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Ilustrácie, maľby a graﬁky jedného z najvyhľadávanejších slovenských výtvarníkov súčasnos Marna Kellenbergera – to všetko si
môžete pozrieť v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove. Vernisáž autorskej výstavy sa uskutočnila 23. septembra za účas autora i viacerých osobnos slovenského a poľského
spoločenského života. My vám z nej prinášame krátku reportáž.

6 Otvorenie amfiteátru v Novej Belej
7 Na ceste k srdcu Slovenska
Každoročný výlet oravských krajanov na Slovensko sa stal už
oravskou tradíciou. Kam sa vybrali tento rok, aby to nebolo ďaleko
a bolo pritom zaujímavé, krásne a aby si všetci účastníci výletu odniesli domov nádherné spomienky?

7

8-9 Kláštorné dni
10 Horčičné zrnko
11 Odmalička s hudbou v srdci
12-13 Vysťahovalectvo zo severného Spiša a hornej
Oravy po skončení druhej svetovej vojny IV.
14-15 Život sv. Jána Krstiteľa v obrazoch... (3)
16-17 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
18 Ramagu v Krakove
19 Čaro zamagurských rozprávok
Počuli ste už niekedy o boginkách, straškoch, zmokoch, vodníkoch, bludičkách či pienčibrodovi? Sú to postavičky žijúce na zemi,
pod zemou, vo vode i vo vzduchu, ktoré vás vahnu do mysckého sveta zamagurských rozprávok, kde ľudskosť víťazí nad bezcitnosťou, spravodlivosť nad neprávom a dobro nad zlom. Neveríte?
Prečítajte si sami.

16-17
18

20-23 Kacvínska dychovka oslavovala
Počas druhej septembrovej nedele Kacvín po prvýkrát privítal
fesval krajanských dychoviek, hoci sa Prehliadka krajanských dychových hudieb organizovaných Spolkom Slovákov v Poľsku konala už po tridsiatydruhýkrát. Výber miesta pritom nebol náhodný,
keďže kacvínska dychovka, fungujúca pri miestnej skupine SSP,
oslavovala v tomto roku desať rokov svojho znovuobnovenia.

26-27 Z diania na Slovensku
28 Hravý vzdelávací seminár pre učiteľov
29 Prvé miesto pre Združenie gazdiniek z Krempách
29 Diplomatický futbalový turnaj
30 Tatranskými chodníkmi
Na obálke: Mažoretky Trend z Prievidze.
Foto: A. Jendžejčíková. Grafická úprava: E. Koziołová.
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Recepcia ku Dňu Ústavy SR v Krakove
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Deň 1. september je významným medzníkom v dejinách novodobého slovenského národa a v procese výstavby nezávislého
štátu postaveného na humanitných a kresťanských princípoch.
Práve 1. septembra 1992 Slovenská národná rada (SNR) prijala
Ústavu na svojom piatom zasadaní. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za 114, proti boli 16 a štyria sa zdržali. Ústavu SR
slávnostne podpísali 3. septembra 1992 na Bratislavskom hrade
vtedajší predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír
Mečiar. Je to zároveň deň štátneho sviatku na Slovensku, ktorý si
pripomínajú i slovenské ustanovizne v zahraničí. Výnimkou nie je
ani Generálny konzulát SR, ktorý organizuje každý rok pri tejto
príležitosti slávnostnú recepciu.

prezentácií Slovenska krakovskému publiku a ústretovosť,
s ktorou sa vo svojej práci denno-denne stretáva. Zvlášť vyzdvihol stretnue Slovenského olympijského výboru (SOV)
a Poľského olympijského výboru (POV) vo veci kandidatúry
poľského Krakova na usporiadanie zimných olympijských
hier 2022 so slovenskou účasťou, ktoré prebehlo v dopoludňajších hodinách. Pozdravil prezidentov obidvoch národných olympijských výborov Franška Chmelára a Andrzeja Kraśnického, aj generálnych tajomníkov Jozefa Libu
a Adama Krzesińského, ako aj poslankyňu poľského Sejmu
a iniciátorku kandidatúry Krakova Jagnu MarczulajtisovúWalczakovú a zástupkyňu primátora Krakova Magdalenu
Srokovú. Tejto inicia ve sa, podla jeho slov, v rámci poľsko-slovenských vzťahov venuje veľa pozornos.

T

ohtoročnej slávnostnej recepcie, ktorá sa konala 15. septembra t.r. v Malopoľskom centre kultúry v Krakove, sa
zúčastnili mnohí hosa z Poľska i zo Slovenska. Boli medzi nimi čelní predstavitelia inštúcií, ktoré sa zaoberajú rozvojom
slovensko-poľskej spolupráce v oblas
kultúry, turizmu, vzdelávania, podnikateľskej činnos, na úrovni krajov, samospráv,
zástupcovia diplomackých zborov na
území Krakova, primátori slovenských
i poľských miest. Nechýbali ani zástupcovia Spolku Slovákov zo Spiša, Oravy a
Krakova.
Generálny konzul SR v Krakove M. Lisánsky
Na úvod prichádzajúci hosa gratuv spoločnosti manželky Silvie sa prihovára
lovali k tomuto významnému štátnemu
zhromaždeným hosťom
sviatku generálnemu konzulovi SR v Krakove Markovi Lisánskemu a jeho manželke Silvii a konzulovi Tomášovi Kašajovi.
Na záver poprial generálny konzul M. Lisánsky všetkým
Po odznení hymny Slovenskej republiky, Poľskej republiky
a Európskej únie sa zhromaždeným prihovoril hosteľ ge- prítomným príjemné chvíle strávené s ľudovou hudbou
nerálny konzul Marek Lisánsky, ktorý v mene svojej vlas Krištofa Pieronka z Podvlka a Pekelníka a pozval hos k boa spolupracovníkov poďakoval zhromaždeným za spoločné hato prestretým stolom. Pri poháriku slovenského vína
úsilie pri zveľaďovaní slovensko-poľskej spolupráce v uply- sa v skupinkách viedli diskusie na rozličné témy a ušiam
nulom období, za prehlbovanie vzťahov v oblas kultúr- i duši lahodili clivé slovenské i oravské ľudové melódie a
nych, hospodárskych a ekonomických akvít, za pomoc pri pesničky.

Zaujímavé diskusie sa viedli v skupinkách
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Krajania zo Spiša a Oravy, počas recepcie
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Svet farieb a fantázie s príchuťou tajomna
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Otvorenie výstavy (sprava: M. Kellenberger, P. Glocko, Ľ. Molitoris, I. Majeriková, J. Čongva)

Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti ľudskej duše, jedna z foriem osvojovania si sveta. Svet farieb a fantázie
s príchuťou tajomna – tak by bolo možné stručne charakterizovať
umelecké diela maliara, grafika a ilustrátora Martina Kellenbergera, ktoré majú momentálne svoje miesto v Galérii slovenského
umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove. Slávnostné otvorenie
tejto výstavy, nesúcej názov Putovanie, sa uskutočnilo 23. septembra za účasti umelca a organizátorov, ktorými boli Spolok Slovákov
v Poľsku, Slovenský inštitút vo Varšave a vydavateľstvo Goralinga,
i početného publika, v ktorom nechýbali viaceré osobnosti slovenského a poľského spoločenského života, medzi inými, generálny
konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisánsky, primátor
mesta Spišská Stará Ves Jozef Harabin, riaditeľ Historického inštitútu Jagelonskej univerzity v Krakove Stanisław A. Sroka, slovenský spisovateľ, scenárista a autor literatúry pre deti a mládež Peter
Glocko i viacerí krakovskí umelci.

V

ernisáž otvoril generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý pripomenul, že spolupráca Marna Kellenbergera so Slovákmi v Poľsku má už svoju históriu a
uskutočňovala sa v aj minulos, a to pri ilustrovaní dvoj-

jazyčnej slovensko-poľskej rozprávkovej knižky Vrabčí kráľ
od Júliusa Balca. Vtedy však spolupráca prebiehala len „na
diaľku“ a prvým osobným kontaktom je práve táto výstava, ktorá sa koná opäť v súvislos s vydaním rozprávok,
tentokrát reedície zamagurských rozprávok z pera Viktora
Majerika a Petra Glocka Vodníkove zlaté kačky, vydaných vo
vydavateľstve Goralinga.
Výstava bola preto spojená s prezentáciou spomínanej
rozprávkovej knižky, ktorú zúčastneným predstavila spoluorganizátorka, riaditeľka vydavateľstva a dcéra jedného z
autorov Ingrid Majeriková. Okrem toho publikum oboznámila so stručným profesijným životom umelca i s mováciou, prečo si vybrala na ilustrovanie zamagurských rozprávok jeho. K prítomným sa prihovoril ež predseda SSP Jozef
Čongva. Vo svojom prejave spomenul viacerých významných slovenských ilustrátorov, pričom medzi nich zaradil
aj autora sprítomňovanej výstavy. Následne sa slova ujal
riaditeľ Slovenského inštútu vo Varšave Milan Novotný,
ktorý okrem iného uviedol, že po jeho nedávnom uvedení
do funkcie sa jedná o prvú spoločnú prezentáciu slovenského umenia v príjemnej krakovskej galérii Spolku Slovákov v

Ilustrácie z rozprávkovej knižky Vodníkove
zlaté kačky vzbudili veľký záujem
Vzácni hostia zo Slovenska i Poľska
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Thomas Alva Edison v Bratislave

Ilustrácia z knihy „Vodnikové zlaté kačky”, z rozprávky: „Ako gazda vyplatil vodníka”

Poľsku. Vyjadril nádej, že v budúcnos – v rámci spolupráce
našej strešnej krajanskej organizácie v Poľsku so sídlom v
Krakove a Slovenského inštútu vo Varšave – budú nasledovať mnohé ďalšie, rovnako zaujímavé a úspešné kultúrne
podujaa.
Na záver niekoľko myšlienok prezentoval samotný umelec. Stručne načrtol koncepciu výstavy, jej rozdelenie do
troch celkov, a to na maľbu, graﬁku a ilustráciu. Pozi vne
ocenil, že sa vystavujú všetky tri žánre, pretože sa v jeho
práci navzájom ovplyvňujú. Na margo ilustrácií podotkol,
že ilustrácie do Vodníkových zlatých kačiek kreslil veľmi rád,
keďže Zamagurie je prekrásny kraj naplnený mágiou a rozprávky nesú v sebe odkaz našich predkov, pričom podčiarkujú, že človek nie je len „číslo“, ale má v sebe ež dušu,
ktorá mu pomáha zdvihnúť sa v ťažkých chvíľach, zažať iskričku nádeje a vybudovať úžasné veci. Usiluje sa pritom,
aby detská ilustrácia bola zaujímavá a zároveň poučná, lebo
aké budú naše de, tak bude vyzerať náš svet a naša budúcnosť. Svoj príhovor ukončil poďakovaním všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave výstavy i všetkým tým, ktorí prišli, aby
tak spoločne mohli vzdať hold umeniu, ktoré sera rozdiely
medzi národmi a učí ich vzájomnej úcte a láske, pretože, ako
podotkol, „národy sa spoznávajú cez umenie a cez umenie
sa učia mať navzájom radi“.
Týmito slovami bola ukončená oﬁciálna časť vernisáže
a autorská výstava Marna Kellenbergera mohla byť slávnostne otvorená. Veľký záujem prítomných vyvolal predovšetkým „kúk“ s ilustráciami zo spomínanej rozprávkovej
knižky, ale diskusie prebiehali aj pri obdivovaní umelcových
gra k a malieb. Návštevníci si zároveň mohli odniesť z ver-

nisáže malý katalóg, v ktorom boli podané základné informácie o umelcovi i repliky niekoľkých jeho diel. Viacerí využili prítomnosť autora, aby sa s ním osobne porozprávali,
prípadne si dali podpísať knižku zamagurských rozprávok a
vystavovaných ilustrácií. Umelec počas recepcie nakreslil
kresbičku a napísal srdečné venovanie aj všetkým čitateľom
nášho krajanského časopisu Život.

Martin Kellenberger
je aj vynikajúcim
hudobníkom
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Milým prekvapením bola hudobná vložka v podaní Marna Kellenbergera, ktorý má evidentne okrem výtvarného
aj hudobné nadanie. Na starom známom spolkovom klavíri,
ktorý sa rozozvučí takmer počas každého podujaa SSP v
Krakove, zahral a zaspieval niekoľko slovenských skladieb.
Za klavír sa posadil ež známy krakovský jazzman, dlhoročný priateľ Slovákov v Poľsku a čestný predseda MS SSP
v Krakove Jurek Bożyk. Zahral viacero slovenských ľudových
pesničiek i jazzovej klasiky a vylepšoval náladu počas celého
podujaa.
Návštevníci pri peknej slovenskej piesni, dobrom slovenskom vínku a pohostení debatovali do neskorých večerných
hodín o umení i rôznych iných záležitosach a s pozi vnymi
emóciami, s úsmevom na tvári, opúšťali Galériu slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku. Ak sa aj vy chcete pokochať zaujímavými maľbami, graﬁkami a ilustráciami známeho slovenského umelca Marna Kellenbergera, máte čas
do 5. novembra, kedy pripravujeme ďalšiu výstavu, tentokrát z oblas ﬁlatelisky, k dvadsiatemu výročiu slovenskej
známky.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Otvorenie amfiteátru v Novej Belej
autor DOROTA MOŚ
foto STANISŁAW KRZYSZTOFEK
V nedeľné popoludnie, 22. septembra, sa v Novej Belej uskutočnilo otvorenie novovybudovaného amfiteátru. Napriek
nepriaznivému počasiu si prišlo množstvo Novobeľanov pozrieť
slávnostný akt otvorenia nového objektu. Na úvod starosta obce
Jozef Majerčak privítal všetkých zhromaždených hostí a občanov.
Po krátkom oboznámení s históriou výstavby nasledovalo slávnostné prestrihnutie stuhy a posvätenie amfiteátru, čoho sa ujal
miestny farár Tadeusz Korczak.

N

ový objekt bude slúžiť všetkým Novobeľanom na kultúrne podujaa či veselice. Hoci v prípravnej fáze výstavba nového amﬁteátru nebola jednoduchá, lebo
vždy sa vyskytnú nejaké problémy, buď ﬁnančné alebo
s lokalizáciou, ako to bolo v tomto prípade, nakoniec sa
však, ako podotkol starosta J. Majerčak, všetko podarilo.
Za akceptáciu a podporu stavby amﬁteátru poďakoval vojtovi i poslancom gminnej rady a zvlášť členom a výboru
Urbariálnej spoločnos za sprístupnenie pozemku, ktorý
dali do prenájmu na 10 rokov.
Po starostovi sa slova ujal zástupca vojta Marcin Kolasa, ktorý vyjadril J. Majerčakovi slová uznania za úspešné
ukončenie celého predsavzaa, t.j. od napísania projektu

So spišskými a slovenskými spevmi a tancami vystúpil aj domáci FS Spiš

až po jeho výstavbu. J. Majerčak ako člen Spolku rozvoja Spiša a okolia, keď sa naskytla možnosť získať ﬁnančné
prostriedky z európskeho fondu prostredníctvom SRSiO so
sídlom v Nižných Lapšoch, využil túto možnosť a pripravil
projekt na výstavbu amﬁteátru v Novej Belej.
Po oﬁciálnom otvorení pokračoval kultúrny program.
Nové javisko si vyskúšala ako prvá dychová hudba dekana
Franška Móša z Novej Belej, ktorá zahrala pre všetkých
zhromaždených polky, valčíky a pochody a zároveň mládežníčka kapela zahrala rezké slovenské pesničky. Dychovú
hudbu vystriedal folklórny súbor Honaj z Durš na, ktorého vedúcou je Stanislava Sołtys. Po
nich javisko patrilo domácemu folklórnemu súboru Spiš, ktorý uviedol
spišské a slovenské tance i piesne.
Na záver kultúrneho programu ešte
raz zahrala dychovka. Návštevníci si
mohli pochutnať ež na chutných
regionálnych jedlách, ktoré pripravili
miestne gazdinky.
Počas celého podujaa mal pri
novom amﬁteátri svoje stanovisko
Spolok Rozvoja Spiša a okolia, v ktorom bola možnosť zúčastniť sa vedomostnej súťaže tykajúcej sa činnos
tejto organizácie. Napriek zime, aká
v ten deň bola, sa ľudia príjemne porozprávali a aj si zaspievali.

Ako prvá pódium odskúšala dychovka dekana F. Móša z Novej Belej
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Na ceste k srdcu Slovenska
autor MARIÁN SMONDEK
O výlete začali tento rok krajania z Oravy premýšľať už na
jar a dlho-predlho rozmýšľali, pokiaľ sa nakoniec rozhodli, ktoré
miesta navštívia. Spočiatku plány smerovali na Kysuce, ale nakoniec naša spoločná cesta viedla na Pohronie do srdca Slovenska,
do Banskej Bystrice a neďalekej Harmaneckej jaskyne.

V

poslednú septembrovú nedeľu, 29. septembra, v mrazivom ráne očakávali krajania autobus, ktorý ich zaviezol do centra Slovenska. Oravu sme prefrčali raz-dva,
ešte rýchlejšie sme preťali dolný Liptov a už sme sa štverali
úbočiami Veľkej Fatry na sedlo Donovaly, za ktorým sa len
niekoľko kilometrov nachádzala naša prvá zástavka – Harmanecká jaskyňa.
Žiaľ, autobus sa až k Harmaneckej jaskyni nedostal,
a tak sme ho museli s ťažkým srdcom zanechať dole na
parkovisku, aby sme už pešo vystúpili k vchodu do jaskyne,
ktorý sa nachádzal o jeden a pol kilometra ďalej a o 250 m
vyššie ako parkovisko. A tak krajanov čakala hodinová túra
k vchodu do jaskyne. Napriek náročnos výstupu krása
Harmaneckej jaskyne bola pre nich nielen pastvou pre oči,
ale i nádhernou odmenou.
Mohli obdivovať rôzne jaskynné útvary - stalagmity,
stalakty či stalagnáty, občas nejakého dobre ukrytého
netopiera a ak sa lepšie zahľadeli na výtvory prírody, našli
aj rôzne tváre, zvieratká či rozprávkové bytos. Tieto formy rastú v tempe cca 1 mm na 15 rokov. V súčasnos je
v jaskyni sprístupnený 720 m dlhý chodník, avšak na takom malom kúsku sme sa museli popasovať s viac ako síc
schodmi. A ako to bolo s objavením jaskyne?
Skalný previs nad priepasťou nazývaný Izbica bol známy od nepamä. Schovávali sa v ňom drevorubači i lesní
robotníci či miestni obyvatelia v zlom počasí. Jaskyňa ako
taká bola objavená až v roku 1932, vďaka cieľavedomej
namáhavej práci 18-ročného Michala Bacúrika, ktorý sa za
14 dní prekopal úzkym otvorom tzv. chodbou objaviteľa
do snehobielej siene nazvanej Dóm objaviteľa. Objaviteľ
však dostal za objavenie jaskyne pokutu, pretože vnikol
neoprávnene bez povolenia na pozemok mestských lesov.
V roku 1933 bola však jaskyňa uzavretá. Počas povstania,
ročník 55

v roku 1944, slúžila ako úkryt pre okolité obyvateľstvo. Prvýkrát bola jaskyňa sprístupnená až v roku 1950, a následne boli objavované a sprístupňované ďalšie jej čas, ktoré
sme si mohli počas prehliadky prezrieť.
Pokochaní krásou jaskyne sme sa pusli ozlomkrky späť
k autobusu, aby sme mohli pokračovať ďalej v našej ceste
do Banskej Bystrice. Tu nás už čakala sprievodkyňa. Našou
prvou zástavkou bol pamätník Slovenského národného povstania a vojenské múzeum v prírode. Odaľto sme sa presunuli ku katedrálnemu chrámu Nanebovzaa Panny Márie,
ktorý sa nachádza povyše hlavného námesa a neskôr si pri
Matejovom dome vypočuli krátky výklad z histórie tohto
stredovekého banského mesta, ktoré sa preslávilo ťažbou
striebornej, ale predovšetkým medenej rudy.
Pri Matejovom dome sa nachádza kostol sv. Kríža, ktorý starí Banskobystričania nazývali aj slovenským, pretože
tu prichádzali slovenskí obyvatelia. A spomínaný katedrálny chrám nazývali nemeckým... Ďalej sme sa dozvedeli
zaujímavos o mestskom hrade, radnici a barbakane, aby
sme sa nakoniec presunuli na Námese SNP, ktoré bolo
ako jedno z prvých na Slovensku vyhlásené za mestskú
pamiatkovú rezerváciu. Dominantou námesa je šikmá
hodinová veža, ktorá slúži aj ako vyhliadka. Pred ňou sa
nachádza Mariánsky stĺp z roku 1719. Stred námesa zdobí prekrásna fontána a pod ňou sa nachádza Pamätník
osloboditeľom mesta.
Celá prechádzka mestom sa však niesla v znamení chyžňanského rodáka Tomáša Červeňa, banskobystrického
prepošta a prvého pokladníka Mace slovenskej, ktorý
veľkú časť svojho života strávil práve v tomto meste.
Posledné kroky viedli na Donovaly zasypané na lúkach
jesienkami, medzi ktorými si krajania pochuli na slovenských špecialitách, a takto posilnení sa so spevom na
ústach vracali do svojich domovov.
Chcel by som sa týmto v mene všetkých krajanov poďakovať predsedníčke OV SSP na Orave Genovéve Prilinskej
a predsedníčke MS SSP Žoﬁi Fifanskej za zorganizovanie
zájazdu a vyjadriť nádej, že takýto krásny výlet sa podarí
zorganizovať aj o rok. A kam si to namieria krajania nabudúce? Čo tak Banská Šavnica a kašeľ vo Sv. Antone?
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Ľudová kapela
z Vyšných Lápš
na kláštornom
pódiu

Kláštorné dni
autor DOROTA MOŚ
Najznámejšou osobnosťou, ktorá bola úzko spätá s Červeným
Kláštorom a je povedomá väčšine návštevníkov bol fráter Cyprián.
Legendárny fráter - vlastným menom Franz Ignatz Jäschke - vynikal v lekárstve a prírodných vedách. Narodil sa v rodine krajčíra 28. júla 1724 v Polkoviciach v nemeckom Sliezsku (dnes časť
Poľska). Študoval vo Vroclave. Bol všestranne vzdelaným mužom.
Zaoberal sa medicínou, botanikou, farmáciou, alchýmiou, ale aj
mechanikou a kozmológiou. Žil vo viacerých kláštoroch a s veľkou
pravdepodobnosťou aj v Taliansku, kde získal botanické, floristické a bylinárske vedomosti. Pravdepodobne v súvislosti s pobytom
v Taliansku si začal uvádzať za svojim menom prívlastok Italus.
Do Červeného Kláštora prišiel ako skúsený liečiteľ-lekár, lekárnik
a botanik v roku 1756, kde žil až do konca svojho života, do roku
1775.

