. Začala to: - ...keď som pracovala v Repiskách, vtedy ešte nechodili autobusy ako dnes, v zime sme
sa borili v snehu až po pás... Pre dnešné de hádam by to
bolo možno aj zábavné, no zábava by skončila, ak by bolo
potrebné vo veľkej zime prejsť niekoľko kilometrov peši.
Napriek tomu Anna spomína veľmi rada na svoju prvú
školu. Dokonca si pamätá na svojich prvých žiakov a ich
rodičov. S nostalgiou spomína na zašlé časy a povedala, že
ľudia boli vtedy voči seba úprimnejší. Vyučovala na prvom
stupni základnej školy v slovenskom jazyku. Potom Anna
úplne zmenila prostredie a päť rokov pracovala v Krakove,
kde sa presťahovala so svojim manželom Štefanom Mušom, za ktorého sa vydala 21. júla 1963. Zosobášili sa v Łodygowicach pri Bielsku-Białej, odkiaľ jej manžel pochádza.
Štefan sa narodil 26. augusta 1937. Mal staršiu sestru,
ktorá už zomrela. Je povolaním elektrikárom a bol hlavným
stavbyvedúcim pri elektriﬁkácii obce Nová Belá. Prakcky
prácu mal vždy mimo domu a cestoval po celom Poľsku.
Práve vďaka svojej práci sa zoznámil s Annou. A svoj nový
domov našiel práve v Novej Belej.
- V Krakove bol úplne iný život, za celých päť rokov,
konštatuje Anna s úsmevom - som nevidela sneh. Neskôr
Annina matka ochorela, čo urýchlilo jej rozhodnue presťahovať sa naspäť do rodiska. Dozvedela sa, že je voľné
pracovné miesto v škole v Novej Belej a preto Anna neváhala. Chcela pomôcť svojej matke v starobe. V Novej Belej
ročník 55

pracovala až do dôchodku a potom ešte asi štyri roky na
pol úväzku. Učila prvý stupeň a biológiu. Chodila so žiakmi
na zájazdy na Slovensko a zúčastňovala sa kurzov slovenského jazyka pre učiteľov v Braslave. Tieto roky hodno
ako naplnené prácou, ale aj radostnými okamihmi.
Anna a Štefan vychovali dvoch synov Marka a Jaroslava.
Obidvaja majú svoje rodiny a zla jubilan sa tak dočkali
piach vnukov, ktorí sú ich radosťou v jeseni života. Anna
vždy so záujmom sleduje krajanské dianie. Nápomocný je
jej v tejto súvislos aj časopis Život, ktorého je vernou čitateľkou už dlhé roky.
Návod na úspešné prežie spoločných rokov nikto nepozná. Ani naši jubilan ho nemajú, ale majú k tomu dobrý prístup: - 50 rokov manželstva nám ubehlo veľmi rýchlo,- podotýka Anna. - Zdá sa, ako keby to bolo iba včera,
čo sme sa s manželom zoznámili, že to bolo nedávno. Tých
50 rokov sa nám naplnilo radosťami, ale aj starosťami každodenného života. Brali sme, čo nám život prinášal a aj
stále prináša.
Do ďalších spoločných dní prajeme manželom Mušovcom veľa zdravíčka, ktoré je potrebné a rados z každodenných okamihov, ktoré posilňujú manželské puto a zrelú
lásku.

Drahí naši jubilan!
Uplynulo rôčkov neúrekom päťdesiat,
čo rozhodli ste sa pri sebe verne stáť.
V dobrom sa radovať a v zlom neklesať.
Človek človeku časom mal by byť,
kde dočká sa všetkého, čo si prial.
Človek človeku srdcom mal by byť,
v ktorom nájde, koho miloval.
Tisíc kvetov na lúke rase,
nech každý prinesie Vám šťase.
Tisíc vlniek po mori sa plaví,
nech ste dlho medzi nami zdraví.
K zlatej svadbe tento krásny pozdrav pre Vás
zasiela celá rodina, aby Vás pri srdci hrial.
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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 II.
autor PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

S

voju úlohu pri vysťahovaní obyvateľov pripojených čas Spiša a Oravy zohrávali aj
hospodárske dôvody. Odísť do ČSR sa javilo ako najlepšie riešenie pre obyvateľov, ktorí
po prechode frontu prišli takmer o všetko. Išlo
najmä spišskú obec Vyšné Lapše a oravskú obec
Nižná Lipnica. Značné vojnové škody na Orave
utrpeli aj obce Jablonka a Chyžné.1 Neisté pomery na pripojených územiach a národnostná
diskriminácia, ktorá sa prejavovala aj v hospodárskej oblas bola tož v príkrom proklade
s možnosťou získať v ČSR majetky po Nemcoch
či Maďaroch. Ako príklad takejto emigrácie
môže poslúžiť životný príbeh Štefana Ignáca
Pastvu, ktorý v noci zo 4. na 5. februára 1947
prekročil s manželkou a ani nie jednoročným
synom Krištofom ilegálne hranicu pri Bobrove,
aby odišiel ku svojmu svokrovi, ktorému bolo
pridelené hospodárstvo po Nemcoch na Sliezsku: „Počas
prechodu fronty r. 1945 cez našu obec, Nižnú Lipnicu, vyhorel mi do základu dom i so všetkým príslušenstvom. Nemci
mi vzali jedného koňa, jedna krava zhorela a dve ošípané zobrali Rusi. (...) Okrem môjho domu bolo v našej obci
ešte 300 domov zničených a spálených. 75 ľudí v našej obci
prišlo o život – boli zabi alebo zhoreli. Život po prechode
fronty bol hrozný a pomoc neprichádzala odnikadiaľ. Aby
som sohnal nejaké obilie na siae, bol som prinútený predávať v Trstenej poľský tabak a za takto získané peniaze
nakúpiť si obilia: žiť sa muselo! I keď naša obec bola na
hornej Orave jednou z najviac vojnou zničených obcí, poľská vláda nikomu nepoukázala podporu na znovuvýstavbu svojich domčekov. Pre eto príčiny a jednak preto, že
18. júľa 1945 obsadila poľská armáda pro vôli obyvateľstva hornú Oravu, Slováci v húfoch utekali na Slovensko.“2
Možnosť usadiť sa na majetkoch spišských Nemcov využili
ež pohorelci z Vyšných Lápš, a to hneď po prechode frontu, vo februári až máji 1945, keď sa necelá dvestovka Vyšnolapšanov usadila na nemeckých majetkoch v Žakovciach.3
1
Archiwum Państwowe w Krakowie, oddział Nowy Sącz - Spytkowice (ďalej AP Kr. Nowy Sącz – Spytkowice), fond Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu (ďalej SP Nowy Targ), Sprawozdanie gminy Jabłonka
z kwietnia 1945, sign. 31-1045-24.
2
ŠA Bytča, KU, Zápisnica napísaná KUSO v Trstenej napísaná so Štefanom Ignácom Pastvom z Nižnej Lipnice 5. februára 1947, šk. 3.
3
ŠAL Poprad, fond Obvodný úrad Miestnych národných výborov
(ďalej OÚ MNV) Vrbov, Súpis utečencov zo Spiša a Oravy z 23.5.1947,
76 prez./1947.
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Spišská Stará Ves bola zvyčajne prvým záchytným bodom utečencov zo Spiša

Neskoršie emigračné vlny súviseli ež s hľadaním zamestnania, keďže vojnovými následkami poškodené roľnícke
hospodárstva nedokázali uživiť pomerne početné rodiny.
Navyše celé krakovské vojvodstvo trpelo značnou preľudnenosťou4 a tak nájsť prácu v ňom bolo ťažké. Na druhej
strane v ČSR bol nedostatok pracovnej sily a československé orgány sa koncom štyridsiatych rokov dokonca pokúsili
na tomto území o nábor pracovníkov5. V marci 1946 hlásil
okresný veliteľ MO v Novom Targu, že v poslednom čase
veľa ľudí z Oravy, skupiny od 30 do 50 osôb, prechádza cez
„zelenú hranicu“ na Slovensko a odaľ do Čiech, kde sa
chcú zamestnať v poľnohospodárstve.6
Ďalším dôvodom na útek do ČSR, a to predovšetkým
u mladých mužov, bola snaha vyhnúť sa vojenskej službe
v poľskej armáde a nastúpiť túto službu v ČSR. Prekročenie hraníc za týmto účelom sa dialo nielen bezprostredne
po pripojení čas Spiša a Oravy k Poľsku, ale aj neskôr.7
4

Archiv Kanceláře prezidenta republiky v Praze (ďalej AKPR Praha),
Tajne 1945-1947, Horní Orava a Spiš, Zpráva MZV z 20. októbra 1949,
T445/46, šk. 26.
5
AKPR Praha, Tajne 1945-1947, Horní Orava a Spiš, Zpráva o situaci
slovenského obyvatelstva v Horní Spiši a Oravě z 10. novembra 1949,
T445/46, šk. 26.
6
Archiwum Państwowe w Krakowie (ďalej AP Krakov), fond Urząd
Wojewódzki Krakowski (ďalej UW Krakov), Raport Powiatowego Komandanta w Nowym Targu z 7.31946 a Sprawozdanie SP z 12.3.1946,
sign. UW II 1075.
7
Existovali rodiny, v ktorých sa všetci synovia dali do služieb československých bezpečnostných zložiek. Napr. v Nedeci v rodine Ondreja
Madeju, ktorý mal troch synov, jeden slúžil v stráži československého

7/2013

Prvou záchytnou stanicou utečencov z Oravy sa stala Trstená

Napríklad koncom roku 1946 prebehlo na územie Slovenska viacero mládencov, ktorí mali
nastúpiť vojenskú službu v poľskej armáde.8
O tomto probléme informoval vojenský referát
krakovského vojvodstva začiatkom roku 19479,
ale takež v druhom štvrťroku, kedy ušlo na
Slovensko 123 brancov10. Brannej povinnos
v Poľsku sa obyvatelia pripojených čas Spiša
a Oravy vyhýbali i v neskoršom období, napr.
ešte aj v roku 1949 prebehlo do ČSR 57 brancov11 a poľská strana žiadala o vydanie 96 osôb,
ktoré sa vyhýbajú vojenskej službe v Poľsku a 51
osôb, ktoré ušli pred nastúpením všeobecnej
povinnos „Služba Poľsku“12. Zaujímavosťou je,
že útekom do ČSR sa niekedy pokúšali zachrániť aj členovia bánd, ktoré prepadávali o.i. hospodárstva Slovákov na
Spiši a Orave či pracovali na polonizácii týchto území.13
Prvou záchytnou stanicou utečencov z Oravy sa stala Trstená, kde bola pre nich zriadená spoločná kuchyňa
i dočasné ubytovanie. Keď po obsadení hornej Oravy poľským vojskom nadobudlo vysťahovalectvo omnoho mohutnejšie rozmery14 a vojnou zničená Trstená už nebola
schopná nárazovo pojať síce ľudí, veľká časť evakuantov
sa postupne presúvala do Dolného Kubína, kde boli lepšie
ubytovacie podmienky.15 Ani toto oravské mestečko však
nebolo pripravené na také množstvo utečencov, a tak sa
nakoniec centrum hornooravských evakuantov utvorilo
až oblas Turca, v obci Sklené, kde boli dočasne osídlení
na nemeckých majetkoch. Tu sa presťahovala aj Národná
rada hornej Oravy16, v predstavenstve ktorej boli bývalí
predsedovia MNV k Poľsku pripojených hornooravských
prezidenta, druhý padol v boji o Liptovský Mikuláš a tre prebehol hranice a prihlásil sa 1. októbra 1945 k nástupu do vojenskej služby v ČSR.
AMZV Praha, ZU Varšava, List štátneho tajomníka MZV Predsedníctvu
sboru povereníkov z 8.10.1945, zložka 40, šk. 106.
8
ŠA Bytča, KU, Sťažnosť KU na zaobchádzanie čsl. bezpečnostných
orgánov so Slovákmi z hornej Oravy z 30.12.1946, šk. 3; ŠA Bytča, KU,
List Úradu Predsedníctva SNR KU v Trstenej z 25.11.1946, šk. 3; AMZV
Praha, ZÚ Varšava, Spiš a Orava, zložka 2, šk. 107.
9
AP Krakov, UW Krakov, Sprawozdanie z referatu wojskowego z okresu od 1.1. – 31.3.1947, sign. UW II 154.
10
AP Krakov, UW Krakov, Sprawozdanie z referatu wojskowego za II
kwartał 1947, sign. UW II 154.
11
AKPR Praha, Tajne 1945-1947, Horní Orava a Spiš, Zpráva o situaci
slovenského obyvatelstva v Horní Spiši a Oravě z 10.11.1949, T445/46,
šk. 26.
12
ŠAL Poprad, ONV Spišská Stará Ves, Poľskí štátni príslušníci – ilegálny prechod do ČSR, 264/1949, šk. 25.
13
Koncom roku 1946 ušiel do ČSR Valent Iglar z Fidmana, ktorý pracoval ako informátor a propagátor známeho polonoﬁla Ferdynada Machaya. Ušiel pred podozrením so spolupráce s ozbrojenými bandami.
AMZV Praha, ZÚ Varšava, Związek Zamagurski – list veľvyslanectva vo
Varšave MZV v Prahe z 24.4.1947, zložka 3, šk. 107.
14
Ešte koncom júla, keď už bola veľká časť utečencov v Sklenom,
vydali v záchytnej stanici v Trstenej 838 raňajok. ŠA Bytča, KU, Denný
stravný záznam záchytnej stanice v Trstenej júl – august 1945, šk. 6.
15
ŠA Bytča, KU, Správa KU o sociálnych pomeroch slovenských utečencov poslancovi Ľudovítovi Lincényimu zo 4.12.1946, šk. 3.
16
ŠA Bytča, KU, Manifest Sväzu slovenskej mládeže zo 7.9.1945, šk.
1; pozri ež: GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945
– 1947, s. 192-193.
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obcí. Niektorí, ako predseda MNV v Chyžnom Karol Kadlubiak, vo viere v skorý návrat Oravy do ČSR zotrvávali v
pohraničí: „zdržujem sa v obci Trstenej, keďže som prenasledovaný Poliakmi a odaľto spravujem našu obec“17, iní
sa presťahovali do Skleného, odkiaľ vydávali utečencom
osvedčenia o ich polickej spoľahlivos18, ktoré boli potrebné na získanie osvedčenia o československom štátnom občianstve19.
Na Spiši bolo prvým záchytným bodom utečencov jediné zamagurské mestečko Spišská Stará Ves. Podľa hlásenia ONV v Spišskej Starej Vsi z augusta 1945 po obsadení
spišských obcí poľským vojskom „obyvateľstvo týchto obcí
– ktoré je na 95% slovenskej národnos – húfne uteká pred
perzekúciami“. Počty Slovákov zo severného Spiša, ktorí
v prvej vlne opúšťali svoje domovy sa opro oravským síckam ľudí pohybovali rádovo „len“ v stovkách, no napriek tomu spôsobili v spišskostaroveskom okrese značné
problémy. Veľká časť týchto utečencov tož verila, že severný Spiš bude čoskoro opäť pripojený k ČSR a odmietala
sa usídliť na nemeckých majetkoch. Ostávali v okresnom
meste, odkiaľ sa usilovať spravovať svoje hospodárstva za
novou hranicou. Keďže tu nemali takmer žiadne zárobkové
možnos a oﬁciálne ani neboli československými občanmi,
boli „na veľkú ťarchu ostatnému obyvateľstvu i úradom,
keďže ich treba so všetkým zásobovať“.20 Situácia sa mierne zlepšila, keď sa v okrese začalo s rekonštrukčnými prácami a keď niektorí mladší muži začali odchádzať za prácou
do vnútrozemia, do Čiech a na Moravu. Staros miestnym
orgánom však naďalej robili „osoby staršie z obcí obsadených Poliakmi, ktoré boly poľskými bandami a poľskou
milíciou neľudsky zbité, takže pre svoje ťažké zranenia sú
k žiadnej práci nesúce. Týmto treba tu poskytovať nielen
ošetrenie, ale aj výživu a opateru“.21
17
ŠAB Dolný Kubín, ONV Trstená, Karol Kadlubiak – svedectvo o polickej spoľahlivos, 934/1945 prez., šk. 28.
18
ŠAB Dolný Kubín, ONV Trstená, Pierog Jozef Pekelník – polická
spoľahlivosť, 1580/1945 prez.; Ppor. Jablonský Alojz – polit. spoľahlivosť, 1071/1945 prez.; Karol Pekarčík Jablonka – polická spoľahlivosť,
1292/1945 prez., šk. 29.
19
ŠAB Dolný Kubín, ONV Trstená, Vysťahovalci z bývalého inkorporovaného územia, 1390/1945 prez., šk. 29.
20
ŠAL Poprad, ONV Spišská Stará Ves, Situačná správa – hlásenie za
mesiac júl 1945, 58/1945 prez., šk. 22.
21
ŠAL Poprad, ONV Spišská Stará Ves, Situačná správa – hlásenie za
mesiac september 1945, 58/1945 prez., šk. 22.
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60. výročie kňazstva pátra Paschalisa
autor FRANTIŠEK PACIGA
V nedeľu 16. júna t.r. sa počas slávnostnej sv. omše o 12.00
hodine v kostole sv. Martina slávilo 60. výročie kňazstva krempašského rodáka pátra Paschalisa, ktorý patrí do rehoľného radu
františkánov.

N

a túto slávnostnú ďakovnú bohoslužbu sa zišla celá
rodina rehoľného kňaza Paschalisa, vlastným menom
Vojtecha Grygusia, spolubraa z rehole, kňazi z okolitých obcí, ako aj početní farníci z Krempách.
Počas bohoslužby spieval zbor Kantata pod vedením
J. Pierzgu a slová vďaky za takéto pekné jubileum v službe
v Pánovej vinici si jubilant vypočul od zástupcov školskej
mládeže, farskej rady, miestnej skupiny Spolku Slovákov
v Poľsku, ako aj miestneho farára D. Ostrowského.
Bohoslužbu spolu s jubilantom celebrovali duchovní otcovia z krakovskej ﬁliálky rehole franškánov OFM. Práve
oni porozprávali o životných osudoch rodáka z Krempách,
o jeho ceste ku kňazstvu, pastorácii v zámorí a súčasnom
dôchodkovom pobyte v Dome franškánov seniorov
v Krakove – Bronowiciach. Prečítali mu gratulačný list od
predstaveného radu franškánov a od samotného pápeža.
Pozdravila ho aj poslankyňa snemu PR A. Paluchová, ktorá
je vzdialenou príbuznou pátra Paschalisa.

V kruhu rodiny
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Páter Paschalis celebruje ďakovnú sv. omšu

Na záver slová poďakovania všetkým vyjadril samotný
jubilant pater Paschalis, ktorý poďakoval všetkým, ktorých
stretol na svojej životnej ceste, lebo oni prispeli k tomu,
že počas svojej dlhoročnej pastorácie kráča v Kristových
šľapajách ako jeho verný učeník. Jeho vďačnosť patrila aj
tým, ktorí mu pomohli zorganizovať túto peknú sláv- Jubilant po bohoslužbe
nosť.
Jubilantovi prajeme ešte
veľa zdravia a síl pri hlásaní
evanjelia.

Gratulácie od Spolku Slovákov predniesli predsedníčka MS SSP
v Krempachoch M. Pacigová a členka výboru A. Lorencová

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

7/2013

Certifikáty z kurzu slovenského jazyka a reálií odovzdané
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Každoročne organizované Spolkom Slovákov v Poľsku kurzy
slovenského jazyka sú študentmi obľúbené, o čom svedčí aj počet
záujemcov, ktorí sa na ne hlásia. Na tieto kurzy radi prichádzajú
študenti i pracujúci, ktorí majú v sebe chuť vydať sa na cestu za
poznaním nového jazyka, jeho pravidiel a reálií krajiny, v ktorej sa
jazyk používa. Pohnútky, ktoré ich vedú k tomu, aby sa venovali
novej látke, má každý iné, ale spája ich slovenský jazyk a zdokonaľovanie sa v ňom. V uplynulom školskom roku sa na kurzy zapísalo
okolo tridsať študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín – začiatočníci a pokročilí.

