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OBLÁTKOVÉ STRETNUTIA

V JANUÁROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Činnosť Spolku Slovákov v Poľsku v novom roku
6-8 Rodina obdarená talentom

6-8

Krajan Andrej Soja už celé polstoročie sprevádza na organe
všetky cirkevné obrady v Kacvíne a vyše šesťdesiat rokov pôsobí
aj v miestnej dychovke. Hudobný talent, ktorým v rodine Sojovcov
oplývajú viacerí jej členovia, sa u nich dlhé roky dedí z generácie na
generáciu. Nahliadli sme teda do ich rodinného zázemia a vybrali
sme sa spoločne cestou spomienok na uplynulé roky.

9 Hudba mojím živlom

Hudba je náplňou života M. Rybára a bez nej si ani nevie predstaviť svoju existenciu. Práve vďaka nej ladí celý svoj život v rôznych
tónoch. Vie si v nej nájsť útechu a poskytovať ňou radosť divákom.
Na Orave je známym kapelníkom i hudobníkom.

10 Horčičné zrnko
11 Jubilanti Grobarčíkovci z Orávky
12-14 Pripomenieme si v roku 2014

15

V januárových Čriepkoch z histórie si slovom i obrazom pripomenieme okrúhle výročia dôležitých udalostí a osobností, ktoré ovplyvnili politické, hospodárske, spoločenské, kultúrne, či národné dianie
na severnom Spiši a hornej Orave.

15 „Cecíliada“ v Nedeci
16-18 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
19-20 Novoročný program vo Vyšných Lapšoch

Poslom dobrej nálady vo Vyšných Lapšoch sa stali stretnutia
miestnych obyvateľov s folklórom, ktoré pre nich pravidelne pripravuje FS Hajduky. Veria, že ak nový rok začnú veselou náladou aj celý
rok sa bude v nej niesť. Na tvorbe programu stretnutia sa podieľali
aj mladšie deti, aby bola zaručená kontinuita tradície.

19-20

21 Oblátkové stretnutie v Krakove
22-23 Novoročno-oblátkové stretnutie v Novej Belej

S novým rokom sa vždy spájajú aj nové nádeje, sny a plány.
A všetko dobre si k ich realizácii priali krajania v Novej Belej, kde sa
uskutočnilo tradičné novoročno-oblátkové stretnutie. Pri tejto príležitosti sa divákom prezentovali domáce umelecké zoskupenia, ktoré
pôsobia pri Miestnej skupine SSP.

26-27 Z diania na Slovensku
28 Návšteva študentov slovakistiky
28 Jazyková prax slavistov v Orávke
29 Vysoké poľské štátne vyznamenanie
pre slovenského kňaza Sebastiána Košúta
30 Stretnutie so súčasnou slovenskou poéziou
v Mikołowe
Na obálke: Žiaci zo základnej školy z Novej Belej - N. Bryjová a M. Moš v scénke Jasličky.
Foto: A. Jendžejčíková. Grafická úprava: E. Koziołová.
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28

Vo Vyšných Lapšoch

Vo Veľkej Lipnici

Tradícia Betlehemov v našich kostoloch

autor MARIÁN SMONDEK
Betlehemy znázorňujúce malého Ježiška v maštaľke patria
k tradičnej vianočnej výzdobe nielen v kostoloch, ale i v kresťanských domácnostiach. Betlehemy v kostoloch patria k tradičnej
vianočnej výzdobe, ktorá sa do našich končín dostala približne
v 13. storočí. Tradíciu betlehemov zaviedol sv. František z Assisi. Na
Vianoce v roku 1223 pripravil v jaskyni v talianskom Grecciu jasle,
do ktorých uložil živé dieťa. Pri dieťati stála Mária s Jozefom, a do
jaskyne priviedli aj osla a vola. Sv. František chcel týmto upozorniť
svojich spolubratov, ako aj miestnych veriacich na chudobu, v akej
sa Boží syn narodil. Počas ďalších rokov ľudia začali betlehemy pripravovať sami a podľa príkladu sv. Františka si na znak lásky Boha,
ktorý prišiel na zem ako dar, začali rozdávať darčeky.

O

d toho času prešli betlehemy mnohými umeleckými zmenami v súlade s umeleckými štýlmi, vkusom
umelcov či vladárov. Najhonosnejšie betlehemy sa
stavali vo františkánskych a kapucínskych kostoloch. V baroku sa stavali betlehemy v životnej veľkosti, avšak vzhľadom
na vzrastajúci počet postavičiek v nich sa ich veľkosť pomaly zmenšovala. K svätej rodine pribúdali anjeli, traja králi,
pastieri a ďalšie postavy aj zvieratá.
V rámci Habsburskej monarchie vydal Jozef II. koncom
18. storočia nariadenie, ktorým ich zakázal stavať v kostoloch, to paradoxne spôsobilo masový rozkvet betlehemov,
pretože ľudia ich začali stavať doma. Tie boli najčastejšie vyrábané z dreva. K najkrajším nepochybne patria tie z okolia
banských miest na strednom Slovensku. Vynímali sa množstvom vyrezávaných maľovaných postavičiek a bohatou
dekoráciou. Na severe a východe Slovenska boli betlehemy
jednoduchšie. V mnohých prípadoch boli prenosné a používali sa pri vianočných obchôdzkových hrách.

Názov betlehem je odvodený od mesta Betlehem, ktoré
je významným kultúrnym miestom nachádzajúcom sa na
západnom brehu Jordánu v Palestíne, približne 10 km od
Jeruzalema. Podľa biblickej tradície sa tu narodil Boží syn
Ježiš Kristus. Pre Židov je to tiež dôležité pútnické miesto,
pretože sa tu nachádza hrob Ráchel, druhej manželky Jakuba a matky Jozefa a Benjamína. Podľa Starého zákona bol
Betlehem taktiež rodiskom izraelského kráľa Dávida, preto
je označované aj ako Dávidovo mesto.
Najvýznamnejšou pamiatkou v meste je Bazilika Narodenia Pána. Patrí k najstarším kresťanským svätyniam na
svete. Bola postavená v roku 326 nad jaskyňou na mieste
Ježišovho narodenia. Postaviť ju dala svätá Helena, matka
rímskeho cisára Konštantína Veľkého. Pod bazilikou sa nachádza miesto nazývané Grotto – zrodenie Pána. Štrnásť
strieborných hviezdičiek a strieborné lampy symbolizujú
miesto narodenia Ježiša.
Aj kostoloch na Spiši a Orave vo vianočnom období nájdeme pekné betlehemy. Nájdeme ich aj na viacerých školách. S týmto obdobím sa totiž spájajú súťažné prehliadky
betlehemov organizované v školách či v gminách. Krása
týchto betlehemov spočíva v zakomponovaní regionálnych
prvkov. O tom sa môžete presvedčiť v Krakove, kde je organizovaná veľká súťažná prehliadka betlehemov hýriacich
najrôznejšími farbami znázorňujúca krakovské historické
postavy i budovy. Môžeme si ich pozrieť v historickom múzeu. Nájdeme tu malinké betlehemy v škrupinkách orecha,
ale i tie honosné, veľmi veľké.

V Orávke
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Činnosť Spolku Slovákov v Poľsku v novom roku
autori DOROTA MOŠ, MARIÁN SMONDEK
foto ARCHÍV REDAKCIE ŽIVOT
V novom roku sme sa porozprávali s vedúcimi činiteľmi ÚV
SSP zo Spiša a Oravy o tom, ako hodnotia činnosť Spolku v uplynulom roku a aké plány sa črtajú do budúcnosti.

Dominik Surma – podpredseda ÚV SSP

Z hľadiska krajanskej činnosti som spokojný, sme viditeľní, organizujú sa naďalej
cyklické kultúrne podujatia.
V oblasti školstva máme viaceré
problémové
otázky,
ale
najväčšou je klesajúci počet
žiakov na vyučovaní slovenského
jazyka. Vlani bolo dvakrát
zorganizované Ministerstvom
školstva
SR
a
Spolkom
Slovákov v Poľsku školenie pre
učiteľov slovenského jazyka,
čo oceňujem a myslím si, že aj

všetky moje kolegyne.
Potešujúcim je fakt, že tento rok sa v nultej triede
v Novej Belej, kde pôsobím ako učiteľ, zapísalo viac detí
na vyučovanie slovenského jazyka. Ale zase v starších triedach ubudlo. Minulý rok sa nám podarilo zorganizovať pre
žiakov dva výlety na Slovensko a uskutočnil sa tiež lyžiarsky kurz na Slovensku. Týchto výletov a lyžiarskeho kurzu
sa môžu zúčastniť deti navštevujúce slovenský jazyk. Nie
som spokojný s tým, že na tie výlety treba žiakov zvlášť
presviedčať, aj keď výlety sú zadarmo, respektíve sa platí symbolická čiastka. Napríklad v Kacvíne majú väčšinou
opačný problém, lebo sa hlásia všetci žiaci a počet miest
je obmedzený.
Vlani sme zaznamenali zosúladený útok proti slovenskej menšine. Ukázala sa napríklad žiacka práca na jednom
z gymnázií. Podobného charakteru boli publikované články v časopise „Na Spiszu“. Celé povojnové obdobie, ako
pozorujem, nám poľská propaganda zazlieva, že nie sme
Slováci, že sa nimi cítime len z ekonomických pohnútok
vzhľadom na to, aká bola situácia v Československu alebo
už na Slovensku. Bez ohľadu na to, aké je politické zriadenie a ekonomická situácia, Slováci tu boli vždy a chcem
povedať, že budú. Pred rokom 1939 tu Slováci boli tiež,
len sa im neumožnilo národne žiť, lebo ich štátne orgány
neuznávali za národnostnú menšinu a nepriznali im národnostné práva. Práve vďaka tomu, že na Spiši žijú Slováci, je
tento región obohatený ich kultúrou a stáva sa pre potenciálneho turistu o to viac atraktívny.
Veľkou výzvou stojacou pred Spolkom v tomto roku je
nepochybne zorganizovanie celoštátneho zjazdu. Krajania
sa na to pripravujú už dlhšie obdobie a voľby na úrovni
miestnych skupín i obvodov už prebehli. Na najbližšom za4
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sadnutí ústredného výboru by mal byť dohodnutý termín.
V rámci kultúrnej činnosti sa postupne v priebehu celého
roka budú konať naše cyklické podujatia, ktoré sa už natrvalo zapísali do kultúrnych kalendárov spišských i oravských obcí.

František Harkabuz – podpredseda ÚV SSP

Uplynulý rok hodnotím pozitívne. Vidieť, že sa na Orave
čosi deje, obnovuje sa pomaly
klubovňa v Podvlku, pri Spolku
pôsobí dychovka, niekoľko súborov i mažoretky, stretávame
sa v klubovni v Jablonke, takže krajanský život tu naďalej
máme. Prebieha školenie hry na
ľudové hudobné nástroje v Harkabúze i v Podvlku. Rád by som
bol, keby sa začala tento rok výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke, ktorý krajania už
dlhé roky očakávajú. A taktiež si myslím, že by bolo potrebné zorganizovať pre krajanov nejaký zaujímavý zájazd
na Slovensko, o čo javia každoročne záujem.

František Mlynarčík – predseda OV SSP
na Spiši

To, čo sa nám nepodarilo
uskutočniť v minulom roku, dúfam, že sa nám to podarí v tomto roku. Treba pozerať do budúcich dní s nádejou, lebo tá dáva
silu ísť ďalej.
Činnosť v miestnych skupi
nách na Spiši je na primeranej úrovni, čo neznamená, že
by nemohlo byť lepšie. Podľa mňa, niektoré skupiny sú
veľmi aktívne, a to aj vidieť,
niektoré sú zase naopak menej.
V niektorých dokonca krajanská činnosť stagnuje. Je to
tak preto, že nám chýbajú lokálni lídri, nastáva generačná
výmena a mladí už nie sú tak aktívni v rámci miestnych
skupín, ako boli ich predchodcovia. Neplatí to však všade.
Teším sa, že aspoň v obciach, kde sú klubovne, sa rozvíja
krajanská činnosť. Myslím si, že za tým sú aj miestni aktivisti. Dlhšie sa už rieši otázka klubovne v Nedeci a v tomto
roku by sa malo podariť pozitívne uzavrieť túto otázku.
Slovenský jazyk sa vyučuje na viacerých základných školách a dvoch gymnáziách. Je smutné, že sa neučí v Čiernej
Hore, lebo vraj nie sú záujemcovia. Bohužiaľ, je to vždy
na rodičoch, či nahlásia alebo nie svoje dieťa na slovenský
jazyk. Avšak veľmi často si nevážia možnosť naučiť dieťa
1/2014

zadarmo jazyk, čo je v dnešnej dobe vzácne. Veď koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Pokiaľ ide o bohoslužby musím povedať, že jurgovskí pán farár a kaplán zvládli
celkom slušne slovenčinu. Oceňujeme to, lebo predsa je
to pre nich cudzí jazyk a sme radi, lebo pre nás je to dôležité.
Chcel by som podotknúť fakt, že sú aj priaznivci slovenskej kultúry. Počul som u nás v kostole krásne spievať
slovenské piesne ľudí, ktorí nepochádzajú zo Spiša, dokonca v ich rodinách sa prepláca Život, lebo sa im slovenčina
páči a chcú vedieť niečo viac o susednom národe. Je to
zaujímavé, že pre ľudí zvonku je obrovskou atraktivitou
slovenská sv. omša, jazyk, slovenský spev i melódie, kým
domáci niektorí by najradšej na to zabudli, alebo sa snažia
poukazovať na to, ako na čosi menej hodnotné.
Podľa mňa, dôležitou otázkou tohto roka bude zorganizovanie celoštátneho zjazdu a potom zabezpečenie bežnej
činnosti Spolku.

Genovéva Prilinská – predsedníčka OV SSP
na Orave

Rok 2013 hodnotím pozitívne, neznamená to však, že bol
úplne ideálny. Problémy sú, boli
aj budú a vždy je potrebné hľadať vhodné riešenia.
Základom celej krajanskej
činnosti na Orave sú pravidelné
stretnutia každú stredu v klubovni v Jablonke. Raz nás je
menej, len niekoľko, inokedy je
problém pomestiť sa do malej
miestnosti. Avšak vďaka týmto pravidelným stretnutiam sa
vždy vieme dohodnúť na tom, čo by sme chceli zorganizovať. Krajania pomáhali pri organizovaní Dní slovenskej
kultúry v Podvlku, zorganizovali si zájazd na Slovensko, počas ktorého navštívili Banskú Bystricu a Harmaneckú jaskyňu, divadielko Ondrejko i ľudová hudba z Podvlka, ako
i niekoľkí sólisti vystúpili na každoročnej prehliadke Fašiangy-Ostatki v Krempachoch. Okrem toho ešte trvá obnova
podvlčianskej klubovne a verím, že tento rok sa pohne aj
výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke, na ktorý
krajania už netrpezlivo čakajú.
A ako vnímam nadchádzajúci rok 2014? Veľkej popularite medzi krajanmi sa tešia zájazdy na Slovensko, takže tento rok by sme radi zorganizovali dva. Jeden na Spiš
a druhý do Banskej Štiavnice. Taktiež už pripravujeme oblátkové stretnutie v klubovni v Jablonke. Chystáme sa tiež
na vystúpenie do Krempách na prehliadke Ostatki-Fašiangy a taktiež by sme radi ako krajanská skupina vystúpili na
Svätojánskych zvykoch v Orávke. Isto radi pomôžeme aj
v organizovaní Dňa slovenskej kultúry na Orave, takže si
myslím, že program na tento rok máme bohatý. A istotne
sa budeme aj naďalej stretávať v klubovni, takže nie je vylúčené, že spoločne pri týchto stretnutiach vymyslíme ešte
niečo zaujímavé, čo radi zorganizujeme.
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Božena Bryjová – vedúca klubovní na Orave

Na Orave majú krajania
k dispozícii dve klubovne,
v Jablonke a v Podvlku. Keďže
v Podvlku prebiehajú opravy,
v klubovni je teraz k dispozícii
len jedna miestnosť, kde nacvičuje dychovka. Rok 2013 hodnotím pozitívne. Dostali sme
finančnú podporu zo strany
gminy na niekoľko projektov,
ktoré som v priebehu roka realizovala. Týka sa to predovšetkým pracovných dielní pre deti
a mládež, ktoré mohli vyrábať veľkonočné košíčky, vianočné pohľadnice, venčeky na dušičky, farebný piesok do pohárov, vyrábali ozdoby na okná v klubovni atď. V klubovni
v Jablonke sú pravidelne organizované výtvarné dielne pre
starších, ale taktiež pre deti zamerané na zdobenie technikou nazývanou dekupáž, vďaka ktorej si v priebehu roka
šikovné ručičky oravských žien ozdobovali malé ozdobné
krabičky či vianočné gule.
Pri klubovni v Podvlku taktiež funguje detská ľudová
hudba, ktorú nacvičuje predseda MS SSP v Podvlku Krištof
Pieronek a podvlčianske mažoretky, ktoré vedie školiteľka
Anna Zboreková. Takteiž tu nacvičuje krajanská dychová
hudba pod vedením Luciána Bryju.
V Jablonke sa pravidelne stretávajú krajania, organizované sú už spomínané pracovné dielne, ako i väčšie podujatia, ako napr. každoročné oblátkové stretnutie oravských
krajanov, či vernisáže výstav. V minulom roku bola v klubovni otvorená výstava detských prác z výtvarnej súťaže
Ludwika Korkoša v spolupráci s redakciou Život, ktorá pri
tejto príležitosti odovzdala výhercom – žiakom z Oravy
vecné a knižné odmeny, ktoré v tejto súťaži získali.
Veríme, že rok 2014 bude pre slovenskú krajanskú komunitu aspoň tak dobrý, ako ten predchádzajúci. Všetkým
krajanom prajeme čo najúspešnejší rok v súkromnom i pracovnom živote a nech sa splnia plány načrtnuté vedúcimi
činiteľmi SSP.

DAR SRDCA

Do našej akcie Dar srdca sa zapojili: krajanka Michalina Gazur, rodená Knapčíková z Mikołowa, ktorá
venovala sumu 2400 zlotých pre kultúrnu činnosť MS
SSP na Sliezsku, krajania Terézia a Jozef Špernogovci z Kacvína sumou 150 zlotých a krajania Anna a Ján
Magierovci z USA sumou 100 USD, ktorí to venovali
Spolku Slovákov v Poľsku.
Srdečne ďakujeme!
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispievať na adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce,
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao
S.A. III/O Kraków, 36-1240-2294-1111-0000-37086972.
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Časť rodiny Sojovcov

Rodina obdarená talentom
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto MM-M, ARCHÍIV SOJOVCOV
Ak v nedeľu zájdete na slovenskú sv. omšu do Kacvína, z chóru sa k vám budú vinúť krásne a lahodné tóny slovenských omšových piesní. To za organom sedí, hrá a spieva kacvínsky rodák
Andrej Soja. V tomto novom roku 2014 to bude už neuveriteľných päťdesiat rokov, čo svojím umením sprítomňuje sviatočné,
ale aj všedné dni všetkým ľuďom, ktorí zavítajú do kacvínskeho
kostola. Organ pritom nie je jediný hudobný nástroj, na ktorom
dokáže zahrať. Môžete ho vidieť aj za harmóniom, s harmonikou,
či s trúbkou v miestnej dychovke. Andreja Soju majú preto všetci
radi, lebo kde sa objaví, tam zavládne veselá a
dobrá nálada.
Hudobný talent zdedil po svojich predkoch. Nevšedne nadaný, a to nielen v oblasti hudby, bol Andrejov dedo Martin
Soja. Život nemal ľahký, keďže už ako malému chlapcovi mu zomreli obaja rodičia,
a tak sa musel veľmi skoro postarať o seba
sám. Dvakrát odišiel za zárobkom do Ameriky, kde ťažko pracoval v bani, aby sa nakoniec vrátil späť do Kacvína. Už ako malý
chlapec bol veľmi zvedavý a chcel vedieť,
ako veci fungujú. Keď mu nešlo do hlavy,
ako je možné, že hodiny idú, rozobral ich,
aby pochopil princíp a potom ich naspäť
zložil. Neskôr dokázal opraviť každé hodinky... Vo všeobecnosti bol manuálne
zručný. Na potoku si postavil malú pílu,
kde rezal dosky, pričom vedel opravovať a
vyrábať nielen nábytok, ale taktiež rôzne
hudobné nástroje. Keď sa vrátil z Ameriky, opravil dokonca aj kacvínsky organ,
s ktorým si domáci dlho nevedeli rady.
A nielenže ho opravil, ale taktiež naladil,
čo je v súčasnosti práca pre vysokokvalifikovaného odborníka. O jeho mimoriad6

Martin Soja st.
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nom hudobnom nadaní svedčí aj to, že dokázal zahrať na
ktoromkoľvek hudobnom nástroji. Keď bol kapelníkom
kacvínskej dychovky, ak niekto chýbal, zobral jeho nástroj
a hral namiesto neho. Okrem toho napísal noty pre všetky nástroje v dychovke, pričom kacvínska hudba pod jeho
vedením dokázala zahrať aj náročnejšie skladby, ako napríklad Rákoczyho pochod. Dlhé roky bol Martin Soja tiež
kacvínskym organistom.
U Andreja, ktorý sa narodil na sklonku medzivojnového
obdobia – 5. novembra 1938, sa prejavil jeho hudobný talent už v detskom veku, keď mal približne šesť rokov. Dedo
Martin mal totiž pod šopou veľa starých trubiek, ktoré
z času na čas opravoval. Malý Andrej raz za ním zašiel, či
by mu jednu maličkú trúbku nepožičal,
aby si mohol zahrať pri pasení kráv. Dedo
mu samozrejme trúbku dal a po týždni ho
vyzval: „Duhni ze daco!“. Andrej na jeho
veľké prekvapenie začal hrať rôzne pesničky, ktoré predtým počul. Dedo, vidiac jeho
nadanie, sa tak stal jeho prvým učiteľom.
Postupne ho začal učiť noty a naučil ho
tiež hrať na harmónium. Večer, keď bolo
trošku voľna, si spoločne sadli do izby –
dedo Martin k peci a Andrej k harmóniu.
Martin počúval, ako Andrej hrá a keď zahral falošný tón, ukázal mu, ako to má byť
správne. Takto strávili spoločne aj posledný Martinov večer na tomto svete.
Od desiatich rokov už hral Andrej v dychovke. Keď bol ešte mládenec, otec ho
dal do Nového Targu, aby sa vyučil za kapelníka. Bol tam tri mesiace, pričom sa naučil písať zložitejšie partitúry. Aj tu si všimli
jeho talent a tak hrával na veži v Novom
Targu duo na trúbke. Krásne podmanivé
tóny, ktoré sa šírili mestom, Andreja natoľko očarili, že po návrate domov, zaviedol
tento zvyk aj v Kacvíne. Každú nedeľu ráno
šiel spoločne s kolegom na zvonicu, odkiaľ
1/2014