K

amalduli zriadili na prvom poschodí konventu lekáreň.
Jej správcom bol v rokoch 1756-1775 chýrny ránhojič
Cyprián - liečil odvarmi z bylín, nktúrami, čajmi, ve-

del výborne naprávať zlomeniny. Jeho zásluhou sa kláštorná lekáreň stala známou v širokom okolí. Dodnes sa o nej
hovorí, že patrila k najstarším v strednej Európe, i keď za
najstaršiu sa vo všeobecnos považuje v Braslave lekáreň
u červeného raka pod Michalskou bránou - dnes farmaceucké múzeum.
Cypriánovým celoživotným dielom je Herbár z roku
1766. Je to vzácne dielo - skutočná rarita. Kniha je viazaná
v tmavej koži s rozmermi 39x23x10 cm. Začína sa dvoma
stranami textu - úvahy a sentencie frátra Cypriána, jeho
názory na vtedajšiu lekársku vedu. Ďalšiu stranu napísal
neznámy cteľ, vo veršoch vychvaľuje všestranný talent a
schopnos frátra Cypriána ako pobožného učenca, lekára, výrobcu sviediel a zrkadiel - znalca sícich remesiel.
Na tretej strane je nakreslené veľké zrkadlo v rokokovom
ráme, čo podľa jednej verzie odzrkadľuje obraz schopnos
Cypriána. Prvá časť Herbára má 97 strán s rastlinami. Celkovo herbár obsahuje 283 exemplárov. Pri každej z nich je
uvedený názov po lansky, nemecky, grécky, poľsky a slo-

Dychová hudba z Vyšných Lápš
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ČERVENÝ KLÁŠTOR

Diváci

Milan Gacík otvára podujatie

vensky. V druhej čas Cyprián zaznamenal svoje poznatky
o chorobách a svoje postupy pri ich prekonávaní.
Aj po rokoch kláštorné múry dýchajú prítomnosťou
Cypriánovej pozostalos opriadanej všelijakými legendami. V tejto starobylej pamiatke majú svoje dejisko aj významné kultúrne akcie. Jednou z nich sú Kláštorné dni,
ktoré vznikli na počesť tradičnej kultúry a umenia.
Na nádvorí Červeného Kláštora sa už tradične v treu
septembrovú nedeľu konal V. ročník Kláštorných dní. Je to
cyklické podujae, ktorého cieľom je propagácia folklóru,
regionálnych produktov, jedál a tradičného remesla. Tento
rok sa podujae uskutočnilo 22. septembra. Na začiatku sa
účastníci podujaa zúčastnili sv. omše v kostole sv. Antona.
Slávnostná bohoslužba bola na počesť sv. Huberta – patróna poľovníkov. Každoročne je na toto podujae pozývaný aj folklórny súbor a dychovka zo Spiša z poľskej strany.
Tento rok bol hosťujúcim súborom FS Hajduky z Vyšných
Lápš a dychovka pod vedením Mateusza Gryglaka, ktorej
patrila česť zahájiť podujae. Po koncerte dychovky pred-

viedli členovia FS Hajduky spišské a slovenské tance. Ďakujeme za pozvanie Milanovi Gacíkovi iniciátorovi podujaa.
Potom nasledovala ďalšia časť programu a zhromaždení
si vypočuli repeťacké šlágre Milana Hrčku. Javisko neskôr
patrilo FS Vrchovina zo Starej Ľubovne. V ďalšej čas programu bola ukážka poľovníckeho vábenia a trúbenia. Diváci príjemne strávili chvíle pri hudbe Fera Kačicu a neskôr
si mohli pozrieť vystúpenie FS Magura z Kežmarku. Záver
programu patril indiánskej hudbe Ajahu z Bolívie.
Diváci si okrem kultúrneho programu mohli pochuť na
regionálnej kuchyni a pomaškrť na grilovanej rybe.

Poďakovanie
Vyjadrujeme poďakovanie redakcii časopisu Slniečko so sídlom v Braslave za zaslanú remitendu detských
časopisov pre našich žiakov navštevujúcich vyučovanie slovenského jazyka na základných školách na Spiši a
Orave. Slová vďaky patria zároveň Romanovi Michelkovi,
riaditeľovi Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov v Braslave za venovanie diel súčasných slovenských
autorov v prospech Spolku Slovákov v Poľsku. Riaditeľovi
Slovenského inštútu vo Varšave Milanovi Novotnému ďakujeme za inicia vu pri sprostredkovaní zásielky časopisov
a kníh zo Slovenska.
Redakcia Život

Driečne dievčatá z FS Hajduky
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Horčičné zrnko
spracoval VDP. THDR. VIKTOR PARDEĽ
6. 10. 2013
27. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 17, 5 – 10)
Nie všetko vidíme voľným okom. Napríklad bežne nevidíme, koľko je prachu v miestnos. Keď však prenikne
cez okno lúč slnka, hneď je vidieť, čo všetko poletuje vo
vzduchu. Je to obraz našej duše a vnímania vlastných nedostatkov. Keď chýba Božie svetlo, naoko sme spokojní so
svojím stavom. Svätci majú osvetlené vnútro jasom Božej
lásky a milos, preto vidia ešte veľa vlastných nedokonalos , nedostatkov a hriechov. Jasne vidia, koľko dostali darov, možnos , koľko mali príležitos vykonať dobro. Snažili
sa o to, no i tak pozerajú na seba kricky a považujú sa
za neužitočných sluhov. Treba si zachovať pokoru a skromnosť, snažiť sa vidieť svoje nedostatky. Evanjelium o neužitočných sluhoch nás nemá deptať, nemá v nás vzbudzovať pocit menejcennos. Môže byť pre nás povzbudením
k ďalšej snahe, pretože vždy sa dá viac a lepšie. Vždy je čo
objavovať a meniť. Očakávame, že na nás sa pri súde Pán
neobrá so slovami: „Neužitočný sluha!“, ale so slovami:
„Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom,
ustanovím ťa nad mnohým.“ (Mt 25, 21).

13. 10. 2013
28. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 17, 11 – 19)
Čo sa skrýva za evanjeliovou udalosťou? Skrýva sa povaha ľudstva a správanie, kedy zabúdame na dary, ktoré
dostávame od Boha. Prijímame ich do svojho života, žijeme z Božích darov, užívame si ich, ale zabúdame na Darcu
a zabúdame na vďačnosť. Jeden vďačný z desiach uzdravených je bolestne málo. Pritom uzdravení z malomocenstva sa vráli do života. Malomocenstvo malo pre chorých
i sociálne dopady. Museli opusť svet zdravých a odísť do
izolácie. Samaritán neodišiel obnovovať prerušené vzťahy
a pokračovať v živote, ktorý žil pred chorobou. Prijal dar,
no nezabudol na Darcu. Dar od nás vyžaduje, aby sme boli
vďační Darcovi. Zachrániť nás môže vzťah, ktorý si k nemu
vybudujeme. Dary sú iba prostriedky, ktoré nás uvádzajú
do spoločenstva s ním. Spása je ponúkaná všetkým, ale
nie všetci ju prijímajú. Deväť z desiach nevedelo, že ich život bol oslobodený od smr. My sa máme stotožniť s tým,
ktorý sa vrál k Ježišovi, pocíl šírku svojho oslobodenia
a pocíl potrebu prejaviť vďaku. Máme byť ako ten jeden
a svedčiť, aby sa aj iným otvorili oči. Naše svedectvo môže
otvoriť srdcia a oni objavia dar a prijmú ho. Dar je darom
iba vtedy, keď nájde otvorené ruky, ktoré ho prijmú a srdce, ktoré sa z neho bude radovať.
10
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20. 10. 2013
29. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 18, 1 – 8)
Modliť sa môžeme stále, pretože modlitba neprekryje
žiadnu našu činnosť. Naopak modlitba našu činnosť osvecuje a zameriava na správny cieľ. Srdce môže a má byť stále zamerané na Boha a Boh má byť v ňom prítomný, veď
preňho sme stvorení. Činnosť, ktorá nevychádza z modlitby je ako náhodne vystrelený šíp. Le bezcieľne a bez sily
doleeť do terča. Nežijeme náhodne a náhodne sa nedejú
udalos v našom živote. Modlitbou upevníme spoločenstvo s Bohom. Pán Ježiš povedal podobenstvo, ktorým
povzbudil k stálej a vytrvalej modlitbe. Pocit, že na modlitbu nie je žiadna odozva, býva skúškou viery a vytrvalos
v modlitbe. Ak Pán hneď nereaguje a my naliehame nástojčivo, nepočuje iba preto, aby sme ešte úpenlivejšie volali. Zároveň je pravdou, že modlitba nemusí byť vôbec vyslyšaná. Väčším darom, ktorý v modlitbe dostaneme je to,
že sa modlíme a vstupujeme do spoločenstva s Bohom. To
je ovocie, ktoré prináša a je väčšie ako naše očakávanie.

27. 10. 2013
30. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 18, 9 – 14)
Farizej bol odborník a strážca Mojžišovho zákona, ale
viac ako o svoj, zaujímal sa o život iných. Mal pocit, že je
pred Bohom i pred ľuďmi v poriadku a preto sa bil do pŕs,
ale nie do svojich lež do cudzích. Pán Ježiš na postoji farizeja poukázal na nebezpečenstvo pýchy. Od dávnych čias
sú známe obvinenia kvôli povyšovaniu sa alebo kvôli vyhováraniu. Už v raji sa Adam vyhováral na Evu, keď išlo o jeho
neposlušnosť. Pýcha je vážny nedostatok a zaslepuje človeka, ktorý nedokáže na seba pozerať triezvo a pravdivo.
Pýcha odoberá hodnotu a zásluhy našim dobrým skutkom.
Farizej mal na svojom konte veľa dobrých skutkov, ale pýcha ich hodnotu zničila. Sv. Augus n kedysi usúdil, že našou jedinou možnou cestou do neba je pokora, ktorá je
opakom pýchy.

3. 11. 2013
31. nedeľa v Cezročnom období
(Lk 19, 1 – 10)
Ježiš oslovil Zacheja, že chce byť v jeho dome. Muž, ktorý ho chcel najskôr iba vidieť, počuje svoje meno a Ježiš sa
k nemu správal ako k priateľovi. Kristus cíl úprimnosť Zachejovej túžby a nechcel premrhať túto príležitosť. Zachej
ho prijal do svojho domu a potvrdil, že to so svojím pokáním myslí vážne. Chcel vidieť, kto to je Ježiš, teda navonok
obyčajná zvedavosť. V skutočnos to bola preňho i pre celý
jeho dom chvíľa milos a spásy. Kristus čaká na okamih, keď
človek zatúži po ňom a hneď ponúka milosť a milosrdenstvo. Rovnako chce zasiahnuť v živote veriacich a sám sa
nám ponúka, aby sa prehĺbil a upevnil náš vzťah s ním.
10/2013

Odmalička s hudbou v srdci
autor MARIÁN SMONDEK
K najkrajšie znejúcim hudobným nástrojom patrí nepochybne
organ. Možno by sa dalo dokonca povedať, že čím väčší tým lepší.
Je to čiastočne aj pravda, lebo tým pádom má aj viac manuálov
a registrov, teda rôznych typov píšťal a trubiek. S istotou môžeme
povedať, že čím väčší, tým hlasnejší, ale čaro organu nespočíva
v jeho hlasitosti, ale v cite organistu vybrať zo všetkých registrov
takú kombináciu, ktorá by svojím zvukom oslovila počúvajúceho.
A práve o jemnosti hry na organe nám môže toho naozaj dosť
povedať podvlčiansky organista Ján Kozub.

J

án Kozub sa narodil v roku 1939 v Kacvíne, avšak v tejto spišskej obci, v ktorej vyrástol už nejeden talentovaný hudobník, nestrávil príliš veľa času zo svojho života. Dalo by sa povedať, že len rané detstvo. Keď mal tož
10 rokov, zomrela mu matka a on sa spolu s otcom presťahoval na Slovensko do Kežmarku. Ale na Kacvín mu predsa len zostalo niekoľko krásnych spomienok. Tu ako dieťa
prvýkrát vyšiel na chór a sadol si k organu. Bol to vlastne prvý hudobný nástroj, na ktorom hral, pretože k hudbe ho ťahalo odmalička. Aj napriek tomu, že organ mal
k dispozícii, Ján si spomína dodnes na to, že najťažšie sa
bolo k nemu dostať, lebo starší ich bili, pretože de nemali
právo chodiť na chór. Preto ich hore musel vodiť niekdajší
kacvínsky organista Židek, a neskôr po ňom Monka i Vida.
Vďaka nim sa zaučil do prvých tajov hudby, ktoré neskôr
plne rozvinul.
Ako dieťa pásaval na kacvínskych lúkach kravy, častokrát kdesi neďaleko hranice. Ako si Ján spomína, vtedy neboli ešte také prísne hranice. Nehovorí však, že ich nestrážili, ale dalo sa prejsť. - Často som prebehol cez hranicu,
keď sme pásavali kravy, niekedy aj do Spišskej Starej Vsi,
veď cez les to z Kacvína do Starej Vsi nie je ani tri kilometre. Strážmajstri nás nenaháňali, veď sme mali priepustky
a na nich sme mali dokonca napísané, koľko sme mali kráv
a tak sme spolu s kravami veselo prekračovali hranicu. Takéto priepustky vydávalo vedenie pohraničnej stráže,
ktoré malo sídlo v Kacvíne. A v Kacvíne začal chodiť aj do
základnej školy. Tú však dokončil už v Kežmarku v mešanke a popri nej sa zapísal aj do Ľudovej školy umenia. Sú nakoniec dokončil až v Poprade, kam po ukončení mešanky
odišiel na stredné stavebné odborné učilište, ktoré ukončil
v roku 1956.
V hudobnej škole však odbor hry na organe nebol,
veď to už boli časy socializmu a zároveň najväčšieho útlaku cirkvi. A tak sa učil hrať na klavíri. K orgánovej cirkevnej hudbe bola v tom čase potrebná aj lančina, pretože
v tom čase boli ešte všetky obrady po lansky, sv. omše,
ale i pohreby a sobáše. A tak sa lančinu musel učiť tajne
na fare. Boli to však ťažké roky prenasledovania cirkevných
predstaviteľov, preto si museli dávať všetci dobrý pozor.
Dp. kaplána Vrbovského, ktorý ho lančinu učil, neraz potajme sprevádzali do školy, kde učil zároveň náboženstvo,
aby ho náhodou nezavrela Štátna bezpečnosť.
ročník 55

Pri organe je vo svojom živle. Foto: archív J. Kozuba

A ako sa teda dostal do Jablonky, teda na Oravu a k tomu zasa späť do Poľska? Nuž vybral sa pri niektorom pobyte
v Kacvíne na huby, kde sa zoznámil s Margitou, ktorá bola
v tom čase učiteľkou v Kacvíne. Tu jej bolo pridelené pracovné miesto po ukončení Všeobecno-vzdelávacieho lýcea
so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke. A naspäť na
Slovensko sa nevrál. Na Orave si nakoniec postavili dom
a vychovali v ňom tri de, dve dcéry a jedného syna. Samozrejme, že ich vychovali v slovenskom duchu, veď Margita
dlhé roky učila v slovenskej základnej škole v Jablonke.
Spolu s Margitou sa zobrali a presťahovali sa do jej rodnej
obce, teda do Jablonky, kde si Ján urobil v lýceu v Jablonke
počas večerného štúdia maturitu. Takéto štúdium organizovalo v Jablonke v poľskom jazyku lýceum z Nového Targu,
ktoré si na Orave otvorilo pobočku. Ján si našiel najprv prácu ako úradník v Gminnom družstve Samopomoc Chłopska
a neskôr na Národnom výbore. Pred odchodom do dôchodku pracoval ako zástupca riaditeľa Gminného družstva.
A ako sa nakoniec dostal k organu na Orave. Dlhé roky,
ešte prv, ako začal hrať v Podvlku, hrával v Jablonke-Boroch, alebo aj vo farskom kostole, keď bolo potrebné zastúpiť organistu. Až jedného dňa prišli za ním farníci z Podvlka, aby im v nedeľu hral. A odvtedy už ubehlo 21 rokov,
ako hráva na plný úväzok v tejto farnos.
A hráva podnes. Predovšetkým po poľsky, pretože
v Podvlku sv. omša v slovenskom jazyku nie je, ale príležitostne, pri nejakých oslavách, alebo iných príležitosach si
vyahne aj slovenský kancionál a s radosťou zahrá aj nejakú tú slovenskú. Ako sám vraví, preňho to nie je problém,
veď noty ho neopusa.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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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 IV.
autor PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, PhD.