S

lávnostné ukončenie kurzu sa uskutočnilo v horúce
štvrtkové poobedie 20. júna t.r. v sídle Spolku za účas generálneho tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa, ktorý
v spoločnos pani lektorky D. Skopárovej odovzdal účastníkom kurzu záverečné cerﬁkáty.
Samozrejme, rozprávalo sa len po slovensky, keďže si
účastníci kurzu už natoľko osvojili učivo, že vedia komunikovať v slovenskom jazyku a nemajú ani problém s porozumením. Pani lektorka bola veľmi spokojná s obidvoma skupinami a ich snaživosťou, čo aj uviedla v našom rozhovore:
- V októbri sme všetci sedeli za stolom a smiali sa z divnej
výslovnos h, ô alebo dlhých hlások a ani sme sa nenazdali,
prišiel čas, kedy sme plynule čítali a riešili rôzne úlohy. Ako
mi kurzan prezradili, najväčšie problémy im robilo písanie
i/í a y/ý, rozdiely dva-dve v strednom rode (dva pivá ☺),
podmieňovací spôsob (chcialabym som ☺). Zábava bola aj
pri určovaní času. Skúste sa mojich kurzantov opýtať, koľko
je hodín, keď poviem, že je o päť minút trištvrte na deväť.

Knižná nádielka a gratulácie k úspešnému ukončeniu kurzu
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Samozrejme, že lekcie neboli strašiakom, pri učení bol čas
aj na debaty nielen o učebnicových témach. Bližšie sme sa
spoznali a každé ďalšie stretnue už bolo v priateľskejšej atmosfére. A možno i vďaka tomu sa so mnou na konci kurzu
moji kurzan snažili rozprávať už iba po slovensky.
A aké sú pohnútky učenia sa nášho krásneho, zvučného
jazyka?
- V skupine pokročilých (A2) som mala sprievodcov i nadšených cestovateľov, ktorým nové informácie o Slovensku
pomáhajú na cestách, medzi začiatočníkmi (A1) boli študen, ktorí sa pripravujú na stáž na Slovensku, robia magisterskú prácu s témou, týkajúcou sa našej krajiny. Boli i
takí, ktorí sa pozerali pragmacky na využie jazyka na trhu
práce. Často je práve v korporáciách slovenčina žiaduca.
Popritom je veľmi príjemné vedieť, že slovenčinu si to Poliaci vybrali preto, že by radi trávili na Slovensku viac času so
svojimi rodinami a priateľmi a chceli by samostatne vedieť
po slovensky čokoľvek objednávať, vybavovať, jednoducho,
dohovoriť sa. A ak sa budú naďalej snažiť, no a hlavne učiť,
nebude dlho trvať a slovenčina sa u nich nadobro udomácni
- dodala s úsmevom lektorka Drahoslava Skopárová. Účastníci kurzu boli pozornými žiakmi a to je pre vyučujúceho
vždy veľmi dôležité. Ponúkla im aj možnosť opakovať nadobudnuté učivo formou mailových správ, na ktoré im vždy
rada odpíše.
Ľ. Molitoris vyjadril spokojnosť s hojným počtom účastníkov kurzu a ich ochotou spoznávať náš krásny slovenský
jazyk i krajinu. Ako povedal, dúfa, že nahliadli aj do komických situácií spojených s jazykom, ako napr. droga v slovenčine a droga v poľšne. Poprial im, aby si z týchto stretnu
na Filipa 7 odniesli čo najviac poznatkov, ktoré využijú v praxi. Zároveň ich pozval aj na kurzy v ďalšom semestri, o ktorých viac informácií nájdu na www.tsp.org.pl v záložke Kurz
slovenského jazyka. Študen zisli, že slovenčina, hoci je
príbuzný jazyk poľšne, býva niekedy zradná.
Cerﬁkáty študentom odovzdal Ľ. Molitoris a D. Skopárová. K nim dostali aj ukážky slovenských diel proveniencie
spolkovej tlačiarne, aby si vo voľnom čase mohli opakovať
získané poznatky.
Na záver kurzan poďakovali pani lektorke za príjemne
strávené vyučovacie hodiny a novozískané poznatky, ktoré
si spoločne overili počas výletu na Slovensko.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
Obraz matky v divadelných reminiscenciách
Amatérska divadelná skupina z Jurgova opäť prilákala
množstvo divákov do miestnej požiarnej zbrojnice, kde
26. mája t.r. pripravila inscenáciu dvoch poviedok venovaných matkám pri príležitos ich sviatku.
Prvá mala názvov Matkino srdce a rozprávala o utrpení
matky po smr jej jediného dieťaťa. Poukazovala na osud
matky a nástrahy, ktorým musí vo svojom živote čeliť.
Druhú poviedku s názvom Dobrú noc, mamka pripravovali divadelníci pár rokov, keďže až teraz sa našli dve herečky Joanna Zagatová a Alexandra Plucińska, ktoré zvládli
dlhé textové repliky, náročné na naučenie sa naspamäť.
Autorkou scenára tejto poviedky je Marsha Norman, ktorá
za svoj scenár dostala cenu Pulitzera. Scenár je založený na
rozhovore matky a dcéry, v ktorom dcéra prezradí matke,
že tejto noci plánuje samovraždu. Zo začiatku matka neverí tomu, čo počuje, ale postupne sa ju snaží odhovoriť
od tohto činu. Je to vzrušujúca dráma, ktorá sceľuje rodinu a ponúka priestor na zamyslenie. Autorkou zvolená
neobyčajná forma konfrontácie záujmov matky a dcéry
ukazuje, že len úprimný rozhovor je šancou na udržanie
medziľudských vzťahov a zvlášť vzťahu rodič – dieťa, čiže
v tomto prípade matka – dcéra. Zároveň je to spôsob záchrany pred utrpením, sklamaním pre matku a tragédiou
pre dcéru.
Talentovaným Jurgovčanom patrí pochvala, keďže nielen výborne stelesnili postavy, ale aj dokázali opäť prekvapiť divákov. Gratulujeme vedúcemu Leszkowi Chowancovi
a celej jeho skupine. (dm)

v Chmeľnici, odkiaľ pochádza. Prvým kaplánskym pôsobiskom mladého kňaza bude farnosť Bystrany. Do práce v Pánovej vinici mu krempašskí rodáci prajú veľa síl a pevného
zdravia i dúfajú, že ich čoskoro navš vi a požehná. (fp)

Preteky gymnázií v ľahkej atletike
Dňa 14. júna t.r. sa v Novom Targu konali športové preteky v ľahkej atleke gymnázií z gminy Nový Targ. Na športovom štadióne vedľa športového centra „Gorce“ súťažili
družstvá z gymnázií z Krempách, Klikuszowej, Ludźmierza,
Łopusznej a Waksmundu. Súťažiaci boli zadelení do dvoch
skupín – chlapci a dievčatá a zápolili vo viacerých disciplínach, o. i. beh, vrh guľou, skok do diaľky. Vďaka výborným
výkonom, ktoré podali súťažiaci z Krempách v chlapčenskej
skupine, si vybojovali prvé miesto v záverečnej klasiﬁkácii.
Dievčatám sa o čosi menej darilo, ale obsadili v dievčenskej skupine druhé miesto. Výsledky pretekov boli pekným
darčekom pred záverom školského roka. (aj)

Svätojánske zvyky v Orávke
Dňa 23. júna 2013 sa v Orávke uskutočnilo pekné podujae s názvom Svätojánske zvyky, kde sa prezentovali
miestne, ale aj hosťujúce umelecké zoskupenia. Žiaci zo
základnej školy v Orávke pripravili umelecký slovno-hudobný program, ktorým pobavili divákov. Účastníci si
mohli zasúťažiť, napr. v súťaži prípravy praženice, výstavby
salaša alebo robenia ovčieho syra. Záver podujaa patril
ľudovej veselici, počas ktorej hrala skupina Korab.
Podujae sa konalo na športovom ihrisku „Za Vodou“.
Jeho usporiadateľmi boli o. i. obec Orávka, Gminé kultúrne centrum v Jablonke, Gminá verejná knižnica v Jablonke
a ďalší. (aj)

Orava africkým deťom

Scéna z rozhovoru matky s dcérou. Foto: SP

Novokňaz s pôvodom z Krempách
Dňa 15. júna 2013 prijal sviatosť
kňazstva z rúk otca biskupa Mons.
Štefana Sečku v katedrále sv. Marna
v Spišskom Podhradí novokňaz Peter
Duﬀala, ktorého stará mama Paulína,
rod. Bizubová, pochádza z Krempách
a v roku 1947 sa vysťahovala spolu so
sestrou Jozenou na Slovensko, kde sa
usadili v Podolínci. Primičnú sv. omšu
novokňaz Peter odbavil 16. júna 2013
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Peknou tradíciou sa stalo, že Deň de na Orave je spojený s charitnou akciou Orava africkým deťom. V rámci
kultúrneho programu sa prezentovali oravské súbory. Pre
de vystúpilo divadielko Art-re z Krakova s rozprávkou Dve
Dorotky, na ktorom sa de výborne zabávali. Tradične sa
uskutočnila dražba afrických diel dovezených misionármi
z Afriky. Výťažok z celej akcie podporí výstavbu základnej
školy a kaplnky v Bangladéši a činnosť Mládežníckeho centra Don Bosco v Kabwe v Zambii.
De si pri tejto príležitos vyzdvihli aj ceny získané v
školských súťažiach a bola vyhodnotená výtvarná súťaž
s názvom „Zástava africko-poľského priateľstva“.
Túto akciu spoločne pripravili Gmina Jablonka a Gmina
Veľká Lipnica v spolupráci so saleziánskym dobrovoľníckym hnu m Mladí svetu. (Zdroj: www.jablonka.pl)

V Mikołove bolo veselo
V dňoch 28.-29. júna 2013 sa v Mikołove konali v prázdninovom nádychu Dni mesta, ktoré potešili svojich obyvateľov zaujímavým programom a viacerými sprievodnými podujaami zameranými na športové akvity. Na toto
podujae boli pozvaní i zástupcovia partnerského mesta
Ilavy zo Slovenska. (aj)
7/2013

KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
Hody na sv. Jána

Blahoželanie k narodeninám

Dňa 24. júna t.r. sa v Durš ne konali hody na sv. Jána,
ktoré sú obľúbené i medzi obyvateľmi okolitých obcí.
Slávnostnú bohoslužbu odbavili páter Z. Baran a predstavený franškánov z Krakova – Bronowic Wielkich páter
S. Mazgan za účas ďalších kňazov z okolia. Slávnostnej procesie po bohoslužbách sa zúčastnili početní veriaci. (fp)

Milá naša oslávenkyňa, prihovárame sa Vám slovami
Modlitby za starkú, ktorú napísal M. Rúfus a v nej veľmi pekne vyriekol želania, ale aj to, ako je dobre, že ste s nami.
Mačka Božia,
Ty deťom dvakrát milá!
Počúvaj, čo Ti
teraz rozpoviem.
Nechaj nám starkú.
Aby mi dlho žila.
Starká má pre mňa času,
koľko chcem.
Starká je vľúdna.
Má Boží pokoj v duši.
Starká sa o nás
s nikým nedelí.

Má času ľúbiť nás.
A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň
sedem nedelí.
Mačka Božia,
Ty, ktorú nepoznáme,
no vieme o Tebe,
ozvi sa na môj hlas.
Nechaj nám starkú.
My spolu niečo máme.
To nikto viac už nemá
okrem nás.

Hody v Tribši
V Tribši sa konalo v dňoch od 13. do 16. júna t.r. obnovenie sv. misií. Začiatok týchto misií pripadol na deň hodov
na sv. Antona. Počas štyroch dní duchovnej obnovy bol
jeden deň určený aj na sv. spoveď. Úvodnou myšlienkou
tejto obnovy bolo: „Svedomie zakladajúce sa na desatore
Božích prikázaní“ – táto myšlienka prevládala na prvom
stretnu s veriacimi, druhý deň „Pane rozmnož našu vieru“, a posledný deň „Verím v spoločenstvo svätých“. Duchovné cvičenia viedli páter I. Homoncik a páter J. Główczyk. (dm)

Blahoželanie zasielajú Anne Skvarekovej z Novej Belej,
ktorá v júli oslávi 70. narodeniny dcéry, synovia, nevesty,
zaťovia, vnuci a pravnuci.

Výhercovia z výtvarnej súťaže L. Korkoša
prevzali ceny na Spiši

P

rázdniny sú už tu a žiaci si to naplno užívajú a dúfajme, že k spestreniu
voľného času im poslúžia aj ceny, ktoré dostali zo súťaže. Ešte v júni, presnejšie 6. júna 2013, sme odovzdali výhercom tohtoročnej výtvarnej súťaže
L. Korkoša ceny na Spiši. Ocenených pozdravila a ocenila ich úsilie aj porotkyňa
súťaže D. Skopárová. Hlavnú cenu – bicykel si odniesla víťazka v mladšej skupine
G. Šoltysová z Jurgova, ktorá sa výhre veľmi potešila. Knižné ceny si odniesli:
A. Špernogová z Kacvína, A. Marnčaková z Jurgova. Za ostatných žiakov zo Spiša
ceny prevzali učitelia a odovzdali im ich na školách.
Popritom si žiaci mohli pozrieť výstavu detských prác odmenených vo výtvarnej súťaži, ktorá bola už skôr prezentovaná - v apríli t.r. v Galérii slovenského
umenia v Krakove, v máji i na začiatku júna t.r. v klubovni SSP v Jablonke a napokon je do 15. júla t.r. prístupná pre všetkých záujemcov v klubovni SSP vo
Vyšných Lapšoch.
Ceny do súťaže nakúpil Spolok Slovákov v Poľsku, niekoľko vecných cien poskytlo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, knižné ceny Rozprávky z javornického chodníka získala redakcia Život z Kysuckého kultúrneho strediska. Všetkým odmeneným gratulujeme a prajeme pekné prázdniny a zároveň už
dnes pozývame do ďalšieho ročníka našej súťaže. (aj)
ročník 55
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JABLONKA

Zo spomienok Karola Nováka
autor KAROL NOVÁK, MÁJ 2013
spracoval MARIÁN SMONDEK
Chcel by som čitateľom Života priblížiť svoje spomienky na udalosti z konca druhej svetovej vojny a aj na prvé roky po skončení
vojny na hornej Orave.

K

eď sa už front blížil na Oravu, Nemci nám počas svojho ústupu zobrali kone v čas Husté domy. A nielen
nám, ale aj všetkým gazdom v tejto čas. 27. februára 1945 spálili v Hustých domoch 12 domov a aj 12 stodôl,
a takež celú osadu Salaš, ktorá sa nachádzala na dolnom
konci Jablonky, asi kilometer od čas Bory. Prv, ako boli eto domy spálené, museli ľudia aj spolu s dobytkom odísť do
Chyžného. Nemci asi vedeli, že tu, na tomto úseku sa front
zastaví, že presne tu ruskú armádu zadržia. A osada Salaš sa
nachádzala práve na línii frontu. Nemci ju spálili, aby sa Rusi
nemali ako brániť. Tento deň spálili aj pílu Rybinských a takež sklad dreva pri píle. V noci z 27. na 28. februára Rusi
vkročili do Jablonky. V Jablonke sa vôbec nestrieľalo. Večer
odišli Nemci smerom na Lipnicu a ráno už bolo v každom
dome v Jablonke plno Rusov. Všetko si prichystali na varenie jedla. V popoludňajších hodinách sa vybrali za Nemcami
smerom na Veľkú Lipnicu s kanónmi zapriahnutými koňmi.
Keď sa celá kolóna dostala na kopec nad lesom Magura,
Nemci spusli paľbu z kanónov a Rusi začali ozlomkrky utekať späť do Jablonky. Hneď na to rozložili kanóny v Hustých
domoch a celú noc strieľali na Lipnicu. Po tejto paľbe horela
celá Lipnica. To sa hádam ani nedá opísať, čo prežili Lipničania v túto prvú noc, keď Rusi vkročili na Oravu.
Niekoľko ľudí zahynulo priamo v paľbe, iní sa zadusili
dymom vo svojich pivniciach, v ktorých sa ukryli a nemohli z nich uecť, keď už domy začali horieť. Vtedy v Lipnici
zahynul aj Alojz Kráľ z Jablonky. Mal len 24 rokov. Bojoval
na východnom fronte a domov sa vrál zdravý. Nemci mu
zobrali dva kone, ktoré mal, a on odišiel s týmito koňmi do
Lipnice, a tam zahynul.
Dňa 2. februára vypukol v Jablonke veľký požiar, keď
bomba traﬁla stodolu Jána Ďubka v čas Husté domy. Zhorelo vtedy deväť stodôl a tri domy, ako aj stará drevená škola. Na Orave sa front zastavil na veľmi dlho. Toto trápenie
trvalo až deväť týždňov. Počas toho obdobia sme museli robiť most v Jablonke, ktorý nemeckí vojaci vyhodili do
vzduchu a pracoval som takež pri oprave mostu vo Veľkej
Lipnici – Murovanici. Tu som však prežil hrozné chvíle. Podvečer, keď sme tento most opravovali, začali Nemci strieľať
z kanónov. Jedna z bômb spadla do rieky asi sto metrov od
mostu. Po jej dopade sme rýchlo uekli do pivnice, ktorá sa
nachádzala pod domom Kupčíka. Dom, v ktorom bola kedysi krčma, bol spálený, avšak vchod do pivnice bol zvonka.
Hneď na to do tejto pivnice pribehli aj ľudia zo susedstva,
predovšetkým ženy s deťmi. Bol to dobrý úkryt. Keď však
dopadla bomba z druhej strany, pivnicou poriadne otriaslo.
Keď si na túto udalosť dnes spomeniem, slzy sa mi tlačia do
očí, pretože sa mi zdá, že počujem plač tých nevinných de ,
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ktoré boli v pivnici. Vďaka Bohu, našťase sa nikomu nič nestalo, a keď u chla streľba, utekali sme do Jablonky.
Počas tohto obdobia sme chodili kopať zákopy na frontovú líniu. Rusi prichádzali a brali mládencov, aby ich kopali,
ale len v noci. Ja som bol e zákopy na fronte kopať trikrát.
Frontová línia sa ahla medzi chotármi Jablonky a Chyžného na jednej strane a na druhej Veľkou Lipnicou, Bobrovom
a Rabčicami. Keď sa začalo zvečerievať, odišli sme z Jablonky do Lipnice do Kriváňa na front. Nemohli sme sa medzi sebou ani len rozprávať. Z Jablonky nás bolo asi 20 mládencov.
Našťase, bola to pokojná noc bez streľby.
Druhýkrát som bol na fronte na dolnom konci Lipnice.
Z Jablonky nás bolo vtedy dvanásť. Zašli sme k domu Jurčáka, ktorý sa nachádzal povyše Murovanice a v ktorom sídlilo
ruské veliteľstvo, kde nám vysvetlili, ako sa máme na fronte
správať. Keď sa zotmelo, odišli sme aj s niekoľkými vojakmi na koniec Lipnice. Všetky domy boli spálené. Pri jednom
z nich však boli uložené dosky, ktoré sa nespálili. Tie nám
kázali zobrať so sebou. Ja som sa spýtal jedného z vojakov,
načo nám e dosky budú a on mi na to odpovedal, že budeme kúriť. Aj spolu s doskami sme odišli smerom na Bobrov.
Neprešli sme ani kilometer, keď sme zisli, načo e dosky
nesieme so sebou. Boli tam tož močiare, a aby sme dokázali cez ne prejsť, ukladali sme na vodu dosky. Za tým močiarom bol, a vlastne dodnes je, neveľký kopec, a práve na
tomto mieste sme mali kopať zákopy a dokončiť bunker. Ten
už bol vykopaný, len ho bolo treba prikryť drevom a zemou.
Jeden z vojakov zobral k tejto práci mňa a môjho suseda.
Drevo tam už bolo prichystané. Keď sme položili jednu vrstvu dosák na bunker, Nemci náhle vystrelili padákovú bombu
– svetlicu, ktorá niekoľko minúť klesala k zemi a osvetľovala veľkú plochu. Vtedy Rus, ktorý bol v bunkre, skríkol: Idi
sjuda! My sme rýchlo skočili do bunkra a v tom momente
Nemci spusli paľbu na nás z ťažkého guľometu a vystrelili
padákové rakety. Chýbali len dve – tri sekundy a už by nás
nebolo. Keď prestali strieľať, ruský vojak zakričal: Uchodi!,
a my sme utekali, koľko sme mali síl v nohách. Keď sme prebehli asi tristo metrov, počuli sme výbuchy ručných granátov a rachot z guľometov a aj krik vojakov, pretože Nemci
zaútočili na Rusov. V tú noc sme prežili poriadnu dávku strachu, vďaka Bohu, vráli sme sa všetci zdraví. Na druhý deň
prišiel k nám Jendruš, otec môjho švagra Vendelína, ktorý
pochádzal z dolného konca Veľkej Lipnice a rozprával nám,
čo sa dialo poslednú noc, ako Nemci zaútočili a prišli až do
Murovanice, zabili viacerých ruských vojakov a nakoniec sa
sahli späť, odkiaľ prišli.
Tre krát som bol kopať zákopy na fronte medzi Jablonkou a Chyžným neďaleko spálenej osady Salaš. Stála tam
neveľká šopa (pajta), ktorá nezhorela. Bola prikrytá slamenou strechou. Ja som vyšiel hore na strechu a začal som tú
slamu zhadzovať a dole ju vojak zväzoval motúzom. Potom
sme tú slamu zaniesli do bunkrov na prikrye. Medzi dosky
sme dali slamu a zem a znovu sme dali dosky a zem. Keď
sme takto prikryli dva bunkre, tak nám kázali ísť domov. To
bola pokojná noc, počas ktorej sa nikde nestrieľalo.
Front na Orave stál deväť týždňov, najhoršie však boli
posledné tri, keď nám na začiatku marca oznámili, že do
desiateho máme opusť svoje domy. Evakuované boli tri
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dediny – Veľká Lipnica, Malá Lipnica a Jablonka. Otec odišiel
do Orávky hľadať dobrých ľudí, ktorí by nás k sebe prijali na
nejaký čas, pokiaľ sa front z hornej Oravy nepresunie ďalej.
Tri týždne sme bývali v Orávke v čas Marchevky u Alojza
Spišiaka. Najhoršie však bolo s dobytkom. Koňa sme nemali,
pretože ho zobrali Nemci. Ruský vojak, ktorý u nás býval,
nám previezol seno pre kravy na našom voze. Ja som bol
však viac v Jablonke ako v Orávke. Vtedy u nás bývali sanitári – šesť vojakov a jeden lekár. Boli to dobrí ľudia. Keď
však odišli do Lipnice na front, lekár sa už nevrál, pretože
ho tam Nemci zabili. Ktorýsi deň, keď som šiel z Orávky, ma
Rusi zobrali do Gajniakovej pekárne, aby som im narúbal
dreva. Bol som tam pol dňa. Za narúbané drevo mi dali štyri
chleby a kázali mi, aby som ešte prišiel. Nakoniec som tam
bol ešte trikrát a chleby som odnášal do Orávky pre súrodencov a otca. Matka v tom čase už nežila, pretože zomrela
v roku 1943.
Vo Veľkom týždni vo štvrtok nad ránom začali Rusi veľkú
ofenzívu pro Nemcom. Ja som bol v tom čase doma v Jablonke. Strieľali zo všetkých kanónov a bolo ich naozaj veľa.
Bol to strašný hukot až do rána. A hoci od toho momentu už
uplynulo 68 rokov a ja som mal vtedy 20 rokov, zdá sa mi,
ako keby to bolo nedávno. Vojna sa síce skončila, ale naše
utrpenie sa len začalo, keď v tom nešťastnom roku 1945 pričlenili hornú Oravu a severný Spiš k Poľsku. Pre roľníkov nastali ťažké časy, naložené boli na nich veľké dane a povinné
dávky hospodárskych výrobkov – obilia, zemiakov, dobytka,
ošípaných, mladých teliatok a mlieka. Za povinné dávky dostávali roľníci 30 percent trhovej ceny, 70 percent zobral štát
na obnovu vojnou zničených miest, hlavne Varšavy a na výs-