KACVÍN

Kacvínska kapela s folklórnym súborom
U Sojovcov je záujem o hudobné nástroje už od malička

V roku 1964 sa Andrej Soja stal organistom i mladoženáčom

stve však bolo veľa a času na cvičenie málo, preto na tieto
skúšky nakoniec už nešiel.
Hudba ale navždy ostala jeho veľkou láskou a nikdy sa jej
neprestal venovať. Ako sám žartom hovorí: „Prehral som
celý život“. Už v 50-tych rokoch, keď si zadovážila miestna
skupina Spolku Slovákov v Kacvíne akordeón, naučil sa na
ňom hrať a zorganizoval kapelu, v ktorej boli okrem neho
ďalší traja Kacvínčania. Hrali spoločne viac ako 30 rokov na
rôznych zábavách, svadbách, či na Silvestra, a to v blízkom
okolí, ale taktiež na Slovensku. Andrej pritom písal podľa sluchu pre kapelu všetky noty. Spomína si, že ako malí
chlapci chodili ich kapelu počúvať aj nadaní rómski hudobníci z Nedece, medzi inými husľový virtuóz, ktorého dnes
nazývajú „čardášovým kráľom“ Mikuláš Čureja, vystupujúci po umeleckým menom Miklosz Deki Czureja, či jeho
brat Marek, s ktorým v 80-rokoch 20. storočia spoločne
nahrali hudobný nosič Traden Roma.

hrali na trúbkach pekné ťahavé pesničky. Lahodné tóny sa
niesli celou dedinou, ľudia vychádzali na ulicu a počúvali.
Ďalšie hudobné vzdelanie získal Andrej v Krakove, kde
chodil pol roka na doučovanie
organistov. Krakovskí profesori
si taktiež hneď všimli jeho talent, keďže takmer bez vzdelania dokázal zahrať aj ťažšie
skladby. Na zdokonaľovanie
však bolo potrebné veľa cvičiť,
a to mu, bohužiaľ, znemožnili
ďalšie udalosti. V roku 1958
totiž náhle zomrel otec a keďže sestry už neboli doma,
mama zostala sama. Musel
sa preto vrátiť pracovať na
gazdovstvo. A hoci krakovskí
profesori nechceli, aby nadaný mládenec zo školy odišiel,
Andrej nemal iné východisko.
Tak mu aspoň poradili hudobníka v Szaflaroch, ku ktorému
mal chodiť na doučovanie
a následne prísť do Krakova
zložiť skúšky. Práce na gazdov- Hrať Andreja na harmóniu naučil dedo Martin
ročník 56
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Hraním v kapele sa Andrejove hudobné aktivity
nekončili. Dlhé roky chodil
každoročne ohrávať máje,
ktoré kacvínski chlapci v noci postavili a ráno
o štvrtej prišli po neho,
aby stihli do večera prejsť
cez celú dedinu. Prihrával
tiež kacvínskemu folklórnemu súboru, s ktorým sa trikrát dostal aj na Slovensko.
Počas jedného takéhoto
pobytu v Detve nahral jeho
umenie Slovenský rozhlas.
Hudobné nadanie uplatnil Andrej Soja so svojimi vnučkami na Fašiangoch – Ostatkoch v Krempachoch
taktiež pri nácviku pašií a
mužského súboru na štyri
Nevšedný hudobný talent, ktorým je obdarená rohlasy, či pri hraní v miestdina
Sojovcov, si jej členovia nenechali len pre seba, ale
nom divadielku. Určité obprostredníctvom
pôsobenia v rôznych hudobných zoskudobie viedol kacvínsku krapeniach
ho
rozdávajú
ďalej. Samotný Andrej, ak za ním
janskú dychovku a takmer
tradičné sú jeho vystúpenia prišiel niekto s prosbou, aby ho niečo naučil, si vždy naV dychovke hrá Andrej Soja od svojich
desiatich rokov dodnes
na Fašiangoch-Ostatkoch v šiel pre neho aspoň chvíľu času. Hudobné základy u neho
získalo viacero hudby chtivých Zamagurčanov, napríklad
Krempachoch.
Ako sme už v úvode spomínali, v roku 1964 sa Andrej aj Michal Król, ktorý dnes študuje na uznávanom slovenstal, podobne ako jeho dedo Martin, kacvínskym organis- skom konzervatóriu v Žiline. Andrej Soja je tak už vyše pol
tom. V tom istom roku sa taktiež oženil a spolu s manžel- storočia nositeľom vzácnych miestnych tradícií, ktoré, tak
kou Helenou sú svorne dodnes. Vychovali spoločne štyri ako jeho predkovia, odovzdáva ďalej a aj vďaka nemu sú
deti, ktoré už majú vlastné deti a väčšina z nich má hudbu, stále živé v srdciach mnohých ľudí. A nielen to... Je zároveň
ako sa hovorí, v krvi. Syn Ján hrá trochu na gitare. Ďalší poslom veselosti a radosti, a to bez ohľadu na to, či drží
syn Jozef žije v Nedeci. Má jedného syna Lukáša, ktorý v ruke hudobný nástroj. Stále s úsmevom na tvári, rozdáva
hrá na keyborde. Najmladší Ondrej má štyri deti, ktoré sú svoj talent a pozitívne emócie pre všetkých bez rozdielu,
ešte malé, ale všetky už teraz radi spievajú, tancujú a je a to je jeden z najkrajších darov, ktorý môžeme od niekoho
len otázkou času, kedy sa chytia nejakého hudobného ná- v živote dostať.
stroja. Jediná dcéra Alžbeta vyštudovala na Slovensku, učí slovenský
i poľský jazyk na miestnej základnej
škole, pričom nacvičuje s deťmi
rôzne predstavenia. Sama veľmi
pekne spieva. Aj Alžbetin manžel
Władysław vniesol do rodiny trochu hudobného ducha – hrá na gitare a skúšal to i na klavíri, či flaute.
Vynikajúci hudobný sluch zdedili
ich obidve dcéry. Staršia Alžbeta sa
venovala hudbe už od prvej triedy
základnej školy – najskôr hrala na
husliach, neskôr na klarinete a ako
samouk na gitare. V súčasnosti hrá
v kacvínskej krajanskej dychovke na
saxofóne. V dychovke na flaute hrá
aj mladšia Patrícia. Podobne ako
staršia sestra hrala už od svojich
šiestich rokov, avšak na piane a má
dokonca za sebou už aj pôsobenie
v miestnej kapele. Zdedila vynikajúcu pamäť, čo jej umožňuje zahrať
Vždy v dobrej nálade s obľúbeným harmóniom
akúkoľvek melódiu z počutia.
8
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M. Rybár (v strede) spolu s dychovkou z Malej Lipnice

MALÁ LIPNICA

Hudba mojím živlom
autor MARIÁN SMONDEK

Hudobníka a kapelníka Miroslava Dušana Rybára najlepšie poznajú krajania v Malej Lipnici a viacerí si ho pamätajú i v Jablonke.
Ostatní krajania si ho môžu pamätať predovšetkým z prehliadok
dychových hudieb, na ktorých vystupoval z malolipnickou dychovkou, ktorú viedol celých 20 rokov. Ako sa vôbec dostal do Malej
Lipnice a kadiaľ viedli cestičky jeho osudu, sme sa prednedávnom
opýtali jeho samého.

M

iroslav Rybár sa narodil 13. septembra 1933 v Ružomberku v pekárskej rodine. Avšak hudba mu
učarila od raného detstva a keďže Ružomberok už
v tom obdobím bol mestom na vysokej kultúrnej úrovni,
mal tam možnosť rozvíjať sa aj po hudobnej stránke. Rád
taktiež športoval, hrával futbal, volejbal, pingpong.
Na Oravu, do Trstenej sa dostal ako učiteľ v roku 1955, avšak dlho sa týmto povolaním nezaoberal. Od februára 1957
do roku 1961 bol riaditeľom Okresného domu osvety v Trstenej. V roku 1960 rušili okresy Trstená a Námestovo a s nimi aj
domy osvety a tak sa vrátil do školstva. V roku 1961 otvárali
učňovské stredisko, ktorého bol riaditeľom 4 roky. Potom vytvorili krajské učilište a on zostal na kádrovom oddelení, kde
sa zaoberal výchovou kádrov. - Keďže som vedel jazdiť aj na
kombajne, cez prázdniny som chodil po žatvách po celom Slovensku. A tak tomu bolo aj v 1968. Vďaka tomu, že som v lete
1968 bol na kombajne, nezapojil som sa do žiadnych udalostí
a tak mi v 1969 navrhli, aby som sa stal riaditeľom Okresného
domu osvety v Dolnom Kubíne. Tu som nakoniec pracoval do
1973,– spomína na rušné roky Miroslav Rybár. V tomto období nadviazal spoluprácu s Kultúrno-sociálnou spoločnosťou
Čechov a Slovákov v Poľsku. Od tohto momentu začali často
vystupovať oravské hudobné, divadelné súbory, folklórne
skupiny a jednotlivci na podujatiach v poľskej časti Oravy, alebo Spiša a krajanské súbory a dychovky z Poľska prichádzali
zasa na Slovensko.
V roku 1973 sa stal riaditeľom Mestského kultúrneho
strediska v Trstenej a vrátil sa späť ku kultúrnej činnosti
v meste. Už v roku 1959 rozbehol vydávanie lokálnych novín
Trstenský hlas, ktoré v istom momente vychádzali nepravidelne, avšak od roku 1973 sa stali mesačníkom a vychádzajú
dodnes.
V roku 1959 založením detskej dychovej hudby ISKRA pri
Okresnom dome osvety v Trstenej sa zachraňovala budúcnosť miestnej dychovej hudby. V tom čase dychovka pôsobila pri požiarnom zbore. Nebyť tohto kroku, dnes dychová
hudba v Trstenej je len v spomienkach. Iskra bola základom
pre budúcu Oravanku, ktorú som zakladal a neskôr dlhé
roky osobne viedol.
ročník 56

V roku 1977 na fašiangy sa mu podarilo pripraviť scenár
a nacvičil s hudobníkmi dychovej hudby v Trstenej zábavné
pásmo „Pochovanie basy“ a zorganizovať I. ples hudobníkov.
Obrad pochovávania basy pretrval na plese sedem ročníkov.
Bol organizátorom Oravského hudobného leta, ktorého sa
vlani na Slaníckom ostrove umenia uskutočnil už 37. ročník.
Prvé roky tento festival organizovala Trstená, keď však pán
Rybár prešiel do dôchodku a presťahoval sa do Námestova,
spolu s ním prešiel pod Námestovo aj tento festival. Isté obdobie sa dokonca zaoberal aj kúzelníctvom.
Taktiež stál pri zrode Trstenskej krídlovky. Jej prvý ročník
sa uskutočnil v roku 1991. Totižto, po prevrate pomaly zanikali príležitosti, na ktorých by sa oravské dychovky mohli
prezentovať svojou hrou a Trstenská krídlovka sa stala pre
nich povzbudením. Prvé roky boli pozývaní na prehliadku aj
odborníci z oblasti hudby za účelom odborného poradenstva. V Námestove sa zaangažoval M. Rybár do „Námestovského dychfestu“, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku
2000.
Prvú ponuku viesť dychovku v Lipnici dostal deň pred vyhlásením vojnového stavu v Poľsku, teda ešte v roku 1981.
V ten deň koncertoval s Oravankou na podujatí v Hornej
Zubrici. Avšak táto možnosť sa na niekoľko rokov zastavila,
a opäť sa objavila o pár rokov neskôr, keď ho oslovil Eugen
Mišinec, ktorý bol v tom čase riaditeľom Oravského centra
kultúry v Jablonke a zároveň predsedom Spolku Slovákov
v Poľsku. - Dohodli sme sa s pánom predsedom, že budem
viesť dychovku v Malej Lipnici. Nevedel som, kam idem,
aká je to hudba a ako dlho tam budem. Mal som problém,
lebo som nepoznal poľský jazyk. Pomyslel som si vtedy,
že hudba a noty sú na celom svete jednaké, tak to musím
zvládnuť. Orchester už síce jeden rok existoval, ale členov
bolo málo, ktorí vedeli čo to z hudby. Väčšinou starí páni
- roľníci. Začiatky boli ťažké. Neboli noty. Kostolné piesne
som nepoznal, ale v kostole na dedine sa musí hrať. Museli
mi piesne zaspievať, aby som ich rozpísal na hudbu a naučil hrať. Zistil som, že ma čaká ťažká práca. Mal som chuť
vzdať sa toho, lebo nik nemal hudobné vzdelanie, ale spoznal som veľkú chuť hudobníkov cvičiť a pracovať. Postupne som vytvoril program kostolných piesní. Zaujímavá bola
pre mňa účasť na skúškach. Skoro 95%. To ma držalo a aby
sa rýchlejšie učili dal som im prepisovať noty nástrojov, na
ktorých hrali. Bola to zdĺhavá práca, ale priniesla výsledok.
Nakoniec som do Malej Lipnice jazdil 20 rokov. – Za tie roky
M. Rybár zabezpečil generačnú výmenu hudobníkov a vytvoril mladý nádejný orchester. Popri Lipnici však nacvičoval
5 rokov aj v Jablonke. Jablonský kapelník Marián Omylák ho
poprosil o pomoc, či by ho na rok nezastúpil, pokiaľ sa nevráti z Ameriky. Zastupoval ho nakoniec 5 rokov a ten sa ani
potom nevrátil. Práce mal kapelník naozaj dosť. Doobeda
Jablonka, poobede Lipnica každú nedeľu, plus sviatky, svadby, pohreby atď. Nakoniec za svoju činnosť dostal striebornú medailu za zásluhy od Zväzu DPZ Poľskej republiky.
Dnes je už známy oravský kapelník na zaslúžilom dôchodku. A či sa nudí? Isto nie, veď hudbe sa venuje naďalej
a každý mesiac organizuje hudobný večierok pre dôchodcov
v Námestove. Prajeme mu teda, nech mu tento elán vydrží
čo najdlhšie, veď hudba je krásnym darom oslovujúcim srdcia mnohých.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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HORČIČNÉ ZRNKO
12. 1. 2014
Krst Krista Pána
(Mt 3, 13 – 17)
Sviatok Pánovho krstu je pokračovaním udalosti Zjavenia Pána. Pri krste sa zjavil Ježiš ako Boží syn a proti
každej pochybnosti zaznel pri tejto udalosti potvrdzujúci
Boží hlas. Okolnosti a dianie v Betleheme, kde sa narodil,
ostali v srdci a v pamäti iba niekoľkých svedkov. Nasledovalo tridsaťročné mlčanie v Nazarete, ktoré urobilo Ježiša podobného
svojím súčasníkom. Pri Jordáne končí etapa Ježišovho skrytého života.
Dôsledok zjavenia je zahrnutý v Otcových slovách: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ (Mk 9,7).
Máme počúvať Ježiša, ktorý k nám
hovorí z evanjelia v Božom mene.
Nemáme obracať svoju pozornosť
iba nato, čo nám hovorí a odporúča. On chce, aby sme mu uverili, aby
sme sa vierou primkli k nemu a prijali ho skôr, ako prijmeme jeho slovo. V krste môžeme vidieť dvojaký
pohyb, aký sme mohli vidieť na ceste mudrcov a ktorý je hlavnou ideou
zjavenia. Boh ide v ústrety človeku,
ale ten má vierou smerovať k Bohu.
Pokorný a nenápadný Ježiš, ktorý prišiel k Jánovi, je ten
istý Ježiš, ktorý k nám prichádza tajomne ukrytý v spôsobe chleba a vína. My ho máme prijímať tými istými slovami ako Ján Krstiteľ pri vode Jordána: „Hľa, Boží Baránok,
ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1, 29).

19. 1. 2014
2. nedeľa v Cezročnom období
(Jn 1, 29 – 34)
„... sníma hriech sveta.“ (Jn 1, 29). Hriech celého sveta? Hriech ďalekej minulosti? Hriech svojich súčasníkov,
ktorí ho odmietali a podieľali sa na jeho smrti? Či azda
hriech veľkých hriešnikov súčasnosti, ktorí kradnú, týrajú,
zabíjajú? Na Ježiša pri Jordáne sa nedá pozerať bez toho,
aby sme svoj zrak nepozdvihli ku krížu a pri tomto pohľade priznali: „Pozdvihnutý na kríž sníma každý môj hriech
a kvôli tomu vylial poslednú kvapku krvi!“
Svetské ríše a kráľovstvá sa vždy vysporiadajú s opozičnými živlami. Nepriatelia musia byť premožení. Ľudstvo
sa hriechom dostalo do opozície voči Bohu. Ale keď Boží
syn prichádza a kladie základy Božieho kráľovstva na zemi,
otvára jeho dvere pre opozičných hriešnikov. Cirkev ho
nasleduje a naďalej necháva otvorené dvere, ba priťahuje
hriešnikov do svojho stredu, aby ich liečila. Kardinál Špidlík
píše o Cirkvi ako o živom organizme, ktorý oživuje choré
údy prúdením vlastnej krvi. Cirkev je matka, ktorá prijíma
10
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syna do domu, hoci sa dopustil niečoho zlého. Kde sa inde
môže postaviť na nohy, ak nie tam?

26. 1. 2014
3. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 4, 12 – 23)
„Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za
Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým,
čo sedeli v temnom kraji smrti.“ (Mt 4,
15 – 16). Sv. Matúš zacitoval proroka
Izaiáša. Kraj, ktorý sa spomína v časoch proroka, padol do područia Asýrčanov. Prorok Izaiáš skryl do proroctva
myšlienku, že na Galileu síce dopadlo
Božie dopustenie, ale ako prvá zakúsi
spásu. Židia zvýrazňovali tie proroctvá
o Mesiášovi, ktoré sa sústredili na Jeruzalem. Ježišovi súčasníci očakávali,
že Mesiáš sa ukáže vo svätom meste
Jeruzalem a v Jeruzaleme bude v chráme vyhlásený za kráľa. Z Jeruzalema
mal potom vládnuť celému Izraelu.
Keď čítame proroctvá, rozumieme im
inak, ako ich prijali a chápali ľudia vyvoleného národa. Podstatou je zmena
života a nie to, či Mesiáš príde zo severu či juhu a či bude niektorý národ zvlášť uprednostňovať.
Božie kráľovstvo je univerzálne a ohlasovaním pokánia Ježiš
nikoho neuprednostnil ani nevylúčil.

2. 2. 2014
4. nedeľa v Cezročnom období
Obetovanie Pána
(Lk 2, 22 – 32)
Simeonovou odpoveďou na dar Mesiáša bol chválospev Bohu. Uvidel spásu, ktorú Boh pripravil pre všetky národy. Potom požehnal Jozefa a Máriu, ktorí sa divili
slovám o ich synovi Ježišovi. Sv. Lukáš, ktorý najčastejšie
spomína Pannu Máriu, zahrnul do evanjelia i slová, ktoré
Simeon adresoval Božej matke: „On je ustanovený na pád
a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč,
aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2, 34 – 35).
Mária je pre evanjelistu Lukáša nielen výnimočnou osobou. Panna Mária je symbolom dokonalého Izraela, ktorá
zrodila vo svojom tele Mesiáša a iba ona sa ním môže tešiť
a rovnako i trpieť. Autor Apokalypsy neskôr vyjadril tú istú
pravdu vo vzťahu k všetkým učeníkom Ježiša Krista. Kto
patrí ku Kristovi – ako Mária – musí žiť jeho radosťami a trpieť jeho bolesťami.
Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Jubilanti Grobarčíkovci z Orávky

JUBILANTI

autor MARIÁN SMONDEK
V manželstve je krása... Asi tak by som charakterizoval krajanov Jozefa a Annu Grobarčíkovcov z Orávky jednou vetou a túto
krásu prežívajú spoločne už 62 rokov. Keď som ich navštívil, práve
sa vrátili z nákupov. Napriek veku vôbec nevidieť, že by ich bol
život unavil, a pritom ho ľahký nemali, a s úsmevom sa zarozprávali do histórie svojho života.