N

a základe sťažnos poľskej strany inštruovalo MZV kladané pobočky na čele s predsedom, ktorý bol poverený
v Prahe 6. februára 1946 Povereníctvo vnútra, aby stykom s KU.7
vyrozumelo predstaviteľov OVSO, nech sa premenuPremenovanie OVSO na KU nebolo len formálnou zálejú na Komitét pre utečencov z hornej Oravy a Spiša (ďalej žitosťou, ale malo aj navonok evidentne deklarovať oﬁciálKU), ktorý mal fungovať na spolkovom
ne stanovisko československej vlády
1
princípe. Svoju žiadosť odôvodňovalo
o nemennos predmníchovských severných hraníc ČSR a malo dať jasne
okrem iného tým, že „doterajší názov
najavo, že ČSR sa nebude usilovať o
by mohol vzbudiť domnienku, že česko„oslobodenie“ Spiša a Oravy, ale na
slovenské úrady podporujú alebo trpia
druhej strane o utečencov z týchto
činnosť spolku, ktorého cieľom je vnáúzemí sa postará. To nakoniec potvršať nekľud a zabraňovať konsolidácii
dzovali aj samotné stanovy KU, kde
pomerov na území, ktoré sa nachádza
na rozdiel od stanov OVSO, nebola ani
pod cudzou štátnou svrchovanosťou“.
zmienka o prinavrátení Spiša a OraMZV zároveň upozornilo činiteľov vývy ČSR.8 Zmena názvu poľskú stranu
boru, aby sa zdržali iredensckej propagandy cez hranice, lebo tým vystaneuspokojila, lebo „nejde o názov vývujú občanov slovenskej národnos
boru, ale o charakter jeho činnos“.9
represáliám poľských orgánov.2
Samotní predstavitelia KU pritom stále verili, že išlo len o polický manéver
Oﬁciálnezakladajúcezhromaždenie
pre uspokojenie poľskej strany a možKU sa uskutočnilo až 3. novembra
nosť pripojenia Spiša a Oravy k ČSR je
1946 v Trstenej3 a žiadosť o schválenie
stále aktuálna. Svedčí o tom pomerne
stanov Povereníctvu vnútra v Braslarozsiahla korešpondencia KU so svojive bola odoslaná o deň neskôr4, aj keď
mi členmi. Ako príklad môžeme uviesť
pod novým názvom vystupoval prakúryvok z listu KU kolonistom z hornej
cky už od marca spomínaného roku5.
Oravy v Tužine z marca 1946: „Keď
Okrem spišskej a oravskej pobočky
sme boli v Prahe, dozvedeli sme sa síce
KU, fungovala pri Slovenskej lige v Bramálo, no, i to málo je povzbudzujúce
slave ež Ústredná kancelária KomiPropagačná pohľadnica (SNA, PV-bezp., šk. 454)
a ak sa časy nezmenia v horšie, možtétu utečencov zo Spiša a Oravy pod
no ešte toho roku budete oslavovať
vedením jurgovského rodáka Alojza
Miškoviča6 a v obciach s väčším počtom utečencov boli za- Vianoce už na oslobodenej Orave.“10 Ešte aj v januári 1947
predstavitelia Komitétu verili, že v marci sa bude rokovať
v Moskve ež o otázkach severného Spiša a hornej Oravy.11
1
MELNÍKOVÁ, M.: Formovanie severných hraníc Slovenska Pravdou je, že eto ich nádeje podporovali stanoviská niev 20. storočí. In: Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Słowa- ktorých slovenských štátnych inštúcií, keď napríklad vo
cy w XX wieku. Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiczej
februári 1947 Predsedníctvo SNR v liste KU konštatovalo, že
w Rzeszowie, 1999, s. 154-155; GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945 – 1947..., s. 202; ŠA Bytča, KU, List KU Karlovi Benešovi sa na svojom zasadnu 21. januára 1947 uznieslo postúpiť
všetky memorandá a rezolúcie týkajúce sa teritoriálnych
z 1.10.1946, šk. 2.
2
AMZV Praha, ZÚ Varšava, Spolok „Komitét utečencov hornej Oravy
a Spiša“ – utvorenie. Správa PV v Braslave MV v Prahe z 22.1.1947, zložka 41, šk. 106.
3
ŠA Bytča, KU, Zápisnica napísaná 3.11.1946 na zakladajúcom zhromaždení KU v Trstenej, šk. 3.
4
ŠA Bytča, KU, Žiadosť o schválenie stanov zo 4.11.1946, šk. 3;
AMZV Praha, ZÚ Varšava, Spolok „Komitét utečencov hornej Oravy a Spiša“ – utvorenie. Správa PV v Braslave MV v Prahe z 22.1.1947, zložka 41,
šk. 106.
5
GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945 – 1947...,
s. 202.
6
ŠA Bytča, KU, List J. Vojtasa KU z 30.11.1946, šk. 3.
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ŠA Bytča, KU, Soznam skupín slovenských utečencov z hornej Oravy z 5.3.1947, šk. 3.
8
ŠA Bytča, KU, Stanovy Komitétu utečencov hornej Oravy a Spiša
v Trstenej z 3.11.1946, šk. 3; AMZV Praha, ZÚ Varšava, Stanovy Komitétu
utečencov hornej Oravy a Spiša v Trstenej, zložka 41, šk. 106.
9
AMZV Praha, ZU Varšava, Nóta MSZ z 5.2.1946, zložka 41, šk. 106.
10
ŠA Bytča, KU, List KU slovenským kolonistom v Tužine zo dňa
13.3.1946, šk. 2.
11
ŠA Bytča, KU, List KU zo dňa 12.1.1947, šk. 3.
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Oslobodzovací výbor Spiša a Oravy zložený z krajanov v Pittsburghu
(MATASOVSKY MATUSCHAK, I.: The abandoned ones..., s. 30)

otázok Spiša a Oravy MZV s naliehavou žiadosťou, aby boli
uplatnené pri medzištátnom rokovaní o úprave hraníc.12
Prvé spoločné valné zhromaždenie spišského a oravského KU sa uskutočnilo v Kežmarku, kde oba komitéty deklarovali vzájomnú spoluprácu a spoločný postup.13 Druhé,
mimoriadne valné zhromaždenie sa konalo v dňoch 9. – 11.
novembra 1946 v miestnosach Baťovej školy vo Svite za
hojnej účas robotníkov pracujúcich v podniku Baťa pochádzajúcich z obsadeného územia Spiša. Celkovo sa tu zišlo
131 ľudí. Na tomto stretnu bol odhlasovaný protektorát
Slovenskej ligy nad KU a založenie ďalších pobočiek. Bola
ež navrhnutá rezolúcia pre Ministerstvo školstva, aby študen – Slováci z Poľska boli zrovnoprávnení so študentmi
z Maďarska.14 Plnú podporu delegátov dostalo vydávanie
obežníka Horná Orava – severný Spiš, ktorý začal vychádzať
z podnetu oravského KU 1. novembra 1946.15 Jeho redaktormi boli Michal Gigler a Ladislav Štefanides, pričom jeho
úlohou bolo podávať informácie týkajúce sa severného
Spiša a hornej Oravy, atrocít zo strany Poľska, ktoré sa však
mali uvádzať bez bližšieho určenia, aby sa tak vyhlo ďalším
perzekúciám obyvateľstva.16 Obežníky vychádzali približne
v dvojtýždňových intervaloch. Okrem vyššie spomínaných
informácií prinášali aj správy o činnos KU a zahraničných
Slovákov, či informácie dôležité pre utečencov v ČSR. Celkovo vyšlo 30 čísel, posledné 25. januára 1948.17
Okrem vydávania obežníka, ktorý bol určený predovšetkým utečencom, sa predstavitelia KU usilovali dostať
spišsko-oravskú otázku aj do povedomia širšej slovenskej
verejnos, a to prostredníctvom článkov v tlači18, vo vysielaní Československého rozhlasu19, vytvorením propagačných
diapozi vov o situácii na Spiši a Orave, ktoré boli rozpo12
ŠA Bytča, KU, List Predsedníctva SNR KU z 4.2.1947 pod č. 62/
dôv./47, šk. 3.
13
ŠA Bytča, KU, Zápisnica o výborovej schôdzke KU z 9.11.1946 vo
Svite, šk. 3.
14
ŠA Bytča, KU, Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného
10.11.1946 vo Svite, šk. 3.
15
ŠA Bytča, KU, Horná Orava – severný Spiš – obežník č. 1, šk. 2;
List KU Jozefovi Vojtasovi zo 4.12.1946; List KU Vladimírovi Kulaviakovi
z 21.2.1947, šk. 3.
16
ŠA Bytča, KU, Zápisnica o výborovej schôdzke KUSO z 10.11.1946
vo Svite, šk. 3.
17
ŠA Bytča, KU, Horná Orava – severný Spiš – obežníky, šk. 3-7.
18
Pozri napr.: Čo sa to deje na hornej Orave? In: Čas, roč. 2, 1945,
č. 74, s. 1; Mládež hornej Oravy pro poľskej nadvláde. In: Čas, roč.
2, 1945, č. 198, s. 1; Slováci hornej Oravy a Spiša žalujú. In: Demokrat
z 30. júla 1947, s. 3; V záujme zlepšenia pomerov medzi ČSR a Poľskom.
In: Demokrat z 22. júla 1947, s. 3; Slováci z Poľska žiadajú pripojenie
k ČSR. In: Demokrat z 3. júla 1947.
19
ŠA Bytča, KU, Manifest Sväzu slovenskej mládeže zo 7. septembra
1945, šk. 1.
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Prvá strana obežníka Horná Orava – severný Spiš (ŠAB, KU, šk. 3)

Z ľudovej slovesnosti Oravcov po skončení druhej svetovej vojny (ŠAB, KU, šk. 6)

sielané všetkým väčším slovenským kinám so žiadosťou
o trojtýždňové vysielanie20, či podporou vydania publikácií,
ktoré opisovali priebeh (česko)slovensko-poľského sporu
o Spiš a Oravu, postoj obyvateľstva k pripojeniu k Poľsku a
dokazovali historické, etnické i jazykové nároky Slovákov na
spomínané územia21. Zaujímavou podpornou akciou bolo
vyhotovenie 10000 kusov pohľadníc s mo vom utečencov
a nápisom „Protestujeme pro zabrau hornej Oravy a Spiša“ a ež s mo vom ruky, ktorá nožom rozrezáva Československo s nápisom „Orava – Spiš Nedáme rezať z tela národa“. Tieto pohľadnice boli v počte 10 až 20 kusov zasielané
na predaj slovenským úradom i iným inštúciám, pričom
zisk z nich bol použitý na ciele KU.22
Pokračovanie v ďalšom čísle.
20

GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945 – 1947...,
s. 206.
21
Ide napr. o publikáciu Alojza Miškoviča, ktorú vydal pod pseudonymom BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Braslava : Ústredná
správa Slovenskej ligy ,1946, 169 s. a o brožúrku Slovo ľudu Hornej Oravy
a Spiša rodákom v Československu a svetovej verejnos. Zost: Komitét
utečencov zo Spiša a Oravy. Braslava : Gutenberg, 1947, 85 s.
22
SNA Braslava, PV-bezp., Hlásenie Oblastného veliteľstva NB v Ružomberku zo 7.9.1946, 16452, šk. 454.
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Život sv. Jána Krstiteľa v obrazoch (3)
sprac. MARIÁN SMONDEK
Posledných 5 obrazov znázorňujúcich posledné chvíle života
sv. Jána Krstiteľa na zemi je v Biblii zapísaných len niekoľkými vetami. O prvom z týchto obrazov Napomínanie Herodesa sme písali už
v predchádzajúcom čísle. Dôsledok Jánovej odvahy bolo uvrhnutie
ho väzenia.

Uväznenie sv. Jána

svojich učeníkov pýta Ježiša: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo
máme čakať iného?” A Ježiš, ktorý práve zázračne uzdravil viacerých ľudí, mu na jeho otázku odpovedá: Choďte a
oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: „Slepí vidia, chromí
chodia, malomocní sú čis , hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a
chudobným sa hlása evanjelium.” (Mt 11,2-5, Lk 7,20-22)
Ježiš potvrdzuje Jánovi, že je ten, ktorého príchod Ján ohlasoval a zároveň o Jánovi hovorí: „Čo ste vyšli na púšť vidieť?
Trsnu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka
oblečeného do jemných šiat? Veď , čo nosia jemné šaty,
bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom
je napísané: „Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ Veru, hovorím vám:
Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako
Ján Krsteľ.” (Mt 11,7-11)

Zoťatie sv. Jána

„Herodes dal Jána chyť a v putách vrhnúť do väzenia”
Mk 6,17
Sv. Ján Krsteľ sa dostal do väzenia za verejne napomínanie Herodesa kvôli tomu, že si zobral za ženu manželku
svojho brata Filipa. O tomto sa dozvedáme zo slov Sv. písma. Na obraze je znázornený Ján Krsteľ, ako sedí na zemi
opretý o stenu, oblečený do ťavej kože, a má pripútané reťazou nohy k stene. Nachádza sa v prázdnom väzení, akoby
čiastočné už zrúcanom, a zarastenom kríkmi. Vchod do väzenia je zamrežovaný.
Sv. Ján strávil vo väzení v obrannej pevnos Macherontu, ktoré sa nachádzalo pri Mŕtvom mori, približne jeden
rok. Celý čas mal však kontakt so svojimi dávnymi učeníkmi.
Sv. Ján odchádza ako keby v biblickom opise do úzadia, čo aj
predpovedal, ešte keď učil a hlásal pokánie: „On musí rásť a
mňa musí ubúdať.” (Jn 3,30)
Obdobie väzenia sa spája ešte s jedným významným momentom, so vzájomným dialógom medzi Jánom Krsteľom
a Ježišom, ktorého sprostredkovateľmi boli Jánovi učeníci.
Tento dialóg nájdeme presne v tom istom znení v Lukášovom i Matúšovom evanjeliu. Sv. Ján sa prostredníctvom
14
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„vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal
ju dievčaťu” Mk 6, 27
Scéna popravy Jána Krsteľa sa odohráva na akomsi
nádvorí, v pozadí sú namaľované majestátne budovy a na
horizonte vidieť vysoké hory so zamračenými vrcholmi. Na
obraze je znázornený kat, ktorý podáva na miske odťatú
hlavu sv. Jána Krsteľa. Jánova hlava mala byť odmenou
za nádherný tanec, ktorý Salome predviedla pred hosťami
Herodesa. Salome je na obraze odetá do typického ženského odevu z druhej polovice 17. storočia a na hlave má čepiec, ktorý bol módny v 60-tych a 70-tych rokoch tamtoho
storočia. Kat má oblečené „pludry“ – typ nohavíc, ktoré sú
viazané pod kolenom a vysoké čižmy so sárami, ktoré boli
10/2013

takež typické pre toto obdobie. Kat drží v pravej ruke zakrvavený meč a v ľavej ruke za vlasy zoťatú hlavu. Bezhlavé,
krvácajúce telo leží medzi katom a Salome pri ich nohách so
zviazanými dlaňami a opásané na bedrách. Podľa nezdokumentovanej tradície bol sv. Ján Krsteľ sťatý 29. augusta.

Hostina Herodesa

Pohreb bezhlavého tela
„Herodes na svoje narodeniny usporiadal hosnu pre
svojich veľmožov” Mk 6,21
Scéna z obrazu sa odohráva v komnatách Herodesovho zámku počas pohostenia. Na obraze je znázornený stôl
prikrytý bielym obrusom, na ktorom sú bohato naložené
taniere s jedlom a kalichy. Herodes sedí po ľavej strane, oblečený je do toho istého odevu ako v obraze, keď ho Ján
Krsteľ napomínal. Sedí na vysokom tróne, vedľa neho pri
stole sedia traja brada muži ode do odevu – županov a
čiapok, ktoré boli charakteriscké v 17. storočí a ktoré nosila uhorská i poľská šľachta. Na pravej strane sedí muž na
jednoduchej stoličke. Na narodeninovej hosne, na ktorú
Herodes pozval dvoranov, dôležitých úradníkov a vážených
mužov Galilejského kraja, sľubuje Herodes Salome za jej tanec, všetko, čo si len bude priať a tá, pod vplyvom svojej
matky Herodiady, žiada hlavu Jána Krsteľa. Síce táto prosba kráľa zarmúla, ale kvôli svojej prísahe splnil jej žiadosť,

„Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a
uložili ho do hrobu.” Mk 6,29
Na obraze je namaľovaných osem učeníkov, ako pochovávajú bezhlavé telo Jána Krsteľa do hrobu. Dvaja z nich sú
oblečení do krátkych tuník a plášťov, odkrytými kolenami
a na boso, traja sú oblečení do dlhých šiat a plášťov a obu .
Traja učeníci sa nakláňajú nad mŕtvym telom a ukladajú ho
do čiernej jamy, ktorá je vykopaná do piesočnatej či ílovitej
zeme. Ostatní sa so smútkom prizerajú, ako svätca pochovávajú. V pozadí je znázornená zelená pahorkana so stromami a horami. Jána Krsteľa mali učeníci pochovať v mieste
zvanom Sebaste v Samárii. Relikvie sv. Jána Krsteľa sa aktuálne nachádzajú v kostole sv. Silvestra v Ríme a Amiens.
Hrob svätého sa aktuálne nachádza vo Veľkej mešite Umajjovcov v Damasku.

Odovzdanie hlavy
„dievča (jeho hlavu) dalo svojej matke” Mk 6,28
Scéna z ďalšieho obrazu sa takež odohráva v kráľovských komnatách s dvoma oknami. Salome je oblečená tak
isto ako v scéne zoťaa, odovzdáva hlavu svojej matke, ktorá ju nahovorila na takúto žiadosť. Herodiada je oblečená
do jednoduchých červených šiat, a na nej má pripnutú ﬁalovú zvlnenú sukňu a bielu blúzku. Na hlave má pripnutý
nízky čepiec so stužkami, ktorý je omnoho skromnejší ako
má Salome. Hlava svätého je namaľovaná so svätožiarou.
ročník 55
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KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
Poďakovanie za úrodu v Krempachoch

Hubárska sezóna

Druhá septembrová nedeľa toho roku sa v krempašskej
farnos sv. Marna niesla v duchu poďakovania za tohtoročnú úrodu. Na výzvu farára, aby dožinkových vencov bolo
viac ako jeden, farníci odpovedali prípravou troch vencov.
Najväčší pripravil Kruh vidieckych gazdiniek z Krempách,
druhý o niečo menší de zo skupiny „Karmelki“ a tre rodina Bizubovcov. Každý bol niečím zvláštny a odrážalo sa

V jesenné dni si stačí
zájsť do lesa a netreba
byť ani skúseným hubárom, aby sa nazbieralo trochu húb. Rýchlo
sa podarilo naplniť kôš
Pavlovi a Joanne, ktorí
doniesli z prechádzky po lese pekné a veľké huby. (fp)

Goralský maratón

v ňom úsilie ľudských rúk. V sviatočnej atmosfére farníci
ďakovali za dostatok potrebných živín pre seba i svoje zvieratá. Po bohoslužbe sa všetci , ktorí sa zúčastnili prípravy
dožinkových vencov, stretli na fare, kde mali pripravené
malé pohostenie. (fp)

Hasiči z Krempách vyhodnotili letnú sezónu
V polovici septembra t.r. hasiči z Krempách vyhodnoli
svoju letnú sezónu. V priebehu predchádzajúceho polroka sa angažovali do viacerých spoločenských akcií, ktoré
boli v obci organizované – obecná veselica, cirkevné sviatky, kultúrne podujaa, pomáhali pri záplavách, nehodách

a vždy sú pripravení, keď počujú zavýjanie červeného kohúta, aby nastúpili a pomohli potrebujúcim. Za túto obetavú prácu v prospech obyvateľov obce vedenie hasičského
zboru pripravilo spoločnú vatru pre svojich členov spolu
s ich rodinami. Pekným darčekom pre hasičov bolo prvé
umiestnenie dievčenskej skupiny v hasičských pretekoch
v Czarnom Dunajci, ktoré získali práve v ten istý deň a na
vatru doniesli krásny pohár. O to bola radosť zo spoločného posedenia väčšia. (fp)
16
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Dňa 15. septembra 2013 sa uskutočnili jedinečné Goralské majstrovstvá
sveta v horskom maratóne na pomedzí,
čiže poľsko-slovensko-českom pohraničí.
Účastníci nastúpili na štart v Trojmedzí
a ukončili ho na hore Ochodzita v Beskydách. Ideou tohto maratónu bolo odbúravanie hraníc a spájanie ľudí bez ohľadu na národnosť,
aby sa dobre cíli nielen doma, ale aj u svojich susedov.
(aj)

Svetový deň masovokomunikačných
prostriedkov
Dňa 15. septembra 2013 oslavovali vo farnos sv. Marna v Krempachoch 47. svetový deň masovokomunikačných prostriedkov a pri tejto príležitos farár D. Ostrowski
a mládež z kresťanského združenia zorganizovali predaj

viacerých poľských a slovenských katolíckych kníh a publikácií, ktoré si mohli záujemcovia po všetkých sv. omšiach
prezrieť a kúpiť. V súvislos s tým aj počas sv. omše zazneli
slová pápeža Benedikta XVI., ktorý pred svojím odchodom
pripravil posolstvo tykajúce sa využívania digitálnych médií a ich významnej úlohy v živote ľudstva. Tohtoročný Deň
bol slávený s heslom: „Sociálne siete: portály pravdy a viery, nové oblas evanjelizácie.“ (fp)

Triatlon v Krempachoch
Dňa 22. septembra t.r. sa uskutočnil v Krempachoch
druhý ročník športového podujaa s názvom Triatlon,
v rámci ktorého súťažiaci museli zdolať jazdu na bicykli,
10/2013

z Krempách, Adolf a Mária Surma z Krempách, Andrej a
Mária Madejoví z Krempách, Severín a Mária Zygmondoví
z Krempách, Valent a Anna Tomáškovičovci z Krempách,
Ján a Žoﬁa Surmovci z Krempách, Albín a Anna Paluchovci
z Krempách, Albín a Irena Petrášekoví z Krempách, Karol
a Žoﬁa Bednarčíkovci z Novej Belej, Emil a Júlia Bryjovci z
Novej Belej a Ján a Mária Kurnátovci z Novej Belej. (fp)

Poďakovanie za úrodu vo Fridmane

hod granátom, streľbu zo športovej zbrane a hod šípkami.
Súťaž sa konala v priestoroch strelnice. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 40 účastníkov, ktorí boli zadelení do dvoch
vekových kategórií – de a dospelí a podľa pohlavia ženy
a muži, dievčatá a chlapci. Súťažilo sa v príjemnej atmosfére a ani škaredé počasie nedokázalo odradiť účastníkov
a divákov.
Organizačné podujae zabezpečili manželia J. a P. Pacigovci spolu so svojou rodinou, ako to zdôraznil richtár
obce J. Petrášek. Ceny do súťaže poskytla gmina Nový
Targ. Výsledky zaznamenávali inštruktori streľby zo strelnice, hlavným športovým rozhodcom bol J. Pierzga a pomáhali mu E. Brzyzek a D. Surma. (fp&kajot)

Koncom augusta skoro sa v každej spišskej obci konali
dožinkové slávnos. Obyvatelia Fridmana ďakovali za plody zeme, počas slávnostnej sv. omše. Farár v homílii vyzdvihol prácu roľníkov, ktorá je namáhavá a veľmi ťažká.
Podotkol ež, že roľníkov s každým rokom ubúda, preto si
naozaj treba vážiť ľudí, vďaka ktorým máme, čo jesť. (dm)

Výlet do Slovenského raja
V poslednú septembrovú sobotu sa skupina miništrantov a mládeže z katolíckeho združenia z Krempách vydala
spoznávať krásy Slovenského raja spolu s farárom D. Ostrowskim. (fp)
Foto: vdp. D. Ostrowski

Škola v Malej Lipnici zbúraná
Trosky, učebné pomôcky, slovenské i poľské knihy, porozhadzované po okolí – to zostalo z bývalej školy v Malej Lipnici, postavenej ešte za uhorských čias, po tom, ako
Spolok Slovákov v Poľsku vystúpil s požiadavkou na prenájom, resp. odkúpenie tejto budovy, aby v nej mohol zriadiť klubovňu, kde by mohli de z obce i okolia zmysluplne
tráviť čas. Gmina však následne rozhodla o zbúraní školy
a vybudovaní na tomto mieste parkoviska pre neďalekú
kaplnku. Dodajme azda len toľko, že v prípade predaja či
prenájmu budovy, bol SSP ochotný požadované parkovisko pri starej škole vybudovať. (mm-m)

Zlatí jubilanti v Gmine Nový Targ
V utorok 25. septembra 2013 sa uskutočnilo veľmi vzácne podujae pre jubilantov – manželské páry z Gminy Nový
Targ. Je naozaj pekné, že sa medzi pozvanými pármi ocitli
viacerí naši krajania, ktorí sa dožili zlatého jubilea sobáša.
Prostredníctvom vojta Gminy Nový Targ J. Smarducha boli
odovzdané jubilantom medaily za spoločnú manželskú životnú púť, ktoré im udelil prezident Poľskej republiky. Všetky pozvané manželské páry sa stretli vo svadobnom dome
Orchidea vo Vaksmunde, kde im gratulovali zástupcovia
gminej samosprávy. Blahoželáme manželským párom:
Andrej a Mária Tažikoví z Krempách, Ján a Mária Lojekoví
ročník 55

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

17

ňovala a obnažovala stále aktuálne problémy
medziľudských vzťahov, honby za majetkom
a rozličného rebríčka hodnôt jednotlivých
spoločenských vrsev. Zážitok umocňovalo
pozoruhodné nasvietenie i výborný výkon hercov, ktorí udržovali diváka po celý čas v napä
a očakávaní rozuzlenia príbehu.
Vystúpenie zamagurského divadla ocenilo komorné slovensko-poľské publikum dlhotrvajúcim
potleskom i početnými slovami uznania po skončení predstavenia. Vďaka Ramagu, Spolku Slovákov v Poľsku, Slovenskému inštútu a Goralinge
sa tak do Krakova opäť dostalo trochu slovenského umenia a kultúry, ktorá ukazuje pozi vny
obraz nášho, síce početne malého, ale duchom
veľkého slovenského národa.