tavbu tovární. Toto otroctvo trvalo 11 rokov. Povinné dávky
boli natoľko vysoké, že ich roľníci mohli splniť len s veľkou
námahou. Stávalo sa však aj to, že niektorí z nich ich splniť
nedokázali, za čo boli trestaní väzením. V Jablonke uväznili Karola Suvadu, pretože nedokázal plniť povinné dávky.
Karol Suvada mal cca 15 ha pozemkov. Ženu mal chorľavú,
de nemal. Časť týchto pozemkov odovzdal svojmu bratovi,
ktorý bol ešte slobodný. Brat mu nakoniec všetky povinné
dávky vybavil, a až potom Karola z väzenia prepusli.
V roku 1956 vytvorili zdravotnícke zariadenia. Na základe
nariadenia mali tehotné ženy povinnosť ísť vo vyznačenom
čase na vyšetrenie k lekárovi. Na takomto vyšetrení bola aj
moja manželka. V tom čase lekári zisli, že ľudia na Podhalsku, ale i na Orave a Spiši sú podvýživení. Neviem, či preto,
ale na ďalší rok zrušili povinnosť odovzdávania povinných
potravinových dávok a zvýšili dane za pozemky. Najťažšie
jarmo spadlo z pliec roľníkov a pomaly prichádzali lepšie
časy. Tie nastali v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch
minulého storočia, pretože v tom čase už nešlo všetko len
a len na predaj, ale gazdovia si mohli chovať nejaké prasiatko aj pre seba, ktoré potom mohli zabiť. V tom čase si začali
roľníci mechanizovať svoje gazdovstvá. Kupovali traktory
i iné stroje – kosačky, kopačky na zemiaky, hrabačky či senomety. Najčastejšie eto stroje, hlavne senomety, kupovali na Slovensku, pretože tam v tom čase zakladali roľnícke
družstvá a gazdom už stroje neboli potrebné. Ja som kúpil
senomet od nejakého gazdu v Liesku, ktorý mi ho doviezol
na slovensko-poľskú hranicu. Senomet výrazne uľahčoval
gazdom prácu, pretože pri zvážaní sena a jeho vykladaní do
stodoly bola potrebná už len jedna osoba.

Relikvie sv. Floriána v Podsrní
sprac. MARIÁN SMONDEK
foto ARCHÍV FARNOSTI PODSRNIE

D

ňa 3. mája, na sviatok Panny Márie, kráľovnej Poľska, a deň pred sviatkom sv. Floriána, patróna hasičov, sa uskutočnila v Podsrní slávnosť odovzdania
relikvií sv. Floriána farnos Podsrnie – Harkabúz. Tieto relikvie dostala oravská farnosť z Baziliky sv. Floriána v Krakove. Slávnostná sv. omša s uvedením relikvií do farnos bola
v ten deň prvou časťou požiarnickej slávnos v Podsrní. Pri
tejto príležitos sa v kázni veriacim i požiarnikom prihovoril prelát
Grzegorz Szewczyk, ktorý je farárom vo farnos sv. Floriána. Vo
svojom príhovore predstavil takež
pôvod relikvií, ktoré nepochybne
patria k tým najstarším relikviám
v Cirkvi. Florián bol plukovníkom v
legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cei (dnešné Rakúsko) a žil
v období panovania rímskeho cisára Diokleciána, ktorý sa vo svojej
dobe preslávil ako tvrdý prenasleročník 55

dovateľ kresťanov. Podľa legendy zomrel Florián mučeníckou smrťou dňa 4. mája 304, keď mu jeho ka priviazali
mlynský kameň a utopili v rieke Anize (dnes Ens). Rieka
vyplavila jeho mŕtve telo neďaleko miesta popravy, kde ho
našla vdova Valéria a pochovala ho. Neskôr bol na jeho
hrobe postavený kláštor. Floriánove pozostatky boli neskôr
prevezené do Ríma, a práve odaľ sa dostali do Krakova,
keď ich v roku 1184 dostal kráľ Kazimír II. Pozostatky boli
uložené do hrobky sv. Stanislava a časť relikvií bola daná
do novopostavenej baziliky sv. Floriána. A práve z tejto baziliky relikvie priputovali na Oravu. Niet pochýb, že sú to
relikvie I. stupňa, teda autencké pozostatky svätca.
Sv. Florián ctený ako patrón hasičov, ale i vojakov a viacerých remeselníkov nielen v Poľsku či na Slovensku, ale
v mnohých krajinách Európy.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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KRAKOV

Zo zasadnutia Ústredného výboru SSP
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
V nedeľu 16. júna t.r. sa v sídle Spolku v Krakove uskutočnilo zasadnutie Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku (ÚV
SSP). Cieľom bolo prerokovanie spolkových záležitostí a prednesenie povinných výročných správ z činnosti a o finančnej uzávierke za uplynulé obdobie.

Ú

vodom všetkých členov predsedníctva a pléna pozdravil predseda Spolku prof. J. Čongva a týmto otvoril rokovanie. Ako v úvode podotkol, riadni členovia predsedníctva a pléna by mali byť na zasadnu všetci
prítomní. Napokon odovzdal slovo generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi, aby podal výročnú správu z činnos za uplynulé obdobie. Z vypočutej správy sa prítomní
dozvedeli o kultúrnej, invesčnej a vydavateľskej činnos
Spolku. Úlohy boli realizované v súlade s vlani uznesenou
správou. Ako odznelo, bol to veľmi ťažký a náročný rok,
najmä čo sa týkalo ﬁnančných záležitos .
V rámci kultúrnej činnos sa spomenuli kultúrne podujaa, ktoré sa v minulom roku uskutočnili, ale aj e, ktoré
sa už v tomto roku konali, ako napr. Fašiangy – Ostatki,
Deň slovenskej poézie a prózy Franška Kolkoviča, súťaž
Poznaj Slovensko vlasť svojich predkov, vernisáže v Galérii
slovenského umenia v Krakove. Súčasne sa podotklo, že
práve prebieha 20. ročník cyklického podujaa Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, v rámci ktorých sa ešte uskutoční prezentácia knihy o Durš ne z pera J. S. Łątku, kultúrne
programy na Spiši i Orave, ktoré sa výnimočne tento rok
budú konať v Novej Belej a v Podvlku.
Keďže prázdniny sú tu, pre žiakov základných škôl
a gymnázií, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka na Spiši a Orave, boli pripravené ponuky letných táborov na Slovensku. Vďaka ústretovos učiteľov slovenského
jazyka na jednotlivých školách sa žiaci mohli u nich nahlásiť. Zároveň sa spomínalo, že v sídle Spolku sa uskutočňoval kurz slovenského jazyka vedený lektorkou zo Slovenska
v dvoch skupinách začiatočníkov a pokročilých.
Vydavateľská oblasť Spolku je ež veľmi bohatá a vďaka nej sa šíria informácie o nás do rôznych prostredí.
Spolok vydal Almanach Slováci v Poľsku XIII., Tajné dejiny
hornej Oravy a pravidelne každý mesiac vychádza časopis
Život. Pre komerčných zákazníkov boli vydané viaceré knihy, s ktorými boli veľmi spokojní. S našim ISBN vyšlo vlani 90 publikácií. A práve v apríli toho roku sa oslavovalo
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20. výročie činnos spolkovej tlačiarne a vydavateľstva. V rámci vydavateľských akvít bolo vlani vydaných
viacero publikácií pre slovenských
objednávateľov. Nadobudla sa vďaka
tomu dobrá spolupráca s Trnavskou
univerzitou. Táto tlačiarenská činnosť
nám veľmi pomáha pri plnení záväzkov a viacerých úloh.
Invesčná činnosť bola realizovaná väčšinou z grantovej podpory z Poľska a zo Slovenska, ale aj na základe
projektov predložených do európskych fondov. Za najväčší
úspech v tejto oblas sa považuje získanie stavebného povolenia pre výstavbu Centra slovenskej kultúry v Jablonke.
Vďaka grantom zo Slovenska sa podarilo opraviť klubovňu
v Podvlku, nakúpiť stoly a lavice do klubovne v Novej Belej. Maličkou čiastkou Spolok podporil aj opravu klubovne
v Repiskách – Bryjovom Potoku.
Počas zasadnua sa členovia uzniesli na prija ﬁnančnej správy za uplynulé obdobie.
V rámci diskusie bol priestor venovaný uzavretému
volebnému obdobiu v spišskom a oravskom obvode a prítomní sa uzniesli na predĺžení termínu pre volebné obdobie pre varšavskú miestnu skupinu SSP, ktorá zaaľ na výzvu ÚV SSP nereagovala a ako to odznelo, pokiaľ sa do 31.
júla t.r. nezorganizuje volebná schôdza, bude táto miestna
skupina rozpustená. Je to jediná prekážka, od ktorej závisí
termín celoštátneho zjazdu.
Bola vznesená otázka klubovní, ktoré by sa zišli v každej obci, čo by určite podporilo dianie v miestnych skupinách a oživilo ich činnosť. Žiaľ, ako sme počuli, vo väčšine
skupín klubovne nie sú. A keď sa v tejto veci začne niečo
podnikať, tak aj keď sú priestory, ktoré by sa dalo prenajať,
dochádza k nezrozumiteľným prieťahom, pretože Spolku
Slovákov prenajať nechcú a radšej nech priestory ostanú
prázdne.
Prítomní boli informovaní o žiados českého splnomocnenca pre Čechov v zahraničí, aby sa česká klubovňa
v Husinci odovzdala Čechom do neplateného prenájmu.
Novovzniknutý český spolok sa s takouto žiadosťou neobrál na nás. Krajania diskutovali o tejto otázke a uzniesli
sa, že súhlasia s prenájmom za podmienok: ročné nájomné 1 zlotý, prenájom na 15 rokov a prenajímatelia budú
plať daň od nehnuteľnos a poistenie od budovy, čiže
poplatky, ktoré momentálne znáša Spolok Slovákov v Poľsku. V inom prípade je to neprípustne.
7/2013
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Deň slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
„Slovenčina moja, kto ti dal toľko nežných krás, že vždy ako
potôčik zažblnkoceš v nás?“ – tieto povzbudivé slová básne
Š. Moravčíka s názvom Slovenčina, veľmi presne vystihujú atmosféru, ktorá zavládla počas tohtoročného Dňa slovenskej poézie
a prózy Františka Kolkoviča, kde z potôčikov recitovaných slovenských slov vyplynuli priam vlny hrejúce srdcia nielen poroty, ale aj
prítomného obecenstva. Učitelia slovenského jazyka i rodičia sa
s hrdosťou prizerali počínaniam malých i väčších recitátorov.

D

ňa 6. júna 2013 sa v klubovni Spolku Slovákov v Poľsku vo Vyšných Lapšoch uskutočnila súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a gymnázií, ktorí sa na týchto školách
učia slovenčinu. Bolo to zároveň ďalšie podujae v prebiehajúcom cykle XX. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.

Pri slove gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris

ročník 55

Prihovára sa konzul SR v Krakove T. Kašaj

Recitátori pricestovali v spoločnos svojich učiteľov
a niektorí aj rodičov. S veľkou netrpezlivosťou čakali na začiatok súťaže, aby mohli prezentovať nacvičené literárne
texty.
Medzi hosťami podujaa boli, o. i. konzul SR v Krakove
T. Kašaj, podpredseda Spolku D. Surma, generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, obvodný predseda SSP na Spiši
F. Mlynarčík, predseda revíznej komisie Spolku J. Venit a
lektorka slovenského jazyka Drahoslava Skopárová.
Úvodné slovo patrilo Ľ. Molitorisovi, ktorý pozdravil
všetkých žiakov a ich učiteľov, ako aj ostatných prítomných. Pripomenul žiakom, že v tomto roku sa na Slovensku oslavuje 1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorí vytvorili prvé diela
v staroslovienčine a hlavne zostavili písmo hlaholiku, vďaka čomu mohli vznikať písomnos v tomto jazyku. Okrem
toho 150 rokov svojho vzniku slávi Maca slovenská.

Recitátori G. Skwarek z Novej Belej a D. Dluhá z Krempách
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Súťaž hodnotila porota v zložení: M. Majeriková-Molitoris, D. Skopárová a M. Smondek
Najesť sa bolo treba pre pookriatie tela

Žiačky z Kacvína v dobrej nálade

Učiteľky zapisujú svojich žiakov do súťaže

Súťažiacim poprial veľa úspechov v prednesoch a ocenil ich snahu a záujem o slovenský jazyk. Napokon predstavil porotu, ktorá hodnola prednesy v troch vekových
kategóriách v poézii aj v próze, v zložení: D. Skopárová, M.
Majeriková-Molitoris a M. Smondek. Podotkol, že súťažné
pravidlá boli upravené v súlade s pripomienkami učiteľov
z predchádzajúcich rokov, najmä novým rozdelením vekových kategórií z dvoch na tri.
Ako uviedla porotkyňa D. Skopárová, pri hodnotení jednotlivých prednesov si porota všímala výber diela, scénický
prejav, prízvuk, výslovnosť a umelecký dojem z prednesu.
Zároveň upozornila prítomných, že práve 6. júna uplynul
rok od smr básnika, maliara a viacročného porotcu tejto
súťaže Franška Kolkoviča.
Súťažiaci od prvého vystúpenia upútali pozornosť divákov svojimi básňami a úryvkami z prózy. Žiaci si vyberali
najčastejšie známych slovenských spisovateľov ako napr.
22
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M. Rázusová-Martáková, Ľ. Podjavorinská, K. Bendová,
M. Rúfus, I. Krasko, J. Melicher, P. Koyš, F. Šelinger, J. Belašičová, M. Deglovič.
Na niektorých prednášajúcich boli vidieť, že javisko je
pre nich priam stvorené a cía sa tam veľmi dobre a svoje ukážky z poézie alebo z prózy zvládli perfektne. Iní boli
trochu ostýchavejší, ale každopádne všetci súťažiaci si dali
záležať na svojej príprave, aby čo najlepšie zarecitovali
zvolené básne či rozprávky. Porota hodnola úroveň súťaže ako dobrú. Zdôraznila pritom, že oceňuje čas žiakov
i učiteľov, ktorý venovali nácviku i snahu prednášajúcich,
a to nielen pri samotnom prednese, ale i umeleckom dojme, ktorý najmä žiačky ozvláštnili oblečením do rôznych
obmien miestnych krojov.
V prestávke a zároveň čase očakávania na výsledky súťaže sa žiaci ponúkli pripraveným občerstvením. Učitelia
mali príležitosť porozprávať sa o svojich skúsenosach
z vyučovania slovenského jazyka, príprave žiakov na prednes, ako aj získať informácie o blížiacich sa letných táboroch od generálneho tajomníka Ľ. Molitorisa.
Na záver pozdravil žiakov a učiteľov konzul SR v Krakove
T. Kašaj a pri tejto príležitos gratuloval všetkým pedagógom k pekným prednesom ich žiakov. A ako uviedol, žiaci
si zaslúžili odmeny už len za odvahu postaviť sa pred publikum a recitovať v slovenskom jazyku. Nabádal ich k tomu, aby sa učili slovenský jazyk, lebo poznanie každého

R. Podgórna z Novej Belej

D. Mrawczak z Krempách

7/2013
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P. Čongvová z Jurgova

M. Mrawczaková z Krempách

jazyka obohacuje a môžete z neho proﬁtovať v budúcom
povolaní. Potešil sa aj tomu, že de boli oblečené do krojov. Poďakoval Spolku Slovákov v Poľsku a redakcii Život
za vynakladané úsilie pri zveľaďovaní slovenského slova
v krajanskom prostredí.
Účastníci súťaže boli odmenení vecnými cenami podľa
umiestnenia určeného porotou v jednotlivých kategóriách
a peknými diplomami, ktoré odovzdal žiakom generálny
tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris. Ceny do súťaže nakúpil Spolok Slovákov v Poľsku. Knižné ceny boli nakúpené z dotácie poskytnutej Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Sladkú odmenu v podobe horalky každému účastníkovi
súťaže venoval Konzulát SR v Krakove.