J

ozef Grobarčík sa narodil 23. septembra 1927 v Dolnej Zubrici v slovenskej roľníckej rodine Karola a Márie
Grobarčíkovcov. Bol najstarší spomedzi štyroch súrodencov, mal ešte dvoch bratov a jednu sestru. Odmalička
však vyrastal v Orávke u starých rodičov zo strany matky,
Antona a Terézie Rafáčovcov. Tu vyrástol, našiel si prácu
a nakoniec aj manželku. Tu taktiež chodil do školy, prvých
5 tried absolvoval po poľsky, posledné dve po slovensky.
Okrem školy mal však aj mnoho iných povinností pri práci
na gazdovstve starých rodičov. Na detstvo si však spomína rád, veď bolo okrem povinností aj plné hier s rovesníkmi a zaujímavých príhod, ktoré počúval od starého otca.
V Orávke zažil začiatok druhej svetovej vojny, užil si aj kopanie zákopov pri prechode frontu. Na prahu dospelosti,
v roku 1946, odišiel spolu s ďalšími Oravcami za prácou
do Československa. Najskôr robil na stavbe v Brne, potom
do roku 1949 v celulózke v Turčianskom sv. Martine. Späť
do Orávky sa vrátil cez tzv. zelenú hranicu. Počas pobytu
na Slovensku sa vyhol vojenskej službe, takže po návrate
domov ho preložili do zálohy.
Anna Grobarčíková sa narodila 30. decembra 1929 v
Orávke v rodine Štefana a Márie Poláčekovcov. Mala šiestich súrodencov, spolu s ktorými pomáhala rodičom na
neveľkom gazdovstve. Jej mama bola šikovná kuchárka
a Anna sa rýchlo učila, až sa nakoniec aj z nej stala vynikajúca kuchárka.
Napriek tomu, že Jozef i Anna vyrástli v Orávke, do oka
si padli na Slovensku v Martine, kde pracoval Annin brat
a ona ho tam často navštevovala. Po návrate do Orávky Jozef pracoval dva roky v miestnom obchode, ktorý mal jeho
ujo. Na spoločnej ceste manželského šťastia urobili manželia Grobarčíkovci prvý krok 21. februára 1952 v kostole
sv. Jána Krstiteľa v Orávke. Sobášil ich dp. Józef Kocanda.
Keďže Jozefovi starí rodičia zomreli ešte počas jeho pobytu
na Slovensku, prvé dva roky bývali mladomanželia u Anniných rodičov. Dom, v ktorom bývajú dodnes, získali výmenou od tamojších rehoľných sestier a sestričkám postavili
na výmenu neďaleko kostola. V roku 1954 sa teda presťahovali do svojho. V roku 1955 začal Jozef pracovať v zberni
mlieka v Jablonke a neskôr ako referent výkupu hospodárskych zvierat. V roku 1958 však odišiel na Ostravsko do
bývalého Československa, kde pracoval až do roku 1975.
Najprv sa zamestnal ako tesár a neskôr ako žeriavnik. Dodnes má odložené viaceré diplomy a čestné uznania, ktoré dostal za vzornú prácu. V roku 1975 však musel odísť
kvôli vážnym problémom s bedrovými kĺbmi do dôchodku.
ročník 56

Nakoniec kvôli nim strávil isté obdobie života v nemocniciach, kde absolvoval viaceré operácie.
Po tých operáciách o behaní po svete už myslieť nemohol, a keďže bol viac doma a bol šikovný, občania si ho
v roku 1989 zvolili za richtára obce. Túto funkciu plnil nakoniec tri volebné obdobia. Aj keď sa s richtárčením spájalo množstvo administratívnej práce, nikdy sa nesťažoval,
pretože ho to bavilo.
Anna bola celý čas doma a obriaďovala spolu s deťmi,
ktorých sa im do manželstva narodilo päť, celé gazdovstvo. Popritom si však celé roky vyvárala chutné a zdravé
obedy pre turistov z celého Poľska, ktorí Orávku rok čo rok
navštevovali. Ako si Anna spomína, všetko, čo turistom
ponúkali, muselo byť čerstvé a kvalitné. Nikdy nekupovali
hotové mäsové výrobky, ale si všetko pripravovali doma.
A vďaka tomu vedeli, že všetko, čo dávajú na stôl, je naozaj
dobré a kvalitné. Potvrdením toho, že jedlo bolo aj zdravé,
je isto ich krásny vek, ktorého sa spoločne v šťastí dožili.
Dnes sa už síce gazdovskou prácou a ani varením pre turistov nezaoberajú, šťastie do domu im pravidelne vnáša ich
pätnásť vnúčat a pätnásť pravnúčat.
Dodám len, že obaja manželia sú dlhoročnými členmi
nášho Spolku a vernými čitateľmi Života. Slovenčina im
bola od mladosti blízka, a vlastne dodnes sa radi po slovensky porozprávajú.
Manželom Jozefovi a Anne Grobarčíkovcom želáme
k ich krásnemu tohtoročnému manželskému jubileu pevné zdravie a mnoho pekných a šťastných chvíľ v kruhu svojich najbližších.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Pripomenieme si v roku 2014
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
1514

500. výročie „večitého pripútania roľníkov k pôde“

V 16. storočí ohrozovala z juhu Uhorsko turecká invázia, a tak v apríli 1514
vyhlásil ostrihomský arcibiskup ako pápežský legát pápežskú bulu o zvolaní krížovej výpravy proti Turkom. Výprava sa však nakoniec nekonala a štyridsaťtisícová armáda, zložená prevažne zo sedliakov na čele so sedmohradským zemanom
Jurajom Dóžom, sa obrátila proti šľachte a vypuklo tzv. Dóžovo povstanie, ktoré sa šľachte podarilo potlačiť až koncom júla. Ako dôsledok prijal 18. októbra
1514 stavovský snem v Budíne niekoľko zákonov namierených proti sedliakom
ako napríklad zákaz nosenia zbrane, zákaz voľného sťahovania sa, „večité pripútanie k pôde“, či základné daňové a pracovné povinnosti voči vrchnosti. Prijatie
nevoľníctva malo pre roľníkov, ktorí tvorili podstatnú časť obyvateľstva severného Spiša a hornej Oravy, ďalekosiahle následky, keďže bez povolenia zemepána
nemohli zmeniť bydlisko, povolanie, ani iné stránky svojho života a života svojich
detí. Ich postavenie sa podobalo otroctvu, s tým rozdielom, že ich nemohli predať. Nevoľníctvo bolo v Uhorsku zrušené v roku 1785, poddanstvo v roku 1848,
ale v niektorých oblastiach, ako napríklad v Nedeci, Falštíne a Fridmane, v istej
forme pretrvávalo až do medzivojnového obdobia.

15

16

Tzv. Tripartitum zavádzalo nevoľníctvo v Uhorsku

300. výročie narodenia Romualda Hadbavného

1714

Dňa 10. novembra 1714 sa v Jánovciach narodil opát kamaldulského rádu
v Červenom Kláštore páter Romuald Hadbavný. Pod jeho vedením vznikli v tomto zamagurskom centre vzdelania skvostné diela slovenskej literatúry a filológie
18. storočia ako prvý preklad Biblie – Písma Swaté Biblie Slowenské aneb Písma
Swatého částka I-II, známy aj ako tzv. Kamaldulská Biblia, latinsko-slovenský slovník so stručnou gramatikou – Syllabus dictionarij latino-slavonicus, či preklad
náboženských piesní Ľudovíta Blosia do slovenčiny. Zamagurie tak bolo jedným
z prvých centier slovenského národného hnutia v Uhorsku, pričom spomínané
diela vznikli ešte pred uzákonením spisovnej slovenčiny Antonom Bernolákom.
1754

260. výročie úmrtia Jána Grotovského

Prvá strana Kamaldulskej Biblie

17

18

V januári 1754 skonal v Orávke kňaz Ján Grotovský, ktorý pôsobil vo viacerých farnostiach hornej Oravy. V Podvlku zložil fundáciu 200 zlatých na byt
pre misionára Petra Serafína Bossányiho, ktorý kázal na Orave, Liptove a Spiši
v slovenskom a nemeckom jazyku a svojím pôsobením tak pripravil pôdu pre presadenie bernolákovskej slovenčiny. Do Orávky prišiel v roku 1737.
Pochovaný je v miestnej kaplnke Bolestnej Panny
Márie.

1

110. výročie úmrtia Jána Jablonského

Dňa 16. apríla 1904 skonal v Hornej Zubrici slovenský kňaz a vlastenec, rodák z Jablonky Ján Jablonský. Študoval filozofiu v Jágri a teológiu v Pešti. Za kňaza bol vysvätený
v roku 1842. Pôsobil ako kaplán v Zubrohlave, Ružomberku, Veľkej a Nižných Ružbachoch
a ako farár v Mníšku nad Hnilcom, Kolačkove, Mlynici, Starej Ľubovni a najdlhšie, v rokoch
1854 – 1898, práve v Hornej Zubrici, kde je aj pochovaný. Podľa ručne písanej kroniky
o slovenských kňazoch celý svoj život podporoval všetko „čo slúžilo ku cti cirkvi a národa“.
12
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420. výročie nadobudnutia „nedeckého panstva“ Horvátovcami z Plavča

4
1594

340. výročie schválenia erbu Vilčekovcov
1674

Po potlačení povstania Gašpara Piku na hornej Orave nobilitoval v roku 1673 cisár Leopold
za pomoc pri jeho potlačení niektorých hornooravských šoltýsov. Medzi inými udelil zemiansky
titul aj príslušníkom rodiny Vilčekovcov z Podvlku. O necelý rok, 22. februára 1674, cisár Leopold
schválil taktiež ich rodinný erb, ktorý je totožný s erbom Bukovinskovcov a Moniakovcov. Tvorí
ho v modrom štíte na zelenej pažiti strieborný vlk, v pravici so striebornou šabľou, ľavicou zhora
držiaci strieborný grécky tlapovitý kríž. Spod koruny na otvorenej turnajovej prilbe splývajú vľavo modro-zlaté a vpravo červeno-strieborné prikrývadlá. Klenotom je vlk ako v štíte.

290. výročie narodenia frátra Cypriána

4

1724

Dňa 28. júla 1724 sa v sliezskych Polkoviciach narodil Franz Ignatz Jäschke – legendárny mních
Cyprián, ktorý bol od roku 1756 až do svojej smrti 1775 príslušníkom kamaldulskej rehole v Červenom Kláštore. Patril medzi vzdelaných rehoľníkov svojej doby – zaoberal sa medicínou, botanikou,
farmáciou, alchýmiou, mechanikou i kozmológiou. Bol skúseným liečiteľom a po svojom príchode
do kláštora tu spravoval lekáreň, ktorá patrila k najstarším v strednej Európe. Svoje poznatky zaznamenal do unikátneho Herbára, ktorý obsahuje 283 exemplárov rastlín, pričom pri každej z nich
je uvedený názov v niekoľkých jazykoch, zvyčajne po latinsky, nemecky, grécky, poľsky a slovensky.
Zároveň sa tu nachádzajú jeho poznatky o chorobách a tiež návody na ich liečenie. K frátrovi Cypriánovi sa viaže legenda, podľa ktorej skonštruoval funkčný lietajúci stroj, ktorý však musel spáliť. Herbár mnícha Cypriána

180. výročie úmrtia Jána Karola Ďurčáka

4

4

Koncom 16. storočia získal veľkú časť majetkov na Zamagurí rod Horvát-Paločay z Plavča. Skupovanie začal Juraj,
ktorý v roku 1589 kúpil hrad Dunajec so všetkými jeho majetkami. Táto kúpnopredajná zmluva bola potvrdená v Prahe 1. mája 1594 cisárom Rudolfom II. Na jej základe získal Juraj Horvát od Alberta Laszkého za 20 tisíc uhorských
zlatých hrad Dunajec a s ním Nedecu i obce Fridman, Matiašovce, Tribš, Jurgov, Veľká Rovňa, Nová Belá a majere
Falštín, Foľvark (dnešné Stráňany), Durštín, Malý Durštín i rozsiahle pasienky až po úpätie Belanských Tatier. Okrem
nedeckého panstva nadobudli Horvátovci formou zálohu aj červenokláštorské panstvo, odkúpili späť od lendackých
rehoľníkov Nižné Lapše a Spišské Hanušovce, doosídlili takmer vyľudnené zamagurské osady a v hornatejších oblastiach založili ďalšie obce, a to: Hágy, Jezersko, Malú Frankovú, Zálesie, Osturňu, Čiernu horu, Lapšanku a Repiská.

1834

Dňa 8. júna 1834 zomrel vo Viedni rodák z Hornej
Zubrice, vojak a diplomat Ján Karol Ďurčák. Hoci študoval
právo a filozofiu, po skončení štúdií vstúpil do Habsburského vojska, kde sa vypracoval na veliteľa husárskeho
oddielu, člena hlavnej vojenskej rady, pričom postupne
nadobudol titul podplukovníka. Vďaka jeho diplomatic-

170. výročie narodenia Štefana Pirončáka
1844

Dňa 22. februára 1844 sa v oravskej obci Kňažia,
ktorá je v súčasnosti mestskou časťou Dolného Kubína, narodil kňaz, vydavateľ a slovenský vlastenec
Štefan Pirončák. Štúdium teológie úspešne ukončil
na Pazmáneume vo Viedni a za kňaza bol vysvätený
14. novembra 1866. Pôsobil v Sedliackej Dubovej, Hladovke, Ružomberku, Oravskom Podzámku, Trstenej
a od roku 1902 v Jablonke, kde založil ružencový spolok a redigoval i vydával slovenský náboženský časopis
Kráľovná svätého Ruženca. Počas pôsobenia v Trstenej
zostavil a vydal v slovenskom jazyku Obrázkové sväté
čítanie a evanjelia na nedele a sviatky katolíckeho cirkevného roka s vyznaním katolíckej viery a modlitbami
a spoločne s cirkevným historikom a kubínskym dekaročník 56

kým schopnostiam Rakúsko pripojilo k monarchii celé
okolie Tignala a Gordolo s ďalšími siedmymi obcami, za
čo bol povýšený do zemianskeho stavu a dostal donáciu.
Vo vojne proti Napoleonovi ho ruský cár Alexander I.
vyznamenal rádom sv. Vladimíra III. triedy. Po smrti venoval väčšiu sumu peňazí zo svojho značného majetku
rímskokatolíckej škole v Hornej Zubrici.

nom Jozefom Kohútom sa zaoberal
aj problematikou strateného obrazu Panny Márie, ktorý v 17. storočí
odcudzili z Trstenej poľsko-litovské
vojská tiahnuce na Viedeň. Zastával
tiež funkcie okresného cirkevného
školského inšpektora, asesora, prosynodálneho examinátora, dekana
trstenského dištriktu a čestného
kanonika Spišskej stolice. Zomrel
13. novembra 1912, pričom miesto posledného odpočinku našiel práve v Jablonke. V roku 2010 bol exhumovaný a pochovaný do spoločného hrobu, pričom nápis
na novom náhrobku je prekvapivo Stefan Pirończak, čo
nezodpovedá ani jeho skutočnému menu, ani jeho národnému presvedčeniu.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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110. výročie narodenia Augustína Bryju

Dňa 15. októbra 1904 sa vo Vyšných Lapšiach narodil zaslúžilý krajanský aktivista a neúnavný propagátor krajanského časopisu Život Augustín Bryja. Bol zakladajúcim členom krajanského
hnutia a v rokoch 1961 – 1963 podpredsedom Kultúrnej Československej spoločnosti v Poľsku.
V rodnej obci založil a viedol folklórny súbor i divadelný krúžok, ktoré fungovali pri miestnej skupine vo Vyšných Lapšoch. Vďaka jeho obetavej práci získal mnohé ocenenia doma i na Slovensku.
Bol iniciátorom výstavby klubovne v rodisku, slovenského vyučovania na školách, podieľal sa na
organizovaní recitačných súťaží a mnohých ďalších krajanských podujatí.

1904

110. výročie narodenia Alžbety Korkošovej

Dňa 2. augusta 1904 sa v Čiernej Hore narodila insitná maliarka Alžbeta
Korkošová, ktorá po skončení druhej svetovej vojny a pripojení jej rodnej
obce k Poľsku odišla s celou rodinou na Slovensko. Tu sa preslávila najmä
v maľbe na sklo a ľudovej výšivke, pričom viacero jej diel odkúpila Slovenská národná galéria. Talentované boli aj jej deti, ktoré sa venovali rôznym
druhom umenia. Rodný dom Korkošovcov v Čiernej Hore dnes slúži ako etnografické múzeum.

100. výročie narodenia Miroslava Iringha

Dňa 28. februára 1914 sa narodil Miroslav Iringh, a to v slovenskej rodine dlhodobo usadenej vo Varšave, kde z politických dôvodov v dobe najkrutejšej maďarizácie ušiel jeho otec Stanislav. Spolu s ním sa prihlásil do Légie Čechov a Slovákov v Poľ- 1914
sku, pričom po vypuknutí II. svetovej vojny otec zahynul pri obrane Varšavy. Miroslav prešiel do ilegality
a pod krycím menom „Stanko“ bol v rokoch 1942 – 1944 predsedom konšpiračného Slovenského národného výboru vo Varšave a veliteľom 535. čaty Slovákov Krajinskej armády, ktorá sa ako jediná inonárodná – nepoľská čata zúčastnila Varšavského povstania. Za svoju odbojársku činnosť bol vyznamenaný
Dôstojníckym krížom Radu obrodenia Poľska, radom Virtuti Militari, dvakrát Krížom chrabrosti Poľskej
republiky a ďalšími vyznamenaniami. V súčasnosti je po ňom vo varšavskom Czerniakove pomenované
námestie. Miroslav Iringh sa taktiež veľmi zaslúžil o rozvoj krajanského hnutia v Poľsku. V roku 1957 bol spoluzakladateľom Spoločnosti kultúrno-sociálnej Čechov a Slovákov v Poľsku, členom jej prípravného výboru, aktívnym spolupracovníkom krajanského časopisu Život a redaktorom CAF (Ústrednej fotografickej agentúry) vo Varšave. V roku 2007
bol in memoriam vyznamenaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom Radom Ľudovíta Štúra II. triedy – za významné
zásluhy o ľudské práva v boji proti fašizmu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Rodný dom Korkošovcov

90. výročie určenia delimitačnej čiary medzi Československom a Poľskom

Po skončení prvej svetovej vojny sa vytvorili na mape Európy viaceré nové štáty, medzi inými aj Československo
a Poľsko. Keďže sa v bilaterálnych rozhovoroch nedokázali dohodnúť na spoločných hraniciach a neuskutočnil sa
ani plánovaný plebiscit, rozhodli o hraničnej línii 28. júla 1920 vtedajšie veľmoci. Presné hranice v teréne mala určiť
tzv. delimitačná komisia. Na slovensko-poľskej časti sa situácia skomplikovala keďže obyvateľstvo k Poľsku pripojených obcí sa domáhalo návratu do Československa a poľská strana zas vystúpila s požiadavkou na pripojenie ďalšej
spišskej obce Javorina. Spor sa riešil takmer štyri roky a až 12. marca 1924 Rada Spoločnosti národov definitívne
schválila delimitačnú čiaru medzi Československom a Poľskom určenú medzinárodným súdnym dvorom v Haagu,
ktorá s malými zmenami platí dodnes.

1924

50. výročie zákazu slovenského spevu a omší v kostoloch v Novej Belej a Krempachoch

Vo viacerých obciach, ktoré boli pripojené v roku 1920 k Poľsku, si obyvateľstvo
zachovalo vo svojich kostoloch tradičný slovenský spev. Medzi ne patrili aj obce Nová
Belá a Krempachy, kde dlhé roky pôsobil rodák z Tribša, kňaz František Móš. V januári 1964 však nový poľský duchovný Zdisław Bączkiewicz odmietol rešpektovať túto
tradíciu a taktiež slúžiť omše v slovenskom jazyku, v čom pokračoval i jeho nástupca.
Násilné zavádzanie poľštiny viedlo k množstvu konfliktov a vyvrcholilo exkomunikáciou viacerých slovenských rodín z cirkvi.

1964

Pamätná tabuľa F. Móšovi v kostole v Krempachoch
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Spevokol SNB z Nedece

„Cecíliada“
autor DOROTA MOŚ

Iskričky nádeje z Novej Belej

S cirkevnou hudbou sa síce stretávame v každej obci, ale len
zriedkavejšie sa o nej hovorí. Za účelom zmeniť tento stav vznikla
súťaž, ktorá ju má propagovať medzi obyvateľmi našich obcí.

V

sobotu 16. novembra 2013 bolo pred Gminným kultúrnym strediskom v Nedeci neobyčajne rušno. Parkovisko sa zaplnilo do posledného miesta. Vystupujúc
z auta už bolo počuť spev cirkevných spevokolov, ktoré si
robili rozcvičku hlasu. Čoskoro sa mala začať súťaž cirkevných spevokolov z celého nedeckého dekanátu.
Názov súťaže pochádza od patrónky cirkevnej hudby
a spevu - sv. Cecílie. Organizátormi tohto podujatia boli:
Farský úrad v Nedeci v spolupráci s Gminým kultúrnym
strediskom so sídlom v Nedeci. Do tejto súťaže sa zapojilo 10 cirkevných spevokolov z deviatich obcí z nedeckého
dekanátu. Poradie vystúpení bolo podľa abecedy, teda ako
prvý sa na scéne objavil spevokol z Fridmana, kým ako ďalší v poradí nám zaspieval „Lux“ z Harklovej. Sála preplnená divákmi sledovala vystupujúcich s veľkou pozornosťou
a sústredením. Všetci boli prekvapení veľmi dobrou úrovňou. Skupinu z Harklovej vystriedali „Marianki“ z Kacvína
a hneď po nich vystúpil spevokol z Krempách „Kantata“.
Medzi súťažiacimi bolo počuť hlasy, že nečakali takú silnú konkurenciu. Prišiel aj spevokol „Deti Boha“ z Krośnice,
ktorý sa prezentoval vo svojom ľudovom kroji. Nechýbala ani skupina z Nižných Lápš, a keď hovoríme o Nižných,
tak musíme povedať o dievčatách zo skupiny „Imo pectore“ z Vyšných Lápš. Písali sme, že sa zúčastnilo 10 skupín
z 9 obcí, a to preto lebo vo farnosti Nová Belá sú dva spevokoly „Katarínky“ a „Iskričky nádeje“, ktoré spievajú po
slovensky. Poslednou skupinou, ktorá vystúpila bola „SNB“
z Nedece.
Toto podujatie bolo organizované po prvýkrát, ale bolo
vidieť veľký záujem o takúto akciu. Dúfajme, že táto prehliadka sa stane cyklickou, pretože je to krásne podujatie
a spevokoly majú záujem o takéto prehliadky. Pritom vo
svojom blízkom okolí nemali doteraz možnosť súťažiť. Každá skupina dostala diplom a pamätnú sošku. Oceňujúci
mali problém, pretože, ako hovorili, bolo to organizované po prvýkrát a nečakali tak vysokú úroveň. Po krátkej
prestávke ohlásili výsledky. Prvé miesto obsadila skupina
„Katarínky“ z Novej Belej, ktorá si ho vyspievala veľmi
energicky, druhé miesto si odniesla Harklova „Lux“ a tretie
„Kantata“ z Krempách. Porota udelila tiež vyznamenanie
pre „Imo Pectore“ z Vyšných Lápš“ a „SNB“ z Nedece.
ročník 56

„Katarínky” z Novej Belej

„Imo pectore” z Vyšných Lápš
Spevokol z Nižných Lápš
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KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
6. maratón Beskydy 2013

Tejto športovej akcie, ktorá sa uskutočnila vlani v Beskydoch, sa zúčastnil aj tajomník MS SSP na Sliezsku v Mikołowe krajan Bronislav Knapčík, ktorý je známy tým, že

sa už po tretíkrát zapojil Obecný kultúrny dom v Krempachoch, na javisku ktorého sa prezentovali viaceré umelecké domáce i okolité zoskupenia. O. i. sa prezentovali spojené dychovky z Novej Belej a Krempách, skupina „Sprytni“
z Krempách, spevokol Kantata z Krempách, mládežnícky
folklórny súbor Javorinky z Krempách, spevokol Iskričky
nádeje z Novej Belej, tanečná skupina „Karmelky“ z Krempách, ľudoví rozprávači z Durštína a Krempách. Dobrovoľníci mali možnosť darovať krv. Výťažok z akcie bol 3.500
zlotých. Na záver vedúca štábu č. 565 v Krempachoch
M. Krištofeková poďakovala všetkým dobrovoľníkom za
dar srdca a nezištnú prácu v prospech tejto akcie. (fp)

Vianočné koncerty

Vo Vyšných Lapšoch sa 26. decembra 2013 uskutočnil
v kostole sv. Petra a Pavla vianočný koncert miestnej dychovej hudby pre všetkých záujemcov. (dm)

rád športuje. Ako uviedol, takéto športové akcie sú výbornou príležitosťou stretnúť ľudí, ktorí si popri každodenných povinnostiach nájdu čas na aktívne športovanie, čo
je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Za účasť v maratóne
získal aj medailu. (aj)

22. finále VOSP v Krempachoch

Dňa 12. januára t.r. sa uskutočnilo 22. finále Veľkého
orchestra sviatočnej pomoci v Poľsku. Tohtoročná zbierka
bola určená na pomoc deťom a seniorom. Počas viacerých
akcií v celom Poľsku i mimo jeho hraníc dobrovoľníci zbierali finančné prostriedky, ktoré budú určené na nákup prostriedkov na ochranu života detí a seniorov. Do tejto akcie
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Na Štefana bol vo farskom kostoloch sv. Sebastiána
v Jurgove a sv. Trojice v Čiernej Hore usporiadaný koncert
kolied v podaní mládeže z katolíckeho združenia mládeže. Rovnaké spievanie bolo už aj minulý rok. Organizáciou
tejto akcie sa zaoberal vdp. kaplán Łukasz Czarnik spolu
s mládežníkmi z obidvoch obcí. Početne zhromaždené
publikum si vypočulo prekrásne koledy v poľskom, slovenskom a anglickom jazyku, ako aj jurgovské vianočné
piesne. Niektoré koledy boli uvedené spolu s gitarovým
sprievodom. K jurgovským piesňam zas hrala mládežnícka
ľudová kapela. Tentoraz bol koncert obohatený účasťou