Ramagu v Krakove
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Legendárna krakovská Piwnica Pod Baranami, ktorá je jedným z najznámejších kultových kabaretných miest v Poľsku, privítala vo svojom interiéri 22. septembra divadielko Ramagu zo
Spišskej Starej Vsi. Na svojom neveľkom pódiu, ktoré už ošúchali
nohy tisícov umelcov z rozmanitých krajín a najrôznejších národností, sa teda po prvýkrát ocitlo aj divadlo zo Zamaguria. To sa
podarilo vďaka podpore Spolku Slovákov v Poľsku, Slovenského
inštitútu vo Varšave a vydavateľstva Goralinga.

R

amagu sa divákom predstavilo so slovenskou divadelnou klasikou, drámou Matka, ktorá vzišla z pera jedného
z popredných predstaviteľov slovenského realizmu Jozefa
Gregora Tajovského. Prvoplánovo hra rieši dramackú kolíziu
medzi láskou Matky a jej dcéry Aničky, ktorej priateľ ju kvôli
rodovým sporom s bohatým nápadníkom jej matky odmieta.
Matka, ktorá by po smr manžela mohla po rokoch nevydareného manželstva naplniť svoju skutočnú lásku, sa nakoniec
po mnohých vnútorných bojoch zriekne svojej lásky, aby jej
dcéra mohla byť šťastná. V hre po celý čas prebieha večný
konﬂikt medzi sebeláskou, láskou, vášňou, hrdosťou a rodinnými putami, pričom šťase jednej dvojice automacky znamená nešťase tej druhej. Ani bohatstvo, ani moc, nedokážu
v tejto hre urobiť ľudí šťastnými.
Ramagu v zložení Simona Bombarová, Lívia Dermová,
Zdeno Dudžák a Lukáš Marhea odohralo drámu Matka
v réžii Dušana Kubáňa a Michala Nováka v minimalisckom prevedení, čo bolo pre komorný priestor Piwnice Pod
Baranami ako stvorené. Zaujímavé bolo zachovanie pôvodných dialógov v spojení s moderným stvárnením hry,
čím sa dráma zo začiatku dvadsiateho storočia sprítom-

Komorné slovensko-poľské publikum
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Slovo teatrológa Jerzyho M. Bożyka...
Shakespearovský nádych

D

ňa 22. septembra vystúpilo divadlo Ramagu, ktorého názov
je anagramom slova Magura,
v krakovskej kultovej Piwnici Pod Baranami s drámou Matka. Hlavný mov hry evokuje Rómea a Júliu, a hoci
išlo o drámu, nie tragédiu, hra mala,
možno povedať, určitú „shakespearovskú klímu“, ktorá sa líši napr. od gréckej tragédie
tým, že sa jedná o drámu „vôle“, a nie „osudu“.
Máme tu dve znepriatelené rodiny obývajúce tú istú
dedinu. Hlavnú postavu Matku spájali v minulos hlboké
city s bohatým hospodárom Jurajom. Keď však jej milovaný odišiel na vojnu, Zuzana, tak znie meno Matky, sa vydala, porodila dcéru Annu a po mnohých rokoch ovdovela.
Teraz je už Anna dospelou devou, zaľúbenou do miestneho chudobného sedliaka Janka. Medzitým sa Juraj vracia
do rodnej dediny a opätovne vyznáva Zuzane svoju lásku,
čo neostáva neopätované. Jednako prekážkou ich lásky
je fakt, že rodina boháča v dávnych časoch citeľne podviedla rodinu snúbenca Anny, ktorý deklaruje, že nikdy
nenazve syna svojich odvekých nepriateľov otcom, ba ani
keď mu možný budúci svokor odovzdá naspäť nečestným
spôsobom nadobudnuté majetky. Nešťastná Matka každú chvíľu siaha po stojace na polici poháre na zaváraninu,
v ktorých je namiesto lekváru alkohol a po vnútornom boji
sa z vlastnej vôle vzdáva svojho šťasa v prospech šťasa
Anny, pričom v zúfalstve zhadzuje policu na zem.
Tu máme dôležitý scénograﬁcký akcent „hrajúca
v hre úlohu“ polica s jej obsahom i stôl so stoličkami
tvoria jedinú dekoráciu a poháre na zaváraninu sú jedinými rekvizitami. Evokuje to ideu „chudobného divadla“
veľkého divadelného reformátora Jerzyho Grotowského.
Podľa neho sa majú v divadelnej hre zúčastňovať len e
predmety, ktoré „hrajú“ a plnia funkciu „neoživených
hercov“. A aj v tom tkvie, okrem iného, ohromný nával
expresie, ktorou spišskí umelci v spomínaný večer obdarovali nás Krakovčanov.
10/2013

SPIŠSKÁ STARÁ VES

Čaro zamagurských rozprávok
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Ani nie tak dávno, hádam ešte pred polstoročím, keď televízia
nebola v Zamagurí bežným zjavom, si ľudia v malých učupených
dreveničkách často rozprávali rôzne príbehy, ktorými si vypĺňali
tých málo voľných chvíľ, najmä počas dlhých zimných večerov. Boli
to príbehy s nádychom tajomna, v ktorých vystupovali najrôznejšie mystické postavy ako čerti, mamuny, svetielka, svetlonosi,
straškovia, boginky, jaskynky, planetnici, zmokovia, smokovia,
bosorky, vodníci či bludičky, predstavujúce najrôznejšie prírodné javy a ľudské vlastnosti. Na konci týchto príbehov vyplynulo
pre pozorných poslucháčov určité, zvyčajne mravné, ponaučenie.
Takto si naši predkovia odovzdávali z generácie na generáciu dôležité informácie, určité vzorce správania a v neposlednom rade
aj nádej, že ľudskosť, spravodlivosť a dobro nakoniec zvíťazia nad
bezcitnosťou, neprávom a zlom.

jenej školy v Spišskej Starej Vsi Po stopách zamagurských
rozprávačov. De iste zaujme aj záložka s rozprávkovými
mo vmi, či farebné pexeso s postavičkami z jednotlivých
príbehov, ktoré sú súčasťou markengového plánu vydavateľky.
Slávnostná prezentácia staronových rozprávok z oblas Spišskej Magury sa uskutočnila v centre tohto kraja
a dlhoročnom bydlisku etnografa V. Majerika – v Spišskej
Starej Vsi, a to za účas ilustrátora M. Kellenbergera a žijúceho spoluautora P. Glocka. V bohatom programe vystúpil
detský folklórny súbor Klnka z Braslavy i viaceré zamagurské tanečné a spevácke zoskupenia ako Maguranka
a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi, Osturňanka a Osturniačik
z Osturne, či Frankovčan z Malej Frankovej. Súčasťou programu bola ež tombola, v ktorej mohli diváci vyhrať viaceré zaujímavé tuly z vydavateľstva Goralinga i ceny venované neziskovou organizáciou Ramagu a mestom Spišská
Stará Ves.
Vrcholom programu bolo uvedenie publikácie do života, čoho sa zhosla riaditeľka vydavateľstva Goralinga
I. Majeriková spoločne s autormi a samozrejme deťmi
z jednotlivých folklórnych zoskupení. Knižku Vodníkove
zlaté kačky metaforicky oživili šupinami rýb z Dunajca.
Pekný rozprávkový večer ukončila autogramiáda M. Kellenbergera a P. Glocka a de i dospelí sa v náručí s peknou
knižkou vybrali do tepla svojich domovov, aby sa oddali
podmanivému svetu mysckých postavičiek a čaru zamagurských „godiek“.

S

nástupom moderných technológií sa eto príbehy začali postupne vytrácať a možno by aj navždy upadli do
zabudnua, keby sa nenašli ľudia, ktorí ich vyhľadali,
pozbierali, zapísali a takto im pomohli prežiť až do dnešných čias. Čaro zamagurských rozprávok uchoval etnograf
Viktor Majerik, ktorý ich v povojnovom období ako mladý
učiteľ zozbieral a zapísal. Prvá rozprávka Paserik na zlatom voze uzrela svetlo sveta v roku 1966 a ďalšie, v spolupráci so spisovateľom Petrom Glockom, v sedemdesiatych
a osemdesiatych rokoch minulého storočia. Tieto „godky“
si veľmi rýchlo našli svojich čitateľov, avšak v súčasnos už
nebolo takmer možné sa k nim dostať. Milovníci rozprávok
preto iste uvítali reedíciu, o ktorú sa postaralo vydavateľstvo Goralinga a ktorá bola vytlačená v krakovskej tlačiarni
Spolku Slovákov v Poľsku.
Prvá časť zamagurských rozprávok vyšla pod pôvodným
názvom Vodníkove zlaté kačky. Obsahuje však menej rozprávok a je odetá do nového šatu v podobe pestrých, svojráznych ilustrácií známeho slovenského ilustrátora Marna Kellenbergera, podnecujúcich fantáziu nielen detského
čitateľa. Knižka obsahuje celkovo 31 „godiek“ a ukážku
z pripravovaného projektu vydavateľstva Goralinga a Sporočník 55
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Kacvínska dychovka oslavovala

autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS,
ĽUDOMÍR MOLITORIS, AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Hrejivé lúče jesenného slnka privítali v nedeľu 8. septembra
obyvateľov i návštevníkov Kacvína. Tuzemské lesy, polia a lúky sa
odeli do tých najkrajších jesenných farieb, aby vytvorili dôstojnú
kulisu pre XXXII. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb, Kacvínska dychovka v štyridsiatych rokoch (Z archívu Andreja Soju)
ktorá sa konala v tejto severospišskej obci vôbec po prvýkrát. Výber miesta pritom nebol náhodný, keďže kacvínska dychovka, vrátane prvého slovenského prezidenta, na Spiši v roku
fungujúca pri miestnej skupine Spolku Slovákov v Poľsku, osla- 1940.
vovala v tomto roku desať rokov svojho znovuobnovenia.
Po vojne dychová hudba v Kacvíne niekoľkokrát zanikla

Z histórie kacvínskej dychovky
Dychová hudba v Kacvíne existovala už veľmi dávno.
Ako spomína kacvínsky rodák a čestný predseda SSP Ján
Molitoris, podľa ústnej tradície si prvé dychové nástroje
priniesli Kacvínčania z Ameriky. Dychovka, alebo ako ju
v tom čase nazývali „banda“, čo bolo odvodené z anglického slova „band“ znamenajúceho „kapela“, sa tak začala
organizovať ešte koncom 19. storočia, pričom fungovala
pod taktovkou Marna Molitorisa „Bašistu“ a miestneho
organistu Marna Soju. V medzivojnovom období však začala upadať. K jej znovuobnoveniu došlo 30. júna 1935,
keď sa z inicia vy miestneho kňaza Józefa Świsteka zišlo
osemnásť „bandžistov“, aby hudbu udržali. Nácviky mali
u „Kvašňoka“, pričom učiteľom hudby sa opäť stal už spomínaný Marn Soja. Za patrónku si táto dychovka zvolila
sv. Cecíliu. Hudobníci hrali pri rôznych, najmä cirkevných
slávnosach v obci, ale aj mimo nej, napríklad v Krakove,
či Spišskej Starej Vsi, pri príležitos návštevy Andreja Hlinku v roku 1936. Dychovka pokračovala vo svojej činnos
aj počas prvej Slovenskej republiky a zúčastnila sa, okrem
iného, slávnostného uvítania vysokých štátnych činiteľov,
20
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a znovu sa obnovila, až nakoniec v sedemdesiatych rokoch
minulého storočia prestala fungovať deﬁni vne. O jej obnovenie sa pokúsila miestna skupina SSP koncom osemdesiatych rokov, keď s pomocou Ústredného výboru nakúpila nové nástroje. Zorganizovať hudbu sa však podarilo
až začiatkom nového storočia a v roku 2003 sa nakoniec
vytvorili v obci až dve hudobné telesá. Dychová hudba,
ktorá nacvičuje pri miestnej skupine SSP, hráva od svojho nového začiatku pod taktovkou kapelníka Stanisława
Wojtaszka. Približne sedemnás členovia realizujú svoje
nácviky v kacvínskej klubovni SSP. V priebehu desaťročnej
existencie svojím umením potešili počas rôznych sviatkov a slávnos nielen domácich Kacvínčanov, ale svoju
hru predviedli ež na mnohých podujaach mimo obce,
v Poľsku či na Slovensku. Každoročne sa zúčastňujú aj Prehliadky krajanských dychových hudieb, ktorá, ako sme už
spomínali, sa v tomto roku prvýkrát uskutočnila v ich domovskej obci.

Paráda dychových hudieb
Už týždeň pred poduja m pozývali započúvať sa do
tónov dychových nástrojov plagáty, ktoré viseli takmer
10/2013

Novovzniknutá kacvínska dychovka v roku 2003

Svojou hrou potešili obyvateľov Kacvína aj Vyšnolapšania

v každej zamagurskej obci. V deň „D“, teda 8. septembra,
zaznela pozvánka počas rannej omše v slovenskom jazyku aj z úst miestneho kňaza vdp. Mgr. Mariana Błaszczyka.
Neprehliadnuteľnou živou pozvánkou však bol samotný
začiatok podujaa. Paráda ôsmych dychových hudieb s
tancujúcimi mažoretkami, ktoré prešli Kacvínom od klubovne SSP až na miestne ihrisko, kde sa prehliadka konala,
nenechala chladným takmer nikoho. Ľudia vychádzali na
priedomia a vykláňali sa z okien, aby mohli lepšie počuť
a vidieť uniformovaných pochodujúcich hudobníkov s ladne sa pohybujúcimi mažoretkami.

Vítanie hostí
Po príchode na ihrisko začal bohatý kultúrny program,
ktorý samozrejme nemohol otvoriť nikto iný ako jubilujúca
kacvínska krajanská dychovka. Po zahraní úvodnej skladby
sa slova ujala moderátorka Dorota Mošová, aby srdečne
privítala všetkých vystupujúcich, návštevníkov i hos , medzi ktorými nechýbal konzul Slovenskej republiky v Krakove Tomáš Kašaj, riaditeľ Slovenského inštútu vo Varšave
Milan Novotný, riaditeľ Múzea v Červenom Kláštore Milan
Gacík, vojt gminy Nižné Lapše Paveł Dziuban, richtár obce
Kacvín Józef Szewczyk, starostovia susedných obcí, a to
Veľkej Frankovej Ondrej Krempaský, Malej Frankovej Jozef
Kromka s manželkou a Spišských Hanušoviec Jozef Dudžák
s manželkou. Na podujae zavítal ež miestny kňaz vdp.
Mgr. Marian Błaszczyk, kňaz susednej obce Nedeca a náš
krajan vdp. Jozef Bednarčík i kňaz z neďalekých Krempách
Dariusz Ostrowski. Okrem hos moderátorka privítala ež
predstaviteľov SSP, medzi inými čestného predsedu Jána
Molitorisa s manželkou, podpredsedov Dominika Surmu
a Franška Harkabuza, generálneho tajomníka Ľudomíra
Molitorisa s manželkou, čestného predsedu Obvodného

Nižnolapšania zahrali oslávencom slávnostný tuš

ročník 55

Prítomných účastníkov a divákov privítal gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris
spoločne s predsedníčkou MS SSP v Kacvíne D. Radeckou

výboru na Spiši Franška Kurnáta, predsedu Obvodného
výboru na Spiši Franška Mlynarčíka s manželkou, predsedníčku Obvodného výboru na Orave Genovévu Prilinskú,
predsedníčku MS SSP v Kacvíne Danielu Radeckú a všetkých krajanov zo Spiša a Oravy, ktorí zavítali na podujae.

Slávnostný tuš
Po uvítacom ceremoniáli sa slova ujal rodák z Kacvína,
gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris, ktorý neskrýval radosť, že
sa prehliadka koná po prvýkrát v jeho rodnej obci. Vyjadril
nádej, že sa tu všetci budú dobre cíť, zabavia sa a v hrejivých slnečných lúčoch vydržia až do konca. Pripomenul
ež, že v Kacvíne o nadaných hudobníkov nikdy nebola núdza, narodil sa tu napr. známy slovenský zbormajster a pe-

Čestní hostia – sprava: konzul SR v Krakove T. Kašaj, podpredseda ÚV SSP
D. Surma, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave M. Novotný, predseda
OV SSP na Spiši F. Mlynarčík a čestný predseda OV SSP na Spiši F. Kurnát
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Mládežnícka dychovka z Kacvína

dagóg, prvý rektor VŠMU Ján Strelec a i v súčasnos študuje na
konzervatóriu v Žiline nadaný organista Michal Król, ktorý hrá
aj v kacvínskej krajanskej dychovke. Do ďalších rokov našej dychovej hudbe Ľ. Molitoris poprial veľa nadaných hudobníkov,
veľa úspechov v ďalšej činnos a kapelníkovi odovzdal dar SSP
k desiatemu výročiu – nové bicie nástroje. Ku gratulantom sa pridali aj ostatné dychové hudby a Nižnolapšania
im za povstania publika zahrali slávnostný tuš. Kapelník S.
Wojtaszek sa poďakoval za gratulácie i za hodnotný dar
od SSP a následne v mene de , ktoré hrajú v dychovke,
predsedníčka MS SSP D. Radecká poďakovala Ľ. Molitorisovi za to, že de a mládež majú možnosť takto zmysluplne tráviť čas. Kacvínski hudobníci mu z vďaky odovzdali
kycu ruží.
Krajanov krátko pozdravil aj konzul Slovenskej republiNa javisku Jurgovčania
ky v Krakove, ktorý poďakoval za pozvanie i za to, že SSP
každoročne organizuje podujae spájajúce všetkých
ľudí žijúcich v tomto peknom regióne. K prítomným sa
prihovoril ež riaditeľ Slovenského inštútu vo Varšave Milan Novotný. Ako rodák zo Zamaguria podotkol,
že sa vždy bude veľmi rád vracať do týchto končín na
rôzne krajanské podujaa, pričom rád pomôže krajanom s ich problémami v oblas kultúry a kedykoľvek
ich privíta v sídle Slovenského inštútu vo Varšave.