V. Frončová a M. Piervolová z Nedece v očakávaní na výsledky

Výsledky súťaže:
I. veková kategória – žiaci ZŠ 1.-3. ročník
Poézia:
1. Júlia Chovaniecová zo ZŠ v Krempachoch
2. Paulína Vnenčáková zo ŽS v Kacvíne
3. Mariola Piervolová zo ZŠ v Nedeci
Próza:
1. Damián Mrawczak zo ZŠ v Krempachoch

II. veková kategória – žiaci ZŠ 4.-6. ročník
Poézia:
1. Katarzyna Kaczmarczyková zo ZŠ v Krempachoch
2. Agáta Marnczaková zo ZŠ v Jurgove
3. Renata Podgórna zo ZŠ v Novej Belej
Próza:
1. Małgorzata Zagatová zo ZŠ v Jurgove
2. Júlia Kurnatová zo ZŠ v Novej Belej

III. veková kategória – žiaci gymnázií
Poézia:
1. Eva Bendyková z gymnázia v Krempachoch
2. Peter Dudzik z gymnázia v Białke Tatrzańskej
Žiačky z Kacvína, Novej Belej a Jurgova – v troch obmenách spišského kroja

Próza:
1. Monika Radecká z gymnázia v Nižných Lapšoch

Odmeny za prednes si z rúk gen. taj. Ľ. Molitorisa prebrali: P. Dudzik z gymnázia v Białke Tatrzańskej, A. Martinczaková zo ZŠ v Jurgove, J. Chovaniecová zo ZŠ v Krempachoch
a E. Bendyková z gymnázia v Krempachoch

ročník 55
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (19)
„U mňa net časov,” a otrčil im holé zápäse. Ja vám dám
časov, prasce jedny. Jeho nálada bola pod psa. Nemohol
sa na vojakov ani pozerať. Bože, čo robí z ľudí vojna, a čo
revolúcia?! Keď sa vrál do nemocnice celý otrasený a zariadil, čo bolo potrebné, zisl, že už aj medzi nemocničný
personál prenikli správy o otrasných násilnosach, ktoré
sa páchajú za bieleho dňa vo vinohradníckych pivniciach
a v hajlohoch, kam mnohé rodiny mešťanov poutekali,
aby sa uchýlili do svojich letných vinohradníckych domcov
nad pivnicami alebo k známym pred bombardovaním a
počas prechodu frontu. Silný prúd prvého sledu smeroval od Hrnčiaroviec popod Zobor a obchádzal mesto. Už
v Hrnčiarovciach zisli, že ide o južné plodonosné svahy
toho istého pohoria s množstvom viníc a ich očakávanie
bolo naplnené pri presune úpä m Zobora. Mali tož veľmi
dobrý prehľad od vlastnej rozviedky, vysadenej dlho pred
frontom na Zobore, ako aj z fotograﬁí, ktoré urobilo letectvo. Zo začiatku mnohí naivní vlastníci viníc sami ponúkali
vojakov, ktorí núrali v každej pivnici v nádeji, že budú mať
od nich pokoj. Ale keď si zajedli a poriadne sa podpili, išli
do ďalšej pivnice a už si prestali pýtať vodku a kušať, ale
sa začali pýtať kde žonky, baryšne... Takto doplali mnohé ženy v tomto regióne na samotách alebo v osamelých
rodinných domoch. V činžiakoch si už netrúfali, lebo z každých dverí vykúkal pár zvedavých očí.
Na tre deň nastúpila do mesta vojenská komandatúra.
Sem-tam prebehol po meste gazik s dvoma-troma urastenými ostrými chlapmi v kožených kabátoch, s brigadírkami
na hlavách a ťažkou pištoľou za pásom. Samopaly so sebou
nenosili. Boli to príslušníci NKVD. Pred nimi boli v merku
ako pros červenoarmejci, tak aj ich vojenskí velitelia.
V rieke sa začali objavovať mŕtvoly červenoarmejcov s
ťažkými telesnými zraneniami. Nevedno, či ich smrť zashla v meste, alebo v ktorejsi dedine povyše mesta. Vojenské komando urobilo opatrenie pre zvýšenie bezpečnos
v meste a zapojilo do poriadkovej služby aj príslušníkov bývalej Domobrany, teraz príslušníkov Česko-slovenskej armády. Pretože začali miznúť aj príslušníci víťaznej armády,
vojenská komandatúra nariadila, že môžu chodiť po meste
v počte trojčlenných hliadkach. Podobné hliadky chodili aj
z radov Čs. armády. Malo to svoje výhody, ale pre mnohých domácich aj nevýhody.
Po týždni zriadila vojenská komandatúra v nitrianskej
nemocnici svoju poľnú nemocnicu. Chirurgické oddelenie
bolo v starej budove psychiatrie. Ostatných svojich pacientov prenechávali nitrianskym lekárom. Išlo predovšetkým
o infekčné choroby. Na prvom mieste to bol škvrnitý týfus,
potom tetanus a v neposlednej miere pohlavné choroby,
ktoré sa zatajovali. Z tridsiach pacientov, ktorých mal na
staros doktor Tolnaj, zomrelo päť, čo boli veľmi dobré
výsledky liečby, keď uvážime, že ešte nemali k dispozícii
anbioká, ktoré sa tu objavili až na jar v nasledujúcom
roku 1946. Podobné vynikajúce výsledky dosiahli aj u ra24
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nených pacientov, u ktorých sa po chirurgickom ošetrení
na desiaty až štrnásty deň objavili príznaky tetanu. Bolo to
aj zásluhou protetanového séra, ktoré zachránil z Hulmečíkovej lekárne doktor Nemeček, že z 32 prípadov inﬁkovaných tetanom zomreli len štyria ranení. Mŕtvych červenoarmejcov pochovávali v malom parčíku pred záhradou
a neskôr ich pozostatky exhumovali a odviezli na Slavín do
Braslavy.
Náčelníkom poľnej nemocnice Červenej armády bol
plukovník, ktorého v našom príbehu nazveme Koncov.
Bol to chirurg neobyčajne statnej postavy, ktorý sa svojím
vzrastom i mohutným telesným zjavom a rozhodnosťou
odlišoval od ostatných svojich vojenských kolegov a nemal
sebe rovného ani medzi našimi nitrianskymi lekármi. Naši
radoví lekári s ním neprichádzali príliš do kontaktu, iba s
jeho podriadenými. Pravdupovediac, nehľadali cesty, ako
by sa s civilnými lekármi zblížili a ani nikto z Nitranov im nenadbiehal po skúsenosach, aké malo mesto s bombardovaním i s následnými násilnosťami. S jeho osobou sa viaže
príhoda, ktorá na dlhý čas rozčerila hladinu spoločenského
života v nemocničnom prostredí, ale aj medzi Nitranmi a
bola istou slabou náplasťou na rany domorodcov.
V apríli počas teplých večerov si niektorí mladí slobodní
lekári zvykli posedieť na dvoch laviciach pred vrátnicou.
Tak to bolo istého vlahého večera pred šiestou večer, keď
tam v pokojnej debate sedel doktor Nemeček s doktorom
Garnom a s troma ošetrovateľmi. Službu mal na vrátnici
vrátnik Venčický, ktorý bol známy ako tvrdý boľševik, a ež
sedel s nimi. Aj keď boli zabraní do rozhovoru o bežných
udalosach v nemocnici a v meste, predsa bol každý z nich
zvedavý na každodenný rituál, ktorý sa odohrával o tomto
čase v nemocnici. Denne presne o šiestej prešla bránou
mladá, neobyčajne pekná šikmooká kapitánka v priliehavej
sukničke po kolená, vypasovanej vojenskej blúzke s opaskom a vo vyleštených čižmičkách. Bola si vedomá svojej
ceny, pretože sa niesla ani pávica, neobzrúc sa ani napravo
ani naľavo. Prešla vrátnicou ako dvorná dáma, ktorej naši
krásavci v bielych plášťoch na lavičke nestáli za pozornosť.
Vedeli dobre, kam mieri, i to, že sa o desiatej bude vracať a
pôjde stredom Špitálskej, pokým nezabočí doprava medzi
domce. Jej sebavedomie i hodnosť vzbudzovala rešpekt
medzi vojakmi, ktorí ju stretli, a nikto z nich sa neopovážil
ju osloviť. Keď prešla a nadšenie spľaslo, pokračovala obvyklá debata. Dnes však udalos nadobudli celkom novú
postupnosť. Postaral sa o to opäť radový kozáčik, ktorý sa
pristavil pri nemocničnej bránke so známkami pokročilej
opilos. V rukách mal veľkú pištoľ značky Luger, podišiel k
lekárom a začal im ňou šermovať popod nosy.
„Sto chočeš, tovarišč?” spýtal sa ho doktor Nemeček.
„Dávaj bystro baryšňu jop tvoju...!” vybľabotal kývajúc
sa na krivých nohách dopredu a dozadu. Pri pohľade naň
napadla doktora Nemecka zlomyseľná myšlienka. Ja  dám
báryšňu, sukin syn, pomyslel si a veľká zlosť vošla doňho,
keď si spomenul na prípad Máriinej priateľky.
„Podoždi, nemnožko,” povedal mu a chvíľu uvažoval s
prstom na perách a potom sa k nemu naklonil a povedal
mu:
„Jesť takaja vazmožnosť, no oni dve.”
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„Dve?” zasmial sa sebavedome kozáčik a hneď sa narovnal. „Krasivije?”
„Krasivije, no oni uže spjat. Nado ... pobuchať,” pri
neznalos ruského slova naznačil mu rukou, ako má tĺcť
na dvere, pretože jeho slovná zásoba rušny bola veľmi
chudobná. „Idi so mnoju, pokažu...,” a viedol ho do budovy terajšej psychiatrie, kde bola vtedy chirurgia poľnej
nemocnice a rovno na prvé poschodie pred dvere náčelníka poľnej nemocnice, kde práve nedávno, ako všetci vedeli, zakotvila šikmooká kapitánka. Naznačil mu rukou, aby
zabúchal a pratal sa preč. Prejavil veľkú dávku odvahy, že
neubzikol kdesi až na ubytovňu, ale zbehol do suterénu a
skryl sa v kuci, kde mali upratovačky náradie a pootvorenými dverami načúval, čo sa bude ďalej diať. Vojačik búchal, ale nikto neotváral. Muselo ho to veľmi dopáliť, lebo
naraz začal kopať do dverí. A to už malo okamžitý efekt.
Počul, ako sa dvere prudko roztvorili i hlas:
„Sto ty chočeš?” Mohutná postava pravdepodobne na
kozáčika zapôsobila a možno, že si náčelník aj naahol blúzu s výložkami a označením hodnos, lebo vojakov hlas
s chol, takže ho dolu takmer nebolo počuť.
„Ja chotel ba...baryšňu, tovar...” Nedopovedal...
„Sto ty, tebe zachotelo báryšňu...?” Ozval sa plesk na
papuľu, potom kopanec do zadku a nato hrmot po schodiš, akoby gúľali plný sud piva. To razantný zásah plukovníka skotúľal vojaka po schodoch. Na medziposchodí sa
zastavil a po chvíli so stonaním sa začal zviechať a hrešiť.
Nasledovali rezké kroky plukovníka ku schodom, kde sa
nahol ponad zábradlie a skríkol na toho dolu:
„Dávaj bystro, jop tvoju... chrestnuju!” Táto kliatba doráňaného vojaka veľmi povzbudila: aj keď s ťažkosťami,
predsa sa pozviechal s hlasným stonaním a začal utekať po
schodoch dolu, najskôr opatrne a potom rýchlejšie a rýchlejšie, vtrielil do dverí a dlhými skokmi mazal cez nemocničný dvor ku vrátnici. Všetka opilosť zmizla, ak bol vôbec
opilý a všetko nepredseral. Na vrátnici, prirodzene, teraz
nikoho nebolo z tých, čo boli svedkami jeho príchodu. Keď
zvuk vojakových pollitrákov u chol kdesi na Špitálskej, poschádzali sa opäť všetci účastníci tejto tragikomickej udalos na vrátnici, opäť si posadali a počúvali názorný výklad
udalos z Róchusových úst. Rehotu, ktorý nasledoval, nebolo konca-kraja. Na pohľad humorná udalosť mala aj seriózne dôsledky: O dva dni bola privelená jednotka desiach
slovenských vojakov s veliteľom ako ochrana nemocnice.
Boli ubytovaní v kruhovej miestnos za vrátnicou. Na tejto
príhode sa dlho zabávala celá nemocnica a pres ž doktora
Nemečka neobyčajne stúpla.
O pár dní, keď mal doktor Nemeček službu na centrálnom príjme, dovliekli štyria červenoarmejci namol spitého
kamaráta a prosili ho, aby urobil všetko pre jeho záchranu:
„U nevo piať ribjat (de )!” Doktor so sestrou naozaj
urobili všetko pre jeho záchranu, aj keď pre hlboké bezvedomie nebolo možné použiť výplach žalúdka. Po nasadení
infúzie a aplikácii forsírovanej diurézy sestrička pri ňom
stále bdela a doktor Róchus kontroloval jeho stav každú
polhodinu. Ráno pred siedmou, keď mu končila služba, ho
prišla sestrička požiadať, či by nemohla odísť, že jeho stav
je stabilizovaný. Doktor Nemeček pred striedaním služby
ročník 55

odišiel teda pre istotu ešte raz skontrolovať jeho stav, ale
pacienta na posteli na izbe nenašiel. Zmizol bez stopy a s
ním aj pekná vlnená deka.
Každým týždňom násilnos ubúdalo, a preto o to otrasnejšie zapôsobili také príhody, aké zažil doktor Nemeček
koncom apríla, keď večer nastúpil do služby a sovietsky
staršina doviezol na gazíku civila a sám ho na rukách doniesol na ordináciu v bezvedomí. Na otázku, ako sa to stalo, priznal, že ho ich vojak postrelil, keď si bránil manželku.
Išlo o priestrel lebky, pričom ľavé oko bolo von z jamky.
Staršina sa ustarostené pýtal, či náhodou nepríde o oko.
Lekár mu s veľkou dávkou irónie odpovedal, že nemusí
mať strach o jeho oko, lebo už je mŕtvy. Staršina rezignovane spusl ruky a nevedel, kam sa má pozrieť. Doktorovi
Nemečkovi ho prišlo zrazu ľúto i toho, že mu tak ironicky
odpovedal, práve jemu, ktorý ťažko raneného dovliekol
až sem a teraz prežíval rozpaky i hanbu za svojich druhov.
Svojím činom však vydal svedectvo o tom, že i v tejto armáde boli ľudia, ktorých svedomie stále fungovalo.
Spomenul túto svoju nevšednú skúsenosť pred svojím
najbližším kamarátom doktorom Garnom, ale ten iba pohrdlivo hodil rukou:
„To je jedna odľudštená čvarga. Ani mi ich nespomínaj...!” obrál sa na opätku a odišiel preč. Róchusa to zarazilo, lebo takto sa k nemu nikdy nesprával, ani vtedy, keď
si prorečili. Už druhý deň, ako si všimol, doktor Garna
chodil po nemocnici ani bez duše. Na ubytovni sa zdržiaval málo, lebo on už bol zasnúbený s pohľadnou Aničkou
Báthorovou, o ktorej sa šeptalo, že je zo starej šľachckej
uhorskej rodiny.
„Počuj, Rudo, ty si taký uvedomelý národovec a berieš
si Maďarku!”
„Akú Maďarku, ona je lepšia Slovenka ako ty,” vždy ho
so smiechom odbil. Ale v posledné dni stral všetok obvyklý humor a vybral si dovolenku bez toho, aby Róchusovi čo i len slovko povedal, čo bolo v ich vzťahoch veľmi
neobvyklé. „Ale to je nakoniec jeho vec,” pomyslel si Róchus a snažil sa myslieť na iné veci, ale v mysli mu to stále
nedalo pokoj. Sondoval trochu u Rudových kolegov na ich
oddelení, pretože nerobili spolu, ale ež nič nevedeli,
hoci si všimli zmenu jeho správania.
Nové udalos zatlačili do pozadia myšlienky na doktora
Garnu. Ich primárovi doktorovi Linderovi za bieleho dňa
ukradli červenoarmejci auto. Mal ho v garáži za pavilónom.
Nič nepomohlo. Keď išiel z obeda, kolega mu hovorí:
„Pozri, hen idú, tuším na tvojom aute; komu si ho požičal?” ukazujúc naň, ako práve asi sto metrov pred nimi
zabočovalo z bočného smeru na hlavnú cestu k bráne. Každý v nemocnici vedel, ako sa o svoje auto strachoval a ako
ho strážil. Preto i teraz jeho reakcia bola okamžitá. Vyskočil
a vybehol napro doprostred cesty a rozahol ruky, aby
auto zastavil. Lenže dvaja v kožených kabátoch s brigadírkami na hlavách bez výložiek nespomalili, ale pridali.
Nech primár neuskočí na stranu, príde nielen o auto, ale
aj o život.
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty.
Nitra 2010, 183 s.)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Stretnutie prezidentov v Bratislave
V dňoch 12. – 13. júna sa Braslava stala miestom
stretnua devätnásch hláv európskych štátov a predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya. Týchto čelných
predstaviteľov hosl slovenský prezident Ivan Gašparovič
na 18. summite krajín strednej a východnej Európy. Počas vzájomných rokovaní sa venovali predovšetkým problémom, ktoré členským i nečlenským krajinám Európskej
únie prináša pretrvávajúca ekonomická a ﬁnančná kríza.
Napriek existujúcim vážnym problémom a nevyhnutným
reformným zmenám všetky dotknuté krajiny podporili projekt Európskej únie ako spoločnej plaormy, ktorá
môže znásobiť synergický efekt spoločného postupu pri
riešení problémov. Rozhovory sa ež týkali otázok vzťahov
medzi Srbskom a Kosovom i tzv. Východného partnerstva
EÚ. Slovensko má v oboch otázkach pomerne jasné stanovisko, samostatné Kosovo doposiaľ neuznáva a európske
ambície krajín Západného Balkánu, Ukrajiny a Moldavska
podporuje. (mm-m)

Diaľnica na Kysuciach
Európska komisia by mala poskytnúť Slovenskej republike ﬁnancie z eurofondov na vybudovanie štvorprúdovky
zo Svrčinovca do Skalitého, čím by sa zlepšilo v súčasnos
veľmi zlé cestné spojenie medzi Slovenskom a Poľskom.
Na tento 12 km úsek, začae výstavby ktorého je naplánované už na jeseň tohto roka, by mala nadviazať 10 km
diaľnica medzi Kysuckým Novým mestom a Oščadnicou a
6 km úsek medzi Čadcou a Svrčinovcom. Dostavba diaľnice
D3 je plánovaná na jar roku 2019, kedy by mala byť prepojená Žilina s Kysuckým Novým mestom. (mm-m)

Záplavy a horúčavy

regulovaní vody zohralo vodné dielo Gabčíkovo, ktoré zabránilo zaplaveniu Žitného ostrova. Neoceniteľnú pomoc
poskytli profesionáli i dobrovoľníci, ktorí dňom i nocou
pomáhali v krízových oblasach. Lokálne záplavy po výdatných lejakoch boli takmer na celom území Slovenska.
V polovici júna vystriedali záplavy tropické horúčavy, kedy
teplota stúpala nad 30°C a vo viacerých oblasach padli
doterajšie teplotné rekordy. (mm-m)