1/2014

jurgovskej dychovky pod dirigentskou taktovkou Antoniho
Malca. Katolícke združenie mládeže existuje v Jurgove od
roku 2004 a aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti, podporujúc rozličné akcie a udalosti vo farnosti, ale i spevom
a hrou bohoslužby. (sp)

Lyžovačka na Skrzycznom

Zimné obdobie sa dá využiť na aktívne športovanie
a toho príkladom je tajomník MS SSP na Sliezsku Bronislav

Knapčík, ktorý sa venuje lyžovaniu. Srdečne pozýva všetkých členov svojej miestnej skupiny na lyžovačku na vrch
Skrzyczne. Krajania, ktorí si hradia členské, majú lyžovačku
zdarma. (bk)

Súťaž v spievaní kolied

V Obecnom kultúrnom dome v Krempachoch sa 14.
januára t.r uskutočnil Piaty ročník gminej súťaže v spievaní kolied. Zúčastnili sa ho žiaci základných škôl a gymnázií
z celej Gminy Nový Targ. Súťaž hodnotila porota v zložení:

roku. Ako prvú aktivitu si určila zorganizovanie novoročného stretnutia pre krajanov a ďalšiu spoluúčasť na organizácií akcie Fašiangy-Ostatky, ktorá bude koncom februára t.r.
Krajania sa venovali aj otázkam vyučovania slovenského
jazyka, povzbudzovania detí a mládeže organizovaním nejakých stretnutí aj pre nich, ale aj akútnym otázkam bežnej
činnosti. (fp)

Prvá obecná schôdza v Nedeci-Zámku

V nedeľu, 19. januára t.r. sa uskutočnila v Nedeci-Zámku prvá obecná schôdza v novom richtárstve, ktoré sa len
nedávno osamostatnilo od
obce Nedeca. Prítomní,
obyvatelia obce a zástupcovia samosprávnych orgánov, za prítomnosti richtára J. Jezierczaka a vojta
P. Dziubana potvrdili osamostatnenie svojej obce a
odpojenie od Nedece. Na žiadosť obyvateľov bolo schválených jedenásť názvov ulíc.
Ako uviedol richtár J. Jezierczak, obec Nedeca-Zámok
má v súčasnosti 90 čísiel domov a jedenásť ulíc.
Pripomeňme, že koncom roka 2012 sa samosprávne
orgány Gminy Nižné Lapše začali snažiť o rozdelenie obce
Nedeca a vyňatie z nej Nedece-Zámku. Išlo o rozdelenie
obce na dve samostatné časti kvôli problémom s pomenovaniami a adresami obyvateľov. Žiadosť o rozdelenie
predložili do gminy obyvatelia sídliska Nedece-Zámok.
Gminná rada sa na svojom zasadnutí, 27. februára 2013,
uzniesla na tom, že predloží žiadosť ministrovi verejnej
administratívy o rozdelení Nedece na dve obce bez geodetického vydeľovania z areálu Nedece a udelenia úradného
pomenovania pre vydelenú časť Nedeca-Zámok. Ministerstvo administratívy a digitalizácie súhlasilo s predloženým
návrhom a začiatkom októbra vlaňajšieho roka zaslalo svoj
súhlas do Gminy Nižné Lapše. Od tohto roka gmine teda
pribudla nová obec. V súčasnosti je združených v rámci
Gminy Nižné Lapše deväť dedín. (fp)

Nová farnosť Jablonka-Bory

Beata Szewczyk, Józefa Kuchta a rehoľná sestra Małgorzata Śląska. Podľa slov poroty, úroveň súťaže bola na veľmi
dobrej úrovni, z čoho bola pozitívne prekvapená. Účastníci získali vecné ceny a diplomy, ktoré do súťaže venovalo
Gminé kultúrne stredisko so sídlom v Łopusznej. Organizátorom podujatia boli Základná škola v Krempachoch, Rodičovské združenie a Gymnázium J. P. II. v Krempachoch. (fp)

Jeho Eminencia kardinál Stanisław Dziwisz vydal dňa
20. novembra 2013 dekrét zakladajúci farnosť sv. brata
Alberta v Jablonke-Boroch, ktorá tu vnikla namiesto doterajšieho filiálneho kostola pod správou rektora. Dekrét
nadobudol platnosť v prvú adventnú nedeľu, teda od 1.
decembra 2013. (ms)

Schôdza v Krempachoch

Miestna skupina SSP v Krempachoch si na začiatku roka
usporiadala schôdzu, aby sa dohodla na činnosti v novom
ročník 56
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Ocenenie krajanskej dychovky v Kacvíne
a Zeleného javora z Krempách

Nie tak dávno sme boli svedkami desiateho výročia
znovuobnovenia krajanskej dychovky v Kacvíne a už môže
toto hudobné zoskupenie znovu oslavovať. Počas novoročného stretnutia spojeného s oceňovaním zaslúžilých
pre okres Nový Targ odovzdal starosta Krzysztof Faber,
na návrh Kultúrnej komisie Rady novotarského okresu,
vecnú cenu mládežníckej dychovke z Kacvína pôsobiacej
pri miestnej skupine Spolku Slovákov v Poľsku. Kapelníkovi Stanisławowi Wojtaszkowi, ktorý cenu prevzal, i členom dychovky srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších
úspechov. Okrem dychovky bol ocenený aj folklórny súbor
Zelený javor z Krempách, ktorý v tomto roku oslávi už pekné 25. výročie existencie. (mm-m)

nočných piesní a ponúkli sa sladkosťami od vojta gminy
A. Karlaka. (ms)

Oblátkové stretnutie pre osamotnených

Dňa 16. decembra 2013 sa pri sviatočnom stole v
reštaurácii Pasieka stretli starší i osamotnení obyvatelia Gminy Jablonka. Takéto stretnutie Centrum sociálnej
pomoci v Jablonke zorganizovalo už po piatykrát. Okrem
starších a osamotnených sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Gminného úradu v Jablonke, farnosti a Centra sociálnej pomoci. Stretnutie modlitbou a čítaním zo sv. Písma
otvoril dp. dekan Kazimierz Czepiel a následne sa prítomným prihovoril vojt gminy A. Karlak. Keď si všetci popriali
na nastávajúce obdobie len to najlepšie, sadli si spoločne za bohato prestretý stôl a k slávnostnému pohosteniu
im prihrával a vianočné koledy spieval chór s kapelou zo
Združenej školy v Podvlku. (ms)

Blahoželanie k narodeninám
Valentovi Pavlicovi
Krajan Valent Pavlica z Tribša oslávil 13. decembra 2013
sto druhé narodeniny. Jeho prianím bolo, aby bolo v Živote blahoželanie a za sprostredkovateľa tejto informácie si
zvolil krajana predsedu Andreja Vaksmanského. K tomuto
krásnemu životnému jubileu mu prajeme:
Len málo ľudí na svete
sa dožije takéhoto krásneho veku.
Len málo ľudí si svet váži tak,
že ich nechá po sebe kráčať
100 a viac rokov.
O to viac nás teší, že si to práve Ty,
kto sa dožil takéhoto jubilea.
A hoci zdravie už neslúži
tak ako voľakedy, nevadí,
túto daň musí zaplatiť každý.
Chceme a prajeme Ti, aby si medzi nami
ešte hodnú chvíľu pobudol, aby si svojou láskou
a dobrým srdcom
ešte dlhý čas dokázal
potešiť nás všetkých,
ktorí Ťa máme radi
a ktorí Ti v tejto slávnostnej chvíli
prajeme veľa zdravia, šťastia a lásky.

Vianočný stromček

Dňa 20. decembra 2013 deti zo škôlky v Jablonke slávnostne zapálili svetlo na vianočnom stromčeku pred Gminným úradom v Jablonke. Popritom zaspievali niekoľko via18
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Jubilant Valent Pavlica je uvedomelým Slovákom, ktorému vždy záležalo na tom, aby sa slovenčina udržala. Stál
od začiatku pri zrode SSP, hoci nezastával žiadnu funkciu.
Človek, na ktorého sa mohol vždy každý spoľahnúť. Aktívne sa zapájal do života obce. Bol požiarnikom – mechanikom. Veľa pozornosti venoval zvieratám, dá sa povedať,
že bol akýmsi zverolekárom - samoukom, ktorý pomáhal
a radil gazdom v Tribši, ale aj vo Vyšných Lapšoch, Lapšanke či Repiskách vo veciach spojených so zdravím zvierat.
MS SSP v Tribši
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Novoročné koledovanie
autor DOROTA MOŚ, AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto PAWEŁ STAŃCZAK
Novoročné obdobie je vhodné na organizovanie stretnutí, keďže ľudia majú viac času a ochotne odpovedajú na takéto pozvania. Vyšnolapšanskou tradíciou sa stalo, že na začiatku nového
roka folklórny súbor Hajduky pozve domácich na spoločnú zábavu a pripraví pre nich nejaké predstavenie. Je to aj jeden z cieľov,
ktorý si folklórny súbor Hajduky určil pri svojom vzniku, čiže vytvorenie cyklického podujatia pre svoju obec. Vďaka tomu, dňa
5. januára t.r. pozvali už po tretíkrát do klubovne SSP celú obec
na spoločne koledovanie. Do účinkovania v umeleckom programe
prizvali aj detský folklórny súbor Malé Jedličky zo Základnej školy
bl. Jána Pavla II. pod vedením Márie Braviakovej.

Z

hromaždeným sa na úvod peknými novoročnými vinšmi prihovorili členovia folklórneho súboru Hajduky
Dominika Krišíková a Pavol Blazošek. Potom slovo
odovzdali súboru, ktorý zatancoval vrtké spišské tance
a zaspieval slovenské ľudové pesničky, čo výborne naladilo
obecenstvo, o čom svedčil dlhý potlesk. Pre divákov pripravili malé prekvapenie a pozvali žiakov zo Základnej hudobnej školy F. Chopina v Novom
Targu Stanisława Muśa a Michala Moša,
ktorých školí dr. hab. Paweł Krauzowicz, aby
zahrali koledy na klarinete. A pod javiskom
už netrpezlivo na svoj program čakal DFS
Malé Jedličky, ktorý nám predstavil scénku pasenia husí a detské hry podľa scenára
M. Braviakovej ml. s názvom „Na rovince ve
mlynie“. Perfektne pripravené deti si naozaj
zaslúžili obdiv a humorné repliky rozosmiali
obecenstvo až k slzám. Mladších folkloristov vystriedali starší, ktorí pre prítomných
pripravili scénku zo života na niekdajšej dedine. Ukázali, ako voľakedy vyzerali zásnuby
„Nomoviny“ vo Vyšných Lapšoch. V tejto
scénke sa divákom zapáčili herci, ktorí stvárňovali starých rodičov. Ich herecký výkon
a repliky boli na jednotku. A nejeden divák
po predstavení konštatoval, že v nich drieročník 56

me herecké nadanie. Keďže to bolo vianočné obdobie, do
programu bolo zahrnuté aj chodenie s jasličkami, ktoré
s chlapcami z DFS Malé jedličky pripravila M. Braviaková.
Na záver programu členovia obidvoch folklórnych súborov
spolu s ľudovou kapelou zaspievali koledy.
Pre všetkých účinkujúcich v programe je dôležité a veľmi povzbudzujúce, keď videli u divákov rozosmiate tváre.
Najväčšou odmenou bolo pre nich to, keď ľudia v ich spoločnosti príjemne strávili čas a už teraz nastolili požiadavku, aby takéto stretnutie bolo o rok určite.
Vedúca súboru D. Mošová poďakovala všetkým, ktorí
sa pričinili k organizácii tohto podujatia, zvlášť mamkám,
ktoré pomohli upiecť koláče. Samozrejme, že poďakovania
patrili aj všetkým divákom, ktorí si prišli pozrieť program.
Špeciálne poďakovanie súbor zasiela pani Márii Braviakovej st., za pomoc pri tvorení scenára a za rady, ktoré poskytovala pri nácvikoch programu. Za jej ochotu a za to,
že napriek viacerým povinnostiam si našla čas a ušila pre
súbor, hlavne pre dievčatá, sukne. Za to jej patrí obrovská
vďaka. Poďakovania patrili aj Kapele Grigľakovcov, ktorá
podporuje súbor svojou hrou od jeho vzniku. Všetkým
podporovateľom FS Hajduky veľmi pekne ďakujeme.
Záber z tradičnej vyšnolapšanskej domácnosti
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Obchôdzka s jasličkami patrila k tradičným
zvykom na dedine

Šikovná a ochotná mládež pripravila malé pohostenie,
chutné zákusky a samozrejme, aby sa nezabudlo na tradičnú chutnú regionálnu kuchyňu, na stole boli tiež bábovky,
„koloce“ a „gruľovník“.

Nový rok, nové plány

Nový rok nesie nové výzvy a možnosti, preto sme sa
opýtali vedúcej súboru Hajduky Doroty Mošovej, ako hodnotí doterajšiu činnosť a aké úlohy si súbor vytýčil?
- Plány na tento rok, a nielen, sú ďalekosiahle. Dúfam,
že tá energia, ktorú má v sebe mládež z FS Hajduky, im
vydrží ešte dlho. Stojí to veľa námahy a predovšetkým vytrvalosti, ale oplatí sa najmä preto, lebo títo mladí ľudia
robia to, čo im prináša radosť i úsmev na tvári. Folklór je
blízky ich srdcu. Zbožňujú tanec, spev a spoločné stretnutia. Chcú, aby sa nezabudlo na zvyky, obrady našej obce
a berú to ako poslanie odovzdať ich mladším generáciám.
Najdôležitejšie je, že súbor priťahuje ďalších záujemcov
a je prostriedkom, ako zmysluplne tráviť voľný čas. Hlásia
sa nám noví členovia. Nie je ich síce veľa, ale ani obec Vyšné Lapše nie je veľká. Pre mňa je potešujúce, že sa prebúdza v mladých povedomie, že tradícia sa stáva pre nich
niečím dôležitým a hodným pozornosti natoľko, že chcú,
aby bola tradovaná pre mladších. Táto činnosť v súbore
ich motivuje k tomu, aby urobili niečo pre svoju obec, aby
spropagovali jej zvyky aj navonok.

Čo sa týka plánov, celý súbor a aj ja si myslíme, že najdôležitejšie je zabezpečiť kontinuitu súboru, pravidelné nácviky, kroje ako doteraz. Tento rok máme pár záujemcov
a budeme ich učiť tancovať a spievať. Rovnako dôležitá je
aj kontinuita ľudovej kapely. Už minulý rok sme urobili krok
dopredu a podarilo sa nám zrealizovať projekt školenie hry
na husliach. Nahlásilo sa nám 10 detí. Teraz dúfame, že aspoň niektoré deti sa zaľúbia do našich krásnych spišských
melódií a budú vytrvalo cvičiť naďalej a raz sa stanú súčasťou terajšej kapely, alebo v budúcnosti vytvoria vlastnú.
Chcem povedať, že vo veľkej miere to tiež závisí aj od rodičov, ak budú svoje deti motivovať. Verím, že Vyšné Lapše
nezostanú bez kapely. Tento rok si súbor naplánoval ušitie
nových lajblíkov, tie, v ktorých momentálne vystupujú sú
už veľmi zničené a nie je ich ani dostatočný počet a to je
jedna z najväčších úloh, ktoré si naplánoval súbor nateraz.
Ďalšou vecou, ktorú chcú realizovať, je zdokonalenie sa
v spišských tancoch a spoznanie nových tancov z nejakého
slovenského regiónu. V plánoch je aj výlet na Slovensko.
Tento rok máme záujem o organizovanie častejších kultúrnych podujatí pre obec.
Prajeme, aby sa tieto plány podarilo zrealizovať a s radosťou uvítame príspevky o stretnutiach organizovaných
súborom pre miestnych obyvateľov. Je potešiteľné, že sú
ľudia zanietení pre organizovanie folklórnych zoskupení
a tradovanie miestnych tradícií, ktoré boli veľmi bohaté
a prezentované aj v minulosti na viacerých fórach.

Na záver vystúpujúci spoločne s obecenstvom spievali koledy
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Oblátkové stretnutie v Krakove
autor MARIÁN SMONDEK
V utorok pred Vianocami, týždeň pred Štedrým dňom, zorganizovala krakovská miesta skupina oblátkové stretnutie pre svojich členov i priaznivcov z Krakova a okolia. Iniciátorom udržiavania tohto sviatočného zvyku je čestný predseda MS SSP v Krakove
Jerzy Bożyk. Stretnutie sa už tradične začalo sv. omšou v slovenskom jazyku, ktorú celebroval dp. Krištof Kašprák. Po nej sme sa
presunuli do sídla Spolku, v ktorom mala Miestna skupina SSP
v Krakove oblátkové stretnutie. K stolujúcim sa s radosťou pripojili aj kurzisti slovenského jazyka zo skupinky pre začiatočníkov.
Stretnutia sa zúčastnil aj generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír
Molitoris.

P

ri sviatočne prestretom stole sa krajanom prihovoril
čestný MS SSP v Krakove Jerzy Bożyk, ako aj predseda
MS SSP v Krakove Marián Smondek a popriali všetkým
na nadchádzajúce obdobie hlavne veľa zdravia, šťastia a
dobrých ľudí okolo seba.
Vianočné posedenie sa nieslo v radostnom duchu.
Krajania i kurzisti si pochutili na vianočných medovníkoch, pospomínali si na všelijaké príhody, podebatovali

Diskusia o radostiach a starostiach bežného života

o krajanských problémoch a popri tom si zaspievali spolu
s Jerzym Bożykom, ktorý vyhrával na piane a s Robertom
Dziedzicom, ktorý hral na ústnej harmonike, viaceré pekné
slovenské i poľské koledy. Okrem toho náš čestný predseda a hudobník v jednom prichystal pre všetkých noty a tak
sme sa spoločne naučili spievať vianočnú pieseň Dobrý
pastier sa narodil. Nakoniec sa všetci posilnení nielen dobrým, slovom ale i spevom, rozchádzali domov v očakávaní
na prichádzajúce vianočné sviatky.

Novoročné stretnutie v Krakove

S

talo sa už pekným zvykom, že začiatkom nového roku sa zamestnanci Spolku Slovákov v Poľsku
v Krakove stretnú, aby si zaželali do ďalších dní
všetko dobré. Nebolo to inak ani tento rok a 15. januára sa zišli pracovníci tlačiarne, sekretariátu, grafici,
redakcie Život i Ústredného výboru SSP v priestoroch
slovenskej galérie v Krakove. S prípitkom sa prihovoril
gen. tajomník Ľudomír Molitoris. Zhodnotil uplynulý rok
a predostrel vízie do roku nasledujúceho, v ktorom je
už naše vydavateľstvo zapísané v zozname renomovaných zahraničných vydavateľstiev Ministerstva školstva
Slovenskej republiky. Do nového roku poprial všetkým
veľa zdravia a pracovného elánu. Potom už nasledovali
individuálne želania a prípitky so šampanským. (mm-m)
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Novoročno-oblátkové stretnutie v Novej Belej
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Na začiatku nového roka si krajania vo svojich miestnych skupinách organizujú oblátkové stretnutia. Jedno z prvých takýchto
podujatí sa v uskutočnilo v Novej Belej. Bola to príležitosť nielen
si zablahoželať do nového roka, ale aj stretnúť sa, porozprávať sa,
veselo si zaspievať i zatancovať.

V

o večerných hodinách 4. januára 2014 sa do klubovne
v Novej Belej ponáhľali viacerí dospelí, mládež a deti,
pretože sa tam začínalo oblátkové stretnutie. Vyzdobená sála a pekne prestreté stoly čakali na hostí. Na javisku
sa ladila miestna dychovka kanonika Františka Móša, ktorá
neskôr zahrala viaceré slovenské koledy i veselé pesničky
a tým uviedla prítomných do sviatočnej, novoročnej nálady.
Po nej javisko patrilo detskému folklórnemu súboru Malí
Beľania, pod vedením Dominiky Majerčakovej, ktorý uviedol detské hry na pasienke. Bolo to v poradí druhé vystúpenie detí pred širším domácim publikom, keďže začali nacvičovať vlani na jeseň. Neskôr potešili divákov veselé melódie
mládežníckej ľudovej kapely, ktorá zahrala i zaspievala slovenské koledy, a týmto spôsobom prezentovala výsledok
školenia, ktoré prebehlo v predchádzajúcom roku. K spevu
sa pripojilo aj obecenstvo.
Na oblátkovom stretnutí sa vždy predstavia so svojím
programom aj školopovinné deti. Šikovní žiaci zo ZŠ v Novej Belej, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka,
uviedli príbeh o narodení Ježiška a ukončili ho novoroč-

Koncertuje domáca dychovka
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ným vinšom v miestnom nárečí. Napokon sa predstavil
prítomným domáci folklórny súbor Spiš s vrtkými tancami
a pekným spevom pod vedením Jozefa Majerčaka. Po všetkých vystúpeniach prišla dlho očakávaná chvíľa, keď oblátky požehnal miestny farár Tadeusz Korczak a zhromaždení
sa nimi podelili a blahoželali si všetko dobré do nového
roka a v pozadí želania dopĺňali melódie slovenských kolied. V tom čase sa už z kuchyne šírila vôňa varených jedál,
ktoré na stoly začali prinášať členovia súboru. Po chutnej
večeri sa pri stoloch v skupinkách rozprúdili diskusie na
rozličné témy. Niektorí sa pustili do spevu slovenských ľudových pesničiek a po nejakom čase si aj zatancovali. Veselá nálada zavládla v celej sále.