Vo víre hudby a tanca

Novobeľania
v zajatí hudby

Medzi jednotlivými dychovkami vystúpil FS
Hajduky z Vyšných Lápš

Slávnostné otvorenie tohtoročnej Prehliadky krajanských dychových hudieb patrilo, ako sme už spomínali, oslávenkyni – krajanskej dychovke z Kacvína,
ktorá prirodzene dostala najväčší priestor a zahrala si aj spoločne s pozvanými hudobníkmi z neďalekej obce Maniowy
viacero skladieb.
Po Kacvínčanoch prevzal taktovku hosť zo Slovenska – dychová hudba Maguranka z Kanianky pod vedením známeho
slovenského hudobného skladateľa a aranžéra Jozefa Baláža
ml. Táto kapela, zložená najmä z mladých hudobníkov, ktorí
sú študentmi a absolventmi ZUŠ Bojnice, Konzervatória v Žiline, Akadémie Umení v Banskej Bystrici a VŠMU v Braslave,

Hosťujúca dychovka
Maguranka z Kanianky
a mažoretky Trend z Prievidze rozprúdili krv v žilách
prítomných divákov
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Svojím vystúpením potešili divákov tiež malé a veľké mažoretky z Podvlka
Početné publikum pozorne sledovalo výkony jednotlivých hudieb

je držiteľkou viacerých slovenských i európskych ocenení,
pričom má na svojom konte už deväť hudobných nosičov.
Jej energický prejav ozvláštnený vystúpením mažoreek
Trend z Prievidze priniesol osvieženie a vyvolal nadšené
reakcie publika.
Hos zo Slovenska vystriedali ďalšie krajanské dychovky, a to z Vyšných Lápš pod vedením Matúša Gryglaka, ktorá sa predstavila pochodom, valčíkom i polkou a z Jurgova
pod taktovkou Franška Čongvu, ktorá divákom zahrala
niekoľko jazzových melódií. Pestrú paletu hudobných žánrov od Straussovho valčíka, cez regionálne ľudové piesne
až po modernú hudbu predviedla divákom dychová hudba
z Nižných Lápš pod vedením Henryka Kalafuta. Po nich sa
so svojím repertoárom predstavila mládežnícka dychovka
z Kacvína pod vedením Antoniho Maleca, ktorá funguje
pri miestnom dobrovoľnom hasičskom zbore. Záver patril
dychovej hudbe dekana Franška Móša z Novej Belej pod
vedením Jozefa Cervása a dychovke z Krempách fungujúcej pod taktovkou Franška Pacigu, ktoré zahrali viaceré
slovenské melódie. Ihriskom sa tak niesli valčíky, pochody,
polky i slovenské ľudové piesne, ktoré si krajania pospevovali spoločne s kapelami. Program svojimi vystúpeniami
osviežili veľké i malé mažoretky z Podvlka, folklórne súbory Hajduky z Vyšných Lápš a Frankovčan z Malej Frankovej.
Viaceré z nich pod pódiom roztancovali malé nádejné tanečníčky.

So zapadajúcim slnkom sa chýlil ku koncu aj XXXII. ročník Prehliadky krajanských dychových hudieb. Generálny
tajomník SSP Ľ. Molitoris spoločne s predsedníčkou MS
SSP v Kacvíne D. Radeckou poďakovali všetkým, ktorí sa

akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii tohto podujaa a pripomenuli, že bolo zorganizované s ﬁnančnou
podporou Ministerstva štátnej správy a digitalizácie Poľskej republiky a bude uvedené aj v pripravovanom projekte Vydanie štvorjazyčnej publikácie – Turiscký sprievodca po Zamagurí, ktorý realizuje Spolok Slovákov v Poľsku
Obvodný výbor na Spiši spoločne s mestom Spišská Stará
Ves a ktorý 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.
Organizátori poďakovali ež divákom i všetkým zúčastneným, ktorým pri tejto príležitos odovzdali diplomy, pamätné sošky s logom podujaa i ﬁnančné odmeny. Spokojní diváci ešte chvíľu posedávali a debatovali. „Taká akcia
v Kacvíne ešte nebola!“ – bolo počuť z úst obďaleč sediacich
mladých ľudí. Dobrá nálada a úsmev na tvárach prítomných
o tom skutočne svedčili. I náhodní turis nám prišli poďakovať za pekný zážitok. Prehliadka krajanských dychových
hudieb teda zanechala v Kacvíne pozi vne emócie a to je
jedným z hlavných posolsev hudby ako takej i každého podujaa organizovaného Spolkom Slovákov v Poľsku.

Krempašania zahrali viaceré slovenské melódie

FS Frankovčan zo susednej obce Malá Franková

Šťastný koniec
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Účastníci na záver dostali odmeny
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (22)

„V

ieš čo, Ferko, môžem povedať, že mi len uľavilo. Stále po celý čas pobytu v sovietskom pásme som sa necíl bezpečný, stále som mal pred
sebou osud svojho priateľa Štefana z našej dediny, ktorý sa s útekom poponáhľal a ktorého som už spomínal.“
Odchlipol trochu sangrie, utrel si pomaly ústa obrúskom
a pokračoval:
„Nasledovali ďalšie ťažké hodiny: bolo sa treba dostať do dediny, osušiť šaty po ceste zaroseným porastom,
v dedine počkať na autobus do Viedne, vyčisť topánky,
na čo som si so sebou zobral kefu a box, ako sme vtedy krému na topánky hovorili, bolo treba prežiť napäe
v autobuse z námatkovej kontroly okupačných úradov,
a vo Viedni nájsť ulicu tú a tú... a dom číslo to a to..., kde
boli už na takých hosťov bez veľkého vypytovania pripravení. Ulicu i číslo domu si dodnes pamätám a budem si
ho asi opakovať i na druhom svete.“
„To sa  uľavilo, keď si už mal hranice za chrbtom a to
najhoršie za sebou!“ poznamenal Ferko Chajma.
„Kdeže za sebou... Čakal ma výsluch na americkom
vojenskom okupačnom úrade, kde som sa prihlásil ako
utečenec. Aj oni boli opatrní, lebo vedeli, že s utečencami sa im na Západ hrnú aj dobre vycvičení komunisckí agen z rôznych východných krajín, ktoré sa ocitli
v sovietskej sfére záujmov. Ja som však o týchto veciach
vtedy nebol taký informovaný ako dnes, a preto som bol
dosť nemilo prekvapený ich konaním. Človek nasadzuje
život, aby sa dostal na Západ a tu s ním zaobchádzajú
ako s nejakým podozrivým kriminálnikom. Ukázal som
im doráňané a ešte úplne nezahojené dlane od ostnatých drôtov, ale na amerického dôstojníka to nijako zvlášť
24

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

neúčinkovalo. Kázal mi posadiť sa a po určení totožnos
a miesta narodenia a pobytu rodičov a príbuzných sa pohodlne uvelebil na stoličke a kázal mi porozprávať celý
svoj príbeh prípravy a prechodu hraníc, dôvody úteku,
ako aj doterajšie zamestnanie, resp. štúdium, atď... Sústredil som sa na to a keď som skončil, dal mi ešte nejaké
doplnkové otázky a ... vyšiel von.
Po chvíli prišiel iný úradník, posadil sa na jeho miesto
a povedal mi: ‚Tak ako to bolo...?‘ s tým, že mám znovu
povedať všetko po poriadku: Odkiaľ, kedy, ako, prečo,
príprava, prechod čiary... Pozrel som sa naň nechápavo:
‚Veď som všetko povedal vášmu kolegovi...‘ Ale jeho pohľad bol vážny, zdvorilý, ale neúprosný: ‚Hovorte!‘ Znovu
som všetko podrobne opísal a zodpovedal na doplnkové
otázky, načo vstal a odišiel. Po chvíli vošiel do miestnos
tre a žiadal to isté po tre krát. Vtedy mi napadlo, že
tento rituál musí mať nejaký zmysel a snažil som sa čo
najpresnejšie popisovať e isté udalos a veci, ako som
hovoril predtým. Našťase už štvrté opakovanie nebolo
potrebné a môj prípad uzatvorili pozi vne.“
Odmlčal sa, lebo mu vyschlo v ústach a tak sme si znovu poriadne odpili z veľkých pohárov nasladlej sangrie
a lyžičkou zajedli kúskami pokrájaného južného ovocia.
Pie sangrie je tak trošku obrad. Pije sa ľahko, podobne ako náš dobrý kóšer burčiak, ktorý si pripravíme sami
z vlastného hrozna, alebo dostaneme od dobrého priateľa, o ktorom vieme, že tomu rozumie a od burčiaku nás
nebude bolieť hlava. Lenže ako s burčiakom, tak aj so
sangriou to netreba prehnať...
„Ja som takéto problémy veru nemal,” zasmial sa
Ferko Chajma, „ale ež som sa všelijako pretĺkal v Ríme.
10/2013

Ostaňme však pri tvojich zážitkoch; čo nasledovalo ďalej?”
„Ďalej bolo treba sa dostať z Viedne, ktorá bola v sovietskej okupačnej zóne, do americkej okupačnej zóny
Rakúska, ktoré bolo celé podelené na okupačné zóny
podobne ako Viedeň. To už bol hromadný prechod viacerých utečencov vlakom s doprovodom jednej osoby,
s ktorou sme už po ceste nemohli komunikovať, pretože
sme mohli byť sledovaní a odhalení. Zapamätal som si
niekoľko tvárí utečencov a vošiel do toho vozu, v ktorom
som videl jedného z nich. I keď sme boli informovaní,
kedy a na ktorej zastávke máme vystúpiť, poisl som sa
tým, že som sledoval tohto Moravana. Vystúpili sme na
správnom mieste a tam nás už čakal malý autobus, ktorý
nás v americkej zóne zaviezol do záchytného tábora.
„Chceš povedať, že si všetko bez problémov zvládol?”
obrál som sa na rozprávača.
„Zvládol, dalo by sa tak povedať, s veľkým šťas m a s
pomocou Božou. Dnes v modernej literatúre Boha ani
nespomenú, skôr všetkých diablov. Kedysi to začali lavicoví a liberálni spisovatelia a publicis: aby boli v kurze
v sekularizovanej spoločnos alebo u vás v komunisckom režime, vylúčili zo svojej tvorby Boha. Na tomto základe boli modernejší a úspešnejší. V skutočnos sú to
práve oni, čo deformujú pravdivý obraz života, pretože
Boha z nášho života nemožno vylúčiť; on je súčasťou
nášho života bez ohľadu na to, či v neho veríme alebo
neveríme, či ho poznáme alebo nepoznáme. Každý z nás
má svoje osobné dôverné skúsenos s jeho pomocou
a zásahom, s množstvom náhod, ktoré v kauzálnej rovine nemôžu byť náhodami. Tak to bolo aj so mnou. Veď
povážte, že v sovietskom pásme ešte na ceste od hraníc
do Viedne vošla do autobusu kontrola a pýtali papiere
od každého a mňa, celého zaliateho potom jednoducho
obišli. Alebo ma vedome obišli, alebo...? Ako to vysvetlíte, čo? A nejde len o tento moment, ale aj o celý rad
ďalších udalos spojených s mojím útekom a pobytom
v lágri vo Valke, s hľadaním živobya. Veď to bol ťažký
zápas o prežie a to celý rad mesiacov, pokým som sa
nedostal do spojenia so Slovákmi v Mníchove a nezisl
možnosť pokračovať v štúdiách v Madride ako chovanec
Inštútu Sv. Jakuba, ktorý španielska vláda spolu s katolíckou charitou založila pre tých utečencov z východného
bloku, ktorí chceli dokončiť štúdiá po úteku na Západ.
Všade ma viedla Božia ruka. Veď ani v Madride som dlho
nepobudol. Po dvoch rokoch som sa pobral za kamarátmi
do Austrálie, kde sa mi začalo dariť a kde som si našiel
manželku Máriu a založil rodinu. Vždy pri všetkých životných rozhodnuach som mal pocit, že niekto nado mnou
bdie a riadi mojej kroky... Dnes tomu hovoria - osud!“
***
Život môjho krajana a priateľa Bernarda Navrála nebol ľahký ani v zahraničí, ale bol dobrodružný a krásny.
Zhodou okolnos , krátko po založení kolégia, jeho riaditeľom sa stal Slovák z Oravy, bývalý slovenský diplomat
Dr. Jozef Cieker. Táto skutočnosť bola veľmi priaznivá pre
ročník 55

utečencov zo Slovenska. Veď ich tu bolo dosť, šestnásť.
Len z nitrianskeho piarisckého gymnázia bolo ich šesť:
Bernard Navrál, Franšek Chajma, Jozef Šíky, Karol Belák, Stanislav Duríš, Štefan Glejdura. Takú pomoc a podporu k dokončeniu štúdia mladým vzdelaným utečencom,
domnievam sa, neposkytla žiadna iná západná krajina.
Bol to aj dôsledok španielskej občianskej vojny a smutných
skúsenos , ktoré väčšina Španielov nadobudla počas tejto bratovražednej vojny, usmerňovanej zahraničnými totalitnými krajinami... Stravovanie a ubytovanie v kolégiu,
ako aj zápisné na univerzitu chovancom kolégia hradila
charitná organizácia.
Aj Bernard sa zapísal na medicínu a znovu začal študovať. Popri štúdiu často si privyrábal pri natáčaní vojnových ﬁlmov, čo bolo v tých časoch veľmi aktuálne. Pri
výbere pomocných hercov, neprofesionálov ho často obsadzovali vo vedľajších úlohách ako príslušníka nemeckých jednoek práve pre jeho blond vlasy a severský typ
tváre. Napriek všetkým týmto výhodám, ktoré mu Madrid
poskytoval, tu Bernard nezostal. Po dvoch rokoch zavesil
štúdium na klinec a dal prednosť rýchlejšiemu zárobku
v Austrálii. Tam sa opäť stretli viacerí z madridského kolégia: náš priateľ Ferko Chajma, sochár Boris Gašpar a niektorí ďalší, ktorí mi nie sú známi. Bernard sa zamestnal
na hlavnej pošte v Sydney a zakrátko svojou vytrvalosťou
a dôslednosťou nadobudol vedúce postavenie v jednom
z kľúčových oddelení úradu. Získané prostriedky dobre
investoval do nehnuteľnos v Sydney a - čuduj sa svete
- v Madride, konkrétne tu, v Soto del Real, ako aj v Alicante na východnom pobreží Stredozemného mora. Dovolenky trávievali spolu s manželkou v Španielsku. Keď
raz cestoval do Španielska sám, urobil si aj cestu okolo
polovice zemegule cez Japonsko, Vladivostok a transibírskou železnicou do Moskvy a odaľ vlakom cez Východné a Západné Nemcko a cez Francúzsko do Španielska.
Rád ho počúvam po večeroch, keď som na návšteve uňho
v horách Guadarramy. Cez deň odcestujem prímestským
autobusom do Madridu a buď sa zoznamujem s mestom
v sprievode Ferka Chajmu, alebo odaľ včasráno vycestujem diaľkovým autobusom do niektorého mesta v okolí
Madridu. Raz je to Toledo, inokedy Segovia, Avila. Pochopiteľne, kto je v Madride, nemal by vynechať honosné
kamenné sídlo kráľa Filipa II. a hrobky kráľov - Escorial,
ani pamätník španielskej občianskej vojny vo Valle de
los Caidos (Údolie mŕtvych). Je tu čo obzerať, veď všetky
mestá, hrady a zámky po celom Španielsku, to je do vypálenej zeme a skál ﬁxovaná história, stopy civilizácie jednej čas kresťanskej Európy a veľkej čas sveta. Veď len
sám Madrid by si vyžadoval aspoň mesiac času... Večer,
keď sa trochu unavený usadím v Bernardovej izbe na poschodí, pri pohári španielskeho červeného Jerez počúvam
jeho zážitky na pokračovanie. A vtedy neraz ľutujem, že
som už starý a neshnem zaznamenať jeho životné dobrodružstvá, ani opísať jeho cesty okolo sveta.

(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty.
Nitra 2010, 183 s.)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Otvorenie cyklistickej a pešej trasy Kacvín
– Veľká Fraková
Dňa 24. septembra bola slávnostne otvorená cykliscká a pešia trasa spájajúca zamagurskú obec Kacvín so
susednou obcou Veľká Franková. Pripomeňme, že s obnovovaním tejto starej uhorskej cesty, tzv. cisárky, začali
predstavitelia miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku
v Kacvíne už pred niekoľkými rokmi, keď vyrúbali kríky
po svojej strane. Cesta bola neskôr obnovovaná v rámci
mikroprojektu Cesta spája Spiš, ktorý realizoval poľský
partner Nadácia pre rozvoj regiónu Čorštýnskeho jazera

spoločne so slovenským partnerom obcou Veľká Franková. V rámci tohto projektu boli mos k a cesta spevnené
i vyasfaltované. Okrem toho bol vybudovaný aj prístrešok
pre turistov. Počas slávnostného otvorenia cesty, ktorú
posväli frankovský farár Roman Šemrák i kacvínsky kňaz
Marian Błaszczyk, sa konali cezhraničné cykliscké preteky
a účastníci si tak mohli oﬁciálne vyskúšať staronovú trasu
opätovne spájajúcu kedysi rozdelené Zamagurie. (mm-m)

Ako sa kedysi spievalo na Zamagurí
Piesne našich starých otcov a mám v súčasnej dobe už
často upadajú do zabudnua. Sú však ľudia, ktorí sa toto
dedičstvo našich predkov usilujú uchovať. Jedným z nich
je pán Alojz Marhevka zo zamagurskej obce Majere, ktorý
si do notesa zapísal najrôznejšie pesničky, aké sa kedysi

spievali na Zamagurí. Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Ing. Petrom Výrostekom sa rozhodli eto piesne zachovať aj pre budúce generácie a pripravujú vydanie tohto
zamagurského spevníka. (mm-m)

Príspevok z Matice slovenskej pre Novú Belú
Minulého roku v júli, počas XIX. dní slovenskej kultúry,
zavítal medzi Slovákov v Poľsku predseda Mace slovenskej Marián Tkáč, ktorý pri tejto príležitos prisľúbil krajanom podporu pri riešení problémových otázok a pomoc
pri napĺňaní krajanského domu v Novej Belej slovenským

duchom. V rámci tejto myšlienky spomenul možnosť darovania obrazov slovenských národovcov, vybavenie slovenskej knižnice nábytkom i knihami a takež polovicu
úväzku pre jedného pracovníka. Svoj sľub začala Maca
napĺňať v septembri tohto roku, kedy poskytla na vybavenie knižnice príspevok vo výške 800 eur. S pomocou tohto príspevku bola zaplatená cca jedna štvrna vyrobeného knižničného nábytku, ktorý bude slúžiť na uchovanie
slovenských kníh a zároveň aj ako archív. Za túto pomoc
našim slovenským bratom srdečne ďakujeme a tešíme sa
na spoluprácu v rámci naplňovania ďalších spomínaných
prísľubov. (mm-m)

Zvýšenie platov štátnych zamestnancov
Slovenská vláda po rokovaní s odborármi odsúhlasila
začiatkom októbra zvýšenie platov všetkých zamestnancov
v štátnej a verejnej službe o 16 eur. Od budúceho roku by
si tak na Slovensku mali o túto sumu prilepšiť štátni úradníci, policaj, hasiči, či učitelia. Posledne menovaní, ktorí
kvôli mzdovým požiadavkám už niekoľkokrát vyšli do ulíc
avizovali, že toto navýšenie pre nich nebude postačujúce.
(mm-m)

Svet hračiek na výstave v Dolnom Kubíne
Svetom rozprávok a detských hračiek ožili od 8. októbra
do 15. novembra výstavné priestory Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Na výstave sa svojimi prácami predstavuje výber z 200 účastníkov medzinárodnej
súťaže, ktorí poslali svoje hračky v niekoľkých kategóriách.
Oravské kultúrne stredisko – organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnos Žilinského samosprávneho kraja je od prvého ročníka súťaže jej spoluorganizátorom a v tomto roku
26
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do Poľska vybralo kolekciu 114-ch prác. V konkurencii
75 dospelých hračkárov a 125 de sa tak okrem Poliakov,
Čechov a Maďarov nestrali ani slovenskí tvorcovia. Tree
miesto v kategórii dospelých tvorcov získal Urban Obert
z Pravenca, čestné uznania Štefan Smržík z Námestova,
Marián Choleva zo Zborova a Alena Pilniková z Trnavej
Hory. Víťazstvo v kategórii de si zo súťaže odniesla kolekvna práca mladých keramikárov zo Základnej umeleckej
školy v Trstenej, keramickej dielne Ľubomíra Hoľmu a druhé miesto získala pobočka Súkromnej základnej umeleckej
školy Jánoš v Liptovskej Osade. Tohtoročná súťaž bola temacky zameraná na hračky pre nevidiacich alebo nepočujúcich a tak aj vystavené exponáty sú najmä zvukovými
a hmatovými hračkami. Detských návštevníkov určite poteší i to, že s hračkami sa budú môcť aj skutočne pohrať.
Všetky budú funkčné. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Zrušenie detašovaných pracovísk
vysokých škôl
Podľa ministra školstva SR Dušana Čaploviča by malo
v blízkej budúcnos zaniknúť viacero detašovaných pracovísk vysokých škôl. Hlavným dôvodom má byť, že nedokážu zabezpečiť požadovanú kvalitu vzdelávania. O ich
udržaní, či zániku rozhodne komplexná akreditácia všetkých slovenských vysokých škôl, ktorá sa uskutoční v apríli
budúceho roka. (mm-m)

Pokus o odvolanie premiéra
V druhej polovici septembra podala slovenská opozícia
návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Róbertovi Ficovi z dôvodu údajných nezrovnalos pri schvaľovaní zmien v Slovenskom plynárenskom
podniku, ktoré mali byť pre SR nevýhodné. Niekoľkodenný
odvolávací maratón, počas ktorého došlo nielen k slovným, ale aj fyzickým potýčkam medzi poslancami, nakoniec skončil pre opozíciu neúspechom. (mm-m)