Stolnotenisový turnaj
Základná škola v Spišskej Starej Vsi zorganizovala medzinárodný stolnotenisový turnaj o Pohár riaditeľky školy,
na ktorom sa okrem mladých slovenských stolných tenistov zo základných škôl v Spišských Hanušovciach, Haligovciach, Slovenskej Vsi a Spišskej Starej Vsi zúčastnili aj žiaci
z prihraničných škôl v poľských Kluszkowciach, Wyżnych

a Niżnych Sromowciach. Pohár riaditeľky usporiadajúcej
školy získala ZŠ Slovenská Ves. Medzi staršími žiačkami
bola najúspešnejšia Edyta Kret zo Sromowiec Niżnych, medzi mladšími zas Dominika Kolodziej zo Sromowiec Wyżnych. Medzi staršími žiakmi dominoval Michal Matějovský
zo Slovenskej Vsi a medzi mladšími Radovan Novotný z domácej Spišskej Starej Vsi. (Milan Novotný)

Vyznanie slovenskej reči i našej domovine
Už po dvadsiaty prvý raz hľadali Slováci žijúci za hranicami Slovenska odpoveď na otázku Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko...? Do IV. kategórie súťaže
pod týmto názvom, ktorú tvoria zahraniční Slováci, v tomto roku prišlo 121 slohových prác školákov zahraničných
slovenských škôl, zo šiesch krajín, a to Česka, Chorvát-

Takto sa dá v skratke charakterizovať júnové počasie
na Slovensku. Záplavy zasiahli začiatkom mesiaca najmä
južné oblas krajiny, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia na rieke Dunaj, ktorého hladina v čase kulminácie
dosiahla výšku 10,34 m a prietok 10 735 m3/s. Značnú
časť hlavného mesta pomohli ochrániť propovodňové
hrádze, voda sa však
vyliala vo viacerých
mestských časach.
Najviac poshnutou
oblasťou bol Devín.
Dôležitú úlohu pri
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ska, Maďarska, Srbska, Ukrajiny a Rumunska. Vyhlásenie
výsledkov, spojené s odovzdávaním cien, sa konalo 12.
júna v Nových Zámkoch symbolicky pri soche Antona
Bernoláka. Cenu poroty získala Lucie Hůtová z Gymnázia
v Uherském Hradiš v Českej republike a hlavnú cenu Jaroslava Majerová z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbsku. Ďalších 12 účastníkov z Maďarska, Srbska,
Rumunska a Chorvátska získalo čestné uznania. Osobitnú
cenu poroty si odniesla Maja Vargová zo ZŠ Ľudovíta Štúra
v Kysáči v Srbsku a osobitnú cenu predsedu Mace slovenskej zas Bertold Szedlaczek zo ZŠ Franška Rákócziho
v Dabasi v Maďarsku, kde putovala aj cena pre učiteľa
Mgr. Alu Rusnáka. Ocenenie získala ež Základná škola
Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v Srbsku. (Zuzana Pavelcová)

v roku 2012 na Orave. Výsledkom minuloročného projektu, podporeného Ministerstvom kultúry, boli okrem tvorivých stretnu v Sihelnom a Oravskom Bielom Potoku aj
tri výstavy nainštalované v Tvrdošíne, Trstenej a v Dolnom
Kubíne. Aktuálna séria výstav je pokračovaním úspešného
projektu zameraného na tvorivú a umeleckú konfrontáciu
a reﬂexiu odkazu vierozvestcov Cyrila a Metoda v rámci
1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu. Realizuje ju
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnos Žilinského samosprávneho
kraja. Z oravských rezbárov sa na výstave prezentujú: Stanislav Ondrík, Ján Šeliga, Ján Špuler, Róbert Veselý, Ľubomír Orság a Marián Hura. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi v Zalaváre
V bývalom centre nitrianskeho kniežaťa Pribinu zvanom v tom čase Blatnohrad, ktoré sa dnes nazýva Zalavár
a je súčasťou Maďarska, bol 22. júna slávnostne odhalený
pamätník svätých Cyrila a Metoda. Odhalenie bronzového
súsošia týchto dvoch solúnskych bratov, ktoré je výtvorom
akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, sa uskutočnilo pri príležitos
1150. výročia ich príchodu na územie Veľkej Moravy, a teda aj
na územie dnešného
Slovenska. Základný
kameň pre toto súsošie bol v Pamätnom
parku sv. Cyrila a Metoda, kde už stoja pamätníky vybudované
Bulharmi, Rakúšanmi
a Slovincami, postavený Slovenskou samosprávou v Budapeš
už v roku 2007. Okrem
spomínanej
samosprávy sa na príprave
a realizácii pamätníka
i na jeho slávnostnom
odhalení podieľali ež
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapeš, Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, Maca slovenská, Neograﬁa,
a. s. Marn a Samospráva obce Zalavár. V rámci programu
sa konala Ekumenická bohoslužba a účinkoval slovenský
spevácky zbor Ozvena z Budapeš. (mm-m)

Odkaz sv. Cyrila a Metoda
vo výtvarnom umení
Taký je názov výstavy, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči v dňoch 10. – 17. júna.
Následne bude výstava prevezená do Žiliny a tam v dňoch
1. – 25. júla sprístupnená vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Výstava pozostáva z drevených a kamenných plask i z grak vytvorených na troch plenéroch
ročník 55

Projekt je spoluﬁnancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013

Vydanie štvorjazyčnej publikácie –
Turistický sprievodca po Zamagurí
Dňa 1. júla 2013 Spolok Slovákov v Poľsku Obvodný
výbor na Spiši spoločne s mestom Spišská Stará Ves začali realizovať projekt pod názvom Vydanie štvorjazyčnej
publikácie – Turiscký sprievodca po Zamagurí. Táto
publikácia, na ktorej príprave sa budú podieľať odborníci zo Slovenska i Poľska, bude obsahovať stručnú históriu jednotlivých zamagurských obcí, opis prírodného
bohatstva i kultúrneho a historického dedičstva Zamaguria, vyznačenie turisckých trás, možnos ubytovania
a stravovania sa na slovenskej i poľskej čas Zamaguria.
Sprievodca bude doplnený mapou oblas i zaujímavými
fotograﬁami. Tým, že bude až v štyroch jazykových verziách – slovenskej, poľskej, nemeckej a anglickej a až do
roku 2020 prezentovaný ež na internetových stránkach
partnerov – osloví pomerne veľkú cieľovú skupinu ľudí,
presahujúcu hranice Slovenska a Poľska. Po vydaní spomínaného turisckého sprievodcu bude projekt zavŕšený
uskutočnením dvoch výstav a dvoch konferencií na slovenskej i poľskej strane Zamaguria, počas ktorých partneri predstavia za účas médií spomínanú publikáciu.
Projekt je spoluﬁnancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho
rozpočtu Poľskej republiky prostredníctvom Euroregiónu
Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika – Slovenská republika 2007-2013. (mm-m)
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PO STOPÁCH MINULOSTI

FARNOSŤ NIŽNÉ LAPŠE V ROKU 1832 (3)
preklad z latinského originálu PROF. JOZEF ŠIMONČIČ
8. Povinnosti kurátora dobročinného inštitútu
Nedecký farár ako kurátor opíše svoje povinnos; tunajší farár dozerá nad opravami, je povinný prijímať tam
chudobných a úbohých dobrého života a povzbudzovať
k modlitbám za dobročinných zakladateľov.

9. Povinnosti hrobára
Hrobár je povinný kopať hroby do hĺbky jednej siahy,
strážiť cintorín a zabraňovať jeho narušiteľom.

10. Povinnosti babíc
Sú povinné bez rozdielu okamžite poslúžiť bohatým
i chudobným, de priniesť skoro po pôrode na krst, v prípade potreby pokrsť a rodičku sprevádzať na vádzku.

IV. Príjem cirkevných osôb a osôb
s nimi spojených
1. Príjem farského kostola
Príjmom kostola sú nehnuteľné pozemky a kapitál. Nehnuteľné pozemky využívajú dvaja želiari kostola Šimon
Gunčák a Marn Nálepka, obaja majú na intravilánom pozemku postavený dom vlastným nákladom. A to: pozemok
Šimona Gunčáka zaberá dĺžkou 19 siah a 3 stopy, v šírke
8 siah, od východu susedí s potokom a panskou krčmou,
od západu má dom Kazimír Sobota, od severu je potok,
od juhu verejná cesta. Tento pozemok je treba využiť ináč
kvôli povodniam v lete i v zime. Keďže v tejto hnilej stavbe
vyvierajú pramene celkom zreteľne v izbe a vlhké miesto
zapríčiňuje obyvateľom sústavné nemoce, dom je neobývateľný. Tomuto želiarovi treba určiť pozemok na stavbu
nového domu a to v jeho susedstve, v intraviláne pripojenom k tomuto domu je pozemok s rozlohou 675 siah, v susedstve od východu sú kapustniská sedliakov, od západu
potok, od juhu krčma a od severu pozemky sedliakov.
Druhý intravilány pozemok, na ktorom má postavený
dom Marn Nálepka, je dlhý 10, široký 8 siah, záhrada
pripojená k domu má 50 štvorcových siah; susedmi sú:
od východu má dom Širokovský, od juhu Jakub Froncek
a Vojtech Nálepka, od severu je potok a od juhu záhrada Nálepku. K tomuto pozemku patrí kapustnisko ponad
obcou s výmerou 374 štvorcových siah, od východu má
záhradu Džuban, od západu a severu je potok, od juhu sú
polia Nálepku.
Toto všetko zostalo po starom napriek regulácii územia
z roku 1814, hoci polia, ktoré želiari držia podľa starých
pomerov, územná regulácia zmenila. Polia, patriace k týmto pozemkom, sú nasledujúce:
28
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a) Pole Pri cintoríne pod č. 100 urbárnej regulácie vo
výmere štvorcových siah 2800, od východu je pole Jakuba
Fronceka, na západe je cintorín, na severe Solsa hura, na
juhu potok.
b) Pole Pod Kotelnične pod č. 772 urbárnej regulácie vo
výmere 2700 štvorcových siah úplne neplodné, od východu je potok, od západu pole Karkošku a Pirhalu, od juhu
Marn Novák, od severu potok Strižjarek.
c) Na Karpočinoch pod č. 521 urbárnej regulácie vo výmere 1590 štvorcových siah, od východu má polia Mlodnecký a Solsa hura, od západu má polia Novák a Širokovský, od severu Džuban, Karkoška a iní, od juhu Karpočiny.
Tieto polia tvoria spolu výmeru 7090 štvorcových siah
a 1/6 sedliackej usadlos. Farár sa stará, aby sa ich rozloha nezmenšovala. Čo darovali dobrodinci kostolu, obývajú
aj popri regulácii spomínaní želiari. Roku 1818 nariadenie
vznešenej kráľovskej komisie navrhlo eto pozemky ako
nezdanené na verejnú dražbu; zo zdanenia sa vyňali nielen
znehodnotené pozemky, ale aj práce, ktoré museli želiari vykonávať barónovi. Barón Ferdinand Horvát z Plavča po regulácii ako možnú rekompenzáciu zrušil farárovi aj desiatok. Farár predkladá Biskupskému úradu protest a žiada, aby dekan
prišiel na tvár miesta prešetriť povinnos obidvoch želiarov.
Pred reguláciou boli povinní farárovi robotami cez 18 dní a
10 meríc; teraz zostáva každému dlh kostolu 15 zl. a povinnosť
pomáhať kostolníkom so zariadením kostola a pri obradoch.
Poniže kostola farnos patrí ešte malá záhradka Pod
Príkopu o rozlohe 146 štvorcových siah, v objeme ¼ merice, užíva ju Andrej Nálepka a Vojtech Pačorka za 1 zl; od
východu Franšek Cempa, západne je záhrada farára, od
severu a juhu potoky.
Kapitál kostola v Nižných Lapšoch je:
a) Základina na večné svetlo od slobodného baróna
Ferdinanda Horváta z Plavča zo 16. augusta 1819 uložená na 6 % úrok, intabulovaná v Levoči 6. decembra
1820 400 zl. b) Úrokové vklady činia 1234 zl. Sú uložené:
1) u sl. baróna Ferdinanda Horváta z Plavča z 1. novembra
1820, intabulované v Levoči 6. decembra 1820 na 6 % úrok
200 zl. 2) deo z 28. októbra 1822, intabulované v Levoči
31. augusta 1824 na 6 % 200 zl. 3) deo z 31. októbra
1823, intabulované v Levoči 13. marca 1832 na 6 % 200 zl.
4) u sl. baróna Andreja Horváta z Plavča z 30. decembra
1810 a 17. januára 1811 intabulované v Levoči na 6 % 60 zl.
5) deo z 27. júna 1817 a 6. decembra 1820 intabulované v Levoči 300 zl. 6) Verejnej základine 1. januára 1802
na 2 % úrok 200 zl. 7) Obci od nepamä na 6 % úrok
200 zl. 8) U Mateja Pirhalu, sedliaka Nižných Lapšoch
intabulované 9. decembra 1819 so súhlasom panstva
50 zl. Summa kapitálu 1634 zl.
Potvrdenky sa nachádzajú v pokladni kostola, úroky sa
vyplácajú presne. Kostol nie je zaťažený pasívami. Farár
bez vedomia a súhlasu Biskupského úradu kapitál na svoje
meno ani neukladá ani nevyberá.
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Príležitostné príjmy kostola sú: od pohrebného zvonenia 8 gr, od sviečky na tumbu pri spievanej omši 6 gr, pri
chej 3 gr, od lampy pri spievanej 3 gr, pri chej 1 ½ gr, za
čiernu pokrývku na tumbu 6 gr, za pohrebnú zástavu 8 gr.
Mimo toho je aj zbierka do zvončeka, ktorý je opatrený
zámkom. Kostolníci ju rátajú pred farárom a suma sa zapisuje do diára.
Všetok príjem kostola je zverený farárovi, majú vplyv
aj učiteľ a kostolníci - súvaha sa robí pred nimi a panským
úradníkom, richtárom a zídenými prísažnými obce, vyhotovuje sa v troch exemplároch a s podpismi menovaných
sa posielajú dekanovi jej dva exempláre na kontrolu, tre
zostáva na fare.
Príjem kostola sa uschováva v pokladnici s dvoma zámkami, jeden kľúč má farár, druhý kostolníci. Tento príjem sa
používa na riadne i mimoriadne výdavky kostola, ktoré, keď
presiahnu 10 zl, nikdy sa nevyberú bez súhlasu biskupa.
Kaplnky sv. Jána a Svätej Rodiny majú základinu 100 zl
časom zozbieranú, z nich je úrok 6 zl. Tento kapitál je so
súhlasom panstva uložený u viacerých sedliakov. Používa
sa podľa úpravy Biskupského úradu č. 820 z 8. augusta
1830, potvrdenky sú v pokladnici kostola.
Kapitál xenodochia má na staros nedecký farár, aj ho
vyúčtováva; je založené pre šiesch, piaty sa prijíma za
4 zl 10 gr, šiesty za 4 zl a 4 gr.

2. Príjem farára
Farár dostáva kráľovským právom dvanástu časť z celého chotára Nižných Lápš, netýka sa to lúk - ale zo všetkých
druhov plodov, kapusty, ľanu, repy a čohokoľvek, čo Pán
Boh v jarnom a jesennom poli požehná. Od dvanástej čas
sú oslobodené: 1. 30 jutár v poli Na Kžendžovej polane,
Nad Hombatjem pod Ždiar 10 a Nad Kopincom 10 jutár;
2. Na Hornej rovni pod cestou až po vrch Honaj z dôvodu
kapustnísk priznaných sedliakom; 3. Zagon pod Tinušou
horou, odaľ začínajúc pri Stredných Lapšoch až po potok,
tečúci popri cintoríne a panskej krčme a po sedliacky dom.
Pas zo Zagora pod vrchom Tinuša Hora a cestou z Nižných
Lápš do Stredných Lápš, dané ako záhrady. Farár dostáva
všetko in natura. Neprijíma poplatky kvôli možnos sporov. Kurialis sa nezdaňujú, jedine celé urbárne usadlos
regulované roku 1814 v počte 30. Pred pozemkovou reguláciou dostával farár desiatok z celého teritória, ako oň
prišiel, bude reč nižšie.
Nasledujúce polia vyňaté za regulácie terénu 1814 má
v troch klčoviskách:
V 1-om klčovisku má: polia Halpus pod Uplasky, Nižná
Rovňa, Pri Mlyne a Pod Solsku Horu vo výmere 30,386
štvorcových siah, Halpus a Pod Uplasky má od severu cestu
do Zlatného, od východu potôčik tečúci z Halpus do Rovne,
od juhu sú polia sedliakov a kroviny, na západ je pole Tornala a les Halpus; Nižná Rovňa od východu má stálu brázdu oddeľujúcu farské pozemky od poľa Fronceka, od juhu
a západu potok, tečúci z dediny a od severu kroviny pro
poľu Uplazky; Pod Solsu horu je osamelé pole, od severu
má jarok, od východu Solsu horu, od juhu cintorín, od západu cestu a farskú záhradu Medzi Horami; Pri Mlyne má
pole od severu Solsku Horu, od východu a juhu potok, od
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západu mlyn a obecnú pažiť. Keďže eto klčoviská nebolo
možné kulvovať, slúžili farárovi kroviny kvôli nemožnos
obrábania a ostatné nekulvované miesta ako lúky.
Na 2-om klčovisku má: polia Karpočiny, Vyšna Rovňa,
celé Kotárné a pozemok s rozlohou 38,855 štvorcových
siah. Ich ohraničenie: Karpočiny od severu je les toho istého mena, od juhu farárova Vyšná Rovňa, od východu jarok a pole Andreja Sovu, od východu kroviny. Vyšné Rovné
od severu sú Karpočiny, od východu pažiť a pole Andreja
Sovu, od juhu potok, od západu pažiť a pole Bartolomeja
Chempu. Pozemok medzi Karpočinami a Vyšnou Rovnou
pre nemožnosť obrábania slúži farárovi ako lúka. Celé Kotárné je farské, od severu je potok a malá záhradka Andreja Marenčíka a Michala Staneka z Brežku, od západu je
hranica chotára Vyšných Lápš, od východu a juhu je potok
a les. Na tomto území sú ež farské lúky zvlášť medzi poľami nazývané Mláka, medzi poľami a potokom, od potoka
tečúceho z Vyšných Lápš všetky vrchy a doliny hraničiace
s Vyšnými Lapšami sú farské lúky. Fundus od východu má
pole Kravontka, západne Vojtech Nálepka, severne vŕšok,
južne potok, zo severnej strany sú farské lúky.
Na 3-tom klčovisku má: pole Polanka a Sampisek s rozlohou 31,250 štvorcových siah, tento pozemok začínajúci
napro fare susedí od severu s krovinami a záhradami nazývanými Riňa, od východu sú panské polia až po pažiť,
od juhu potok Strižjárek, od západu travalá pažiť a polia
Baltazára Čempu a Andreja Nálepku. K tomu poľu patria
dva malé kúščky južne od potoka Strižjárek a poľa Jakuba
Hábera a malý ohradený lesík aj kroviny v Polanke. Pre nemožnosť obrábania slúžia eto pozemky farárovi ako lúky.
Záhrady má eto:
a) Pri fare v intraviláne, súvisí s pozemkom fary, s dĺžkou
65 siah, šírkou 17,4 siah; od východu má rovinku a dom
Timis, od západu je dom a záhrada Jakuba Habera, od severu stodola Habera a cesta, od juhu verejná cesta a farský
želiarsky dom.
b) Pod Prekopu záhrada v intraviláne pod kostolom
s výmerou 326 štvorcových siah; od východu je záhrada
kostola, od západu, severu a juhu potok a Prekopa.
c) Kapusnica Na Šajbe s rozlohou 360 štvorcových siah;
väčšia časť je zničená vodou, za potokom je spojená s rovinkou, od juhu sú polia sedliakov, od východu, severu
a západu potok.
d) Záhrada Medzi Horami v rozlohe 342 siah, od východu je farské pole Pod Solsu horu, od západu, severu a juhu je potok a cintorín.
e) Nad dedinou alias Novacky, plocha na ½ merice; od
severu je cesta pod Tinusovu horu, ostatné strany obtáča
potok.
f) Záhrada Na Ryne s rozlohou 400 štvorcových siah,
táto záhrada bola za regulácie farárovi vymenená za farskú záhradu Na Rovni, ktorú mal predtým. Od východu má
záhrady Novák, od západu Ján Cempa, od severu je potok,
od juhu kroviny smerom k Polankám.