M. Bednarčíková

M. Lisánsky a M. Novotný

Hra mládežnícka ľudová kapela
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Požehnanie oblátok

Delenie oblátkou a vinše

Prítomných kultúrnym programom sprevádzala predsedníčka MS SSP v Novej Belej Monika Bednarčíková, ktorá zároveň privítala hostí i popriala všetkým nielen úspešný
nový rok, ale aj dobrú zábavu. Modlitbou si všetci prítomní
uctili zosnulých krajanov.
Medzi čestnými hosťami boli o. i.: generálny konzul SR
v Krakove M. Lisánsky, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave M. Novotný, podpredseda SSP a učiteľ slovenského jazyka D. Surma, obvodní predsedovia OV SSP na Spiši čestný
a terajší F. Kurnat a F. Mlynarčík i novobeľský rodák vdp. J.
Bednarčík.
Zhromaždeným sa prihovoril generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, ktorý poprial prítomným čo najúspešnejší nový rok a súčasne sa s nimi rozlúčil, keďže v januári
2014 ukončí svoju diplomatickú misiu vo funkcii generálneho konzula SR v Krakove. Poďakoval krajanom za spoluprácu a možnosť stretávania sa s nimi pri rozličných príležitostiach, ako aj za to, že tradujú slovenské dedičstvo svojich
predkov a sú živými vyslancami slovenskej kultúry v Poľsku.
Ako uviedol, bol rád, že na stretnutí vidiel veľa mladých ľudí,
mládeže a detí, ktoré sú zárukou pre zveľadenie slovenskej
tradície v Novej Belej v budúcnosti. Zároveň poďakoval

Zhromaždení sledujú program

FS Spiš za dôstojnú prezentáciu tradícií a zvykov slovenskej
národnostnej menšiny v rodnej obci, v Poľsku i v zahraničí.
V mene krajanov a za MS SSP v Novej Belej sa s generálnym
konzulom SR v Krakove M. Lisánskym rozlúčila predsedníčka
M. Bednarčíková.
Novoročné blahoželania si prítomní vypočuli aj z úst
riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave Milana Novotného, ktorý pôsobí v tejto funkcii od júla minulého roku. Ako
povedal, ku krajanom má blízko, lebo pochádza zo Spišskej
Starej Vsi a niektorých aj pozná. Ponúkol miestnej skupine
spoluprácu v oblasti kultúrnych aktivít. Odovzdal pozdrav
prítomným aj od svojho otca, ktorý je nielen známym zubárom na Zamagurí, ale aj čitateľom Života, a práve v ten večer oslavoval osemdesiate narodeniny, k čomu mu srdečne
gratulujeme.
Organizátorom stretnutia bol výbor Miestnej skupiny
Spolku Slovákov v Poľsku v Novej Belej, ktorému sú krajania
vďační za ročne vynakladané organizačné úsilie. Poďakovanie patrí aj novobelianskym krajankám, ktoré sa vždy nezištné postarajú o výborné koláčiky.
Práve vďaka obetavým ľuďom sme sa mohli príjemne
zabávať a potešiť svoje srdce veselým spevom, hudbou, folklórom i tancom a s úsmevom vykročiť oproti každodenným
povinnostiam a úlohám, ktoré prinesie nový rok.
FS Spiš vo víre tanca

Hry na pasienke v podaní
Malých Beľanov
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (24)

„Áno, vy ste... ty si, Marka!”, ostal som sa na ňu pozerať. Neodvrátila zrak, ale sa v očiach sa jej odzrkadľovali
všetky odtiene prežitých rokov života, múdrosť i skepsa,
radosť i smútok, spokojnosť a vyrovnanosť, ale i nespokojnosť a tichý smútok nad tým, že všetko odvial čas. Po
chvíľke zmysluplného ticha prehovorila:
„Vidíš, takto ma poznamenal čas. Som stará žena.” Užuž som ju chcel prerušiť, ale ona mi nedovolila a pokračovala: „Toľké roky sme sa nevideli a vidíš, nezabudli sme na
seba.”
Prekvapila ma jej reč, ten vyrovnaný nadhľad múdrej a
skúsenej ženy, pretože som ju po desiatkach rokov počul v
inom veku a v inej životnej situácii. Bolo by mi treba čosi
zmysluplné odpovedať, ostal som na chvíľu v pomykove a
kým som sa myšlienkovo zorientoval, jemne ma upozornila, akoby sledovala moje myšlienkové pochody a duševné
rozpoloženie, potvrdzujúc mi, že má stále predo mnou
náskok a istú prevahu praktickej ženy, manželky a najmä
matky:
„Ale ja už vystupujem tu, v Hlohovci.”
„To ma mrzí, mohli sme si trošku zaspomínať na mladé
roky,” povedal som s úprimnou ľútosťou.
„A čo myslíš, čo som doteraz robila, ako som ťa uvidela?
A potom, veď sme toho v živote pri tých niekoľkých stretnutiach, kedy nám osud skrížil cesty, veľa nenahovorili.”
Mala pravdu. Veď každý nosíme v sebe iba pár skutočne náhodných útržkov rozhovorov, nedokončených viet,
dojmov. V pamäti nám zostala najmä atmosféra, čosi nedopovedané, citové erupcie mladosti, mladých emócií a
vnemov, uvedomenia si samých seba i druhého pohlavia,
„vôňa” zašlých čias, ktorých čaro umocňuje časový odstup.
Taká neopakovateľná krása jarných kvetín, krása sama o
sebe na rozkvitnutej lúke mladosti.
„Tak... všetko dobré tebe i tvojej rodine. Neviem, či sa
ešte v živote stretneme, iba ak naisto vo večnosti. A bodaj by to tam bolo také krásne, ako to bolo v mladosti!”
Usmiala sa, podala mi ruku a odišla do prednej časti k dverám. Vrátil som sa na svoje miesto k oknu a zahľadel sa do
krajiny.

Sivko

Všetko stvorenstvo slúži človeku,
ale koňa Hospodin človeku podaroval!

Sedíme v nedeľu po obede v patiu synovho domu na
dedine v C. pri Nitre a pozeráme na deti, ako sa neďaleko nás hrajú na pieskovisku. Zrazu najmladší Tomko príde
medzi nás dospelých, rovno ku mne, chytí ma za ruku a
hovorí mi:
„Deduško, poď sa s nami hrať!”
„Veď vás tam je dostatok, zahraj sa s nimi,” odpovedám mu.
24
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„Ale poď aj ty medzi nás,” pokračuje trojročný vnuk.
Prítomní sa významne na seba pozreli, a keď som odvádzal
malého Tadeáška za ruku, počul som za chrbtom kohosi,
ktorý na vysvetlenie hosťom poznamenal: „To je teraz dedov najlepší kamarát.”
Keď som sa vrátil, neodpustil som si, aby som na túto
poznámku nereagoval a poznamenal som: „To je síce
pravda, že každý najmladší z vnukov v tejto alebo v inej
rodine mojich detí je mi vždy najlepším kamarátom, ale
nesmiem si na to zvyknúť a už vonkoncom nesmiem o tom
hovoriť. Toť nedávno, keď sme sa na veľkonočnú polievačku
ocitli všetci u dcéry v Nitre a ja som hosťom predstavoval
svojich vnukov, povedal som neprozreteľne pri Tadeáškovi:
„A toto je môj najlepší kamarát Tadeáško.“ Vtedy sa dcérin
najmladší, trojročný Cyrilko prudko obrátil ku mne a dotknutý sa ma pýta: „A ja som čo?”
Aby som obrátil pozornosť na iné témy, poznamenal
som: „Lásku medzi ľuďmi vieme pochopiť, považujeme ju
za prirodzenú, i keď jej je v súčasnom svete stále menej. Ale
ako sa pozeráte na lásku zvierat? Je to iba prejav inštinktu, alebo je to výsledok nejakých vyšších emocionálnych,
povedal by som, duševných pochodov? Majú aj zvieratá
dušu?” Mal som čo nadhodiť’ na debatu! Rozprúdila sa
živá a neraz až prudká výmena názorov, na ktorej som
sa veľmi nezúčastňoval, lebo ja mám v tomto smere už od
chlapčenského veku svoj vyhranený názor. Aj by som bol zostal mimo tejto debaty, ktorú som vyprovokoval, keby ma
ktorýsi z prítomných nebol priamo vyzval, aby som prejavil
svoje stanovisko. Nedalo sa ustúpiť a tak som povedal:
„Viete, niekedy nie je dobré iba proklamovať svoje stanovisko. Ja ho mám pevné a už nemenné a vyjadril by som
ho jednou vetou, ale to by ste z toho veľa nemali. Ale ak by
ste boli chvíľku trpezliví, povedal by som vám príbeh, ktorý
by vám lepšie osvetlil moje stanovisko.
„Áno, porozprávaj nám ho,” povedal jeden.
„Počúvame,” navodil ticho môj syn a hostiteľ Juraj.
„Väčšina inteligencie v mojom veku pochádza z dedín
a vyšla zo sedliackeho stavu. Ja sa za to nehanbím a viedol
som k tomu aj svoje deti a vždy som im pripomínal, že
sedliacky stav je najprirodzenejší prejav ľudskej činnosti,
najstarší, najužitočnejší. Básnik Ján Kostra vo svojej prekrásnej básni Pozdrav oslovuje roľníka - ‚sedliak praveký’. Všetkých roľníkov okrem rodiny a školy vychovávala
aj príroda a práca na poli, samota v otvorenej krajine ich
viedla k rozjímaniu a hĺbavosti. Preto aj vzniklo úslovie ‚zdravým sedliackym rozumom’. Znovu a znovu som opakoval deťom: nikdy sa nehanbite za svoj sedliacky pôvod.
Ale aby som neodbiehal. Keď sme sa z Oravy prisťahovali v štyridsiatom druhom do R. neďaleko Nitry, doviedli
sme si aj malé goralské koníky, lebo na nový pár koní otec
vtedy peniaze nemal. Domáci gazdovia mali všetko veľké
dolniacke kone štíhle, alebo široké „štajeráky” a preto sa s
istým dešpektom pozerali na naše koníky. Ale to trvalo iba
dovtedy, pokým sa nestala táto príhoda.
Koncom júla, keď sa začalo mlátiť, bolo vždy treba prevážať ťažkú mláťačku z dvora do dvora a vždy ju nanovo ustaviť, pred tým, než sa začalo mlátiť. Všetky dvory po severnej strane našej ulice boli dole brehom. Priviezť mláťačku z
ulice a ustaviť ju medzi kobyliny nebolo ťažké, ale vytiahnuť
1/2014

ju naspäť hore dvorom na ulicu bolo takmer nad sily jedného páru koní. Bolo to v rokoch vojny. Traktorov nebolo, ani
koní. Vojna pohlcovala všetko. U susedov skončili mlatbu
a my chlapci sme sprevádzali mláťačku z dvora do dvora.
Veď to bolo pre nás najväčšie dobrodružstvo roka! Preto sa
tak dobre pamätám, ako sa susedove pekné kone s vyparádenými postrojmi ťažko zapierali a nie a nie vytiahnuť
mláťačku zo dvora. Zdalo sa nám, že sily mali dosť, ale nešlo
to ani po dobrom, ani pod bičom. Čo robiť? Čas naháňal
každého gazdu, lebo v susedovom dvore čakali ľudia na
mlatbu. V takomto mŕtvom bode bezradnosti zrazu môj
otec povedal:
„Idem po svoje kone, ja to vytiahnem.”
„Čo, s vašimi koníkmi?” utrúsil ktorýsi zo susedov a
mávol pohrdlivo rukou. Ale iný, čo poznal môjho otca lepšie a vedel, že vždy hovorí k veci, namietol:
„Nechajte ho, nech skúsi!”
Otec naozaj skúsil. Náš Sivko, ktorý bol vyšší od tmavohnedej kobylky, sa tak zaprel, že sa mi zdalo, že už-už zaľahne na zem. Chlapi sa chytili kolies, popreli trochu a koníky
pohli ťažkú mláťačku a už ich potom nebolo možné zastaviť,
akoby sa báli, že keď zastanú, viac už mláťačku nepohnú.
Veru, to boli koníky, aké tu na dolniakoch nevidieť: malé,
húževnaté, skromné, odolné a verné. Iba my ľudia sme boli
k nim neverní. Otec ich mal rád, nevedel sa s nimi rozlúčiť. Veď s nimi prežil kus pohnutého života, najskôr pod
Babiou horou vo Vyšnej Lipnici, neskôr v R. pri Nitre. Keď
mu ich odchádzajúce nemecké vojská chceli zrekvirovať,
radšej súhlasil s tým, že ich bude odvážať sám. Nikdy na to
nezabudnem. Bolo to koncom marca, v ten deň, keď od
Nitry doliehal k nám zlovestný hukot útočiacich lietadiel a
zem sa otriasala od výbuchov bômb. Nemci sa ponáhľali a
otec zapriahal naše koníky a ponad ich chrbty znepokojene
pozeral na stúpajúci dym nad Nitrou. Veľké šťastie, že to
ešte vtedy nevedel, že v tom nitrianskom pekle mal vtedy
svoju nedávno vydatú dcéru a zaťa. Tým bohatším gazdom
odchádzali s koňmi sluhovia, otec si sprevádzal koníky
sám. Pri návrate sa ukryl - ako starý skúsený vojak z prvej
svetovej - so svojím vozom a koníkmi do úžľabiny lesa nad
Piešťanmi a keď sa frontová línia preniesla za Váh, vrátil sa
cez Radošinu domov.
Nepobudol doma ani týždeň a prišli sovietski vojaci
a opäť: „Dávaj lošadi!” A otec opäť odvážal... Nakoniec,
keď už sa vrátil domov, našiel v našom dvore, na hospodárstve, ktoré sme árendovali, umiestený štáb a nás štyri
deti (najstarší brat sa ešte nevrátil z vojny a dve sestry už
boli vydaté v obciach pri Nitre) s matkou v jednej izbičke s malým oknom. Na druhý deň prišli pre otca dvaja
červenoarmejci v kožených kabátcoch s brigadírkami na
hlavách, s ťažkými pištoľami, ktoré im viseli z opasku na
boku: „Idi s nami!” Vrátil sa neskoro večer, ale sa vrátil. Po
celý čas sme sa celá rodina modlili tušiac, že jeho život je
v ohrození...
Na otrockú prácu ďaleko v Sojuze bol už pristarý.
Okrem toho ešte vedel čosi po rusky z dvojročného zajatia
v Kyšineve z čias prvej svetovej vojny a tak sa snažil vysekať
z obvinenia, že odvážal Nemcov a že je pomiešcik. Aj iní odvážali, ale my sme boli v obci prišelci, horniaci, chudobní
árendáši na širokom dvore veľkostatku, a tak sa domáci
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revoluční udavači vŕšili na nás... Keď prvé napätie opadlo a
on sa trochu vyrozprával a upokojil aj nás, odišiel do maštale ku svojim koňom.
Za pár rokov po vojnovom a povojnovom správnom
provizóriu a po vlne revolučného teroru nastali na dedine
opäť ťažké časy. Pre roľníkov to bola najťažšia doba. Nátlak
na nich, aby vstúpili do družstva, sa premenil na otvorené
terorizovanie vzdorujúcich gazdov. Aj nám vymietli povalu
a zobrali všetko zbožie, čo sme namlátili (vraj sme nemali
splnený predpísaný kontingent). To už mal otec všetkého
po zuby a nemal síl viesť beznádejný zápas so surovou svojvôľou. Gazdovia vtedy do dôchodku neodchádzali, ale otec
stratil zmysel života. A keď uslintaný bubeník a člen národného výboru prišiel rodičom oznámiť, že ich najmladší
syn (to ako ja) nebude môcť ukončiť štúdia, ak nepodpíšu
do družstva, otec odstúpil role a gazdovstvo môjmu oveľa
staršiemu bratovi. Nuž, ale o koníkovi je reč.
Keď som prišiel na nedeľu domov a počul som, čo sa
stalo, zosmutnel som. Na jednej strane to bolo dobre, že
som nemusel cez prázdniny do žatvy, ale som už išiel s ostatnými vysokoškolákmi a vysokoškoláčkami na brigádu.
Ale na druhej strane mi bolo smutno za všetkým, čo dovtedy tvorilo môj svet gazdovského dvora. Predovšetkým naše
kone. Tie koníky, ktoré povereník Michal Chudík tak nemal
v láske a vypočítaval, koľko sa ušetrí, keď ich pobijeme a
aký bude blahobyt, ale žiaľbohu v novozaložených a násilne skolektivizovaných družstvách bola iba bieda a niekde
väčšia ako u ožobračených gazdov. Robili ste celý deň v okopávke repy, aby ste dostali pár jednotiek a po mesiaci ste
sa dozvedeli, že jednotka na vašom družstve má hodnotu
jednej koruny. Dnes tomu nikto z mladých neuverí a i tí,
čo to zažili, odháňajú spomienky na túto dobu rozšírenej
akumulácie a spriemyselňovania na úkor roľníctva ako na
nočnú moru.
Stalo sa to, čoho som sa najviac obával. Môj brat, ktorý
sa ujal hospodárstva, ihneď oravské koníky predal a kúpil si
krásne dolniacke. Lenže tie ani môjmu otcovi, ani mne neprirástli k srdcu. Smútil som najmä za svojím Sivkom, ktorého som mal veľmi rád, tak ako aj psa Gaštana. Ten zmeny
na gazdovskom dvore neprežil a rýchlo pošiel po mojom
odchode do sveta. Musel som ho pochovať. Lenže koníky
i môj Sivko boli predané a na nešťastie inému gazdovi v
našej dedine. Tragédia vyvrcholila jedného dňa, keď som
išiel na vlak do Bratislavy. Ponáhľal som sa na stanicu a
nikoho som si po ceste nevšímal, iba ma zrazu prebralo
z úvah veselé zaerdžanie koňa. Pozdvihnem zrak a čo nevidím? Naše kone v cudzom voze a môj Sivko obracia ku mne
hlavu... Znovu zaerdžal a veselo vyhodil hlavu hore. Bolo to
jasné: poznal ma a pozdravil ma. Pozrel som sa naň a zrazu
som takmer nemohol dýchať. Čosi dusivé mi stúpalo z pŕs
do hrdla..., ani som sa viac za ním neobzrel, nemohol som.
Pustil som sa utekať a nezastavil som sa až na stanici a tam
kvočiac pod starými vysokánskymi gaštanmi som plakal
ako malý chlapec až do príchodu vlaku. Myslel som, že mi
srdce pukne. Aj dnes keď si na to spomeniem...
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty.
Nitra 2010, 183 s.)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Prezident SR udelil najvyššie štátne
vyznamenania

Začiatkom januára prezident SR Ivan Gašparovič udelil
najvyššie štátne vyznamenania šestnástim osobnostiam,
ktoré sa rôznym spôsobom zaslúžili o propagáciu a rozvoj
Slovenska. Medzi ocenenými nechýbali ani
predstavitelia slovenskej
menšiny v zahraničí, a to
Slovák žijúci v Čechách
Imrich Gablech a zástupkyňa slovenskej menšiny
v Maďarsku Anna Ištvánová (na obrázku), ktorá
sa však, bohužiaľ, tohto
ocenenia už nedožila.
Prvému
menovanému
udelil prezident SR Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - vojenský za aktívnu účasť v oslobodzovacom boji proti fašizmu a
za celoživotné úsilie pri obrane demokracie. Anna Ištvánová
bola ocenená Radom Bieleho dvojkríža III. triedy in memoriam za celoživotnú obetavú krajanskú činnosť a za šírenie
dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Medzi ďalších ocenených patrili jazykovedec a vysokoškolský pedagóg
Jozef Mistrík in memoriam, ekonómka a bankárka Elena Kohútiková, lekár a reumatológ Jozef Rovenský, vysokoškolský
pedagóg a vedecký pracovník František Trebuňa, stavbár a
projektant Anton Bezák, paralympionik Štefan Kopčík, riaditeľka občianskeho združenia pre hendikepované deti a mládež Dagmar Kozáková, akademickí maliari Martin Činovský
a Rudolf Krivoš, spisovateľ a publicista Rudolf Dobiáš, spisovateľ a dramatik Karol Horák, folklórna speváčka Anna Hulejová, známa slovenská herečka Eva Krížiková a špeciálny
pedagóg Miroslav Kuric. (mm-m)

Prezidentskí kandidáti

V marci tohto roku si budú občania Slovenskej republiky vyberať nového prezidenta. Uchádzači o tento post
museli svoj návrh na kandidatúru, spoločne s podpismi
minimálne 15 000 občanov alebo 15 poslancov Národnej
rady, predložiť do 9. januára. O post hlavy štátu zabojuje až
15 uchádzačov, čo je najviac v doterajších dejinách Slovenska. S politickou podporou idú do predvolebného súboja
šiesti kandidáti, a to: Gyula Bárdos s podporou Strany maďarskej koalície, terajší premiér Robert Fico s podporou
Smeru, poslanec NR SR Pavol Hrušovský s podporou tzv.
Ľudovej platformy (Kresťanskodemokratické hnutie, MostHíd, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana), kandidát Komunistickej strany Slovenska Ján
Jurišta, kandidát Koalície občanov Slovenska Stanislav Martinčok a Jozef Šimko s podporou Strany moderného Slovenska. Ako výlučne občianskí kandidáti sa budú o post hlavy
štátu uchádzať: Jozef Behýľ, Ján Čarnogurský, Viliam Fischer,
Andrej Kiska, Milan Kňažko, Milan Melník, Helena Mezenská, Peter Osuský a Radoslav Procházka. Prvé kolo volieb sa
uskutoční 15. marca a v prípade, že ani jeden z kandidátov
26
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nezíska nadpolovičnú väčšinu voličov, bude sa druhé kolo
konať o dva týždne neskôr 29. marca. (mm-m)

Nová lanovka na Skalnaté pleso

V polovici decembra bola v lyžiarskom stredisku
v Tatranskej Lomnici spustená moderná 15-miestna lanovka, ktorá vyvezie turistov na Skalnaté pleso, odkiaľ sa
naskytajú prekrásne výhľady na Tatry i podtatranské obce.
Pre lyžiarov stojí aj na stanici Štart, odkiaľ sa môžu spustiť
po upravených lyžiarskych trasách. Nová lanovka nahradi-

la staršiu 4-miestnu, ktorá premávala od roku 1995 a za
ten čas previezla viac ako 6 miliónov turistov. Je viac odolná voči vetru a dĺžku 2073 m s prevýšením takmer 600 m
dokáže prejsť za 7,07 minút. (Ján Bošňovič)

V Dolnom Kubíne vystavili apoštolov

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
pripravilo na mesiac január a február výstavu drevených
plastík zo svojich zbierok. Výstava pod názvom ,,Apoštoli“
prezentuje ako ucelená kolekcia sakrálne diela oravských
a poľských rezbárov, ktoré vznikli počas medzinárodného
rezbárskeho plenéra v roku 2013 realizovaného v Sihelnom. Remeselne prepracované drevené plastiky tvoria
ucelenú kolekciu, avšak každá z nich si zachováva jedinečný rukopis autora. Na výstave sa svojimi plastikami prezentujú: Ján Špuler z Bobrova, Ján Šeliga a Ing. Marián Hutira z Hruštína, Stanislav Ondrík z Tvrdošína, Róbert Veselý
z Podbiela, Ľubomír Orság z Oravského Veselého, Milan
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Kuchťák z Mútneho a Henryk Stanclik z Bielska – Bialej.
Výstava bola otvorená 20. januára 2014 o 15.30 hodine za
účasti autorov vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne a potrvá do 28. februára 2014. (Mgr. Šefčíková Júlia)

Kam za kultúrou a športom
na Orave tomto roku?

snažil zachytiť a zmapovať čo najširšiu paletu aktivít, ktoré
by podali prehľad o živote miestnej kultúry a športu na
Orave. Publikácia je pre záujemcov k dispozícii na Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, na internetovej stránke strediska www.osvetadk.sk je k dispozícii i jeho
elektronická verzia. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Turistický sprievodca po Zamagurí