Výjazdové rokovanie vlády v Handlovej
V rámci tzv. výjazdových rokovaní zavítali začiatkom
októbra členovia slovenskej vlády do regiónu hornej Nitry. Počas rokovania v známom baníckom meste Handlová
vyjadrili podporu ťažbe hnedého uhlia v Hornonitrianskych baniach. Podporili takež snahy o určitú alternavu vo forme pestovania paradajok či chovu rýb. Dotkli
sa ež otázky pomerne vysokej nezamestnanos, ktorá
úzko súvisí s nevybudovanou rýchlostnou cestou R2, ktorá
má spojiť Prievidzu s Trenčínom. Tento problém by chcel
minister dopravy riešiť prostredníctvom eurofondov. Hovorilo sa však aj o investovaní peňazí na opravu ciest prvej triedy v regióne. Vláda zároveň rozhodla o vyčlenení
2,3 milióna eur zo svojej rezervy, ktoré majú pomôcť riešiť
sociálno-ekonomickú situáciu v Trenčianskom kraji, pričom
táto suma má byť rozdelená pre viac ako 100 obcí a miest
v celom kraji na školskú, športovú a kultúrnu infraštruktúru. V samotnom meste Handlová by mala byť dokončená
expozícia Banského uhoľného múzea. (mm-m)
ročník 55

Budeme za návštevu tatranskej prírody platiť?
foto aj

Slovenskí ochranári v Tatranskom národnom parku sa
v poslednej dobe zahrávajú s myšlienkou spoplatnenia
vstupu do chránených území, čím by získali ﬁnančné prostriedky na skvalitnenie služieb ako údržba a opravy chodníkov či mos kov a podobne. V súčasnos je na Slovensku zaaľ spoplatnený len vstup do Slovenského raja. Či si
budeme musieť zaplať aj za návštevu tatranskej prírody,
ukáže najbližší čas. (mm-m)

Zamagurčania majstri sveta
Tohtoročné majstrovstvá sveta juniorov a pretekárov
do 23 rokov vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši
mali pre Zamagurčanov zvláštnu príchuť, keďže Slovensko
reprezentovali až dvaja nadaní vodní slalomári spoza Spišskej Magury, a to Tomáš Džurný a Marko Gurecka, obaja
rodáci zo Spišskej Starej Vsi. V kategórii jednotlivcov obsadili obaja popredné priečky, keď Tomáš Džurný skončil na
piatom a Marko Gurecka na siedmom mieste. Avšak v kategórii hliadok (3xC1), kde sa na štart postavili spoločne
so svojim movým kolegom Marnom Mračnom, zvíťazili a tešili sa tak zo zisku svojho prvého juniorského tulu
majstrov sveta. (mm-m)
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Otvorenie seminára

Spoločná fotografia časti účastníkov

Hravý vzdelávací seminár pre učiteľov
autor MARIÁN SMONDEK
foto MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
V dňoch 26.-28. septembra t.r. sa v Centre slovenskej kultúry
v Novej Belej uskutočnil odborný vzdelávací seminár „Hravé metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na základných
školách“, ktorý zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku, Slovenským inštitútom vo Varšave a Metodickým
centrom Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.

S

eminár otvoril generálny tajomník Spolku Slovákov
v Poľsku Ľudomír Molitoris, ktorý privítal všetkých
hos i účastníkov a v stručnos popísal situáciu slovenského menšinového školstva v Poľsku. Následne po
ňom sa prítomným prihovorila Dagmar Hupková, riaditeľka odboru vládnych špendií, akademických mobilít a
krajanov MŠVVaŠ SR, ktorá vyzdvihla nanovo nadviazanú
spoluprácu so Spolkom Slovákov v Poľsku, ktorej výsledkom je už druhý tohoročný seminár pre učiteľov a zároveň poukázala na ideálnu lokalizáciu novovybudovaného
Centra slovenskej kultúry v Novej Belej, ktoré by mohlo
v budúcnos plniť funkciu školiaceho strediska pre učiteľov z Poľska a Ukrajiny. Ako posledný sa prihovoril riaditeľ
Slovenského inštútu vo Varšave Milan Novotný, ktorý podotkol, že starostlivosť o slovenskú menšinu je integrálnou
súčasťou práce slovenskej diplomacie a zároveň navrhol
rôzne formy spolupráce, ktorými by mohol Slovenský inštút v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku osloviť aj
tých najmladších krajanov.
Tvorivá práca v skupinkách
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Po úvodných slovách sa seminár rozbehol naplno. Jednotlivé bloky viedli prodekanka pre vedu a výskum Pedagogickej fakulty UMB prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.,
PaedDr. Eva Pršová, PhD. a PaedDr. Eva Ďurošová, PhD. Do
prvých akvít, ktoré viedla prof. Soňa Kariková, a ktorý sa
týkal zážitkovej, hrovej formy učenia, a zážitkových akvít,
sa zapojili nielen učitelia, ale všetci prítomní. Väčšina akvít bola realizovaná v kruhu a ani tá prvá nebola výnimkou.
Hra bola síce jednoduchá, veď sa týkala vlastných krstných
mien, ale získané efekty boli niekedy naozaj pozoruhodné,
pretože sme zisli, kto sa ako volá, ako chce, aby ho iní
volali, aká bola história mena, čo znamená a nakoniec aj
to, nakoľko sa s ním jeho nositeľ stotožňuje.
A to bol ešte len začiatok, toho čo nás nasledujúce dva
dni čakalo. Dr. Eva Ďurošová si pre nás pripravila aj trošku teórie, ktorú však rovno na mieste aplikovala do praxe, a takež si prichystala rôzne didakcké hry, ktoré by si
mohli učitelia prispôsobiť pre svojich žiakov. A nielen prispôsobiť, ale i vymyslieť, pripraviť a prispôsobiť vlastným
potrebám a zaradiť do vyučovania ku konkrétnemu učivu.
Dr. Eva Pršová si pripravila viac hry z tvorivej dramaky, didakcké hry, ktoré sa dajú využiť pri vyučovaní jazyka
a slohu, integračné hry, ktoré sa dajú využiť na slovenčine a pod. A tak si učitelia mohli na samých sebe vyskúšať,
ako sa cía, keď spoločne čítajú básničku, keď vyhľadávajú
neznáme slová, hľadajú spoločné asociácie a tak zároveň
zisli, že sa nielen učia, ale sa pritom aj z chu zabavia.
Týmto by chceli všetci učitelia i lektori poďakovať organizátorom seminára za jeho realizáciu a lektorom za vynikajúce cvičenia a materiály, poznatky, ktoré budú môcť
využiť vo svojej každodennej učiteľskej praxi.
Didaktické hry v praxi
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Spoločný záber ocenených v Rodakoch. Foto: AK

Prvé miesto pre Združenie
gazdiniek z Krempách

Združenie gazdiniek vždy s ochotou ponúka regionálne jedlá. Záber z obecných slávnosti v Krempachoch. Zľava: M. Dluhá, M. Grigušová, I. Kovalčíková, A. Lorencová, M.
Bryjová, A. Krištofeková. Foto: FP

V priebehu letnej sezóny bola vyhlásená Gazetou Krakovskou
súťaž o najšikovnejšiu gazdinku a združenie gazdiniek z Oravy,
Spiša, Podhalia, Pienin a suského regiónu. Do tejto súťaže bolo
prihlásené združenie gazdiniek z Krempách, ktoré sa pri rozličných príležitostiach prezentuje v obci i mimo nej svojimi výbornými špecialitami. Hlasovať v súťaži bolo možné prostredníctvom
kupónov tlačených v regionálnej tlači a správ sms.

V

ýsledky boli vyhlásené na začiatku septembra a veľmi
milé prekvapenie stretlo práve gazdinky z Krempách,
ktoré vyhrali v tejto súťaži, k čomu im srdečne gratulujeme. Veď byť prvým spomedzi veľkej a silnej konkurencie nie je jednoduché. Vo víťaznej zostave sú krajanky
Mária Bryjová, Irena Kovalčíková, Anna Lorencová, Alžbeta
Krištofeková, Mária Dluhá a Mária Grigušová. V kategórii
jednotlivcov si výhru odniesla gazdinka Danuta Makowska
z Łopusznej, ale tree miesto patrilo krajanke Irene Kovalčíkovej z Krempách, a preto sa jej patrí pogratulovať.

Retrospektívny pohľad na naše gazdinky

Vyznamenania – diplomy a sošky – si výherkyne prebrali 8. septembra 2013 pri príležitos Vojvodských dožinkových slávnos v obci Rodaki v gmine Klucze v olkuskom
okrese.
Víťaznému združeniu gazdiniek patria slová uznania
a pochvaly, že sa im podarilo takto pekne zvíťaziť a presláviť svoju obec i región Spiš. (aj)

Diplomatický futbalový turnaj

V

o Varšave sa uskutočnil už 18. ročník futbalového
turnaja pracovníkov ministerstiev zahraničných
vecí 6 stredoeurópskych krajín. Tohto roku sa najviac darilo poľským a slovenským diplomatom – Poliaci v základnej skupine porazili nemeckých a rakúskych

kolegov, Slováci v skupine zvíťazili nad českými a maďarskými diplomatmi. V napínavom finálovom zápase
sa napokon viac darilo družstvu MZV Poľskej republiky,
ktoré po víťazstve 2:1 získalo aj cenný Putovný pohár.
(mn)

Na zábere dve najlepšie mužstvá pred finálovým zápasom

ročník 55
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Rysy ľudnatejšie než nejedna ulica

Tatranskými chodníkmi

Krásu tatranskej prírody ospevujú básnici, hudobní skladatelia a osobne ju chodia pozrieť milovníci prírody. V Tatrách je
veľa zaujímavých miest, ktoré sa oplatí pozrieť a jedným z nich sú
určite Rysy, kam každoročné idú priam púte návštevníkov, o čom
sme sa presvedčili koncom prázdnin. Slovenský chodník na Rysy
je oveľa frekventovanejší než poľský, lebo je ľahšie zdolateľný.
Vyhliadky na krásu obklopujúcich tatranských štítov majestátne
sa týčiacich nad zemským povrchom privádzajú nielen k obdivu,
ale i rešpektu pred horským tvorstvom.

V

ýstup zo slovenskej strany je možné začať napr. pri
Popradskom plese a prechádzajúc Mengusovskou dolinou, popri horských vodopádoch, Žabích plesách –
veľkom a malom – sa vstupuje na područie Rysov pri Chate
pod Rysmi. Tam sa nachádza aj najvyššie situovaná na skalách toaleta s veľkým panoramackým oknom a s vyhliadkou na tatranské doliny a š ty. A potom už len kúsok a sme
na vrchole. Pripomeňme, že Rysy sú vrch na Slovensku a v
Poľsku vo Vysokých Tatrách na slovensko-poľskej hranici.
Nadmorská výška najvyššieho z troch vrcholov nachádzajúceho sa po slovenskej strane je 2 503 m n. m. Rysy majú
tri vrcholy: vyhliadkový (hraničný 2499 m n. v. – najvyššie
situovaný poľský bod) severozápadný, prostredný (hlavný)
a juhovýchodný, najnižší (2473 m n. v.). Z vrcholu vybiehajú tri hrebene: na sever k Malým Rysom, na juh cez Váhu
k Českému š tu a na západ k Žabiemu koňovi. Rysy patria
vo Vysokých Tatrách k najnavštevovanejším tatranským
vrcholom pre široký rozhľad, aký poskytujú. Zároveň v minulos tam bol vysokohorský hraničný priechod. Je to aj
najvyšší prístupný pre turistov bod v Tatrách bez sprievodcu, okrem Lomnického š tu, kde sa dá ísť lanovkou.
Skutočný turista sa nielen kochá krásou obklopujúcej
ho prírody, ale aj nenechá po sebe odpadky a zvlášť vo
vysokohorských oblasach. Žiaľ, nájdu sa takí, ktorí po
sebe nechávajú odpadkové stopy, pričom pri vstupe na
30
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Výstup je dlhý a občas treba urobiť prestávku

Pohľad na Českú dolinu

značkovaný turiscký chodník sa nachádza upozornenie,
že všetky odpadky si každý bez výnimky zoberie so sebou.
Dbajme o čistotu a krásu našich veľhôr, aby sme mali, kde
oddychovať a duševne sa zotavovať. (aj)
10/2013
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Gratulácie
Vyvaruj sa ranám, čo sa dlho hoja,
miluj ľudí, čo Ti za to stoja.
Dosiahni v živote všetko,
čo chceš a ži tak nech nič neľutuješ.
Všetko najlepšie k 18 narodeninám.

***
Prstene zlaté, čo ste si navliekli,
nech vám chránia lásku, ktorú v srdciach máte.
Nič do spoločného života sa nedá krajšie priať,
ako to, aby jeden druhého neprestal mať rád.

Toto blahoželanie zasielame novomanželom Anne
a Marnovi Zborekovým z Podvlka, ktorí si svoje áno
povedali 27. júla 2013 v kostole sv. Marna v Podvlku.
Táto gratulácia patrí Michalovi
Do spoločných dní im prajeme veľa rados a šťasa, a čo
Królovi z Kacvína, ktorý 16. septembra 2013 oslávil osem- najviac dcéreniek, aby z nich vyrástli šikovné mažoretky.
náste narodeniny a tak oﬁciálne vstúpil do sveta dospeRedakcia Život, MS SSP a mažoretky z Podvlka
lých. Pri tejto príležitos mu blahoželá teta Danka s Jašom
a pripája sa aj MS SSP v Kacvíne a členovia dychovky.
***
Prajeme Ti zdravia, šťasa dosť,
nech slniečko Ti svie pre radosť.
Nech máš všetko, čo chceš mať
a nestra š chuť sa smiať.
Blahoželanie Vojtechovi Radeckému z Kacvína, ktorý 16. októbra
t.r. oslávi svoje prvé okrúhle desiate
narodeniny, zasiela celá rodina.
***
Dnes pekný sviatok máte,
už 60 rokov prežívate.
Život Vám dal, čo Vám dať mal,
niekto Vás potešil, niekto oklamal.
No pred Vami je ešte dlhá púť,
preto Vám želáme, šťastným buďte,
nech život plynie v pokoji a láske,
aby ste povedali, že žiť je krásne.
Toto blahoželanie patrí krajanovi
Jánovi Cervasovi z Novej Belej, ktorý 5. októbra t.r. oslávil 60-te narodeniny a pri tejto príležitos mu veľa zdravia a božieho požehnania praje man***
želka, synovia a dcéry s rodinami a za všetkých veľký bozk
V
dnešný
narodeninový
deň
zasielajú vnúčatá.
smiech za slzy rýchlo zmeň.
Rozdaj ho všetkým naokolo a ver,
***
že bude, ako nikdy nebolo.
Nech ruže na cestu sypú sa Ti,
A že Vás všetci stále radi máme,
nech každá túžba splní sa Ti.
tento veršík zo srdca Vám posielame.
Nech Tvoje srdce nepocí klam,
Veľa zdravia, šťasa, lásky,
to  prajeme
žiadne staros, žiadne vrásky.
k Tvojim narodeninám.
Radosť z vnúčat, z rodiny,
prajem krásne narodeniny.
Gratuláciu zasielame Evke ChalupPohľad
podBelej,
Rysmi ktorá 23. septembkovejnaz Chatu
Novej
Dňa 7. októbra t.r. sa prekrásneho životného jubilea
ra t.r. oslávila svoje 16-te narodeniny. 101 rokov dožila krajanka Júlia Pavláková z Hornej ZubriDo kruhu gratulantov patria rodičia, ce. Pri tejto príležitos sa pripájame do kruhu gratulantov
súrodenci, tety, ujovia, krstní rodičia, a želáme jubilantke zdravia a Božieho požehnania do ďalsesternice a bratranci, ktorí jej prajú ších dní.
úspešné štúdium na strednej škole.
Redakcia Život a MS SSP v Hornej Zubrici
ročník 55
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TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE
SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
LUDWIKA KORKOŠA 2013/2014

Milí mladí priatelia!
Redakcia časopisu Život a Slovenský inštút vo Varšave za spoluúčas spišských a oravských základných škôl
a gymnázií vyhlasuje ďalší ročník výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša 2013/2014 pod názvom

Prínos sv. Cyrila a Metoda pre Slovensko a Európu
Tento rok sa slávi 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie vtedajšej Veľkej Moravy, a teda aj dnešného Slovenska. Téma ponúka naozaj široký záber možnos každému žiakovi. Je zaujímavá a závisí od vás, akým
spôsobom ju výtvarné spracujete. Môžete sa inšpirovať ich životom, dielom, ako aj slovenským národným dedičstvom a kultúrou iných štátov.
Forma a spracovanie: Pri spracovaní svojich prác môžete použiť ľubovoľné techniky, ako napríklad: maľba, koláž,
priestorové stvárnenie, graﬁka, kresba ceruzkou, kriedou, či voskovými pastelkami v kombinácii s texlom alebo
iným materiálom.
Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií z Oravy a Spiša, ktorí nám do
redakcie zašlú aspoň jednu prácu na uvedenú tému. Výtvarné práce zaslané do výtvarnej súťaže sa nevracajú.
Autor zaslaním výtvarnej práce do súťaže súčasne čestne prehlási, že výtvarnú prácu vypracoval sám, že vlastní
neobmedzené autorské práva na zasielanú prácu, že výtvarná práca je pôvodná a že jej prezentovaním nevznikne
vyhlasovateľovi žiadny záväzok voči tre m osobám.
Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce súhlasí s jej prezentovaním, nekomerčným využi m a verejným
rozširovaním výtvarnej práce alebo jej kópie.
Autor výtvarnej práce zaslaním výtvarnej práce dáva súhlas s použi m výtvarnej práce na účely propagácie výtvarnej súťaže a jej uverejnenie v časopise Život.
Autor výtvarnej práce dáva vyhlasovateľovi redakcii Život súhlas so spracovaním osobných údajov, fotograﬁckých záberov v prípade vyzdvihovania odmeny.
Termín uzávierky prijímania prác: Svoje práce s označením „Výtvarná súťaž“ posielajte najneskôr do 31. januára
2014 na adresu redakcie: Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków.
Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí obsahovať nasledujúce údaje: NÁZOV PRÁCE, MENO, PRIEZVISKO, VEK A PRESNÚ ADRESU AUTORA, TRIEDU A ADRESU ŠKOLY, KTORÚ NAVŠTEVUJE. Práce bez týchto údajov
nebudú zohľadnené.
Najkrajšie práce budú ocenené porotou v dvoch vekových kategóriách: 1. mladšia skupina (od 1. do 4. triedy ZŠ),
2 staršia skupina (od 5. tr. ZŠ – 3 tr. gymnázia) a po desať účastníkov v každej kategórií získava slovenské knihy.
Výsledky súťaže budú vyhlásené v aprílovom čísle Života 2014. Odmenené práce budú prezentované v Slovenskom inštúte vo Varšave, v Galérii slovenského umenia SSP v Krakove, ako aj v klubovniach v Jablonke na Orave
a vo Vyšných Lapšoch na Spiši. Srdečne Vás pozývame do nového ročníka súťaže!

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.
• 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.
• október – 29.10.2013
• november – 26.11.2013
• december – 17.12.2013
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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.
10/2013

ČITATELIA • REDAKCIA
ODIŠLI OD NÁS
Dňa 28. júla 2013 zomrela v Čiernej Hore vo veku 81
rokov krajanka

HELENA ŠIŠKOVÁ
Zosnulá bola čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička
a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore

Dňa 17. júla 2013 zomrela v
Tribši vo veku 81 krajanka

Verím, že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú. Aj keď
odídu z tohto sveta, to podstatné čo sme na nich milovali
ako úsmev, názory, láskavosť, tu zostane navždy. Je teda
len na nás, či si dokážeme uchovať živú spomienku na ich
výnimočnosť...
Dňa 8. septembra 2013 tragicky zahynuli chlapci z Novej Belej vo veku 18 a 19 rokov

PATRIK DLUHÝ
Tragicky zosnulý pochádzal zo
slovenskej rodiny. Informácia o jeho
smr bola krutá a trpká. Život bol ešte
len pred ním, veď len čo vstúpil na
prah dospelos, ale zrejme Boh mal
iné plány. Každý si ho zapamätá ako
energického veselého a plného života
mladého človeka.

ANNA HUSIOVÁ

PETER LOJEK

(rod. Findurová)

Tragicky zosnulý pochádzal zo slovenskej rodiny. Jeho náhla smrť ho
vytrhla z rodiny, spomedzi rovesníkov,
z radov dobrovoľných požiarnikov a
z futbalového družstva. V srdciach
pozostalých ostane ako mladý človek
plný elánu a rados i nadaný DJ s prehľadom v hudobnom repertoáre.