Pokračovanie nabudúce
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Konferencia o menšinových médiách v Poľsku

M

enšinové médiá zohrávajú veľmi dôležitú úlohu
v prostrediach, kde menšiny žijú, ale aj vytvárajú
o nich obraz širokej verejnos. Sú zdrojom poznania menšín, ale aj zárukou záujmu o menšinové prostredie,
ktoré mapujú a veľmi často sa popri nich vyvíjajú inicia vy podporujúce rozvoj menšín a napomáhajú tomu, aby
sa dostali do povedomia verejnos. Z toho dôvodu je potrebné, aby vznikali i vedecké štúdie venované špeciﬁkám
menšinových médií, ktoré musia častokrát zápasiť o svoje
príslovečné byť alebo nebyť.
V dňoch od 11. do 13. júna 2013 sa konala v Lubline
na Univerzite M. Curii-Skłodowskej medzinárodná cyklická vedecká konferencia s názvom Národnostné a etnické menšiny v Poľsku na európskom pozadí. Tohtoročný
III. ročník sa niesol v duchu temaky venovanej Médiám
národnostných menšín a národnostným menšinám v médiách. Počas vedeckých prednášok, panelových diskusií za

účas zástupcov menšinových médií sa poukázalo na dve
základné problémové otázky, s ktorými sa boria menšinové médiá, a to nedostatočné ﬁnančné prostriedky a príliš
krátke televízne alebo rozhlasové vysielania. Hovorilo sa aj
o celkovom obraze menšín v povedomí väčšiny na základe
informácií v médiách.
V rámci programu sa uskutočnilo ež zasadnue Spoločnej komisie vlády PR a menšín, zaoberajúcej sa temakou národnostných a etnických menšín v Poľsku.
Spoluorganizátormi konferencie boli: Ukrajinský spolok,
Poľské združenie sociálnej komunkácie, Ministerstvo administra vy a digitalizácie PR, Spoločná komisia vlády, národnostných a etnických menšín, Národná rada pre rozhlasové
a televízne vysielanie, Lubelský vojvodský úrad v Lubline,
Maršalkovský úrad Lubelského vojvodského úradu z Lublina
a Mestský úrad v Lubline. (aj)

Štátne vyznamenania pre poľských vedcov
autor MARIÁN SMONDEK
Dňa 17. júna t.r. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušan Čaplovič vyznamenal v historickej budove, v ktorej priestoroch sa v súčasnosti nachádza múzeum Jagelovskej univerzity
(JU) - Colegium Maius dvoch významných poľských vedeckých
pracovníkov, ktorí svojimi vedeckými aktivitami prispeli k rozvoju slovensko-poľských vzťahov a spolupráce v oblasti vedy. Vo
svojom príhovore poukázal nielen na blízkosť Slovenska a Poľska,
ale predovšetkým blízkosť slovenských a poľských vedeckých inštitúcií a blízkych priateľských vzťahov medzi jej pracovníkmi.

P

Príhovor prof. S. Sroku. Foto: M: Smondek
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rvým z vyznamenaných bol profesor a archeológ Jan Machnik
z Poľskej akadémie schopnos , ktorému minister
D. Čaplovič odovzdal veľkú
medailu sv. Gorazda za jeho
celoživotný prínos pri skúmaní dejín na slovenskopoľskom pohraničí.
Druhým vyznamenaným
bol profesor Stanisław Sroka, historik a vedúci Katedry histórie na JU, ktorý z rúk
generálneho konzula SR
v Krakove Marka Lisánskeho prevzal ďakovný list od
ministra zahraničných vecí
a európskych záležitos SR
Miroslava Lajčiaka za zá-
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D. Čaplovič odovzdáva medailu prof. J. Machnikovi. Foto: M. Mikoszewska

sluhy v oblas histórie a za mimoriadne zásluhy o rozvoj
priateľských vzťahov so Slovenskou republikou a šírenie
dobrého mena Slovenska vo svete.
Prof. Stanisław Sroka z Jagelovskej univerzity sa venuje
stredovekej histórii Uhorska, o.i. iného ež Spišskej župe.
Vydal viaceré zaujímavé publikácie týkajúce sa Spiša, pričom jedna z jeho prvo n Štúdie z dejín stredovekého Spiša vyšla vo vydavateľstve Spolku Slovákov v Poľsku. Spolu
s prof. Marnom Homzom z Univerzity Komenského v Braslave sa podieľal na tvorbe a vydaní dvoch rozsiahlych
historických diel: Historia Scepusii a Terra Scepusiensis.
Obidvom vyznamenaným osobnosam srdečne gratulujeme.
7/2013
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Blahoželania
Štyridsaťpäť rokov prešlo, čo ste spolu začali,
životom ísť bok po boku, spoločne ste kráčali.
Tento život nebol ľahký, to viete snáď obaja,
spoločne to však zvládnete, dôjdete aj do raja.
Ďakujeme Vám za e roky, hoc’ aj ľahké neboli,
všetko, čo máme, je aj Vaše, všetko Vám ku vôli.
Máme od Vás život, Vašu lásku, aj nádherné dečky,
uvili ste Vašu lásku do prekrásnej kyčky.

Tento vinš patrí Antonine a Vladislavovi Švarcovým z
Vyšných Lápš, ktorí oslávili 25. výročie manželstva, veľa slnečných dní a Božieho požehnania želajú dcéry a ostatná
rodina.



Srdečné blahoželanie k 45. výročiu sobáša krajanom
Anne a Antonovi Kozubovcom z Kacvína, ktoré oslávili
13. júla t.r. zasiela celá rodina.


K Tvojim narodeninám Ti prajeme
kvapku hrdos, lyžičku rados,
hrnček úspechu, jazierko peňazí,
more šťasa, oceán zdravia
a celý vesmír lásky.

Čašu naplnenú dobrým vínom,
balík dobrej nálady,
šťasa, zdravia vrchovato,
veľkú dávku pohody...
Lásky, vášne podľa chu,
sviežosť ducha, radosť z dní,
smiechom vpom nešetriť
a obklopiť sa priateľmi.
Kto tento recept užíva
dlhých rokov sa v šťas dožíva!
Toto blahoželanie patrí Małgorzate a Jánovi Klukošovským z Chicaga, ktorí v júli t.r. oslávili krásne 30. narodeniny. Hojnosť Božích milos a radosť z každého okamihu
zasiela im pri tejto príležitos celá rodina.


Nech Vám v zdraví, láske rase,
nech Vám dáva iba šťase.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší chlapča malé.

Dňa 24. júna t.r. oslávila 30-te narodeniny Danka Lojeková z Novej Belej, ku ktorým jej blahoželajú manžel, dcérka,
rodičia, rodina Cervásová, Romańska a Chalúpková.


Vyzváňa 25 rokov. Prelúdiá na organe.
Ej, roky, roky - slnko, mráz i blen.
Pre lásku zajtrajšiu sa v deťoch rozdávame,
Keď úsmev odďaľuje neúprosný eň.
A znova, ako vtedy v nenačatej chvíli,
spojivo rúk a sŕdc do ďalších liet.
Strieborný pozdrav už len ku zlatu sa chýli.
Prítulné slová. Ó ten najvzácnejší vzlet.
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Pekný pozdrav zasielame rodičom maličkého Dávidka Vnenčáka
z Kacvína, ktorý nedávno pribudol do rodiny
Vnenčákových a už aj
shol byť účastníkom
nášho podujaa. Spolu s mamičkou Annou
prišiel povzbudiť svoju
sestričku Paulínku, počas recitačnej súťaže vo
Vyšných Lapšoch, kde sa
prizeral prednášajúcim.
Možno aj on raz bude
prednášať slovenskú poéziu alebo prózu. Len nech pekne
počúva sestričky a rodičom je na radosť.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Spomienka na Pavla Budza
autor MÁRIA KAČMARČÍKOVÁ
foto D. MOŚ
„Nezomiera ten, kto žije v našej pamäti”. Preto pamätajme na
tých, ktorí odchádzajú. V týchto výrečných slovách je obsiahnutý
zaslúžilý život pre dobro celej tribšskej spoločnosti zosnulého dlhoročného veliteľa Dobrovoľného požiarneho zboru v Tribši Pavla
Budza. S hlbokým smútkom sme sa s ním rozlúčili 25. mája 2013
Koncom mája t.r. sme privítali v sídle Spolku Slová- na miestnom cintoríne.

Vzácna návšteva

kov v Poľsku v Krakove vzácnu návštevu. Svojou prítomnosťou nás pocl slovenský publicista a spisovateľ, rodák
z oravskej obce Vyšná Lipnica (dnes Lipnica Mała) PhDr.
Emil Vontorčík. Čitateľom Života je známy predovšetkým
ako autor diela Nitrianske inferno, ktoré uverejňujeme
v našom mesačníku na pokračovanie už takmer dva roky.
Spolu s ním nás navš vil aj katolícky kňaz z amerického Las
Vegas otec Courtney Edward Krier. Hosa si prezreli redakciu časopisu Život i pamähodnos Krakova, pričom sme
v rozhovoroch o Slovensku i iných zaujímavých témach
spoločne strávili príjemné chvíle. (mm-m)

IX. púť rádia LUMEN

U

ž deviatykrát 18. mája 2013 veľká rodina poslucháčov Rádia Lumen putovala do Svätyne Božieho milosrdenstva. Tentokrát sa púť niesla v duchu
slov: „Viera je poklad života“. Všetkých pútnikov privítal
krakovský biskup Mons. Jan Zając a predstavená krakovského kláštora sr. M. Lukaša Medrala. V doobedňajších hodinách pútnici rozjímali nad tajomstvami svätého ruženca,
počas ktorého ich prišiel pozdraviť aj krakovský kardinál
Stanisław Dziwisz. Neskôr nasledovala slávnostná eucharisa, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol Mons.
Tomáš Galis, žilinský biskup. Otcovsky a s láskou povzbudil veriacich v napredovaní a rozvíjaní viery podľa vzoru
Panny Márie a pod jej láskavou ochranou. Po svätej omši
nasledovala euchariscká adorácia a litánie k bl. Jánovi
Pavlovi II. pri príležitos jeho narodenín. V poobedňajších
hodinách odzneli gospelové piesne v podaní Pavla Jenča
a pútnici si vypočuli príhovor sestry z Kongregácie Matky
Božieho milosrdenstva o úlohe dôvery v živote sv. sestry
Faus ny. Príhovor bol obohatený spevom piesní v podaní
Magdalény Glogovej. O tretej hodine po obede bola hodina milosrdenstva, počas ktorej sa modlili korunku Božieho
milosrdenstva v slovenčine a zaspievali krásnu pieseň „Ježišu, dôverujem “. A ako tradične na záver sa zhromaždeným prihovoril otec biskup J. Zając, ktorý sa s nimi rozlúčil
slovami: - Čakáme na vás, pretože tu je dom milosrdného
Otca, do ktorého sa opla vráť. Spolu s otcom biskupom
T. Galisom na záver udelili svoje požehnanie. Púte sa zúčastnilo okolo 22 síc veriacich od tých najmladších po
tých najstarších. (Zdroj: www.milosrdenstvo.sk)
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P

avol Budz sa narodil 4. apríla 1925 v Tribši. Pochádzal
zo slovenskej rodiny. Bol najstarším synom Jozefa
a Kataríny, rod. Kovalčíkovej. Mal sestru Annu a nevlastného brata Jozefa. Mama mu zomrela veľmi mladá,
len 32-ročná. Svoje detské roky strávil v Tribši, kde získal
základné vzdelanie. Zo začiatku pracoval na gazdovstve so
svojím otcom. Ako 23-ročný sa Pavol oženil s Máriou, rod.
Vaksmanskou. Spoločne gazdovali a práce mali vždy dosť.
Do požiarneho zboru v Tribši patril od 28. novembra
1948. Najprv bol zástupcom veliteľa a v roku 1974 ho zvolili za veliteľa DPZ v Tribši. Práve v tom čase musel zbor
riešiť otázku výstavby novej budovy požiarnej zbrojnice.
A tak sa zásluhou krajana Budza stavba uskutočnila. Pred
jeho odchodom do USA bola zbrojnica vybudovaná a zastrešená.
V roku 1980 Pavol Budz vycestoval do zámoria, aby si
privyrobil a zlepšil životné podmienky svojej rodiny. Na
tému života a práce v USA hovorieval: „Amerika je dobrovoľné otroctvo” a hodnol to iba ako ťažko zarobené peniaze pre rodinu, ale bez nej. V USA žil a pracoval 23 rokov.
Spolu s manželkou kráčali životom až 65 rokov. Vychovali
troch synov a jednu dcéru. Dožili sa jedenásch vnukov a
sedemnásch pravnukov.
Po návrate domov z USA bol verným čitateľom Života
a živo sa zaujímal o krajanské dianie. Po príchode zo zámoria do rodnej obce bola jeho práca v požiarnictve ocenená. Bol vyznamenaný striebornou a zlatou medailou, ako
aj odznakom vzorný hasič. Dňa 5. júna 2011 na krajských
oslavách 90. výročia vzniku dobrovoľného požiarnictva v
Poľsku obdržal Pavol Zlatý kríž za zásluhy udelený prezidentom Poľskej republiky Bronisławom Komorowskim za
55-ročnú obetavú prácu v požiarnictve. Pre domáci zbor
to bol významný deň, ako aj preňho samého, že sa mu ušla
takáto pekná pocta.
Krajan Pavol Budz zomrel 20. mája 2013 vo veku
88 rokov. Zádušná sv. omša za zosnulého sa konala 25.
mája 2013 v Tribši, kde bol aj pochovaný. Na poslednej
ceste mu zahrala dychovka z Krempách. Poslednej rozlúčky s krajanom Pavlom Budzom sa zúčastnila najbližšia rodina - synovia z USA, dcéra, príbuzní, zástupcovia Spolku
Slovákov, mnohí krajania, hasiči z celej gminy Nižné Lapše
a z Tribša na čele s predsedom zboru Bogumiłom Łojekom,
ktorý predniesol smútočnú reč a poďakoval zosnulému
takto: „Nastal smútočný deň, drahý veliteľ Pavol. Lúčime sa
dnes a ďakujeme Ti, že si bol medzi nami hasičmi, za Tvoju
7/2013
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angažovanosť, nezištnú
pomoc druhým, osobitnú podporu v práci pre
požiarny zbor, pre obyvateľov a pre tých, ktorí
túto pomoc potrebovali.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine zosnulého
a takež ďakujeme celej
rodine za trpezlivosť a
pochopenie, keď si nebol
prítomný doma, keď si
spoločne s nami pracoval
a zúčastňoval sa na výcvikoch a pri hasení požiarov. Za všetko to, nech
Ťa Pán Boh v nebi odmení. Odpočívaj v pokoji! Ďakujeme ež všetkým farníkom a
tým, ktorí sa osobne zúčastnili pohrebu zosnulého Pavla,
zvlášť všetkým požiarnikom z celej gminy Nižné Lapše, ako
aj zástupcom Gminej správy Dobrovoľných požiarnych
zborov v Nižných Lapšoch. Všetkým Pán Boh zaplať”.
Pavol Budz bol veľmi účinným, veselým a dobrosrdečným človekom, ochotným poskytnúť nezištnú pomoc
druhým. Napriek staršiemu veku vždy s ochotou počúval
o dianí v zbore a pevne veril, že sa vždy nájdu ochotní
ľudia, ktorí budú zaplňať rady požiarnikov v jeho obci aj
v súčasnej uponáhľanej dobe, keď väčšina mladých ľudí
odchádza za prácou do zahraničia.
Rád si vždy prečítal časopis Život a patril k miestnej členskej základni, ktorá sa živo zaujímala o krajanské dianie.
Nech mu ľahkou bude tribšská zem, v ktorej spočinul. Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu chú spomienku.

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.
• 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.
• júl – sv. omša nebude
• august – 27.08.2013
• september – 24.09.2013
• október – 29.10.2013
• november – 26.11.2013
• december – 17.12.2013
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 3. mája 2013 odišiel ško k Pánovi v Dolnej Zubrici po dlhej ťažkej
chorobe verný Slovák a vzorný krajan

EMIL KULAVIAK
Zosnulý bol členom miestnej skupiny, čitateľom Života. Svojou prácou sa
angažoval do rozvoja rodného prostredia Oravy. Odišiel od nás starostlivý
manžel, otec, dedo, pradedo, brat, svokor a známy. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Dolnej Zubrici, OV SSP na Orave, ÚV SSP
a redakcia Život

Dňa 14. mája 2013 zomrel po
dlhej a ťažkej chorobe v Podsklí vo veku
89 rokov krajan

VENDELÍN KOZÁK
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
Života i členom Miestnej skupiny SSP
v Podsklí. Odišiel od nás dobrý krajan,
starostlivý otec, dedo a pradedo. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Podsklí

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej
o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Marna o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebasána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzaa Panny Márie
o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod.
a ﬁliálka Malá Franková o 9.00 hod.
Ždiar - farnosť 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.
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Milé deti,
vašou úlohou bude nájsť meno, ktoré dostal psíček od mamky, keď sa narodil. Pomôže vám pritom tabuľka, do ktorej budete vpisovať písmenka
podľa čísel uvedených vedľa tabuľky. V riadkoch si
prečítate, o akých menách pre psíčka mama uvažovala.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do
súťaže s ﬁnančnou podporou z Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Vo júni sme odmenili: Paulínu
Vnenčakovú z Kacvína a Tomáša Malíka zo Spišskej Starej Vsi.

Meno pre psíčka
Narodil sa mamke psík,
Pekný, zlatý, ako nik.
Čierny chvos k, biele bruško
a na hlávke čierne uško.
Noštek ako gombička,
Biele ﬂiačky na líčkach.
Akéže mu meno dala,
keď ho mamka vys skala?

MENO PRE PSÍČKA:

PROTIKLADY
Ukáž prstom!

Čo je ťažšie
a čo je ľahšie?

Kto je smutný
a kto veselý?

Čo je otvorené
a čo je zatvorené?

Zavčas letného rána
Trepoce sa ako vlajka
nad hladinou rieky čajka.
Zdraví lode, lodičky,
a má radosť z vodičky.

Zavčas rána bzučí včela,
že navštívi každý kvet.
Na bzučí sa veru veľa,
kým vyrobí sladký med.

Letí motýľ, poznáme to,
na krídelkách nosí leto.
Roznesie ho po poli
v celom našom okolí.
34
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Kto to zletel na chodníček?
Malý vrabček hudobníček.
Čviri, čviri, čviriká –
to je vrabčia muzika.
7/2013
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text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ
Ani si neviete predstaviť, ako som sa na tieto prázdniny tešila. V júni sa mi
už vôbec nechcelo učiť. Dokonca som jedno ráno rozmýšľala, či ma náhodou
nezačne bolieť brucho. Ale nechajme už školu. Chvalabohu sú prázdniny.