Odpoveď na túto otázku dáva katalóg kultúrnych a športových podujatí, ktorý aktuálne vydalo Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Publikácia
podáva prehľad o takmer 300 podujatiach miestneho, regionálneho i celoštátneho charakteru a na jej príprave sa
podieľalo 29 samospráv, organizácií a občianskych združení z regiónu. Je tak nielen bohatou programovou ponukou
určenou pre domácich a zahraničných návštevníkov, ale i
zrkadlom o spolupráci a participácii rôznych spoluusporiadateľov. Katalóg spracováva stredisko už trinásť rokov a
je určený nielen na vzájomné porovnanie a inšpiráciu organizátorov podujatí, ale je najmä praktickou pomôckou
pre všetkých potenciálnych návštevníkov a nástrojom pre
zvýšenie návštevnosti a propagáciu v ňom zachytených aktivít. Pri zostavovaní tohtoročného katalógu sa vydavateľ

Začiatkom decembra sa v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo druhé stretnutie autorov pracujúcich na publikácii Turistický sprievodca po Zamagurí, ktorá je realizovaná v spolupráci Obvodného výboru Spolku Slovákov v Poľsku v Novej
Belej a mesta Spišská Stará Ves v rámci projektu Vydanie
štvorjazyčnej publikácie Turistický sprievodca po Zamagurí. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013. Na stretnutí sa riešili
otázky stavu výskumu, výberu fotografií a zaujímavostí,
ktoré budú publikované v regionálnej tlači a následne aj
v pripravovanom sprievodcovi. Po návšteve vybraných
destinácií, môžete následne na stránke Spolku Slovákov
v Poľsku www.tsp.org.pl zahlasovať za najkrajšie zamagurské zákutie. (mm-m)

Poplatky na slovenských cestách v roku 2014

Ak sa chystáte na cestovať po viac ako 600 km slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách, vedzte, že výška
poplatkov pre vozidlá do 3,5 tony sa na Slovensku v roku 2014 nezmenila. Najkratšiu desaťdňovú nálepku si môžete
kúpiť za 10 €, tridsaťdňovú za 14 € a ročnú, ktorá platí do 31. januára 2015 roku, za 50 €. Diaľničné nálepky a nálepky
na rýchlostné cesty sú k dispozícii na všetkých benzínových pumpách. Osobné automobily s návesmi, ktoré presahujú
3,5 tony, musia mať dodatočnú nálepku a motocykle sú od poplatkov po slovenských diaľniciach oslobodené. Viac informácií nájdete na webových stránkach: www.dialnicnenalepky.sk, www.ndsas.sk a www.emyto.sk. Od 1. januára 2015
sú na Slovensku zavedené aj elektronické nálepky, ktoré možno kúpiť na benzínových pumpách alebo prostredníctvom
internetu či mobilného telefónu. (Ján Bošňovič)

Druh vozidla

Ročná nálepka

Mesačná nálepka

10-dňová nálepka

50 €

14 €

10 €

50 €

14 €

10 €

Osobné vozidlo
do 3,5 t

Náves v kategóriach
O1 a O2
za vozidlami kategórií
M1, N1, M1G
a N1G
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Návšteva študentov slovakistiky

D

ňa 19. decembra 2013 si študenti 2. ročníka
slovakistiky spolu so svojou lektorkou Adelou
Gabríkovou prišli pozrieť do Galérie slovenského
umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove výstavu nazvanú 20 rokov Slovenskej republiky v známkach. Viaceré
známky svojím grafickým spracovaním študentov oslovili,
niektorí si dokonca spomenuli na mladšie letá, keď sami
zbierali známky.
Následne šéfredaktorka Agáta Jendžejčíková pozvala
všetkých na krátke posedenie pri káve do redakcie Život,
kde sa s nimi poroprávala nielen o výstave, ale i o pohnútkach, ktoré ich viedli k štúdiu slovenského jazyka. Študenti
sa zároveň oboznámili s prácou redakcie a na pamiatku
dostali niekoľko slovenských publikácií. (ms)

Jazyková prax slavistov v Orávke
autor MARIA JAGIEŁOWICZ
V dňoch od 9. do 13. decembra 2013 sa študenti prvého ročníka slavistiky na Jagelovskej univerzite zúčastnili jazykovej praxe
v Orávke na Orave. Študenti piatich jazykových skupín: slovenskej, českej, chorvátskej, srbskej a bulharskej sem zavítali predovšetkým preto, aby si niekoľko hodín denne zdokonaľovali svoje
jazykové zručnosti, ale mohli sa okrem toho aj bližšie oboznámiť
s kultúrou jednotlivých krajín.

skupín, avšak ešte predtým sme mali možnosť prezentovať sa pred ostatnými spolužiakmi z ročníka a ukázať, čo
všetko sme sa o slovenčine i Slovensku naučili v priebehu
predchádzajúcich troch mesiacov.
Sumarizujúc výjazd, bol veľmi intenzívny, ale zároveň
príjemný, preto je nám trochu ľúto, že takúto možnosť
majú len študenti prvého ročníka a nemôžeme sa do Orávky vrátiť každý rok...

P

rvé dva dni sme sa sústredili predovšetkým
na intenzívne učenie sa slovenského jazyka,
nechýbal však ani čas na spoločné spievanie,
hry či pozeranie filmov, samozrejme, že všetko bolo
opäť v slovenčine.
Na tretí deň nás čakalo milé prekvapenie – keďže
sme boli len niekoľko kilometrov od hranice, vybrali
sme sa do najbližšieho slovenského mesta Trstená.
Tam sme z kostolnej veže mohli obdivovať panorámu mesta a taktiež sme mali možnosť precvičiť si
slovenský jazyk v praxi: v obchode i v reštaurácii.
Po návrate do Orávky sme si vyskúšali svoje sily
v kuchyni a uvarili sme tradičnú fazuľovú polievku
a upiekli koláč. Posledný večer pobytu sa uskutočnila spoločná zábava pre všetkých päť študijných
Fazuľová polievka s údeným mäsom
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Slovakistky s lektorkou po dobre vykonanej práci –
polievka sa varí a koláč sa pečie

Jablkovo-škoricový koláč

1/2014

Vysoké poľské štátne vyznamenanie
pre slovenského kňaza Sebastiána Košúta
Tradičné predvianočné stretnutie na veľvyslanectve Poľskej
republiky pri Svätej stolici v Ríme v sobotu 14. decembra 2013
malo pre Slovákov žijúcich vo Večnom meste osobitný význam.
Osobne sme mohli zablahoželať nášmu dlhoročnému priateľovi
kňazovi Sebastiánovi Košútovi k udeleniu vysokého poľského
štátneho vyznamenania Dôstojníckeho kríža Rádu Obrodenia
Poľska.

P

rezident Poľskej republiky Bronisław Komorowski
rozhodnutím č. 340/2011 poctil nášho krajana otca
S. Košúta za jeho mimoriadny prínos k demokratickým zmenám v Poľsku.
Vdp. Sebastián Košút sa narodil 16. novembra 1941 v
Čiernej Hore, ktorá patrila do Slovenskej republiky, no po
2. svetovej vojne pripadla Poľsku. Po skončení Gymnázia v
Jablonke študoval v Kňazskom seminári vo Varšave, primície mal 27. mája 1965.
Kňaz Sebastián Košút sa v rokoch totality v Poľsku angažoval v aktivitách organizácie Ruch, čo bolo v tom čase nelegálne, a preto bol v júni 1970 zatknutý. Odsedel si jeden
rok. Po prepustení z väzenia spolu s kňazmi Stanislavom
Ługowským a Jerzym Borsom organizoval tajných kuriérov
náboženskej literatúry z Poľska na Slovensko. Okolnosti
týchto udalostí sú opísané vo viacerých publikáciách, ktoré vydal poľský Inštitút národnej pamäti.
V roku 1980 odišiel do Talianska, kde sa stal spolupracovníkom nášho biskupa Pavla Hnilicu SJ. V tom čase
ochotne a nezištne pomáhal všetkým utečencom z Východu, najmä zo Slovenska. Bol kaplánom pre utečencov v
azylovom záchytnom tábore v Latine, ktorý sa nachádzal
60 km južne od Ríma. Otec Sebastián Košút bol dobrý a
veľký apoštol biskupa Pavla Hnilicu. V jeho službách bol až
do „prevratu“ v novembri 1989.
V súčasnosti - už vyše 20 rokov pôsobí ako farár v obci
Marano Equo v diecéze Tivoli neďaleko Ríma a dvere jeho
ročník 56

fary sú aj dnes dokorán otvorené pre všetkých. Pohostinnosť u neho nachádzajú mnohí slovenskí, poľskí i iní kňazi,
kresťanská mládež a ďalší pútnici.
Do histórie otec Sebastián vojde aj ako podporovateľ umenia. Veľmi konkrétne pomohol najmä majstrovi
Stanovi Dusíkovi, ktorý prešiel spomínaným utečeneckým táborom a neskôr sa usídlil vo Florencii. Majster
Dusík namaľoval práve u Otca Sebastiána v Marane na
dlažbe v kostole o. i. aj veľkého anjela, ktorý meral dve
poschodia. Tento potom zdobil vo Svätom roku 2000 dve
poschodia fasády Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici. S
nápadom umiestniť ho tam prišiel vtedajší veľvyslanec
Marián Servátka.
V Marano Equo spievali napríklad aj známe detské
spevácke zbory Melódia, či Súrodenci Jendruchovci. Otec
Šebastián raz-dvakrát do roka prichádza aj na Slovensko,
kde je doma v Dolnom Oháji a v známych kúpeľoch Podhájska. Pred dvomi rokmi tu oslávil aj svoju sedemdesiatku.
Ako povedal na slávnosti v Ríme veľvyslanec Poľskej
republiky pri Svätej stolici Piotr Nowina-Konopka, kňaz Sebastián Košút prispel k nezávislosti Poľska a Slovenska a k
znovuzískaniu náboženskej slobody.
Na slávnosti sa zúčastnili viacerí poľskí cirkevní hodnostári z Vatikánu: kardinál Zenon Grocholewski, prefekt
Kongregácie pre katolícku výchovu, pápežský almužník
arcibiskup Konrad Krajewski, arcibiskup Edward Nowak,
programový riaditeľ Rádia Vatikán P. Andrzej Koprowski SJ,
a ďalší. Podľa poľskej tradície si všetci hostia vzájomne vymenili vianočné oplátky a mohli ochutnať poľské vianočné
jedlá i zaspievať koledy. Slovenských krajanov zastupoval
P. Rajmund Klepanec OP a autor týchto riadkov.
Ján Košiar
Magistrálny kaplán Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov
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MIKOŁÓW

Stretnutie so súčasnou slovenskou poéziou v Mikołove
Súčasná slovenská poézia je prístupná aj na poľskom trhu.
Práve vďaka prekladom sa s ňou môžu oboznamovať poľskí čitatelia. Viaceré preklady slovenskej poézie a prózy vyšli vo Vydavateľstve Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove, ale aj v iných
vydavateľstvách, či projektových aktivitách.
Milovníkov slovenskej poézie v Poľsku obohatil v roku
2011 preklad básnickej zbierky Ivana Štrpku Rovnisko,
juhozápad: Smrť matky (Równina, południowy zachód,
śmierć matki), ktorú vydal Mikołowski inštitút v poľskom
preklade Franciszka Nastulczyka. Pri tejto príležitosti sa
konali autorské stretnutia s básnikom.
Jedno z nich sa uskutočnilo 11. októbra 2013 v Mikołowe, ktorého sa zúčastnili aj členovia sliezskej miestnej
skupiny Spolku Slovákov v Poľsku. Toto stretnutie moderovali M. Melecki a K. Siwczyk. Zúčastnil sa ho prekladateľ
F. Nastulczyk a autor básnickej zbierky I. Štrpka. Prekladateľ porozprával o svojej práci
pri príprave prekladu a úskaliach,
s akými sa pri nej stretol, kým autor o svojich pocitoch pri tvorbe
básní. V spomínanej zbierke autor
vyjadruje smútok po strate najbližšieho.
Krajania sa s ochotou porozprávali s významným súčasným
slovenským básnikom, ktorého
zároveň oboznámili so svojou činnosťou. (aj)

Ivan ŠTRPKA sa narodil 30. júna 1944 v
Hlohovci. Mladosť prežil na juhozápadnom
Slovensku. V rokoch 1963 – 1969 študoval na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského španielčinu a slovenčinu. Po kratšom pôsobení v
literárnych redakciách (Kultúrny život, Mladá
tvorba) a vo vydavateľstvách (Slovenský spisovateľ, Tatran) pracoval ako dramturg pre deti
a mládež v Slovenskej televízii v Bratislave. Pre svoje politické
názory a postoje nesmel v 70. rokoch publikovať. V druhej polovici 80. rokov sa stal najprv šéfredaktorom Mladých rozletov,
potom zástupcom šéfredaktora novovzniknutého Literárneho
týždenníka a v rokoch 1990 – 1993 šéfredaktorom Kultúrneho
života. V rokoch 1999 – 2010 bol šéfredaktorom literárneho časopisu Romboid. Patril do básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá
debutovala koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Vydal niekoľko básnických zbierok, napr. Krátke detstvo kopijníkov
(1969), Tristan tára (1971), Teraz a iné ostrovy (1981), Rovnisko,
juhozápad: Smrť matky (1995), 25 básní (2003), Tichá ruka:
Desať elégií (2006), Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad (2009).
Všeobecne sa hovorí o tvorbe I. Štrpku, že sa vo svojich dielach
snaží vyjadriť zážitky a fantázie svojho detstva. Charakteristickou črtou pre jeho básne je odhodlanie k často riskantnému
činu, preverovanie mravnej, ale aj fyzickej spôsobilosti postáv,
prechádzanie od reality k fantázii, prelínanie dvoch svetov, ale
taktiež časté používanie zátvoriek, ktoré napomáhajú oddeľovať
tieto svety a uvedomovať si ich rozdielnosť. Jeho zbierky vyšli vo
viacerých prekladoch. Venuje sa aj próze a prekladá španielsku
a portugalskú literatúru.

Žijem, aby som hral

S takýmto názvom vznikol film o známom krakovskom
jazzmenovi Jerzym M. Bożykovi, ktorého všetci veľmi dobre poznáme ako aktívneho člena a čestného predsedu Miestnej skupiny SSP v Krakove, obetavého hudobníka a umelca.

F

ilm vznikol vďaka Filmovej agentúre HAF a režisérovi
K. Krzyżanowskému. Bol pripravovaný dlhšie časové
obdobie. Po prvýkrát bol uvedený v krakovskom hudobnom klube Awaria 15. decembra 2013, kde J.M. Bożyk
účinkuje. Prezentáciu podporil aj Spolok Slovákov v Poľsku.
Na filmovom plátne Jerzy M. Bożyk, ktorému všetci jednoducho hovoria Jurek, rozpráva svoj zaujímavý životný
Početné zhromaždení fanúšikovia
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Koncertuje J. M. Bożyk

príbeh, v ktorom o. i. spomína, ako sa dostal do kontaktu
so slovenčinou, Slovákmi i Slovenskom a napokon aj slovenskou národnostnou menšinou. Na záver pre všetkých
prítomných na prezentácií filmu Jurek zahral i zaspieval sám i v duete s A.
Marchewkom. Tento dokument o svojom živote
videl takisto po prvýkrát
a bol s ním spokojný. Je to
preňho pekný dokument
zhrňujúci bohatý životopis
Režisér filmu s majiteľkou klubu Awaria
človeka i hudobníka. (aj)
1/2014
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Blahoželania

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia!
Túto gratuláciu zasielame Františkovi Mlynarčíkovi
z Čiernej Hory, ktorý 1. januára 2014 oslávil v rodinnom
kruhu 70. narodeniny. Pri tejto príležitosti mu blahoželá
manželka, dcéry a synovia s rodinami a ku gratulantom sa
pripája i celá ďalšia rodina.
Veľa zdravia a síl do činnosti obvodnému predsedovi na
Spiši praje aj redakcia Život a ÚV SSP.
***
Na stole krásnych 18 ruží,
nech Ti zdravie dlho slúži.
Život dlhý ako sen,
plný lásky, šťastia
prajeme Ti v tento sviatočný deň.
Gratuláciu zasielajú Andželike Kovalčíkovej z Čiernej
Hory pri príležitosti krásnych 18. narodenín, ktoré oslávila
začiatkom januára t.r., rodičia, brat, krstní rodičia, priatelia
a ostatná rodina.
***
V deň Tvojich vzácnych narodenín
prišli sme k Tebe s pozdravením:
dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky.
K narodeninám všetko najlepšie
praje celá rodina.
Blahoželanie patrí Kristíne Bizubovej z Krempách, ktorá
oslávila 75. rokov života v decembri 2013. Pri tejto príležitosti
jej pozdrav zasielajú deti s rodinami, ako aj ostatná rodina.
***
Milý otec,
len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Ti pri Tvojom
60-ročnom jubileu zaželať.
Nech slza bolesti Ti tvár
nikdy nezmáča, žiaľ a smútok
nech sa Ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie,
láska a dobrota,
Božské požehnanie a rodinná jednota
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.
Blahoželanie zasiela krajanovi Jánovi Klukošovskému
z Novej Belej, pri príležitosti jeho šesťdesiatych narodenín, ktoré oslávil 28. januára, manželka, dcéra, synovia,
nevesty, zať, vnúčatá i celá ostatná rodina.
ročník 56

Milí mladomanželia, Michalina a Jakub
k Vám prišla láska, vzácny dar a dnes tu stojí krásny pár.
Želáme Vám náruč šťastia, kopu roztomilých detí,
nech každodenný úsmev z Vašej tváre, ani po rokoch neuletí.
Všetko spoločne vždy riešte, v manželskom živote
spolu sa tešte!

Všetko najlepšie na spoločnej ceste životom zo srdca
praje mladomanželom Michaline a Jakubovi Gazurovým
z Mikołowa, ktorí 11. januára 2014 uzavreli manželstvo
v kostole sv. Bartolomeja v Koniakowe, starý otec Bronislav, rodičia, sestra a celá rodina.
***
Nech Vám v zdraví, láske rastie,
nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší chlapča malé.
Prajeme mu, aby mal vždy šťastný krok,
silné zdravie, úsmev na tvári
a vedľa seba milujúcich rodičov.
Gratuláciu zasielame šťastným rodičom konzulovi SR
v Krakove Tomášovi Kašajovi a jeho manželke Lenke Kašajovej, ktorým v decembri pribudol do rodiny synček Tomáško.
***
Prajeme Vám všetko, čo radosť vzbudí,
prajeme Vám lásku, čo spája ľudí.
Nech slza smútku Vám oči nezakalí,
nech úsmev šťastia Vám žiari na tvári.
Toto blahoželanie zasielame oslávencovi stomatológovi MUDr. Milanovi Novotnému zo Spišskej Starej Vsi,
ktorý prednedávnom slávil v rodinnom kruhu osemdesiate narodeniny. Nech Vám zdravie slúži ešte dlhé roky zo
srdca prajú krajania zo Spiša.
***
Dňa 13. novembra 2013 krajanka
Anna Kôšová oslávila svoje 79. narodeniny. Anna aj spolu so svojou rodinou
patrí k dlhoročným čitateľom krajanského časopisu Život Pri tejto príležitosti jej
členovia MS SSP v Pekelníku želajú hodne zdravia, šťastia a radosti do ďalších
rokov života.
MS SSP v Pekelníku
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Z jazykovej praxe
Číslovky s bodkou či bez nej?

Písanie čísloviek bez bodky, a naopak s bodkou sa riadi
v slovenčine vlastne len jediným pravidlom. V prípade, že
ide o základnú číslovku, uvádza sa daný číselný údaj bez
bodky, zatiaľ čo pri radových číslovkách sa musí uvádzať
za číslicou bodka.
Rozdiel medzi radovými a základnými číslovkami vyplýva z ich sémantiky, t. j. z ich lexikálneho významu. Základné číslovky nám vyjadrujú ucelený počet entít, zatiaľ čo
radové číslovky poradie danej entity v ich celkovom počte. Rozdiel medzi nimi však zistíte poľahky aj na základe
toho, ako sa na ne dá opýtať. Na radové číslovky sa pýtame vždy v závislosti od rodu otázkami: „Koľký?“ (pri
mužskom rode), „Koľká?“ (pri ženskom rode) a „Koľké?“
(pri strednom rode), ale na základné číslovky len otázkou
„Koľko?“, a to bez ohľadu na gramatický rod.