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou časopisu Život. Odišla od
nás dobrá krajanka, manželka,
starostlivá matka, svokra, babička, prababička, švagriná a sestra.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Tribši

Dňa 12. augusta 2013 zomrela
v Jurgove vo veku 86 rokov krajanka

Rodinám tragicky zosnulých - rodičom, súrodencom,
sesterniciam, bratrancom, krstným rodičom, tetám, ujom,
kamarátom a kamarátkam a všetkým známym - vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Nech odpočívajú v pokoji!
MS SSP v Novej Belej

MÁRIA MIŠKOVIČOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou
Spolku a čitateľkou časopisu Život.
Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička, prababička a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 14. augusta 2013 zomrela
v Jurgove vo veku 80 rokov krajanka

ŽOFIA PAVLAKOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou
Spolku a vernou čitateľkou časopisu
Život. Odišla od nás dobrá krajanka,
starostlivá matka, babka, prababka
a sestra. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Dňa 18. septembra 2013 zomrela
v Jablonke vo veku 99 rokov krajanka

CECÍLIA GRIGLAKOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou
MS vo Vyšných Lapšoch a vernou čitateľkou časopisu Život. V starobe sa
presťahovala k dcére Márii a zaťovi
Eugenovi do Jablonky, kde v kruhu jej rodiny trávila čas. Odišla od
nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babka, prababka
a teta. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
ÚV SSP, redakcia Život, OV SSP na Orave, MS SSP vo Vyšných
Lapšoch a Jablonke

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v najťažších chvíľach a ktorí sa prišli rozlúčiť s našou zosnulou mamou.

MS SSP v Jurgove

ročník 55

Rodina zosnulej

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

33

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Vŕŕŕŕ!

Kľučiar
Viem odomknúť kľúčikom
všetky dvere, celý dom.
Tatka pus m cez vrátka,
mamku cez bránku,
dierou v plote kuriatka,
oknom spievanku.

Krajčírka

Z maminej látky
vystrihnem šatky.
nku
Jedna bude na plie
.
pre bábiku Elenku
tový
Z druhej mám už ho .
kovi
podbradníček mac
Žirafe dám treu
na krk pro vetru.
y mame
Beda, ak však z látk
e!
na šaty už nezostan

Štrngi br
n
zrazu mi ki hrkú vrkú,
ŕŕŕ vyšlo
z krku.
Nevolám
u
nie som ž krtka kltko,
B
Keď za o obko, ale Robko.
ckom ute
k
Vrčím ak
o raketa ám,
.

Milé
de,
predstavte si, že ste sa vybrali na návštevu k Aničke a vašou úlohou bude
nájsť správnu prístupovú cestu k domčeku. Vaše riešenia nám pošlite do
redakcie.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s ﬁnančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V septembri sme odmenili: Huberta Kościelaka z Veľkej Lipnice a Karolinku Vnenčakovú z Kacvína.

Mať moja, mať moja

Mať moja, mať moja, za dvoma horami,
už ma hlávka bolí, čo plačem za vami.
Hlavička ma bolí, len tak pobolieva,
že ste ma, mať moja, mladú odumrela.
Čierna zem, čierna zem, vydaj mi mamku len,
nech sa svojej mamke horúčava vyžalujem.
Dievka moja milá, čože za krivdu máš,
keď mi v čiernej zemi odpočinku nedáš?
Mať moja, mať moja, pod tou čiernou zemou,
veď vy nič neviete, čo sa robí so mnou.
34
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Text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ

M

ilí moji, poviem vám, že dnes sa mi veru vôbec nechce písať
správy zo svojho života. Nie že by som vás nemala rada, práve
naopak – som naozaj veľmi šťastná, že sa s vami vždy môžem
podeliť o všetky svoje novinky. Lenže dnes mi vôbec nefunguje hlava. Zle sa mi dýcha, oči ma š pu a pero je zrazu veľmi ťažké, má
hádam sto kíl. No áno, ležím v posteli a som chorá. Stačilo na to pár
dní, možno iba jeden. Vonku sa zrazu ochladilo, začal fúkať severný
vietor, ktorý nad naše mesto pozhŕňal mraky asi z celého sveta. Boli
to tmavé, ťažké mraky, ktoré keď sa napokon roztrhli, vyliali vodu
všade. Aj do mojich topánok. A keď ma takú premočenú ešte vyfúkal
studený vietor, nič iné ako choroba prísť nemohlo. Ale aká choroba! Toto som ani v najhoršom sne nečakala. Moje telíčko leží úplne
bezvládne a odmieta ma poslúchať. Fakt. Aj na záchod mi pomáha
mamka, lebo moje nohy sa trasú, ako keby som na nich stála prvýkrát. A hlava! V nej mi striedavo hučí a bzučí. A točí... Dych mám
úplne horúci a keďže mám plný nos, dýcham ústami. Lenže potom
mám sucho v ústach a popraskané pery. A keď sa chcem napiť a zahnať smäd, strašidelne ma bolí hrdlo pri prehĺtaní. No chápete to?
Hotové nešťase. Tak len ležím a spím. A keď nespím, snažím sa aspoň zabávať tým, že počúvam zvuky. Keď padá vonku chý dážď,
tak to len tak jemne šuš a hodiny, ktoré mi visia v izbičke na stene,
tejto hudbe udržujú rytmus. Raz, dva... raz, dva. Ale keď dážď zosilnie, hodiny už nepočuť. Dážď má vlastnú melódiu. Bubnuje na okno
a vietor mu k tomu spieva šialenú kvílivú pieseň. Sem-tam si zapíska čajník, zahúka vlak, či zazvoní lyžička v hrnčeku. Asi to bude horúčkou, ale mne sa zdá, ako keby každý zvuk trpezlivo čakal na svoj
správny nástup. Kde je ten neviditeľný dirigent? Keď sa na to pýtam
mamky, tak mi len ustarostene priloží ruku na čelo a káže mi trošku
si zdriemnuť. Lenže to je zas o tom istom. Sen o uplakanej Meluzíne,
o jej dlhokánskych modrých vlasoch, ktoré sa vlnia spolu s vetrom
a s neuveriteľnou presnosťou sa vyhýbajú sícim dažďovým kvapkám. Asi preto, lebo tancujú v rytme hodín. Raz, dva... raz, dva...
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BUKOVINA
Prvá písomná zmienka o Bukovine (dnes nazývanej Bukovina –
Sídlisko) sa nachádza v daňových
súpisoch z roku 1566, kde vystupuje pod názvom Bukowinka. Osadu založili páni Oravského hradu
Thurzovci. Od konca 17. storočia
Bukovina splynula s Podsklím
a sú uvádzané ako jedna obec.
Obyvatelia sa venovali roľníctvu,
chovu dobytka a v neskoršom
období aj tkáčstvu a predaju ni .
Počas kuruckých bojov sa šoltýs
Bukoviny Ján Bukovinský postavil
na stranu uhorského kráľa a cisára, za čo bol v roku 1673 povýšený do zemianskeho stavu a šoltýstvo sa premenilo na zemiansku
kúriu. Od toho času spravovali
obec volení richtári. Počas týchto náboženských bojov však
obec veľmi spustla. V roku 1920
bola Bukovina spolu s niekoľkými ďalšími oravskými obcami
pripojená k Poľsku, v roku 1939
späť ku Slovensku a v roku 1945
opäť k Poľsku, kde leží dodnes.
Koncom 20. storočia, v roku 1999,
postavili v Bukovine murovaný
kostolík Povýšenia Svätého Kríža.
(mm-m)

Erb Bukovinských

Erb Bukovinských
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UMENIE A ŠPORT
Anna Majeriková

Martin Kellenberger

Boží dar

spracovala MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Viera
Láska
Nádej

Ilustrátora Martina Kellenbergera poznajú azda všetky deti na Slovensku, i keď nie
osobne, ale prostredníctvom jeho typických ilustrácií, ktoré zdobia množstvo rozprávkových kníh, medzi inými aj dvojjazyčnú slovensko-poľskú rozprávkovú knihu Vrabčí
kráľ, vydanú Spolkom Slovákov v Poľsku. Pestré, do detailov vypracované ilustrácie, na
ktorých môžu nielen deti, ale aj dospelí naplno rozvinúť svoju fantáziu, sú nezameniteľným rukopisom tohto talentovaného slovenského umelca.

To najvzácnejšie
Čo Pán Boh
do vienka po živote nám dal

M

nikomu nedovoľ
aby Ti ich vzal
***
Každý život
má štyri podoby
Jar
plnú pukov
Leto
v rozkvete
Jeseň
pavučín a múdros
i zberu úrody
Zimu
ché odchody
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arn Kellenberger sa narodil
11. októbra 1957 v Braslave,
pričom pochádza z výtvarníckej rodiny maliara a graﬁka Ľubomíra
Kellenbergera. Vyštudoval výtvarný
odbor na Katedre výtvarnej výchovy
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave u prof. Ľudovíta
Hološka či doc. akad. sochára Alexandra Viku. Po skončení školy pracoval
ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Tatran a Mladé letá. V súčasnos
pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na
Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Braslave.
Vo svojej tvorbe sa venuje nielen
knižnej ilustrácii, ale ež maľbe, kresbe, graﬁke a dokonca i animovanému
ﬁlmu, čo nie je v umeleckom svete celkom bežným javom, pretože výtvarníci bývajú zväčša zameraní viac-menej
na jeden druh umenia. Nadväzuje tak v tomto smere na starú slovenskú školu a takých umelcov ako Ľudovít Fulla či Vincent Hložník. Okrem toho má aj
hudobné nadanie, pričom ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia
pôsobil ako kapelník a klavirista jazzrockovej skupiny Kaleráb Gigant, ktorá sa
v predchádzajúcich rokoch vrála na hudobnú scénu a vydala svoje comebackové albumy.
Jeho dielo reﬂektuje európske i svetové dejiny ako aj kultúrnu históriu
ľudstva, a preto sa v ňom často objavujú biblické mo vy, či osobnos stredoveku, novoveku i moderny, ako boli Johann Gutenberg, Ján Amos Komenský,
Vincent van Gogh a ďalší. Je verný aj kúzlu rozprávok a predovšetkým človečenstvu človeka. Verí hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu.
Od roku 1986 boli jeho obrazy, graﬁky i ilustrácie vystavované či už v rámci
kolek vnych alebo individuálnych výstav na Slovensku i v zahraničí, okrem
iného v Braslave, Hodoníne, Komárne, Rimavskej Sobote, Modre, Prahe,
Nitre, Karvinej, Žiline, Missouri, Budapeš, Strasbourgu, Graze, Viedni, Moskve a tento mesiac v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku v
Krakove.
V rámci knižnej ilustrácie spolupracuje s mnohými slovenskými spisovateľmi a okrem rozprávkových kníh ilustroval viaceré knihy pre de a mládež,
ale takež čítanky, pracovné zošity zo slovenského jazyka, eckú výchovu či
národné kalendáre. Za svoje diela získal viaceré ocenenia a odmeny. V rokoch
1995, 1998, 1999 to boli diplomy za Najkrajšie knihy Slovenska, v roku 1999
sa stal laureátom salónu Žilinská kresba a v roku 2001 mu bola za ilustračnú
tvorbu pre de a mládež udelená cena Ľudovíta Fullu.
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MOTO A VARENIE

KiaPro_Cee’d GT
autor MARIÁN SMONDEK

O

dvodený od úspešného radu Cee´ds prívlastkom GT
má športový dres, športové srdce a jazdí tak, až je z
toho zážitok. Veď práve zážitky z jazdy i dizajnu sú
doménou športových áut. A Kia zaujme korenistou inakosťou, hlavne denné LED,
ktoré sviea ako kocky ľadu, bez
ohľadu na to, či sú zapnuté
alebo nie. A tento idenﬁkačný znak sa objavuje aj vzadu v podobe
odraziek...
Interiér
priam láka sadnúť si
za volant. Atmosféra
kokpitu je športová
a pritom uhladená.
Taká, aby oslovila aj vodiča, ktorý sa rád nechá
rozmaznávať. Športovú atmosféru navodenú sedadlami
komplezujú hliníkové pedále spolu
s krátkou radiacou pákou. Prístrojový š t je
veľkolepo transparentný. Navyše centrálny budík ukazuje
dve tváre. Rýchlomer s klasickou strelkou alebo digitálny
s ukazovateľmi krúaceho momentu a plniaceho tlaku turbodúchadla po stranách.
Ani priestoru naokolo nie je málo, ba dokonca viac akoby sme čakali. Ak si však vyberieme trojdverovú verziu,

opcky zaujímavejšiu, skomplikujeme si tým trochu prístup na zadné sedadlá. Ale i napriek tomu sa tam priemerní dlháni bez problémov zmesa. A pritom ani kufor nie je
malý, predsa len do 380 l sa toho zmes naozaj dosť. A za
dvojité dno s prakckými priehradkami a minirezervu na
samotnom spodku priplácať netreba.
A ako sa týmto tátošom jazdí? Vo voľnobehu sa správa
ako v režime maximálneho utajenia, len strelka rýchlomeru
ho prezrádza. Zaberá spontánne už od nízkych otáčok, ale
kým tlak na akcelerátor zotrváva v medziach
slušnos, športový charakter auta je
neviditeľný. Ale stačí lepšie pritlačiť plyn a zrazu sa zbystrí
zrak i sluch všetkých naokolo a posádku celkom pekne pritlačí
do sedačiek...
Ladenie
auta
je síce športové,
podvozok je zjavne
tvrdší ako ten konfekčný, ale ani jazda
po zničenom asfalte nekazí celkový dojem a hluk
od kolies je dobre utlmený.
A tak nič nebráni tomu, aby sa z neho stalo auto na každodenné použie. A aké
sú jeho parametre? Nuž dodáva sa s motorom s objemom
1,6 l a silou 204 koní v kombinácii s manuálnou 6 stupňovou
prevodovkou. Zrýchlenie do stovky síce nie je extra športové, veď len 7,7 s, ale vôbec nie je pomalé. A maximálka
230 km/h naozaj slušná, podobne ako priemerná spotreba
7,5 litra na 100 km, ktorá je mimo mesta ešte nižšia.

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov
Kyslá vajcová polievka
4 vajcia, 2 dl kyslej smotany, 2 lyžice mas, 1 cibuľa,
1 lyžica múky, 5 zŕn čierneho korenia, 2 bobkové listy, soľ,
cukor, ocot, Vegeta.
Pracovný postup: Do vriacej vody dáme cibuľku, bobkový list, čierne korenie, ocot, cukor, soľ, Vegetu a varíme
asi 20 minút. Potom vodu precedíme, zavaríme do nej vajíčka tak, že ich rozbijeme a pus me do vriacej vody. Na
mas popražíme múku, zalejeme ju kyslou smotanou, vymiešame na hladkú kašu a vylejeme do polievky, trochu
povaríme a podávame. Vajíčka nesmieme variť dlhšie ako
7 minút. Polievku po zavarení vajíčok zmiešame zľahka,
aby sa vajíčka nerozišli. Túto polievku môžeme pripraviť aj
z vody, v ktorej sa varila šunka.

Šunkové fliačky
40 dkg múky, 1 vajce, soľ, voda, 25 dkg uvarenej šunky,
3 dl kyslej smotany, 3 vajcia, 10 dkg mas, strúhanka.
Pracovný postup: Z múky, vajca a soli urobíme tuhé
rezancové cesto, vyvaľkáme ho, pokrájame na 1 cm veľročník 55

ké ﬂiačky, štvorčeky a vyvaríme v osolenej vode. Vyvarené
ﬂiačky omas me, posypeme uvarenou, pomletou šunkou, posolíme a dáme do ohňovzdornej misy, ktorú sme
vymasli a posypali strúhankou. Fliačky polejeme smotanou, v ktorej sme rozmiešali vajcia a dáme zapiecť do rúry.
Upečené vyklopíme na misu a podávame.

Jablkové bomby
1 kg kyslých jabĺk, 1/2 kg cukru, šťava z 2 pomarančov,
5 dkg bielených mandlí, kryštálový cukor na obaľovanie.
Pracovný postup: Umyté, ošupané jablká postrúhame,
dáme do rajnice na sporák dusiť, pridáme 1/2 kg cukru a
dusíme zaaľ, kým sa voda nevyparí. Potom pridáme šťavu z 2 pomarančov a ďalej varíme na hustú kašu. Konečne
pridáme hrubo sekané mandle a necháme ochladnúť. Potom z masy urobíme guľôčky, ktoré obalíme v kryštálovom
cukre, necháme osušiť a vložíme do papierových košíčkov.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec,
Slovenské vydavateľské centrum : 2012
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KOSMETOLOG
Witamina C - samo zdrowie

P

iękny październik za oknami, ale
zarazem bardzo zmienny czas, raz
słonecznie, raz deszczowo. Osobiście mi się ten miesiąc zawsze kojarzy
z moją ukochaną siostrą Dorotą, która obchodzi swoje urodziny i także zawsze łapie jakieś przeziębienie a wtedy wiadomo idą w ruch wszelkiego
rodzaju witaminy, w szczególności
dobrze wszystkim znana witamina C,
czyli kwas askorbinowy. Ma ona bardzo szerokie zastosowanie zarówno
w medycynie, jak i w kosmetologii.
Jej głównym zadaniem jest podniesienie odporności organizmu, wpływa także na wytwarzanie i zachowanie kolagenu, przyspiesza gojenie ran
i zrastanie kości, hamuje tworzenie
się sińców, powstawanie krwotoków,
czy krwawienia z dziąseł, odpowiada
za sprawne funkcjonowanie układu
krwionośnego i serca, obniża ciśnienie krwi, chroni przed miażdżycą i odkładaniem się cholesterolu, poprawia
przyswajalność żelaza, uczestniczy
w regeneracji witaminy E, działa jako
przeciwutleniacz (wychwytuje wolne
rodniki), chroni organizm przed zmianami nowotworowymi. Witamina C
najłatwiej przyswajana jest w jelicie
cienkim i dwunastnicy. Stopień pobierania jej przez tkanki jest bardzo
zróżnicowany i zależy od aktywności metabolicznej danego organu.
Najwięcej wychwytują ją nadnercza,
przysadka mózgowa, soczewka oka,
żołądek, trzustka i wątroba.
Do kosmetyków dodaje się ją
głównie po to, by spowalniała utlenianie oraz wpływała na produkcję
kolagenu, która maleje wraz ze starzeniem się organizmu. Dodawana
do kosmetyków rozjaśnia cerę i likwiduje przebarwienia posłoneczne.
Od niedawna kwas askorbinowy jest
stosowany również jako składnik
peelingów. Zabieg z zastosowaniem
witaminy C najczęściej nazywa się
EasyPeel. Stosowany na całym ciele
likwiduje rozstępy i ujędrnia skórę.
W odpowiednim stężeniu witamina C
jest również stosowana jako jeden ze
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składników peelingu do twarzy. Zabieg z zastosowaniem kwasu askorbinowego regeneruje cerę po opalaniu.
Jednak głównym zadaniem peelingu
z witaminą C jest regeneracja i odświeżenie skóry. To zabieg dobry dla
osób palących, czy tych z poszarzałym
naskórkiem. Peeling z zastosowaniem
kwasu askorbinowego i cytrynowego
polecany jest dla osób w każdym wieku. W przypadku młodych osób, jako
kuracja regenerująca, w przypadku
osób starszych, jako zabieg odmładzający i rozświetlający.
Witaminę C znajdziemy przede
wszystkim w kosmetykach do cery
dojrzałej, w kremach ochronnych,
rozjaśniających i detoksykacyjnych
dla osób palących papierosy. W naturze jej największe stężenie występuje
w roślinach kapustnych, naci pietruszki, papryce, szpinaku, cytrynie, grejpfrutach, truskawkach, owocach jeżyny,
dzikiej róży, pokrzywie. Trzeba także
pamiętać o tym że przedawkowanie
witaminy C jest możliwe! Jej dzienne zapotrzebowanie dla dorosłego
człowieka wynosi około 70 mg i choć
oczywiście możemy przekroczyć tę
dawkę bez uszczerbku dla zdrowia, nie
możemy dostarczać jej do organizmu
w przesadnych ilościach, na przykład
trzy lub czterokrotnie większych od
zalecanej dziennej dawki. Przedawkowanie witaminy C może prowadzić do
problemów żołądkowych, a także do
powstania kamieni nerkowych! Jeśli
na przykład spożywamy dużo produktów bogatych w witaminę C, takich
jak kiszona kapusta, czy dzika róża,
lepiej nie łykać dodatkowych suplementów i odstawić witaminizowane
kremy. Najczęstsze objawy przedawkowania witaminy C to: dolegliwości
żołądka, biegunka, nudności, wymioty, wysypka na skórze, spadek odporności (u dzieci).
Mam nadzieję, że w tym okresie
zawieruchy pogodowej sięgniecie po
witaminę C, która w odpowiednich
ilościach ma zbawienny wpływ na
nasz organizm.
Do zobaczenia za miesiąc!
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Dawid

technik
masażysta

Manualny drenaż
limfatyczny
Ręczny drenaż limfatyczny jest jedną
z metod leczenia fizykalnego. Zastosowanie odpowiednich technik pozwala
na usprawnienie krążenia limfy, przeciwdziałając powstawaniu chorób wywołanych jej zastojem, jak również na
likwidowanie obrzęków zastoinowych,
zapalnych i chłonnych.