K

ámoške Saške prišla na návštevu na celý jeden mesiac sesternica. Z Blavy. Teda – z Braslavy – to len tá sesternica Nikol tak
smiešne rozpráva. Že vraj „cháloši sem némožu“... a máva pri
tom rukami, gúľa očami a smiešne špúli ústa. Najprv som si myslela,
že je to namyslená ﬁﬂena a žiadna sranda s ňou nebude. Ale Nikola
sa veľmi rýchlo prispôsobila. Veď nič iné jej ani neostávalo. A teraz
sme jedna parta. Každý deň chodíme spolu vonku. Na ihrisko, na lúku,
do školského sadu. Ale najlepšie miesto je tu neďaleko pod lesom.
Poľovníci si tam na strome postavili posed, no a pre nás je to hotové kráľovstvo. Je odaľ nádherný výhľad. Nielen na lúku a okraj lesa,
ale vpravo vidno cesčku do dediny a posledné dva domy. Strategické
miesto. Takto ihneď zbadáme, že sa k nám na bicykloch blížia chalani.
Na takéto príležitos máme prichystanú značnú muníciu – borovicové
šišky. Pretože – chalani sem nesmú! To je v preklade Nikolino „cháloši sem némožu“. Inak Nikola rozpráva strašne veľa a keďže polovici
slov nerozumieme, veľmi nás e jej príbehy nezaujímajú. Včera sme
so Saškou vymysleli dobrú hru. Na cho. Podľa pravidiel sme celý deň
nesmeli rozprávať. Dokonca žiaden zvuk. Dovolené bolo iba ukazovať.
Iba v prípade absolútneho nedorozumenia pravidlá pripúšťajú krátky
písaný odkaz. Nikole sa tá hra nepáčila, ale my so Saškou sme si rozumeli. Dohovorili sme sa hoci aj jedným žmurknu m. A ešte jednu
výhodu mala táto hra. Keďže nás nebolo vôbec počuť, hneď z rána
sme na lúke pri lese videli mamku jelenicu s mláďatkom. A predstavte
si, že poobede, okolo druhej, sme na opačnom konci lúky za dedinou
zbadali líšku. Šla priamo k nám. Nikola videla líšku prvýkrát v živote.
Teda – na živo. A ten prekvapeno-vystrašený pohľad ani nepotrebovala komentovať slovami.
Včera bol skvelý deň. Som zvedavá, čo nás čaká dnes.
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SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO

PODVLK

Obec Podvlk bola založená koncom 16. storočia, pričom v dejinách
vystupovala pod rôznymi názvami
ako napríklad Veľké Ondrejovské,
Ondrejovo či Oravka pod Vlčkom.
Obyvateľstvo sa venovalo paserstvu a poľnohospodárstvu, neskôr
obchodovalo ež s plátnom a syrom. Začiatkom 17. storočia bol
v obci postavený drevený kostol
a v roku 1767 na jeho mieste barokový murovaný kostol. Počas kuruckých bojov povýšil cisár miestnych
šoltýsov Vlčkovcov do zemianskeho stavu, avšak obec bola takmer
úplne spustošená. V 18. storočí sa
do Podvlka priženila rodina Divéky.
Z obce pochádzal náboženský spisovateľ Seran Bossák či slovenský
národný buditeľ Ján Bonk. V roku
1920 bol Podvlk spolu s ďalšími
oravskými obcami pripojený k Poľsku, v roku 1939 späť ku Slovensku a v roku 1945 opäť k Poľsku,
kde leží dodnes. V súčasnos sa
v Podvlku nachádza jedna z najakvnejších miestnych skupín Spolku
Slovákov v Poľsku na Orave. Je tu
slovenská klubovňa, pri ktorej funguje slovenské divadielko Ondrejko, detská ľudová kapela, dychovka
či mažoretky. Na základnej škole sa
vyučuje slovenský jazyk. (mm-m)

Divadielko Ondrejko

Divadielko Ondrejko
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Pavol Hudák
Pavol Hudák

spracovala MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Priestor

oézia v dnešnej dobe nie je módnym trendom, ktorý by oslovoval masy
ľudí, napriek tomu má stále svojich prívržencov i svojich tvorcov. Medzi
takýchto ľudí iste patril aj slovenský básnik, publicista a novinár Pavol
Hudák, ktorý časť svojho tvorivého života prežil v spišskom meste Poprad.
Narodil sa 7. októbra 1959 v obci Vyšný Žipov ležiacej v okrese Vranov nad
Topľou, kde získal základné i stredoškolské vzdelanie. Už počas vysokoškolského
štúdia, ktoré absolvoval na Pedagogickej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Prešove, získaval ocenenia v rôznych
literárnych súťažiach ako napríklad Akademický Prešov alebo Wolkrova Polianka,
pričom prvé básne začal aj publikovať, a to
v časopisoch Nové slovo, Dotyky či Kultúrny život. Po skončení štúdia pôsobil ako
učiteľ a neskôr redaktor viacerých novín.
Debutoval v roku 1992 básnickou
zbierkou Broskyňový súmrak, ktorá vyšla v
levočskom vydavateľstve Modrý Peter. Za
túto prvú zbierku získal Cenu Janka Kráľa,
ktorú udeľoval časopis Dotyky i Cenu Ivana Kraska udeľovanú Slovenským literárnym fondom za najlepší debut roka. O dva
roky neskôr vyšla jeho druhá zbierka pod názvom Silvester 1999, ktorá takež
získala Cenu VÚB za najlepšiu zbierku poézie pre dospelých. V poslednom
roku minulého storočia uzrela svetlo sveta jeho trea zbierka Zatmenie slnka
a v roku 2003 sa dočkal ež výberového básnického opusu Povraz v dome
obesenca a iné básne, ktorý ilustroval akademický maliar Peter Kocák z Prešova, vystavujúci svojho času aj v Galérii Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove.
Básne Pavla Hudáka boli preložené do niekoľkých jazykov – poľšny, maďarčiny i francúzšny a jeho báseň Kristus vchádza do Sarajeva zhudobnil
skladateľ Ivan Hrušovský v diele Requiem na konci sícročia, pričom táto
skladba zaznela aj na Braslavských hudobných slávnosach v roku 1999. Okrem básnických zbierok bol Pavol Hudák autorom viacerých scenárov rozhlasových pásiem, ktoré odvysielal Slovenský rozhlas. V roku 2011 iste všetkých
prekvapila jeho náhla smrť, vo veku 51 rokov.
Jeho básne, ktoré písal „za pochodu“ – vo vlakoch, autobusoch, krčmách,
reštauráciách, či na uliciach,
sú charakteriscké senzi vnosťou a snahou o hľadanie
pravdy, zmyslu a podstaty
vecí. Ako sa sám vyjadril v jednom zo svojich rozhovorov:
„Neznášam literárne táraniny,
báseň má vyšľahnúť ako meteor a za ten krátky život má
niečo povedať (...) Z dobrej
básne musíš ostať na chvíľu
omráčený, aby si sa k nej potom celý život vracal (...) Pýtam sa svojej básne a ona mi
odpovie“. Či odpovedia básne
Pavla Hudáka aj vám, na to už
musíte prísť sami.

P

Keď sa zasekol
výťah,
tvoja tvár zbledla
ako chudobná zem
tvojho detstva,
tvárou  bežali
žltkasté ene
a smutná pieseň
zavyla
v chu.
Dotkol som sa prstom
tvojej polosmr,
nevedel som,
že ťa desí
uzavretý priestor,
že by ťa zničil, zabil,
a pozri, mama,
ja v ňom dýcham,
chodím, žijem...

SPIŠSKO-O
-OR
RAVSKÉ PEXESO

(Básnická zbierka
Broskyňový súmrak, 1992)
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Renault Clio
spracoval MARIÁN SMONDEK

M

álokedy sa stáva, aby si dizajnéri natoľko zgustli
na malom ľudovom automobile. Avšak Renault
Clio je príkladom toho, že ak sa chce, tak sa dá.
Jeho sebavedomý výraz
prednej pare, svalnaté
kontúry blatníkov, efektne obkladmi zvýraznené
formované prahy, veľké
kolesá a dynamizujúci
proﬁl bočného presklenia neprebúdza detské
ani materské pudy. Je
dôkazom toho, že automobilový dizajn je takež
umenie.
Interiér vozidla kopíruje športovú architektúru
exteriéru, teda rela vne
nízky posed s nohami naahnutými dopredu a trojramenný volant, ktorý sa dá regulovať v oboch rovinách v širokom rozsahu. Na ňom nájdeme
ešte tempomat. Vodičov na pohľad poteší prístrojový š t s
centrálne umiestneným digitálnym rýchlomerom, ktorý dizajnéri sformovali do originálneho prieniku geometrických
útvarov oválneho tvaru. Zaskočí však fakt, že CD-čko si v aute nepus te, hudba musí byť na USB.

Čo sa týka miesta, odkladacích priestorov je spredu
akurát, zato spolucestujúci sa budú musieť vzadu trochu
potlačiť a ešte i zaprieť o operadlá. Za nimi sa nachádza
celkom slušný kufor s objemom 300 l, a ak si dopla te,
pod ním vám namontujú plnohodnotnú rezervu.
Renault Clio je dodávaný v kombinácii so šiesmi motormi, z čoho dva sú naové a štyri benzínové s výkom
v rozsahu od 75 do 200 koní. Dva najsilnejšie, benzínové
motory sa dodávajú v kombinácii s automackou prevodovkou.
Aj pri Renaulte plapravidlo, že naák je
síce úspornejší, ale i pomalší. A tak pre tých,
ktorí chcú mať nielen
športovú výbavu, ale
i pôžitok z jazdy zostávajú benzínové motory.
S nimi sa k stovke na
hodinu doženiete pod
desať sekúnd, avšak si
treba priplať za spotrebu. Tým pomalším
nepochybne maximálka pohybujúca sa nad
160 km/h bude stačiť, ale nájde sa aj zopár jedincov ktorých osloví len najsilnejšia benzínová jednotka, ktorá to
poahne až 230 km/h. Stabilita autá je dobrá. Síce pruženie je tradične mäkšie, a tak má viac práce pri nerovnosach, ktorú sú viac citeľné, auto sa správa stabilne aj pri
vyšších rýchlosach. Ale overenie týchto slov zostáva už
na každom motoristovi...

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov
Polievka zo zeleného hrachu
2 lyžice mas, 1 cibuľka, 1 lyžica múky, 1/2 litra zeleného hrachu, soľ, trochu mletého čierneho korenia, koreňová
zelenina alebo Vegeta, zelený petržlen, 2 a pol litra vody,
trochu cukru a halušky.
Pracovný postup: Do rajnice dáme zohriať masť, pridáme pokrájanú alebo postrúhanú cibuľku a popražíme do
ružova. Potom pridáme umytý hrach, pokrájanú koreňovú
zeleninu, čierne korenie, trochu podlejeme teplou vodou,
pridáme soľ, prikryjeme pokrývkou a dusíme. Počas dusenia podlievame teplou vodou, a keď je všetko mäkké,
poprášime múkou, premiešame, zalejeme vodou, dosolíme a necháme zovrieť. Potom uvaríme cez strapačkové
strúhadlo mliekové halušky. Nakoniec pridáme drobno sekaný zelený petržlen.

Mliekové halušky
1 vajce, 1 dl mlieka, soľ, múka.
Pracovný postup: V tanieri rozšľaháme vajce so soľou,
pridáme mlieko a múky toľko, aby cesto nebolo veľmi tuhé.
Z cesta malou lyžičkou vykrajujeme halušky a hádžeme do
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vriacej polievky. Cesto môžeme pretrieť i cez strapačkové
strúhadlo do vriacej polievky.

Mäsové vankúšiky
1 kg mladej hovädziny alebo bravčové stehno, soľ, korenie, Vegeta, 1 šáločka na čiernu kávu ryže, údené mäso
alebo klobása, zelený petržlen, 1 vajce, múka, masť, voda,
paradajkový pretlak, 1 bobkový list.
Pracovný postup: Z mäsa nakrájame rezne, naklepeme, posolíme, okoreníme, posypeme Vegetou a naplníme
plnkou. Túto si pripravíme tak, že najprv zabaríme ryžu
vriacou vodou, potom na mas upražíme na kocky pokrájané údené mäso alebo klobásu, pridáme ryžu, posekaný
zelený petržlen, vajce a dobre zmiešame. Plnku dáme na
polovicu rezňa a druhou založíme, okraje spojíme špáradlom, obalíme v múke a na horúcej mas rýchlo opečieme
z obidvoch strán. Podlejeme vodou, pridáme paradajkový
pretlak, bobkový list a dusíme do mäkka. Podávame so zemiakovou kašou a cviklovým šalátom.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec,
Slovenské vydavateľské centrum : 2012.
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KOSMETOLOG
Jak narysować
ładną kreskę na oczach?
reska na powiekach stanowi makijażowy evergreen. Kreska jest zawsze modna i stylowa, a zwłaszcza w
tym sezonie. Natomiast rysowanie kresek
na powiekach nie jest łatwe zwłaszcza,
gdy się nie jest wprawionym, a kreska
musi zostać wykonana idealnie. Kreska
może być świetnym wykończeniem mocnego makijażu na wieczorne wyjście.

K

Istnieje kilka możliwości, jak sprawić by nasze kreski były ładne i zwodne oraz dodawały oczom blasku. Oto
niektóre z nich:
- kreski wykonuje się łatwiej, kiedy
powieka nie jest tłusta, dlatego przed
namalowaniem kreski przypudruj ją
trochę;
- jeśli malujemy ją pędzelkiem,
najlepiej jest nadmiar kosmetyku wytrzeć o brzeg butelki. Wtedy nasza
kreska będzie równa i pozbawiona
grudek;
- kreska powinna być namalowana jednym ruchem – od wewnętrznego kącika oczu do zewnętrznego, bez
odrywania pędzelka od powieki. Drugi sposób polega na malowaniu kreski od połowy powieki ku zewnętrznej
stronie i dopiero późniejszym dokończeniu kreski przy kąciku oka. Drugi
sposób jest łatwiejszy w wykonaniu,
jeśli nie posiadamy zbytniej wprawy
w malowaniu kreski;
- dobrym sposobem na ułatwienie
sobie namalowania równej kreski jest
naniesienie na powiekę małych punkcików i dopiero późniejsze połączenie
ich za pomocą jednej kreski;
- równą kreskę jest łatwiej narysować po naciągnięciu górnej powieki
za pomocą dwóch palców;
- aby zakończyć kreskę równym
„ogonkiem” w stylu lat sześćdziesiątych, dobrze jest lekko naciągnąć do
góry skórę na wysokości brwi;
- jeśli chcemy, aby namalowana
kreska wyglądała naturalnie, rysujemy ją już po skończeniu wykonywania makijażu, po naniesieniu cieni do
powiek i tuszu do rzęs;
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ELŻBIETA
KRZYSIK
- do malowania kreski na dolnej
powiece używaj tylko kredki do oczu.
Eyerliner jest nie tylko zbyt wyrazisty,
ale również zbyt oleisty i będzie się
łatwo rozmazywał;
- aby namalować kreskę na wewnętrznej stronie powieki górnej należy skierować wzrok ku górze;
- obrysowywanie oczu czarną konturówką jest wskazane dla kobiet o
południowym typie urody i ciemnej
oprawie oczu. W przeciwnym wypadku to tworzy wulgarny efekt wyzywający. Czarna kredka obrysowana wokół całych oczu jest bardzo trudnym
do noszenia makijażem zmniejszającym oczy.
Oprócz wprawy w rysowaniu
ważne jest, aby narysować kreskę w
odpowiednim miejscu i w oparciu o
kształt oczu. Dlatego warto spojrzeć
w lustro i zobaczyć kształt swojego
oka i według tego rysować kreski.

Duże oko
Kreski można śmiało malować na
obu powiekach, omijając jednak wewnętrzne kąciki oczu.
Blisko osadzone oczy
Przy takim typie oczu można linie
rysować dowolnym kolorem, ale jednak tylko w zewnętrznych kącikach
oczu, co pozwoli uzyskać efekt optycznego oddalenia oczu.
Szeroko osadzone oczy
Przy takim typie oczu należy malować linie tylko w wewnętrznych kącikach oczu. Taki zabieg jest dobrym
sposobem na optyczne przybliżenie
oczu.
Małe oko
Kreskę malujemy tylko na dolnej
powiece, ale powinna być cienka i
jasna. Tutaj polecanym kolorem jest
graﬁt lub brąz.
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Sen to zdrowie, czyli
dlaczego trzeba się wysypiać
Niekoniecznie każdy z nas zdaje sobie
sprawę z tego, jak ważny jest zdrowy sen.
Zdrowy, czyli spokojny, odpowiednio długi, zapewniający nam regenerację ciała
i umysłu. Niestety, chroniczny niedobór
snu zaczyna być cechą powszechną współczesnej ludzkości. Nie śpimy wystarczająco
długo, a to oznacza, iż zakłócone zostają
naturalne procesy zachodzące w organizmie w trakcie spania.

P

rzykładem może być wydzielanie
hormonu wzrostu, które następuje wyłącznie podczas snu. Hormon
ten jest potrzebny nie tylko dzieciom
– ma także ogromne znaczenie dla
odbudowy tkanek dorosłych osób. Co
się dzieje z naszym organizmem, gdy
pozbawiamy go wystarczającej ilości
snu? Z pewnością pogarsza nam się
nastrój, mamy mniej energii do działania, czujemy się wyczerpani.
Jednym z pierwszych objawów
chronicznego niedoboru snu, jest
utrata poczucia humoru. Żarty przestają nas śmieszyć, nie odczuwamy
przyjemności z rzeczy i czynności,
które do tej pory sprawiały nam radość. Jeżeli poświęcamy kolejne pół
nocy na skończenie projektu do pracy – tak naprawdę działamy dużo
bardziej na swoją niekorzyść, niż
gdybyśmy dokończyli projekt następnego dnia. Niedobór snu ma niekorzystny wpływ na naszą sprawność
i efektywność w pracy. Zaniedbując
sen, czujemy się mniej warci. Mamy
problemy z podejmowaniem decyzji,
jesteśmy senni w ciągu dnia. Jeżeli
nie wydłużymy snu, wkrótce znacznie zmniejszy się nasza motywacja,
coraz mniej rzeczy będzie nas interesować, przestaniemy zwracać uwagę
na szczegóły – stąd już tylko krok do
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popełnienia poważnych błędów. Niedobór
snu obniża nasz reﬂeks i negatywnie wpływa
na koncentracje uwagi, co jest szczególnie niebezpieczne
dla kierowców, gdyż może być przyczyną wypadków drogowych. Człowiek o nadmiernie wymęczonym organizmie,
pozbawiony w długim okresie czasu snu, potraﬁ absolutnie nieświadomie przespać nawet do około 2 minut. Brak
snu wpływa także, na produkcję poszczególnych hormonów w organizmie: zmniejsza się ilość wydzielanej przez
organizm melatoniny, natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych zwiększa poziom kortyzolu, zwanego
powszechnie hormonem stresu, który może prowadzić do
nadciśnienia i osłabienia pamięci. Młodzi, zdrowi ludzie
biorący udział w eksperymencie mieli wyniki krwi podobne jak osoby chore na cukrzycę. Przewlekły niedobór snu,
może wpływać na problemy z utrzymaniem stałego poziomu cukru we krwi, co sprawia, że stajemy się odporni na
insulinę i podatni na otyłość. Co ciekawe, organizm miewa
problemy z powrotem do pełnej sprawności, nawet po 4
dniach 8-godzinnego snu, uczestnicy doświadczenia nadal
popełniali więcej błędów, niż przed rozpoczęciem eksperymentu.
Ile potrzebujemy snu? Odpowiednia ilość godzin snu
jest kwesą indywidualną, jednak ludzi, którzy śpią mniej

niż 8 godzin na dobę bez uszczerbku na zdrowiu, jest bardzo niewiele. Jeżeli Twój organizm potrzebuje 9 godzin do pełnej regeneracji, a śpisz
7 – oczywistym jest, iż zapewniasz mu chroniczny niedobór snu. Wydaje Ci się, że dwie godziny zaległego snu to
niedużo? Pomnóż to przez pięć dni w tygodniu – 10 godzin
zaległości! Spanie po 6, 7 godzin na dobę, gdy Twój organizm potrzebuje 9 godzin, będzie miało podobne skutki
jak spanie po 4 godziny na dobę, tyle że do uzyskania tak
złych wyników jak w eksperymencie opisanym powyżej,
potrzebne będzie jedynie więcej czasu. Jak zatem dowiedzieć się ile snu potrzebuje Twój organizm? Aktualnie
mamy wakacje, to doskonały moment, kiedy należy przyjrzeć się sobie, gdy możemy spać tak długo, jak chcemy.
Z pewnością przez kilka pierwszych dni będziemy spać bardzo długo – odsypiając wszystkie „zaległości”. Jednak już
pod koniec pierwszego tygodnia wakacji, nasz organizm
będzie prawdopodobnie spał tyle godzin, ile jest mu potrzebne. Zapamiętaj, ile czasu zajął Ci sen i staraj się spać
równie długo w ciągu tygodnia pracy. Miejmy nadzieję, że
odtąd, zanim weźmiesz zbyt dużo pracy „do domu”, czy
zanim zaczniesz oglądać „kino nocne” w telewizji, zastanowisz się, czy naprawdę warto poświęcać dla tych rzeczy
swoje zdrowie.