Osobnosť novodobej
slovenskej histórie

V

Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnila vernisáž výstavy dokumentárnych fotografií zo života
jednej z najvýznamnejších a v zahraničí najznámejších politických osobností v novodobej slovenskej histórii
Alexandra Dubčeka.
Výstava „A. Dubček: Ľudská tvár politiky“ prezentuje
fotografie z rokov 1989 – 1992, s ktorými sa doteraz poľskí návštevníci nemali možnosť zoznámiť. Série záberov
zo súkromného života i zo stretnutí s „obyčajnými ľuďmi“
sú doplnené o niekoľko fotografií z oficiálnych návštev
A. Dubčeka v zahraničí, napríklad zo stretnutia vo Vatikáne
s pápežom poľského pôvodu Jánom Pavlom II.
Výstavu otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave
Milan Novotný, za účasti autora fotografií Vladimíra Benku
a historika Grzegorza Gąsiora, ktorý účastníkom vernisáže
priblížil osobnosť Alexandra Dubčeka. (Ľudmila Miller)
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Ukážem to na príklade: „Janko skončil piaty (teda koľký?) a Anička siedma (teda koľká?) zo všetkých desiatich
zúčastnených pretekárov a pretekárok (koľko bolo teda
pretekárov alebo pretekárok? - desať). Pri číselnom zápise by daná veta vyzerala nasledovne: „Janko skončil 5. a
Anička 7. zo všetkých 10 zúčastnených pretekárov a pretekárok.
„65 rokov FS Spiš.“ a tiež „FS Spiš vznikol pred 65 rokmi.“ – Tuná sú obidva číselné údaje základnými číslovkami,
a tak v obidvoch prípadoch je správny údaj bez bodky (Aj v
tomto druhom prípade sa pýtame: „Pred koľko, resp. koľkými rokmi vznikol FS Spiš, ale to je len záležitosťou daného pádu, nie gramatického rodu).
Z pohľadu štylistiky totiž radím vždy študentom,
aby jednoduché čísla do 20 a potom celé desiatky, stovky,
tisíce a pod., zapisovali radšej vždy slovom ako číslom, nakoľko to v texte vyzerá estetickejšie.
Mgr. Miloš Horváth, PhD.
Odborný asistent na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave

Spomienka na Jozefa
Tomáškoviča

Smutná správa prišla
k nám o odchode spomedzi
nás 7. decembra 2013 krajana Jozefa Tomáškoviča z
Fridmana, ktorý bol verným
krajanom, odbojárom a dlhoročným čitateľom časopisu Život.
Jozef sa narodil 23. februára 1921. Mali sme príležitosť stretávať sa s ním
viackrát a vždy nás privítal
s úsmevom na tvári a vtipnými textami. V jeho spoločnosti nám čas uplýval veľmi rýchlo. Ako hovoril, bol
Slovákom dušou i telom a nemohlo byť tomu inak, lebo
jeho rodičia Valent a Anna, rodená Jeleňová, boli Slováci.
V tomto duchu vychovali aj jeho. Naučili ho, aby sa nehanbil za svoj pôvod. Základné vzdelanie získal v rodnej
obci a sníval o ďalšom výtvarníckom štúdiu, ale nebolo
to možné. Jeho kresby, ktoré si robil ako mladý chlapec,
odzrkadľovali cit pre výtvarne umenie. Napokon mu ostala
len radosť z rozprávania o umení. Fascinovala ho pestrosť
prírodných farieb, ktoré pozoroval ako poľnohospodár pri
práci. Jeho sny o vzdelaní v oblasti výtvarníctva sa nedočkali realizácie, keďže prišla tvrdá realita, najskôr práca na
roli a potom vojna, front a zajatie. Vtedy sa mu zrazu svet
zdal čiernobiely. Rovnako ako jeho otec okúsil hlad a ťažký
frontový život. Krajan Jozef sa počas druhej svetovej vojny
1/2014
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zúčastnil protifašistického odboja a Slovenského národného povstania. V roku 1998 mu predsedníctvo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave udelilo
pamätnú medailu SNP. V roku 2006 vyznamenalo Jozefa
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky odznakom vojnový veterán, čomu sa nesmierne potešil, že aj po rokoch
vo vlasti jeho predkov naňho pamätajú.
Celý svoj život od návratu z vojny domov pokladal za
dar od Boha. Uvedomoval si, ako je vďačný Bohu za možnosť opäť pracovať na svojom gazdovstve a vedel oceniť
neskorší pokojný rodinný život. Oženil sa s Alžbetou Kutarňovou, s ktorou šťastne prežili 67 rokov. Spoločne vychovali šesť detí.
Bol veselým človekom, ktorý sa rád vždy s náhodnými
návštevníkmi porozprával. S radosťou čakal na nové výtlačky Života, ktorému venoval svoju pozornosť dlhé roky.
Na poslednej ceste ho vyprevadila manželka a deti s rodinami, ako aj krajania. Za Spolok Slovákov v Poľsku mu dali
posledné zbohom predsedníctvo i krajania z Miestnej skupiny vo Fridmane, obvodný predseda na Spiši F. Mlynarčík
a redaktorka časopisu Život D. Mošová.
Všetci, ktorí ste poznali krajania Jozefa Tomáškoviča
z Fridmana venujte mu tichú spomienku.
Dorota Mošová

ODIŠLI OD NÁS

Jan LICHOTA

Zosnulý Jan sa narodil 20. marca 1919
v Skawe. Keď nadišla vojna, bol vyvezený
na nútené práce do Nemecka, kde v ťažkých podmienkach o hlade a vo veľkej
zime pracoval až do skončenia vojny. Po
príchode domov sa usadil v Skawe a neskôr v Harkabúze spolu so svojou manželkou, kde nakoniec
prežil celý život. Dlhé roky plnil funkciu kostolníka v kaplnke Panny Márie Ustavičnej pomoci v Harkabúze a zároveň
bol hrobárom na miestnom cintoríne. Vychoval šesť synov.
Ešte pred svojou smrťou ovdovel a pochoval taktiež najmladšieho syna. Bol dobrým manželom, otcom a starým
otcom a taktiež veľmi dobrým susedom. Nech odpočíva
v pokoji.
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Harkabúze

Dňa 2. novembra 2013 zomrel
v Chyžnom vo veku 61 rokov krajan

Vladislav LATIAK

Dňa 2. januára 2014 zomrel v Nižných Lapšoch vo veku 85 rokov krajan

JÁN NALEPKA

úprimnú sústrasť.

Dňa 29. novembra 2013 zomrel
v Harkabúze vo veku 94 rokov krajan

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
Života a vzorným krajanom i členom
MS SSP v Nižných Lapšoch. Odišiel od
nás dobrý krajan, starostlivý manžel,
otec, dedo i známy. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
MS SSP v Nižných Lapšoch

Dňa 7. januára 2014 zomrel vo Vyšných Lapšoch vo veku 67 rokov krajan

JÁN KRIŠÍK

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
Života. Patril do radov dobrovoľných
hasičov. Aktívne sa podieľal na organizovaní hasičskej jednotky a dlhšie
obdobie zastával funkciu zástupcu
veliteľa miestneho Dobrovoľného hasičského zboru. Odišiel od nás dobrý
krajan, starostlivý manžel, otec, dedo a brat. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Zosnulý bol čitateľom Života i členom Miestnej skupiny SSP v Chyžnom.
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý
manžel, otec a starý otec. Nech odpočíva v pokoji.
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Chyžnom

Dňa 6. decembra 2013 zomrel
v Jurgove vo veku 51 rokov krajan

JOZEF GOMBOS

Zosnulý bol dlhoročným členom
miestnej skupiny a verným čitateľom
časopisu Život. Odišiel od nás verný
krajan, dobrý syn, brat, ujo a známy.
Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 10. januára 2014 zomrel v Jurgove vo veku 72 rokov krajan

WŁADYSŁAW LOREK

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom časopisu Život
a priateľom Slovákov. Odišiel od nás dobrý človek, starostlivý manžel, otec, dedo a známy. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

ročník 56
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Milé deti,

JÁN NAVRÁTIL

vašou úlohou bude omaľovať obrázok a napísať nám, čo robí Katka na obrázku?
Výsledky svojho snaženia nám pošlite do redakcie.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s finančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V decembri sme odmenili: Annu a Klaudiu Lukášove z Krempách.

ŠŤASTNÝ
SNEHULIAK
Snehuliak si prosí
dva mrkvové nosy.
- Vari chceš byť dvojnosý?
To sa predsa nenosí.
- Ale čoby, ale čoby,
budem tatko.
Jeden nos chcem do zásoby
pre maličké snehuliatko.

M. FLORIÁN

CHUMELICA
Volá vločku vločka,
Nech vraj na ňu počká,
Že nevie kam padá,
Prižmúrila očká.

Darmo ma, mamička
Darmo ma, mamička, do školy dávate,
zo mňa kňaz nebude, darmo nakladáte.
Trafilo by sa mi v noci ku chorému,
ja by som si zašiel k dievčatku švárnemu.
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text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO

TRIBŠ

Šťastný a veselý nový rok!
Samozrejme, že vám to všetkým zo srdca želám, ale túto vetu som
skôr napísala preto, že je už druhý týždeň mojím výskumom. Naozaj.
Určite ste si všimli, že nie len o polnoci na Silvestra, ale aj ešte veľa dní
potom, sa ľudia stretávajú na ulici, v obchode, v autobuse a na úvod si
želajú šťastný a veselý nový rok. Ale mňa ako výskumníka zaujímajú ich
odpovede. Úplne najviac ľudí odpovedá rovnakým želaním – „aj vám“
alebo „aj vám prajem šťastný a veselý“. Ale často sa k želaniam niečo
pridáva. Mladí si dopĺňajú - „nech je nový rok zaujímavý, dobrodružný,
plný lásky...“. Ľudia s aktovkami si želajú veľa úspechov a nech je tento
rok už konečne bohatší. Sivovlasé babky a dedkovia zas s povzdychom
dodávajú – „len nech sme zdraví, len to zdravíčko si želajme“. Začala
som aj počítať, koľko a akých odpovedí som počula, ale nejako som
sa zamotala. Tatko sa zo mňa smial, že o takejto štatistike veru ešte
nikdy nepočul. Štatistika? No to je teda slovo! Trvala som na tom, aby
mi to vysvetlil, ale nie som si istá, či by som to teraz dokázala opísať
ja vám. V každom prípade to má veľa spoločného s matematikou, nejakou pravdepodobnosťou a percentami. Tatko ešte vravel, že práve
január je vhodný mesiac na štatistiky, pretože sa ukončil celý rok a ľudia ho zhodnocujú, porovnávajú jednotlivé obdobia. Dobre. Tak som
sa teda rozhodla zhodnotiť svoj uplynulý rok. Chorá som bola dvakrát.
Niekedy na jar a teraz v októbri. Nádchy sa nepočítajú. Štatisticky som
mala teda viac zdravých dní ako chorých. Fajn, poďme k srdcu. Zamilovaná do Šimona som bola teda poriadne dlho. Určite viac ako nezamilovaná. Výborný výsledok, to sa mi páči. Usmievavých dní bolo asi
tiež viac ako tých smutných a úspechov bolo tiež dosť. Veľké veci som
teda zhodnotila. A čo také obyčajné? Napríklad topánky. Na loptových
hrách som za minulý rok zničila dva páry tenisiek. Zo sandálok mi noha
vyrástla, ale čižmy sú mi stále dobré. Čo znamená, že je veľká pravdepodobnosť, že aj v tomto roku budem najskôr potrebovať tenisky.
Tatko ma pochválil. Že vraj presne na toto je dobrá štatistika. Aby sme
boli poučení, pripravení na budúcnosť a aby sme sa vedeli správne
rozhodnúť a plánovať. Ale – ako povedal – niekedy ani tie najlepšie
výpočty nepomôžu.
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Tribš bol založený na majetkoch nedeckého panstva, pričom
jeho pôvodný názov osada Svätej
Alžbety, ktorý sa objavuje v dokumentoch z 15. storočia, vychádzal
z mena jeho patrónky. V roku 1567
jej miestni obyvatelia vybudovali drevený kostolík bez jediného
železného klinca, ktorý je dnes
jednou z najväčších atrakcií. V prekrásne zdobenom interiéri sa nachádza vzácna neskorobaroková
polychrómia zo 17. storočia, ktorá
mala prostých ľudí prostredníctvom obrazov naučiť základné cirkevné dogmy, pričom zaujímavým
je tiež obraz Nanebovstúpenia
Panny Márie na pozadí s nedeckým i čorštínskym hradom a panorámou Tatier, ktorá je najstarším
existujúcim vyobrazením Tatier
vôbec. V obci sa narodil slovenský
kňaz, literát a vynálezca František
Móš i známy znalec Tatier František Déneš. V roku 1920 bol Tribš
spolu s niekoľkými ďalšími spišskými obcami pripojený k Poľsku,
v roku 1939 späť ku Slovensku
a v roku 1945 opäť k Poľsku, kde
leží dodnes. Slováci tu žijúci sú
dnes združení v miestnej skupine
Spolku Slovákov v Poľsku. (mm-m)
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ŠPORT

Futbalové družstvo z Krempách
autor DOMINIK SURMA
foto FRANTIŠEK PACIGA

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO

Šport v Krempachoch je nerozlučne
spojený s Ľudovým športovým združením
(LZS), ktoré bolo založené v 1948 roku. Najdôležitejším športovým odvetvím dlhé bol
roky volejbal, hoci pestovali tiež stolný tenis, lyžiarske skoky a behy, cyklistiku a boli
časy, že hrali aj futbal. Jednako neexistencia futbalového ihriska bola prekážkou,
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ktorá znemožnila rozvoj futbalu v Krempachoch. Futbalové družstvo LKS Spisz
Krempachy vzniklo v roku 1997. Najviac
sa o jeho vznik zaslúžili bývalí futbalisti
– Andrzej Bizub i Marek Galiniak, ktorí
hrali v susedných obciach. Predsedom Ľudového športového zväzu v Krempachoch
bol vtedy Franciszek Hornik.

V

súčasnosti Ľudový športový
klub Spisz Krempachy má tri
futbalové družstvá – seniori,
starší juniori a starší dorastenci. Do
súťaží 2013/14 je prihlásených vyše
60 hráčov. Klub má k dispozícii dve
futbalové ihriská.
Krempašskí seniori v súčasnosti
hrajú v pohalskej B-triede – východ,
v ktorej je 12 mužstiev. Po jesennej
časti Krempachy sú s 30 bodmi na
čele tabuľky a iba jeden zápas prehrali. V jedenástich zápasoch dali
49 gólov a iba 13 dostali. V družstve
seniorov v jeseni 2013 roku hralo
23 hráčov a to: Damian Bizub (9 zápasov), Paweł Bizub (5), Gabriel Brzyzek II – brankár (8), Gabriel Brzyzek
I – brankár (1), Konrad Chałupka
(6), Krzysztof Galiniak (9), Tomasz
Gryguś (8), Jacek Kaczmarczyk (9),
Marek Kaczmarczyk (9), Michał Klamerus (7), Paweł Kowalczyk (10),
Tomasz Krzysztofek (1), Daniel
Mroszczak (9), Krzysztof Pająk (1),
Marcin Pietraszek (10), Piotr Pietraszek (8), Piotr Surma (5), Sławomir Surma (11), Wojciech Surma (9),
Piotr Świec (4), Daniel Zygmond (7),
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Paweł Zygmnod
(8), Daniel Zygmund (5).
Najlepším
hráčom družstva je nesporne
Sławomir Surma – záložník,
ktorý v jesennej
časti sezóny nielen hral vo všetkých zápasoch,
ale aj dal 11 gólov a nateraz je na 3 mieste v tabuľke
najlepších strelcov. Na druhom mieste je s 12 gólmi Jacek Kaczmarczyk.
K dobrým hráčom patria tiež záložník Daniel Mroszczak, bratia Marcin
a Piotr Pietraszkovci, Paweł Kowalczyk, obrancovia Paweł Zygmond,
Wojciech Surma a brankár Gabriel
Brzyzek. Jednako o dobré umiestnenie sa zaslúžili aj ďalší futbalisti.
Nominálnym trénerom družstva
je Andrzej Bizub, hoci za celú jeseň
bol iba na jednom zápase. V podstate na tréningy prichádza iba niekoľko hráčov, lebo väčšina futbalistov
pracuje na týždňovkách mimo Krempách. Predsedom klubu je Walenty
Pietraszek.
Cieľom tejto sezóny je vyhrať súťaž a postúpiť do A-triedy. Podobné
plány boli aj v minulom roku, ale
nakoniec mužstvo obsadilo tretie
miesto a nepostúpilo.
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Volkswagen Scirocco
spracoval MARIÁN SMONDEK
Scirocco patrí k tým Volkswagenom, ktoré nepochybne pútajú
pozornosť. V tejto automobilke patri k prekurzorom nového štýlu,
nových tvarov a tak neustále patri k perlám na ceste aj napriek
tomu, že sériovo sa začal vyrábať už v roku 2008 a dnes ho už v
ponuke predajcov ani nenájdeme.

V

onkajší dizajn naozaj zaujme. Osloví Vás nízka silueta a preliačené bočnice karosérie vyúsťujúce do
muskulatívnych blatníkov a lúčovitých sedemnástok roztiahnutých na
úroveň lemov blatníkov.
Dlhá predná kapota zľahka stúpa k čelnému oknu a
dlhšia strecha zakončená
šiltom zas od jeho rámu
dozadu splýva. Šikmé svetlá prechádzajú v zúženú
masku chladiča. K tomu
bohato dimenzovaný gril
náporového chladenia a
obraz malého dravca má
nasadenú korunu.
Kto čaká pokračovanie v originálnom prevedení v interiéri, môže byť fazónou kokpitu trochu sklamaný. Je to
jednoducho typický Volkswagen. Malý športový volant,

vľavo vysoký prah, ešte vyšší stredový panel s krátkou radiacou pákou. Medzi nimi na podlahe spočíva anatomicky
tvarovaná sedačka. Dopredu natiahnuté nohy siahajú po
hliníkových pedáloch. Nastupovanie dozadu uľahčujú dlhé
dvere a systém EasyEntry. No keď už raz zapadnete, o to
ťažšie vystúpite. Zadnú lavicu Scirocca tvoria dve vymodelované a plnohodnotné sedadlá. Priemerne vysokí vodiči
i spolujazdci si nájdu pre seba dostatok miesta. Avšak toto
kupé nechce byť praktickým autom, ale 292-litrový kufor
mu hanbu nerobí.
Jazda v aute je čistou príjemnosťou, zdolávanie ostrejších nerovností nevyvolá pocit, že auto treba šetriť a nerovnosti systematicky obchádzať, ale za menej ohľaduplnú
jazdu vám spolucestujúci
vzadu nepoďakujú. Podvozok má tvrdšiu náturu,
ale veľmi dobre odfiltrovaný hluk odvaľujúcich sa
kolies.
Pre tento model výrobca
dodával tri benzínové a dieselový motor, motory sa dodávali v kombinácii so 6-stpňovou manuálnou alebo
7-stupňovou automatickou
prevodovkou. Ani pri najslabšom motore zrýchlenie
8,3 s k stovke a maximálka
s hodnotou 221 km/h nie
sú na zahodenie. Pri športovej verzii Scirocco R sú tieto údaje
ešte zaujímavejšie. K stovke sa rozbehne za 5,8 s a obmedzovač zrýchľovanie zastaví pri rýchlosti 250 km/h.

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov
Segedínsky guláš

1 kg bravčového mäsa zo stehna alebo rebierok, 1 kg
kyslej kapusty (zo suda), 1 lyžička mletej červenej papriky,
čierne mleté korenie, 6 lyžíc masti, 2 lyžice múky, 2 - 3 dl
kyslej smotany, 3 cibule, soľ, voda.
Pracovný postup: V rajnici na masti upražíme nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme červenú papriku, na kúsky
pokrájané mäso, soľ, korenie a dusíme. Mäso podlievame
horúcou vodou, kým nezmäkne. Potom k mäsu pridáme
kapustu, dosolíme a spolu dusíme. Keď je kapusta mäkká,
prilejeme smotanu, v ktorej rozmiešame múku a necháme trochu prevrieť. Ku kapuste podávame celé uvarené
zemiaky.

Rumové kocky

15 dkg masti, 20 dkg cukru, 40 dkg múky, 1 vajce,
1/2 balíčka pečivového prášku, 1 balíček vanilkového cukru, trochu mlieka, lekvár.
Plnka: 15 dkg sekaných orechov, 20 dkg cukru, 10 dkg
hrozienok, 2 lyžice kakaa, 1/2 dl rumu alebo fľašku rumového extraktu a 1/2 dl mlieka.
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Poleva: 3 lyžice mlieka, 4 rebrá čokolády, 1 lyžica maslovej plnky.
Pracovný postup: Múku preosejeme s pečivovým
práškom. Potom pridáme masť, ktorú rozmrvíme v múke,
pridáme cukor, vanilkový cukor, vajce a s mliekom zamiesime cesto, nie veľmi mäkké. Cesto rozdelíme na 4 diely,
každý diel rozvaľkáme vo veľkosti plechu a upečieme na
obrátenom plechu. Po upečení cesto hneď obkrájame a
necháme na plechu vychladnúť. Dve najkrajšie platne
odložíme, jednu natrieme lekvárom, plnkou, prikryjeme
druhou platňou, ktorú sme tiež natreli lekvárom, nakoniec
potrieme polevou, a len na druhý deň krájame kocky.
Plnka: Druhé dve platne rozmrvíme v nádobe, pridáme pomleté orechy, práškový cukor, hrozienka, kakao, rum
a mlieko. Všetko dobre zmiešame, ale musíme dbať, aby
masa nebola riedka.
Poleva: 4 rebierka čokolády dáme do rajnice a vložíme
do rúry, aby zmäkla. Do nej primiešame 3 lyžice teplého
mlieka, maslovú plnku, dobre zmiešame a potrieme cesto.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec, Slovenské
vydavateľské centrum : 2012
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Wady klatki piersiowej

KOSMETOLOG
Zadbana skóra
w karnawale

Witam wszystkich czytelników po
kolejnej miesięcznej przerwie w nowym
2014 roku! Karnawał to czas zabawy,
dlatego warto na chwilę przystanąć
i pomyśleć co możemy dla siebie zrobić,
żeby jeszcze piękniej wyglądać podczas
szaleństw karnawaowych. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zadbanie o naszą
skórę – zarówno twarzy, jak i całego ciała.
A dla skóry nie ma nic lepszego niż naturalne peelingi. Oto kilka przepisów jak je
wykonać.
Peeling kawowy
8 lub więcej łyżeczek mielonej
kawy wysypujemy na sitko, zalewamy wrzątkiem i zaparzamy. Następnie fusy z kawy mieszamy w miseczce z oliwką lub żelem pod prysznic.
Można dodać szczyptę cynamonu
lub dowolnego olejku zapachowego.
Tak powstałą papkę nakładamy na
zwilżoną skórę i masujemy ok. 10-15
min. Po masażu należy spłukać go letnią wodą i nałożyć na skórę balsam.
Peeling z pomarańczy
Umyj pomarańczę pod bieżącą
wodą, obierz ze skórki i nacieraj skórę
miąższem przez ok. 5 minut. Miąższ
można zostawić na skórze na 20 min.,
później spłukać letnią wodą.
Peeling solny
Peelingi solne w porównaniu do
cukrowych i kremowych z drobnymi
drobinkami ściernymi mają charakter
oczyszczający dla naszego ciała. Dogłębnie usuwają martwy naskórek,
jednocześnie poprawiając krążenie
i dotleniając skórę. Bazowy składnik
sól działa przeciwzapalnie i odkażająco, jest przydatna w leczeniu chorób
skóry m.in. chroniąc ją poprzez tzw.
płaszcz solny, który przez działanie
osmotyczne wspomaga nawilżenie
skóry. Ponadto silne złuszczanie solą
jest pomocne przy chropowatych
i mocno zgrubiałych fragmentach na
naszym ciele (kolana, stopy, łokcie),
sprawiając że i one staną się gładkie.
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Potrzebna będzie sól morska bogata w składniki mineralne. Sól morską można kupić w sklepie ze zdrową
żywnością, czy w większym markecie
z działem ze zdrową żywnością. Wybierajcie tą gruboziarnistą – w 1 kg
czy 0,5 kg woreczku, nie w młynku.
2 łyżki soli lub soli morskiej zalewamy
oliwą z oliwek do momentu, aż powstanie gęsta papka. Po wykonaniu
peelingu wklepujemy w złuszczane
miejsca mocno nawilżający krem lub
balsam.
Peeling z mleka i miodu
Łyżeczkę miodu mieszamy z łyżeczką mleka, powstałą papkę nakładamy na skórę. Do tego peelingu
można dodać łyżkę drobno zmielonych migdałów. Mleko ma działanie
oczyszczające i wygładzające, miód
doskonale nawilża skórę.
Peeling z papai
Papaina, czyli enzym obecny
w owocu, zmiękcza naskórek i usuwa nadmiar sebum. Papaję obieramy, usuwamy pestki, miksujemy
w blenderze. Łyżeczkę żelatyny rozpuszczamy w odrobinie ciepłej wody
i mieszamy z miąższem papai – tak
powstałą maseczkę nakładamy na
twarz. Po 20 minutach zmywamy letnią wodą.
Peeling cukrowy
Potrzebne nam będą: cukier (najlepiej brązowy), oliwa z oliwek (bądź
z pestek winogron), herbata miętowa
i 15 kropel olejku cytrynowego.
Mając składniki mieszamy cukier
w proporcji 2:1 –> czyli jedna część
oliwy na dwie części cukru. Wsypujemy cukier do pojemnika. Wlewamy
olej wymieszany z olejkiem eterycznym, następnie do słoika wrzucamy
zioła, wszystko dokładnie mieszamy
i gotowe. Peeling może być używany zarówno do ciała jak i do twarzy,
pozostawia na skórze piękny świeży
zapach.
Do zobaczenia za miesiąc!
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Dawid

Witam serdecznie wszystkich czytelników czasopisma w nowym roku
kalendarzowym. Nowy rok to nowe
zagadnienie, a więc zachęcamy do
dalszego czytania naszych porad i nie
tylko. 			
Wyróżniamy dwa rodzaje wad
klatki piersiowej: klatka piersiowa lejkowata oraz klatka piersiowa kurza.
KLATKA PIERSIOWA LEJKOWATA – możemy również spotkać się
z określeniem „szewska”. Jest to zniekształcenie przedniej
ściany klatki piersiowej,
polegające na wygięciu
do tyłu trzonu mostka wraz z przyległymi żebrami. Zmianom
tym często towarzyszy
zaokrąglenie
pleców
i boczne skrzywienie
kręgosłupa. Wada jest
przeważnie wrodzona, lecz nie wykazuje przyczyn genetycznych. Występuje ona u około 0,4% dzieci w wieku szkolnym. Uważa się, że wadę tą
może powodować: krzywica, nadmierny rozrost chrząstek kilku żeber,
zaburzenia rozwojowe przepony, zaburzenia kostnienia oraz ściągające
blizny w procesach zapalnych klatki
piersiowej. Częściej występuje ona
u chłopców. Objawy są następujące:
lejkowate symetryczne lub asymetryczne zagłębienie okolicy mostka,
niekiedy prawie stykające się z kręgosłupem, spłaszczenie i poszerzenie klatki piersiowej, niekiedy krótko-łukowe skrzywienie kręgosłupa,
zmniejszenie pojemności życiowej
płuc, czasami przemieszczenie narządów klatki piersiowej, niewydolność krążeniowo-oddechowa oraz
skłonność do infekcji górnych dróg
oddechowych. W każdym przypadku
konieczne są badania RTG oraz tomografia komputerowa, które pozwalają
na precyzyjne określenie wielkości
zniekształcenia. Leczenie polega na
ćwiczeniach poprawiających sprawność oddechową oraz ogólnej rehabilitacji. Wyjątkowo w przypadku
dużego zniekształcenia konieczne
jest operacyjne uniesienie mostka
i żeber. Pływanie ma tu bardzo duże
znaczenie.
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KLATKA PIERSIOWA KURZA – wada polega na nadmiernym wypukleniu przedniej ściany klatki piersiowej, głównie mostka i przymostkowych końców żeber. Jest to wada wrodzona
lub rozwojowa, powstała na skutek krzywicy.
Wyróżnia się dwie postacie tej wady. Objawy
są następujące: klatka piersiowa wysunięta do
przodu oraz zapadnięta po bokach, upodobnia
się do klatki piersiowej ptaków. W leczeniu raczej nie stosuje się zabiegów chirurgicznych,
gdyż poprawa jest niewielka i zawsze następuje nawrót. W odróżnieniu od klatki piersiowej lejkowatej
mniejszą wagę przywiązuje się do działania korekcyjnego.