Z

abieg ten może być przeprowadzony częściowo lub całościowo. W tego typu masażu możemy wyróżnić dwa postępowania
a mianowicie: kosmetyczno-proﬁlaktyczne oraz lecznicze.
Kosmetyczno-profilaktyczne
stosujemy, gdy dochodzi do zaburzeń przepływu chłonki niewielkiego stopnia, bez wyraźnej przyczyny
niewydolności, o krótkim czasie
trwania i zdolności organizmu do
samodzielnego wyrównania zaburzenia. Natomiast leczniczy zabieg
stosujemy w przypadkach niewydolności objętościowej ustalonej,
dłużej trwającej niewydolności
układu chłonnego bez uszkodzenia
jego struktury oraz niewydolności
restrykcyjnej spowodowanej trwałymi uszkodzeniami w strukturach
naczyń lub węzłów chłonnych.
Wskazania do stosowania drenażu
limfatycznego obejmują: obrzęki
pourazowe, obrzęki po zejściu stanu zapalnego, obrzęki w przebiegu
niektórych chorób reumatycznych,
chorobę Raynauda, chorobę wibracyjną, chorobę skóry bez zmian zapalnych, limfadenopae polekowe,
zaburzenia w przepływie chłonki
w obrębie jelita, obrzęki narządów
miednicy mniejszej, obrzęki po mastektomii – amputacji piersi, obrzęki
spowodowane resekcją części ukła10/2013
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du chłonnego w przebiegu chorób nowotworowych bez
przerzutów, lokalne obrzęki i zaburzenia odpływu chłonki, działania oczyszczające i stymulujące skórę w okolicy
twarzy i szyi oraz przygotowanie do zabiegów w zakresie
medycyny estetycznej.
Przeciwwskazania ogólne obejmują: obrzęki w przebiegu niewyrównanych wad serca, niektóre obrzęki pochodzenia nerkowego lub wątrobowego, ostre stany
zapalne, obrzęki w przebiegu chorób nowotworowych
(w zależności od decyzji lekarza prowadzącego), choroby skóry z owrzodzeniami i zmianami ropnymi, gorączkę,
krwotoki lub zagrożenie ich wystąpienia, choroby zakaźne, zapalenie żył, świeże zakrzepy, zaawansowaną miażdżycę oraz tętniaki. Ponadto nie wykonujemy drenażu
limfatycznego twarzy i karku przy: nadczynności tarczycy, nadwrażliwości naczyń szyjnych oraz arytmii serca.
Drenażu twarzy nie wykonujemy: w procesach zapalnych
w obrębie jamy ustnej, przy zmianach ropnych w obrębie
twarzy, przez kilka dni w okolicy, gdzie były wykonywane
zabiegi z użyciem toksyny botulinowej lub wypełniaczy.
Drenażu brzucha nie robimy podczas ciąży lub w okresie
menstruacji, niedrożności jelit oraz zrostach. Uwaga! –
jako pacjenci jesteśmy poinformowani o przeciwwskazaniach i wskazaniach do wykonania drenażu limfatycznego, możemy go zrealizować dopiero na zlecenie lekarza.
Podczas tego zabiegu ruchy masażysty są bardzo wolne,
a wręcz wykonywane w tempie jednej sekundy, natomiast
ruchy bardziej złożone trwają nawet do czterech sekund,
więc w ciągu minuty odczujemy około 15 ruchów. Siła
z jaką jest wykonany dany ruch jest bardzo mała, o charak-

terze przepychającym, dlatego drenażu limfatycznego nie
łączymy z żadnymi innymi metodami masażu, ponieważ
nie wolno nam dopuścić do rozgrzania tkanek. Dłoń wykonującego zabieg, nie może się ślizgać po skórze, a więc
wykonane jest to na sucho, nie używając żadnego środka
poślizgowego, czasem przy większych obszarach drenowania, takich jak nogi czy plecy można zastosować talk, aby
ruch był bardziej płynny. Czas takiego częściowego zabiegu
szacuje się na 20-30 minut, natomiast całościowego około
90 minut jest to jednak czas orientacyjny i zależy od rodzaju niewydolności. Nie ma tu wyznaczonej ilości zabiegów, ponieważ ilość zabiegów wykonywana jest do chwili
uzyskania poprawy stanu zdrowia. Drenaż limfatyczny jest
doskonałym zabiegiem udrażniającym układ chłonny. Jednak dla uzyskania poprawy stanu zdrowia konieczne jest
podjęcie działań podtrzymujących efekt drenażu ręcznego, a mianowicie odpoczynek po zabiegu w pozycji drenowanej przez około 15 – 30 minut. Kolejnym działaniem
wspomagającym jest zastosowanie po drenażu ręcznym,
drenażu przyrządowego. Można też bezpośrednio po drenażu ręcznym lub mechanicznym zastosować specyﬁczne
wielowarstwowe bandażowanie W miarę poprawy stanu
zdrowia można stosować rękaw lub nogawkę uciskową.
Można też zastosować serie dziennych kilku prostych ćwiczeń.
Pacjent musi mieć świadomość tego, że leczenie może
przynieść poprawę stanu zdrowia. Zdarza się jednak, że
udaje się jedynie powstrzymać dalszy rozwój choroby,
a w niektórych przypadkach, mimo intensywnego leczenia, stan zdrowia nie ulega zmianie.

PRAWNIK
Zasady aktualizacji danych w urzędach
Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy będący osobami ﬁzycznymi objętymi rejestrem PESEL, którzy nie prowadzą
działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowani jako
podatnicy podatku od towarów i usług nie mają obowiązku składania zgłoszeń identyﬁkacyjnych. Oprócz tego, od
ubiegłego roku osoby ﬁzyczne, które nie prowadzą działalności, nie muszą już zgłaszać w urzędzie skarbowym
zmiany danych, które zawiera rejestr PESEL, tj. np. zmianę
nazwiska czy numeru dowodu osobistego. Zmianę pozo-
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stałych danych można zgłaszać na druku ZAP-3, a także na
druku PIT przy okazji rozliczenia rocznego.
W związku z wprowadzoną w art. 3 ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyﬁkacji podatników i płatników deﬁnicją identyﬁkatora podatkowego oraz wskazania, że w przypadku podatników
będących osobami ﬁzycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
identyﬁkatorem podatkowym jest numer PESEL, ww. osoby ﬁzyczne mają obowiązek dokonać zgłoszenia identyﬁkacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o
podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy o
podatku akcyzowym.
Z kolei zmianę pozostałych danych (nieobjętych rejestrem PESEL), tj. zmianę adresu miejsca zamieszkania czy
numeru rachunku bankowego, można dokonać przez podanie aktualnego adresu (rachunku) w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Aktualizację tych danych można dokonać także
na druku ZAP-3.
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HVIEZDY O NÁS
ŠKORPION (24.10.-22.11.)
Môžeš sa cíť ako bez životnej energie. Nemusíš sa
však báť, zo dňa na deň sa
to bude zlepšovať. Najlepšie
bude, ak budeš ak vne relaxovať. Na konci mesiaca sa oživí tvoja
tvorivá véna, takže smelo do práce.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Planéty sú  naklonené. Máš
šancu pozrieť sa na svoje
problémy z lepšej perspekvy a niektoré z nich dokonca vyriešiť. Ľudia Ti budú
vychádzať v ústrety, takže neváhaj a ak
niečo potrebuješ vybaviť, urob to teraz.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Z jednej strany citlivosť, fantázia a dobré nápady, na druhej
však nedbanlivosť a všetko na poslednú chvíľu. Ak
chceš niečo dosiahnuť, disciplína
je najdôležitejšia. Bez disciplíny toho
príliš veľa nedosiahneš.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Zrazu sa Ti naskytne možnosť realizovať veľké plány a cestovať po svete.
Tento čas je ako stvorený
na vzdelávanie, skúšky,
hľadanie práce a nadväzovanie nových
kontaktov. Musíš byť jednoducho ak vny.

RYBY (19.2.-20.3.)
Ak patríš medzi tých šikovnejších, čo radi kadečo vymýšľajú, tento mesiac je
pre teba ako stvorený, ak
radšej oddychuješ, prežiješ
veľmi pekný mesiac. Tak si vyber. Ak
už máš rodinu, v jej kruhu prežiješ prekrásne chvíle.

BARAN (21.3.-20.4.)
Dobré by bolo na chvíľku sa
zastaviť a obzrieť sa za seba,
čo si získal a čo stral, urobiť
si nové plány do budúcnos.
V háklivých záležitosach postupuj opatrne a príliš sa neponáhľaj
pri rozhodnuach.
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NÁŠ TEST
BÝK (21.4.-20.5.)
Tvoj estecký talent bude
žiariť. Možno by bolo dobré kúpiť si niečo pekné
v jesenných farbách. Tvoje vnútro bude preplnené
vrelými citmi, či si slobodný alebo nie.
Možno je to akurát vhodná príležitosť
na sobáš.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Navzdory všetkému budeš
plný energie. Dosiahneš
niekoľko úspechov, nebudú chýbať ani prekvapenia. Postup v kariére bude
pre teba hračkou. Mal by si prebývať čo
najviac s ľuďmi, otvoriť sa na to, čo prináša život.

RAK (22.6.-22.7.)
Aj keď zažiješ sklamanie, získaš vďaka nemu ďalšiu šancu. Ak chceš niečo získať,
musíš niečo strať. Ak prežívaš krízu vo zväzku, odpovedz si na niekoľko najdôležitejších otázok. Odpoveď
môže byť potešujúca.

LEV (23.7.-23.8.)
Nemal by si ukrývať tvorivosť, plnú rôznych nápadov. Treba ju využiť.
Možno si niekoho získaš,
priateľstvo alebo vzácnu oporu. V spoločenskom živote budeš mať nabitý
program, vhodný na zaujímavé využie.

PANNA (24.8.-23.9.)
Tento mesiac by ťa chudoba mala obchádzať z ďaleka. Využi svoju energiu na
dosiahnue konkrétneho
cieľa. Síce si zakladáš na
zdravom rozume, ani intuícia nie je na
zahodenie. Peniaze netreba hádzať len
do prasiatka.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Vyžaruje z teba dobrá
nálada, vďaka čomu priťahuješ ľudí k sebe. Je to
čas vhodný na diplomacké kroky. Ak máš nejaký väčší plán, začni ho realizovať, máš
šancu na postup. V láske Ti vystačí malá
iskra a vybuchne oheň.
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Je tvoja
budúcnosť jasná?
1. Keď odchádzate z domu...
a) všetko skontrolujem a idem.
b) proste len zamknem a idem.
c) dvakrát sa vrám, pre istotu!
2. Čo je vám bližšie?
a) Nič netreba preháňať, ale občas
treba byť dôsledný.
b) Som pedant, poriadok a prehľad
sú na prvom mieste.
c) Som bordelár, príliš kontroly v živote obmedzuje.
3. Radíte ostatným?
a) Nie, nikoho moje dobré rady nezaujímajú.
b) Áno, priatelia sa ma často pýtajú
na radu.
c) Radím len opatrne, aj dobrá rada
sa môže pro človeku obráť!
4. Keď sa potrebujete poriadne sústrediť, musíte mať...
a) Absolútny pokoj, nič ma nesmie
rušiť.
b) Pus m si poriadne nahlas hudbu, či televízor.
c) Záleží od situácie, ale potrebujem pár minút na sústredenie.
5. Čo robíte vo voľnom čase?
a) Voľný čas? Každú voľnú chvíľu
strávim prácou a povinnosťami.
b) Športujem, mám kopu hobby, čítam knihy či vyrazím von.
c) Nič, len tak sa povaľujem, ani neviem ako mi ubehne.
6. Plnia sa vám predpovede?
a) Som úplná veštkyňa, takmer
vždy sa všetko splní.
b) Absolútne nemám odhad na to,
čo sa bude diať.
c) Už sa mi pár krát stalo, že sa moje
tušenia naplnili.
7. Čo ovplyvní vaše rozhodnua?
a) Rozhodujem sa podľa aktuálnej
nálady.
b) Vždy dlho rozmýšľam, radím sa
s okolím a potom sa horko-ťažko
rozhodnem.
c) Záleží od závažnos rozhodnua,
niekedy to ide rýchlo, inokedy
dosť váham.
8. Ako bojujete s nepríjemnými
povinnosťami?
a) Ako kedy, lepšie je mať ich za sebou.
10/2013
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b) Vybavím ich prednostne, nech
mám pokoj.
c) Odkladám ich čo najdlhšie.
9. Ako sa cíte najčastejšie?
a) Vždy uvoľnene a v pohode, nič ma
nerozhádže.
b) Stále cím napäe, niečo ma trápi.
c) Občas ma prepadne taký nepríjemný pocit.
10. Aké je vaše životné mo o?
a) Šťastný život je dôležitejší než pochybné úspechy.
b) Sláva a peniaze to je známka skutočného úspechu.
c) Skutočné bohatstvo nie je materiálnej povahy.

Vyhodnotenie:
Najviac „A“ odpovedí: Žijete prítomnosťou a z budúcnos máte len
príjemné pocity. Na rozdiel od iných
ľudí sa vy netrápite pochmúrnymi
vyhliadkami do budúcnos, veď budúcnosť možno zmeniť práve teraz.
Nie všetko si plánujete, lebo dobre
viete, že občas je bezprostrednosť
tou najlepšou voľbou. Váš život vás
napĺňa spokojnosťou a to vám ostatní môžu len závidieť!
Najviac „B“ odpovedí: Vaša budúcnosť je zastretá rúškom tajomstva, ale vy ste s tým úplne spokojní,
lebo to vám poskytuje chuť ponáhľať sa za dobrodružstvom budúcich
dní. Jednako si občas predsa čosi naplánujete a ste rozhodnu dodržať
plán.
Najviac „C“ odpovedí: Máte radi
presne zaplánovaný život. Zdá sa
vám, že bez toho by sa vám nepodarilo dosiahnuť všetko, čo máte. Realizácií plánov venujete veľkú pozornosť. Nespokojnosť vo vás vzbudzujú
ľudia, ktorí idú bezstarostne v ústrety osudu.

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej
knižky poznámku:
- Váš syn nič nevie.
Otec dopísal:
- Práve preto ho posielam do školy.
***
Rozpráva sa japonský a ruský magnetofón.
Rusky sa pýta:
- Ako sa máš?
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AKO JE TO SPRÁVNE?
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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:

aktywa trwałe

neobežný majetok

odwrócony kredyt hipoteczny

obrátená hypotéka
euroval alebo európsky záchranný meEMS (Europejski Mechanizm Stabichanizmus alebo záchranný mechanizlizacyjny) lub fundusz ratunkowy UE
mus eurozóny
rozliczenia międzyokresowe
časové rozlíšenie
zobowiązania krótkoterminowe

krátkodobé pohľadávky

aktywa obrotowe

obežný majetok

wprowadzić w życie

uviesť do účinnos

dyrektywa

smernica

przewidziane sankcje

stanovené pokuty

Japonský na to:
- Dobre. Pán mi kúpil novú kazetu!
Rusky na to:
- Heeej? Daj aj mne požuť!
***
Na leteckej súťaži je prvá cena super
nová americká s hačka a ako cena útechy český čmeliak. Po skončení súťaže
nasledujú predvádzacie lety cien. Česi,
aby nezostali v hanbe, priviažu čmeliaka o s hačku. Obe lietadla vzlietli, a po
chvíli pilot s hačky hlási:
- Le m rýchlosťou zvuku a čmeliak
stále za mnou.
Asi o desať minút pilot, už trochu
nervózny, opäť hlási:
- Le m dvojnásobnou rýchlosťou
zvuku, prvý raz mením geometriu krídel a čmeliak stále za mnou.
Po chvíli pilot už celý bez seba hlási:
- Le m trojnásobnou rýchlosťou
zvuku, druhý raz mením geometriu krídel, čmeliak odhadzuje kabínu a podvozok a ešte len prvý raz mení geometriu krídel!!!
***
Babka s dedkom sedia v kostole na
omši. Babka sa nakloní k dedkovi a hovorí:
- Pochu som si prdla. Čo mám robiť?
Dedko:
- Vymeň si baterky vo svojom načúvacom prístroji!

***
Niekto búcha na nebeskú bránu.
Svätý Peter sa pýta:
- No? Čo je?
- Nehovorí sa čo je, ale kto je?
- Preboha, ďalšia učiteľka.
***
Rozprávajú sa dve susedky:
- Váš Jožko vyzerá tak dobre, prečo
sa neožení?
- Stále hľadá ideálnu ženu.
- A to je aká?
- Taká, čo by ho chcela.
***
Stretli sa 20 centovka s 500 € a 500€
vraví: - Ako je to možné, že ty taká škaredá, malá, ťažká si išla do neba a ja
taká pekná, ľahká a obľúbená som išla
do pekla?
20 centovka na to: - Ale mi povedz,
koľko ráz si bola ty v kostole?
***
Mladý pár sa berie v kostole. Obraz,
ktorý je nad oltárom je zakrytý. Svadobný pár sa pýta kňaza, prečo je ten
obraz zakrytý.
- Najprv vás oddám a potom vám
poviem, - povie kňaz. Na svadobnej
hosne príde kňaz za novomanželmi a
volá ich do kostola. Odkryje obraz na
ktorom je nápis: Odpusť im Pane, lebo
nevedia čo činia.
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Muránska planina je poprepletaná mnohými podzemnými chodbičkami a sieňami,
teda jaskyňami, ktoré tu vyhĺbila voda...
Idúc dolinou sa môže stať, že sa pred vami
stratí potok a nájdete ho na druhej strane
kopca. Jednoducho to zobral skratkou a vy
musíte ísť naokolo... Okrem jaskýň tu nájdete staré štôlne baní, a dokonca aj železničné
tunely. A jeden z nich sa nachádza Pod Dielikom, teda pod sedlom, ktorým vedie cesta
z Muráňa do Tisovca. A práve o tomto tuneli
by som rád napísal niekoľko slov.

T

unel patrí na Slovensku k tým dlhším
železničným tunelom a jeho dĺžka
dosahuje cca 2 km. A aký bol dôvod
jeho vzniku? Po Viedenskej arbitráži zostali na oklieštenom území Slovenska
z gemerských tra (Brezno) - Tisovec
- Jesenské , Plešivec - Muráň, Plešivec
- Slavošovce izolované navzájom neprepojené úseky, prístupné len peážou
cez územie Maďarska. Preto sa začalo
krátko po vzniku Slovenského štátu projektovať i stavať niekoľko nových železničných tra , tzv. gemerských spojok.
Ich výstavbou sa malo dosiahnuť priame spojenie do Slavošovských papierní. Jednou z nich bola trať z Revúcej do
Tisovca. Stavebné práce sa začali v roku
1940, avšak rýchlo nepostupovali, pretože trať ako taká nemala väčší význam
pre vojenské záujmy Nemecka.
Vchod do tunela nájdeme neďaleko už spomínanej cesty, aj keď len
málokto si na prvý pohľad uvedomí, že
práve na tomto mieste mala prechádzať kedysi železničná trať... Asi tristo
metrov od tohto miesta, idúc lesnou,
avšak husto porastenou cesčkou sa
nájdeme pred revúckym tunelovým
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portálom... Vchod do tunela je síce
zamrežovaný, ale mreža už nie je zamknutá... Tožto tunel sa od čias deﬁnivnej rezignácie ďalšej výstavby trate
stal dôležitým zimoviskom až pre 11
druhov netopierov. K najpočetnejším
zimujúcim druhom patria uchaňa čierna a večernica malá. A preto bol v roku
1997 vyhlásený za Chránený areál ako
jedno z najvýznamnejších stredoeurópskych zimovísk netopierov. Ďalšou
zaujímavosťou okolo tunela bolo, že
okolo roku 1987 mal byť využitý ako
úkryt pre rakety s jadrovými hlavicami.
K tomu však nakoniec nedošlo.
A ako vyzerá tunel dnes? Dá sa doň
dostať len z východnej strany od Muráňa, pretože od soveckej strany sa
niekoľko metrov za portálom zavalil
a z tejto strany je aj zatopený. Od revúckej strany je síce na vchode mreža, ale
nie je zamknutá. A tak pri prechádzke
interiérom tunela môžeme obdivovať
kumšt dávnych staviteľov, pretože kamenná výmurovka nie je ani po 70 rokoch poškodená, aj napriek tomu, že
voda sa snaží votrieť do tunela zo všetkých strán. Ale práve vďaka nej sa na
stenách a na zemi objavili kvaple, ktoré
za normálnych okolnos nájdeme len
v jaskyniach, vápenné maľby a rôznofarebné zdobenie sen, ktoré tu za
e roky namaľovala príroda sama. Ak
by bol niekto natoľko zvedavý, že by
si chcel eto diela pozrieť na vlastné
oči, musí sa pripraviť na úseky s množstvom blata a to hlavne vo vrcholovom
bode tunela, ktorý sa nachádza približne 700 metov od revúckeho portála.
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Dychovka z Vyšných Lápš

Dychovka z Jurgova

XXXII. prehliadka krajanských dychových hudieb v Kacvíne
Dychovka z Novej Belej
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Dychovka z Nižnýc

Dychová hudba Maguranka spolu s Mažoretkami Trend z Prievidze

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

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

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