PRAWNIK
Ustawa śmieciowa w praktyce
Z początkiem lipca br. wchodzą w życie zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku
z tym poszczególne gminy samodzielnie wybrały już podmiot, który zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na ich terenie.
Celem nowych przepisów jest zapobiec powstawaniu
dzikich wysypisk śmieci w lasach i przydrożnych rowach,
a także sprzyjać recyklingowi, czego wymaga od nas także
prawo unijne. Zachętą do segregacji śmieci będą na pewno opłaty, które dla gospodarstw domowych, które zadeklarowały segregację odpadków, będą niższe nawet o 50
procent.
Jednak w każdej gminie sposób segregacji zależy od
decyzji gminy. Samorządy już poinformowały mieszkańców o nowych zasadach zbierania śmieci na ich terenie.
Od władz gminy zależy też wysokość naliczanych opłat za
wywóz śmieci, ponieważ to one ustanawiają podatki od
śmieci, z których opłaca później stosowne ﬁrmy. Miesięczną kwotę mogą naliczać od powierzchni mieszkania, czy
domu, liczby mieszkańców lub ilości zużytej wody. Np. w
Gminie Jabłonka mieszkańcy będą płacić od ilości mieszročník 55

kańców. I tak gospodarstwa domowe jednoosobowe w tej
gminie, które będą prowadziły segregację śmieci zapłacą
miesięcznie 5 zł, dwuosobowe – 10 zł; trzyosobowe – 14
zł, czteroosobowe – 18 zł; pięcio- i więcejosobowe – 21
zł. Tudzież gospodarstwa domowe niesegregujące śmieci
zapłacą miesięcznie: jednoosobowe - 10 zł; dwuosobowe
– 20 zł; trzyosobowe – 28 zł, czteroosobowe – 36 zł, pięcio- i więcejosobowe – 42 zł. Z kolei np. w Gminie Nowy
Targ mieszkańcy będą płacić za odbiór odpadów segregowanych 6,50 zł od osoby, a za śmieci niesegregowane zapłacą 11 zł od osoby miesięcznie (w tym również dzieci).
Na podstawie ogólnych zasad, które dotyczą wszystkich, selektywna zbiórka musi obejmować co najmniej
trzy grupy odpadów: - opakowania, do których zaliczamy
tworzywa sztuczne, metal, papier, szkło;
- odpady zmieszane, do których należą śmieci organiczne i pozostałe, które nie podlegają selektywnej zbiórce;
- odpady niebezpieczne: trzeba je składować osobno,
bo zagrażają środowisku. Gmina nie ma obowiązku ich odbioru, ty musisz zanieść je do ustalonych punktów zbiórki.
Na rynku działają różne ﬁrmy, które bezpłatnie odbierają
zużyty sprzęt AGD i RTV.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21)
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HVIEZDY O NÁS
LEV (23.7.– 23.8.)
Váš spoločenský život bude
pokojnejší ako inokedy. Aj
napriek tomu prosperujete
a to i po ﬁnančnej stránke.
V práci sa vám bude dariť, zato v súkromnom živote to bude komplikovanejšie. Zíde sa oprášiť staré priateľstvá.

PANNA (24.8.– 23.9.)
Dostali ste sa do cyklu
prosperity. Budete mať
čoraz viac energie a vďaka tomu dosiahnete aj e
veci, ktoré ste považovali za nedosiahnuteľné. Nepremrhajte
túto príležitosť. Pri investovaní však
zbytočne neriskujte.

VÁHY (24.9.– 23.10.)
Konečne sa vaša ﬁnančná
situácia začne zlepšovať.
Konečne uvidíte výsledky
svojich snáh. Nájdite si
však aj chvíľu pre seba. Keď sa budete
vy cíť dobre, vo svojej koži aj ostatní sa
budú cíť lepšie vo Vašej spoločnos.

ŠKORPIÓN (24.10.– 22.11.)
Tento mesiac budete žiť vo
ﬁnančnej rovnováhe, dokonca sa vaša situácia o čosi
polepší. Dávajte si však pozor na konﬂikty v práci i v rodine. Snažte sa byť zhovievavý, pretože konﬂikty
môžu vyúsť do zmeny pracoviska.

STRELEC (23.11.– 21.12.)
Vo svojom osobnom živote
ste dosiahli vrchol a preto by
ste mali začať oddychovať.
Zmeňte svoj výzor, relaxujte,
ale všetko s mierou. V citovej oblas to bude ako na vážkach, a vy
pritom uprednostňujete rovnováhu.

KOZOROŽEC (22.12.– 20.1.)
Posledné dva mesiace vás
ovládla cžiadosvosť. Aj
keď sa budete snažiť, aby to
nemalo nega vny vplyv na
vaše zdravie, musíte oň trochu dbať.
Naplánovanie povinnos Vám ich dopomôže efek vnejšie zvládnuť.
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VODNÁR (21.1.– 19.2.)
Na pracovnom poli konečne nadídu lepšie časy.
Staré problémy sa vyjasnia
a vy sa dostanete na výslnie kariéry. V sfére lásky to
však až také ružové nebude. Tu sa však
musíte riadiť viac citom a srdcom, ako
rozumom.

RYBY (20.2.– 20.3.)
V prvej polovici mesiaca si
dávajte pozor na svoje zdravie, a zájdite i na masáž,
doprajte si relax, čerstvý
vzduch a pohyb. Osvieženie
mysle prospeje pracovnému i ľúbostnému životu a možno i zmenám na pracovisku.

BARAN (21.3.– 20.4.)
V oblas citov prežívate harmonický život a vytvorili ste
si dobrý základ na budovanie
kariéry. Konečne môžete realizovať svoje sny. Napriek mnohým akvitám robte všetko s mierou, aby ste
zbytočne nenaštrbili váš vzťah.

BÝK (21.4.– 21.5.)
Nezabúdajte popri práci
na svojich najbližších, svoj
život, svoje zdravie, oddych. Vďaka novo načerpanej energii sa budete môcť
s vervou vrhnúť do práce. Nedajte sa
zaahnuť do zbytočných konﬂiktov.

BLÍŽENCI (22.5.– 21.6.)
Čaká vás mesiac plný vzrušenia, isto sa nebudete
nudiť. Bude to obdobie
oddychu, voľna a zábavy.
Upevnite svoj vzťah, priateľstvá. S ﬁnanciami zbytočne neriskujte, ak potrebujete zainvestovať, radšej
sa poraďte.

RAK (22.6.– 22.7.)
Začiatok mesiaca bude patriť vám. Budete nezávislý,
ak vny a budete sa snažiť
dosiahnuť svoje ciele. Konečne budete môcť venovať čas svojim
najbližším. Nezaoberajte sa maličkosťami, sústreďte sa na to najdôležitejšie.
(ms)
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NÁŠ TEST
Aký je váš vzťah?
1. Spravidla vždy, jeden z vás
čaká na toho druhého (neskoré príchody domov, očakávané telefonáty a pod.)?
Áno. Nie.
2. Jeden z vás je viac majetnícky
a navyše má sklon k žiarlivos?
Áno. Nie.
3. Hanbíte sa niekedy za svojho
partnera na verejnos? Priťahuje
jeden z vás väčšiu pozornosť opačného pohlavia v spoločnos?
Áno. Nie.
4. Navonok jeden z vás pôsobí
ako zlý a druhý dobrý?
Áno. Nie.
5. Po milovaní je jeden z vás k
druhému menej nežný? Milujete sa
z povinnos, alebo aby ste druhého potešili?
Áno. Nie.
6. Existuje medzi vami nepomer
v komunikácii? Jeden z vás stále má
potrebu, aby s ním bolo hovorené
a druhý to tak nepociťuje?
Áno. Nie.
7. Verbálne vyznania lásky prejavuje jeden z vás častejšie ako ten
druhý? Zároveň vyžaduje jeden z
vás častejšie verbálne potvrdenie
lásky?
Áno. Nie.
8. V spoločnos priateľov sa cí
jeden z vás opustený? Uprednostňuje jeden z vás viac priateľov, ako
spoločnosť s partnerom osamote?
Áno. Nie.
9. Jeden z vás sa viac zaoberá
vzťahovými problémami?
Áno. Nie.
10. Ak ste v reštaurácii sami,
máte problém konverzovať?
Áno. Nie.
11. Kariéra a práca jedného z
vás pohlcuje natoľko, že druhý sa
cí opustený?
Áno. Nie.
12. Cí sa jeden z vás nespokojný až nešťastný so vzťahom?
Áno. Nie.
13. V prípade, že ešte nie ste
oddaní, hovorí jedna strana o svadbe?
Áno. Nie.
14. Ste bezdetní manželia, hovorí niekto z vás častejšie o deťoch?
7/2013

SLOVNÍK A HUMOR
Prípadne o ďalšom dieťa, ak máte
už dieťa?
Áno. Nie.
15. Pri hádke sa obviňujete zo
sebeckos, sebestrednos, bez záujmov, alebo príliš závislého?
Áno. Nie.

Vyhodnotenie:

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:

1. Počet ÁNO – 0: Nachádzate
sa ešte v období zamilovanos, užívajte si to naplno, ale nenechajte sa
prekvapiť, vášeň pomaly pominie...

pasek forniru

dýhovacia páska

kliniec wezgłowiowy (sklepienia)

pätka klenby

pasta tonująca

tónovacia pasta

2. Počet ÁNO – 1 až 3: Gratulujeme! Váš vzťah viete držať v rovnováhe a zároveň si užívať vášne.

miękisz skrzydełkowy

krídlový parenchým

3. Počet ÁNO – 4 až 10: Patríte
medzi normálne páry s dobrými aj
zlými chvíľami. Viac vášne medzi
vami prebudíte, ak sa naučíte navzájom viac ovládať.
4. Počet ÁNO – 11 až 15: Váš
vzťah nie je zdravý, jeden sa v ňom
dusí, druhý je nešťastný a nepochopený! V tomto prípade ide o vzťahovú nerovnováhu, kde je jeden
ovládaný druhým. Chyba je vo vašej
komunikácii, ak máte záujem udržať
vzťah, musíte ho skúsiť celý prestavať!
Istý panovník bol veľký záletník. Navš vil ho raz arcibiskup a
dohováral mu. Panovník ho nechal
vyhovoriť sa a keď skončil, pozval
ho na večeru. Podával sa bažant.
Kráľ od toho dňa pravidelne hosl
vzácneho hosťa, ale na jedálnom lístku bol stále bažant. Arcibiskupovi to
sprvu chulo, ale po niekoľkých dňoch
sa mu to sprovilo. Opatrne naznačil
panovníkovi:
- Prepáčte, Vaše Veličenstvo, ale
stále len bažant a bažant...
- No vidíte, Vaša Eminencia, a vy
ste stále iba: kráľovná, a kráľovná, a
kráľovná...
***
- Máš veľa de ? - pýta sa farár Dežka.
- Synka a dcéru.
- Chlap ako dub a má len dve de?
- No, ale ja som ešte iba týždeň ženatý!
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mursz
hniloba červená
wyprowadzić pieniądze – wykony- tunelovať – vykonávať podvodné ﬁwać nieuczciwe operacje ﬁnanso- nančné operácie, napr. tunelovanie
we, np. z ﬁrmy, banku
podniku, banky
nawałnica, wichura
veterná smršť
karta podarunkowa

darčekový poukaz

hochsztapler
fotoodmładzanie – wykorzystuje
metodę laserową IPL (intensywnego światła pulsacyjnego)

podvodník, dobrodruh
fotorejuvenizácia (fotoomladenie)
– využíva laserovú metódu IPL (intenzívne pulzné svetlo)

***
- Prepáčte, pán učiteľ, ale prečo
ste poslali domov môjho syna?
- Tvrdil, že jeho sestra má šarlach!
- Áno, neklamal, ale tá žije vo Švajčiarsku...
***
Na úrad prišli dvaja chlapi s kravou
a vysvetľujú vydesenej úradníčke:
- Po posledných skúsenosach sme
tentokrát prišli s tlmočníkom...
***
Všetci hovoria, že láska je dôležitejšia než peniaze, ale skúsili ste niekedy zaplať účty obja m?
***
Ženy sú anjeli. A keď im niekto
poláme krídla, jednoducho v lietaní
pokračujú... No na metle. Sú predsa
ﬂexibilné.
***
Istá žena v balóne strala orientáciu. Spus sa nižšie a zazrie dolu
na zemi muža. Spus sa ešte nižšie a
zavolá naňho: - Prepáčte, nemohli by
ste mi prosím pomôcť? Sľúbila som
priateľovi, že sa pred hodinou stretneme - a teraz neviem, kde som.
Muž zdola odpovedá: - Nachádzate
sa v balóne približne 10 m nad zemou.

Konkrétne ste na 49. stupni, 28 minút a
11 sekúnd severnej šírky a 8. stupni, 28
minút a 58 sekúnd východnej dĺžky.
- Vy ste určite inžinier, - vraví žena
v balóne.
- To je pravda, - odpovie muž, - odkiaľ to viete?
- Nuž, - povie žena v balóne, - všetko, čo ste mi povedali, je z technického
hľadiska správne, ale nemám poňaa,
čo si mám s Vašimi informáciami počať, lebo v konečnom dôsledku ešte
stále neviem, kde som. Pravdu povediac ste mi vôbec nepomohli. Nanajvýš ste môj let len predĺžili.
Muž nato odpovie: - Vy ste očividne zamestnaná v manažmente.
- Áno, - hovorí žena v balóne, - ale
odkiaľ to viete?
- Nuž, - povie muž, - neviete, kde
ste, ani kam smerujete. Vďaka veľkému množstvu teplého vzduchu ste sa
dostali na terajšiu pozíciu. Sľúbili ste
niečo, o čom nemáte ani páru, ako to
dodržať a od ľudí pod Vami očakávate,
že vyriešia Vaše problémy. Faktom je,
že sa nachádzate v rovnakej situácii
ako pred naším stretnu m, ale zo záhadného dôvodu som na vine ja!

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ZAUJÍMAVOSTI
Čo so psičkármi, ktorí po sebe
neupratujú?
Starosta španielskeho mestečka
Brunete neďaleko Madridu si vymyslel naozaj pozoruhodný spôsob, ako
chodníky zbaviť psích výkalov. Vďaka
niekoľkým ochotným spoluobčanom
začal eto nežiaduce pozostatky po
nich zbierať a posielať poštou ako
balíček adresovaný majiteľom psov.
A aký je výsledok? Podľa španielskeho
denníka El Mundo sa čistota v mestečku výrazne zlepšila a vďaka takejto inicia ve sa v obecnom rozpočte

ušetrí podstatná časť z peňazí, ktoré
musela obec vynakladať rok čo rok na
odstraňovanie psích výkalov.
V akcii pomáhalo starostovi mestečka asi 20 dobrovoľníkov, ktorí si
všímali majiteľov, ktorí neupratovali
výkaly po svojich psoch. Ich úlohou
bolo podísť k majiteľovi a nenápadne v rozhovore zisť, ako sa pes volá,
koľko má rokov, akej je rasy. Na základe týchto údajov potom zisli adresu
majiteľa a poslali mu balíček s neupratanými exkrementami jeho miláčika.
Na balíku bola umiestnená zároveň
poznámka, že ide o stratený predmet.
Vo vnútri bolo okrem strach naháňajúcej kôpky aj upozornenie, že za znečisťovanie verejného priestranstva
hrozí pokuta. Samotní obyvatelia starostovu inicia vu uvítali a od samého
začiatku ju prijali s humorom.

Ako začal podnikať Ford?
Americká automobilová spoločnosť Ford Motor Companyje pomenovaná po svojom zakladateľovi
podnikateľovi Henry Fordovi, ktorý
ju založil v Detroite pred 110 rokmi
16. júna 1903 ako svoj tre podnik,
s ktorým konečne uspel na automobilovom trhu. Podnikateľ a vynálezca
Henry Ford zostrojil v roku 1896 svoje
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prvé samohybné vozidlo nazvané Quadricycle, ktoré vážilo 230 kg a jazdilo
rýchlosťou 30 km/h. Na základe tohto
úspechu založil spolu s ďalšími účasnármi v roku 1899 svoj prvý automobilový závod Detroit Automobile
Company. Nakoniec však nechal ﬁrmu
zbankrotovať, pretože bol toho názoru, že kvalita áut môže byť lepšia a
ešte neprišiel čas na zahájenie masovej výroby.
Na druhý pokus v roku 1901 vytvoril
na trhu ﬁrmu Henry Ford Company. Tá
síce napredovala sľubne, ale rýchlo nadišiel čas konﬂiktov s investormi, ktorí
presadzovali líniu produkcie luxusných
modelov a Ford mal víziu vyrábania automobilov pre širšie masy spotrebiteľov, a tak opusl aj druhý podnik. Ten
však nezbankrotoval, ale sa vyvinul na
značku luxusných automobilov Cadillac
Automobile Company.
Nakoniec založil treu ﬁrmu FordMotor Company, vďaka ktorej naplnil svoj sen podľa vlastných predstáv
a rýchlo získal úspech na automobilovom trhu, pretože autá sa naozaj rýchlo predávali. Pri vytváraní továrne prevzal koncepciu výroby od hodinárov,
puškárov, výrobcov bicyklov a baličov
mäsa. Vytvoril montážnu linku, na kto-
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rej pracovali odborníci pre jednotlivé
činnos, vďaka čomu sa jeho autá prezývané Tin Lizzie (Plechová Líza) stali
dostupné pre všetkých. V roku 1910
presťahoval Ford továreň severne od
Detroitu do Highland Parku.
Henry Ford patril vo svojej dobe
nielen k najvýznamnejším podnikateľom, ale i k technicky a organizačne
najnadanejším ľuďom. Stal sa jedným
z najbohatších ľudí na svete. Vďaka
jeho snahe vyrábať kvalitne a pritom
lacno dospel k viacerým technologickým vynálezom a zároveň odkryl fakt,
že spokojný zamestnanec toho urobí
viac, ako traja nespokojní.
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Žiaci z Novej Belej a Krempách pozorne sledujú prednesy

Recitačná súťaž vo Vyšných Lapšoch
V očakávaní na vyhlásenie výsledkov

M. Radecká
menou
so zaslúženou od

V. Frončová z Ne
dece

Za učiteľským stolom
sústredenie na
výkony žiakov

Foto: A. Jendžejčíková

M. Kačmarčíková
pripravuje prihlášku
do súťaže pre svoju
žiačku

Recituje K. Janeczeková
z Jurgova

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

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

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych
opowiadań słowackich, Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 zł

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

Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998 . . . .13,00 zł

Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa),
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka
Milana Rúfusa, Kraków 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 zł

J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy
Środkowej, Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

Antologia współczesnej poezji słowackiej,
w przekładach Bohdana Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Milica Majeriková, Nepokojná hranica
+ DVD BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY, Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 zł

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Almanach, Słowacy w Polsce cz. XII, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 zł

Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,
Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Jerzy S. Łątka, Zrozumieć Dursztyn, Kraków 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł
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