PRAWNIK

Ulgi podatkowe w PIT za 2013 rok

W rozliczeniach za rok 2013 zmianom uległy zasady naliczania ulgi internetowej oraz prorodzinnej w następujący
sposób:

Ulga prorodzinna
Ulga na dziecko lub tzw. ulga prorodzinna przysługuje
podatnikom, którzy mają na wychowaniu dzieci. W rozliczeniach PIT za 2013 rok wprowadzono różne stawki ulgi,
w zależności od liczby dzieci. Na pierwsze i drugie dzie
cko przysługuje kwota ulgi w wysokości 1112,04 zł za cały
rok, 92,67 zł miesięcznie. Jeśli podatnik lub podatnicy
opiekują się jednym dzieckiem to dodatkowo obowiązuje
ich wspólny limit dochodów w wysokości 112 tysięcy złotych (56 tysięcy, gdy PIT składają małżonkowie oddzielnie,
ale nie jako osoby samotnie wychowujące), w przypadku
przekroczenia tego limitu, nie mogą oni skorzystać z ulgi
na dziecko. Od 2013 roku została podniesiona także wartość ulgi na trzecie dziecko, wynosi ona 1668,12 zł rocznie,
139,01 zł miesięcznie. Na czwarte i każde kolejne dziecko
ulga wynosi 2224,08 zł rocznie, 185,34 zł miesięcznie. Tak
więc zmiany w uldze na dzieci wprowadzone od 2013 roku
są bardzo korzystne dla podatników wychowujących więcej niż dwójkę dzieci.
Jeżeli ulga na dzieci nie przysługuje za cały rok to należy ją liczyć miesięcznie, dzieje się tak np. jeżeli dziecko
urodziło się w trakcie roku podatkowego, wtedy liczymy
ulgę począwszy od miesiąca urodzenia dziecka.
Aby można było uwzględnić dziecko w zeznaniu PIT, nie
może ono osiągać dochodów powyżej kwoty 3089 zł. Dodatkowo dziecko nie może płacić podatku liniowego, ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej.
Liczba wychowywanych dzieci
jedno dziecko
dwójka dzieci
trzecie dziecko
czwarte i każde następne
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Kwota ulgi za cały rok
na jedno dziecko
1112,04 zł
1112,04 zł
1668,12 zł
2224,08 zł

Niewielka jest możliwość skorygowania zniekształcenia (cofnięcia mostka do tyłu), gdyż za
nim leżą narządy klatki piersiowej. U małych
dzieci – spłaszczenie klatki odbywa się poprzez
leżenie głównie na brzuchu. Aparaty ortopedyczne uciskające mostek – stosuje się dla
zmniejszenia zniekształcenia.
W razie pytań proszę pisać na adres lub
e-mail redakcji, a my przekażemy zapytania do
autora artykułu.
Elżbieta Krzysik
technik masażysta

Z ulgi na dzieci mogą korzystać tylko podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Podatnicy opłacający podatek liniowy lub ryczałt
z działalności gospodarczej, czy z najmu, nie mogą odliczać
ulgi na dzieci od podatku z tego typu przychodów, aczkolwiek mogą ją odliczyć, jeśli posiadają inne dochody opodatkowane skalą podatkową.

Ulga internetowa
Ulga związana jest z korzystaniem z sieci internet.
Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający
z sieci w miejscu zamieszkania, ale również podatnik posiadający internet w telefonie komórkowym, korzystający
z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający
przenośny modem podłączany do laptopa.
Nie ma obecnie konieczności udowadniania administracyjnej rejestracji (zameldowania) w miejscu korzystania z sieci. Nie ma również obowiązku, by z sieci korzystać
tylko w miejscu zamieszkania.
W zeznaniu za rok 2013 ulga internetowa nadal istnieje, jednak większość z osób, które dotychczas korzystały
z odliczenia, traci prawo do korzystania z niego.
Powodem powyższej zmiany jest fakt, że z ulgi korzystać
można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po
sobie lata podatkowe. Oznacza to, że tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata
podatkowe. Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać.
Można korzystać z internetu nie odliczając go i dopiero po
kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku
podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
(Źródło: www.pit.pl)

Kwota ulgi miesięczna
na jedno dziecko
92,67 zł
92,67 zł
139,01 zł
185,34 zł
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Limit dochodów
opiekunów
112 tys. zł
brak limitu
brak limitu
brak limitu

39

ZÁBAVA A HUMOR

NÁŠ TEST

HVIEZDY O NÁS
VODNÁR (21.1.-18.2.)

V tvojom vzťahu sa môžu
objaviť problémy. Stráň sa
všetkých sporov a dávaj
si pozor na zdravie. Budeš mať viac šťastia v zárobkoch. Môže sa stať, že získaš lepšie
pracovné miesto. Istotne budeš z práce
veľmi spokojný.

RYBY (19.2.-20.3.)

Problém, ktorý Ťa bude trápiť,
sa rýchlo vyrieši. Vo všetkom,
čo budeš tento mesiac chcieť
podniknúť a taktiež vo financiách, sa Ti bude dariť. Takže neváhaj
a pusť sa do práce. V druhej dekáde
možno vyhráš nejaké financie.

BARAN (21.3.-20.4.)

Zdravie Ti bude dobre slúžiť,
avšak ďaleko radšej necestuj
a nerieš ani dôležité finančné
rozhodnutia. Začiatkom mesiaca budeš vyčerpaný prácou a finančnými starosťami. Druhá polovica mesiaca
bude lepšia, ale nie ideálna.

BÝK (21.4.-20.5.)

Začiatok mesiaca bude dobrý, podarí sa Ti vybaviť všetko, čo potrebuješ. Druhý týždeň bude ideálny na učenie
a vzdelávanie sa. Môžeš
mať taktiež problémy so zdravím. Ak
hľadáš prácu, je šanca, že ju nájdeš.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Začiatkom mesiaca sa Ti bude
dariť a peniaze Ti chýbať nebudú. Môžeš získať lepšie
pracovné miesto. V druhej
dekáde získaš nových priateľov. Priateľstvo sa môže zmeniť na lásku. Koncom
mesiaca môžeš mať zdravotné problémy.

RAK (22.6.-22.7.)

Tento mesiac sa Ti buď dariť lepšie, ako si si mohol
myslieť. Plány sa zmenia na
skutočnosť a ľudia ti budú
dostatočne pomáhať. Čaká Ťa príjemná
a veľmi zaujímavá cesta. Koncom mesiaca si dávaj pozor na výdavky.
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LEV (23.7.-23.8.)

Začiatok mesiaca nebude
príjemný. Budeš sa síce
snažiť, ale výsledok nebude oslňujúci, čo Ťa znechutí. Ani rodinné
konflikty Ťa neposilnia. V druhej polovici
mesiaca sa to zlepší a nájdeš riešenie na
finančné problémy.

PANNA (24.8.-23.9.)

Nedorozumenie s partnerom sa môže zmeniť na
väčší konflikt. Ani s inými
sa Ti nebude ľahko vychádzať. Dávaj si pozor na to, čo
hovoríš. Drž sa radšej toho, že hovoriť
je striebro, mlčať zlato. Nesnaž sa robiť
v živote zmeny.

VÁHY (24.9.-23.10.)

Tvoja námaha Ti prinesie pozitívne hodnotenie. Nájdeš
nové spôsoby zárobku a staré konflikty sa po dlhom čase
skončia. Ak začneš podnikať,
čaká Ťa úspech. To Ťa povzbudí v ďalšej
práci, čo sa odrazí aj na tvojom vzťahu.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

V prvom týždni vydáš veľa
peňazí. Vyskytne sa mnoho
vecí, ktoré bude treba zaplatiť. Trochu Ťa to znechutí. Pozitívne prekvapenie Ti dodá chuť
do práce. Čaká ťa dobré obdobie, nedaj
sa znechutiť zlými myšlienkami.

STRELEC (23.11.-21.12.)

Máš pred sebou čas ťažkej
práce a čakajú Ťa zdravotné
problémy. Začiatok mesiaca bude náročný, neskôr by
sa mala situácia polepšiť. Finančná situácia sa nezmení. Koncom mesiaca Ťa
čakajú príjemné chvíle v kruhu rodiny.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Čakajú Ťa finančné problémy.
Zárobky síce nebudú slabšie,
výdavky budú výrazne väčšie. Dbaj o svoje zdravie.
Obdobie bude citovo náročné, vďaka vnútornej sile ho však
zvládneš. Čaká Ťa aj niekoľko pekných
dní. (ms)
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Ste obdarená intuíciou?
1. Ktorej z činností by ste radi
vzdali?
a) robenia nákupov;
b) pracovných povinností;
c) pečenia a varenia;
d) každodenného upratovania.
2. Predstavte si, že by ste sa stali
učiteľkou. Aký predmet by ste
chceli učiť?
a) dejepis a zemepis;
b) slovenský jazyk;
c) matematiku a fyziku;
d) cudzie jazyky.
3. Mali by ste v moci niečo na
sebe zmeniť, čo by to bolo?
a) chceli by ste výnimočnú krásu;
b) chceli by ste byť vyššia;
c) chceli by ste byť mladšia;
d) chceli by ste byť niekto úplne
iný.
4. Kolegyňa vám denne referuje
svoje sny z predchádzajúcej
noci. Ako zareagujete?
a) počúvate ju len na jedno ucho;
b) počúvate ju;
c) chcete, aby už konečne zavrela
ústa;
d) na oplátku jej porozprávate vy
svoje sny.
5. Vaša priateľka podstúpi úžasnú premenu, ako budete reagovať?
a) budete na ňu žiarliť;
b) nebudete reagovať,
c) budete nadšená a budete ospevovať jej nový výzor;
d) budete sa jej neustále vypytovať, ako to dokázala a budete
zvedavá na podrobnosti jej premeny.
6. Kolega, ktorému sa páčite, vám
podáva prasiatko pre šťastie.
Ako zareagujete?
a) považujete to za bezvýznamné;
b) dojímavé a detinské;
c) smiešne;
d) budete nadšená.
7. Ktorá z vlastnosti je pre vás najdôležitejšia?
a) úprimnosť;
b) dôverčivosť;
c) pravdovravnosť;
d) kreativita.
8. Vašej kolegyni vypadne z papierov fotografia očarujúceho
muža. Ona vám tvrdí, že je to
jej brat. Ako zareagujete?
1/2014

SLOVNÍK A HUMOR
a) chcete, aby vás s ním zoznámila;
b) myslíte si, že si vymýšľa;
c) veríte jej;
d) neveríte jej ani slovo.

VYHODNOTENIE:

Najväčší počet odpovedí:
a) racionálne zmýšľanie – Spoliehate sa len na to, čo sa dá rukami
ohmatať. Iracionálne dojmy vás
privádzajú do rozpakov. Stojíte nohami pevne na zemi a nechávate
sa viesť iba svojím rozumom.
b) mimoriadna intuícia – Dokážete
čítať medzi riadkami, porozumiete nevysloveným náznakom. Viete
intuitívne vycítiť, čo je dôvodom
ticha. Vyvinutá intuícia je pre vás
základom tvorivého potenciálu.
Ochotne pomáhate všade navôkol,
čo sa vám raz vráti.
c) bystré vnímanie – K dokonalému
šťastiu vám úplne stačí vašich päť
zmyslov. Všetko, čo sa vymyká logike, je pre vás bezvýznamné. Keby
ste o intuíciu nestrácali záujem,
určite by sa vo vás rozvinuli schopnosti, ktoré by ste mohli časom využiť vo svoj prospech.
d) vycibrený cit – Pre vašu osobnosť je charakteristická zvedavosť,
nadchýnate sa pre nevysvetliteľné
veci, snažíte sa vždy rozlúštiť každú
záhadu, či nejasnosť. Citlivo vnímate všetko, čo sa okolo vás deje.
Je vám jedno, či je to šiesty zmysel,
alebo intuícia, jednoducho ste vždy
v správny čas na správnom mieste.
Chuck Norris bol na detektore lži.
Tá mašina sa ku všetkému priznala!
***
Bača zo Šumiaca letí prvýkrát v lietadle. Letuška to hneď pochopí a príde k nemu. - Pán bača, keď vám bude
počas letu zle, tak tu pred vami je také
vrecúško a tam sa potom vyprázdnite.
Po 15 minútach letu príde letuška znova na palubu a vidí, všetky steny lietadla ogrcané. Hneď za bačom:
- Bača, veď som vám vravela, že kde
máte grcať.
- Jaj zlatá moja, veď som ja grcal,
ale keď bolo plnô, tak som si odchlipol
a ostatní to doriadili.
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AKO JE TO SPRÁVNE?

M

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

V POĽŠTINE:

oddymiacz (wykorzystywany w
pożarnictwie)
rozwłóknienie

V SLOVENČINE:
ľabtuška vrchovská
(lat. Anthus spinoletta)
vrchárka červenková
(lat. Prunella collaris)
odsávač dymu
(používaný v hasičstve)
rozvláknenie

różnica cieplna

teplotný rozdiel

różnica wilgotności
naturalny tor saneczkowy dla
dzieci
połączenie wodoszczelne

rozdiel vlhkosti

połączenie dyblami

spojenie kolíkmi

siwerniak, świergotek górski
płochacz halny

***
- Keby som ti utiekla s iným, budeš
smutný? - pýta sa Mara manžela.
- A prečo by mi malo byť ľúto cudzieho chlapa?
***
Manžel s manželkou idú do Zoo a
zastavia sa pri klietke s orangutanom.
Žena s perfektnou postavou. Muž hovorí žene:
- Vyzleč sa a daj si dole podprsenku, čo to s ním spraví.
Žena poslúchne muža a orangutan začne za mrežami búchať a trieskať celý nadržaný. Muž znovu hovorí
žene:
- Daj si dolu nohavičky, čo to spraví.
Žena ho znovu poslúchne. Orangutan už nevie, čo má robiť v klietke. Búcha, trieska, skáče po klietke. Vtom otvorí muž klietku, strčí ženu dnu a povie:
- No a teraz mu povedz, že ťa bolí
hlava!
***
Všimol som si, že tvoj otec má
opuchnuté líce. To od zubov?
- Nie, od modlitby.
- Ale netáraj...
- Netáram. Včera sme sa spolu celá
rodina modlili Otčenáš a keď sme prišli po „zbav nás všetkého zlého“, otec
sa pozrel na mamu a ona si to všimla.

prirodzená sánkarská dráha pre deti
vodovzdorné spojenie

***
K rodinnej bitke došlo potom, keď
syn predstavil rodine nevestu a babička utrúsila:
- To vás Pán Boh trestá za to, že sa
nemodlíte.
***
Chlap v škôlke:
- Dobrý deň, prišiel som si po dieťa.
- Dobre, a ktoré to je?
- A nie je to fuk? Aj tak vám ho
ráno prinesiem...
***
V lekárni si mladík prezerá vystavený tovar.
Lekárnik: - Mladý muž, môžem
vám pomôcť? Chcete kondóm?
Muž: - Bohužiaľ neskoro, dva sunary, prosím...
***
- Nie, ja s tebou nepôjdem do pos
tele... To až po svadbe, drahý.
- No dobre, keď sa vydáš, tak mi
zavolaj.
***
Môj dedo hovorí: - Svet sa neskutočne zmenil. Ja si ešte pamätám na
svoj prvý bozk a moja vnučka si už nepamätá na svojho prvého manžela.
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ZAUJÍMAVOSTI
Novorodenci vo vianočných
ponožkách

V niektorých kalifornských nemocniciach novorodeniatka pred opustením nemocnice balili v decembri
do veľkých vlnených červeno-bielych

ponožiek. Nemocnice sa tak snažili
vytvoriť príjemnú sviatočnú atmosféru. Tamojšia tradícia vraj začala v roku
1930, hoci neskôr na istý čas zanikla.
Obnovili ju v roku 2005. Tohtoročné
vlnené ponožky zhotovilo 16 dobrovoľných šičiek počas jedného dňa.

Auto z Lega

Dvom zanieteným staviteľom sa
podaril naozaj husársky kúsok. Austrálsky podnikateľ Steve Sammarti
z Melbourne si spolu s technologickým samoukom Raul Oaida z Rumunska postavili auto z Lega. Na to síce
nie je nič čudné, veď dánsky výrob-

ca ich má v ponuke vždy niekoľko
– aj s pohonom na stlačený vzduch.
Ale buď išlo len o zmenšeniny, alebo takmer dokonalé kópie, no jazdiť
sa v nich nedalo. Avšak toto auto je
v životnej veľkosti a je poháňané
4 motormi s 256 valcami z lega, ktoré sú poháňané stlačeným vzduchom
z vysokotlakových nádrží. Auto je
okrem kolies a pár nosných častí podvozka celé postavené zo známych
kociek. Vymyslieť také auto nebolo
určite jednoduché. Obaja nadšenci
si predsavzali, že postavia také auto,
aby bolo funkčné a uviezlo človeka.
Najprv ho skladal Raul Oaida v Rumunsku a potom ho tajne previezli na
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predmestia Melbourne, kde ho skompletizoval Steve. Pozoruhodné auto je
skonštruované z vyše pol milióna kociek a jazdí rýchlosťou 20 až 30 km/h.

Pocity a naše telo

Fínski vedci robili výskum, ako sa
rôzne emócie odrážajú v rozličných
častiach ľudského tela. Výskumu sa
zúčastnilo 700 ľudí z Fínska, Švédska
a Taiwanu. Najprv výskumníci púšťali
skúmaným osobám filmy a čítali príbehy, ktoré boli navrhnuté tak, aby
v nich evokovali konkrétnu emóciu a
následne respondenti vyfarbili tú časť
tela, v ktorej cítili určitú zmenu. Vedci vďaka tomu experimentu zistili, že
väčšina emócií sa prejavuje v hlave
a hrudi. Napr. ľudia sklamaní láskou
pociťujú bolesť v oblasti hrude. Ak je
niekto znechutený, väčšinou sa to prejavuje divným pocitom v hrdle a v zažívacom systéme. Zato strach a hnev
sa prejavujú najmä v hornej časti hrude a v horných končatinách. V hrudi
sa odráža aj pocit hrdosti. Smútok
sa prejavuje najmä v oblasti srdca a
hlave, a pôsobí aj na horné končatiny. Zato pocit šťastia napĺňa celé telo
a preto sa oplatí byť šťastným.

Ako uviaznuť v automatickej
práčke?
Hra na schovávačku môže byť niekedy naozaj nebezpečná. Austrálska
polícia prednedávnom ratovala nahého muža, ktorý sa počas hry na schovávačku ukryl do zhora plnenej automatickej práčky. Von sa
však už dostať nevedel. Záchranná akcia
trvala dvadsať minúť
a na vyslobodenie
záchranári - polícia,
požiarnici, zdravotníci a záchranná
služba - využili fľašu olivového oleja.
Nešťastník chcel jednoducho prekvapiť
svoju partnerku a nakoniec si užil poriadnu dávku hanby. K incidentu došlo
v meste Mooroopna, severne od Melbourne. Polícia varovala verejnosť, aby
neužívala vybavenie domácnosti na to,
na čo nie je určené.
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do Europy (w tym Czechy): 13,00 zł – rocznie 156,00 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 13,00 zł – rocznie 156,00 zł,
pocztą lotniczą 16,00 zł – rocznie 192,00 zł
Niezamówionych tekstów, rysunków i fotografii
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów
oraz zmian treści nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów
pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych
z poglądami redakcji.
Za niezamówione teksty redakcja nie płaci
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz.
ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ł

POZVÁNKA NA FAŠIANGY-OSTATKI 2014

Všetkých milovníkov folklóru a tradícií srdečne pozývame 22. - 23. februára 2014 do Obecného kultúrneho domu
v Krempachoch na podujatie Fašiangy-Ostatki 2014. Divákom sa predstavia folklórne súbory, inštrumentalisti, speváci,
spevácke skupiny, sóloví speváci zo Spiša a Oravy. Hosťovať bude aj folklórny súbor zo Slovenska. Podrobnejší program
nájdete na plagátoch.
Foto: MS, MM-M

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

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