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DEŇ STARÝCH RODIČOV NA ORAVE A SPIŠI

VO FEBRUÁROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3-5 Deň babky a dedka na Orave a Spiši
6-7 Školské slávnosti pre starých rodičov
8-9 Ukončenie diplomatickej misie generálneho konzula Slovenskej republiky v Krakove Marka Lisánskeho
10 Horčičné zrnko
11 Úctyhodných 90 rokov života kardinála Korca
12-13 Správa podpredsedu Slovenskej národnej
rady mjr. Milana Poláka o obnovení predmníchovských hraníc na hornej Orave a severnom Spiši II.
14 Novinky zo sveta ochotníckeho divadelníctva
v Jurgove
15 Novoročný koncert FS Zelený javor
16-17 Krátko zo Spiša a Oravy
18 Život nebýva vždy láskavý
19-23 Novoročné a oblátkové stretnutia na Spiši
Ide o kontinuitnú tradíciu niektorých miestnych skupín, ba
i celých obcí, v ktorých sa ľudia schádzajú, aby si zablahoželali do
nového roka a spoločne v príjemnej atmosfére strávili čas. To ich
napĺňa nádejou a radosťou do ďalších dní, ktoré budú výnimočné
a neopakovateľné.

19 Na oblátkovom stretnutí v Jurgove
20 S nádychom Vianoc a nového roka v Nedeci
21 Novoročné stretnutie v Krempachoch
22-23 Oblátkové stretnutie v Kacvíne
26-27 Z diania na Slovensku
28 Almanach Slováci v Poľsku XIV.
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19
21

Zborník vychádzajúci už po štrnásty krát s názvom Almanach
Slováci v Poľsku zachytáva dôležité dejinné momenty, ktoré
ovplyvnili vývoj slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku.
Tak, ako po minulé roky, aj v tomto roku v ňom nájdete štúdie renomovaných odborníkov zaoberajúcich sa problematikou severného Spiša a hornej Oravy. Tieto štúdie sa venujú menej známym
i viac pertraktovaným témam, pričom prinášajú viacero nových
poznatkov a pohľadov na problematiku.

29 Spevom sú si ľudia blízki
30 Cesta bez návratu
Na obálke: Zimná scenéria na vrchole Lapšanky.
Foto: D. Mošová. Grafická úprava: A. Błaszczyk.
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Deň babky a dedka na Orave a Spiši

Babky a dedkovia z Podvlka pozorne sledovali program svojich vnúčat

Program podvlčianskych žiakov

V Podvlku
autor GRAŻYNA KOZAK
Január, tento zimný mesiac, je zvyčajne preplnený mrazivými
dňami, avšak dva z nich vedia zohriať pri srdci hádam každého. Je
to Deň babky, ktorý pripadá na 21. januára a Deň dedka, ktorý sa
slávi o deň neskôr. Tento sviatok je výnimočný nielen pre deti, ale
predovšetkým pre ich starých rodičov. Táto slávnosť sa už dávnejšie natrvalo zapísala do každoročných podujatí Združenej školy
v Podvlku.

T

ento rok všetci žiaci našej školy pozvali svojich starých rodičov na túto slávnosť. Žiaci prvých troch tried
aj spolu so svojimi učiteľmi pripravili pekný program
podľa scenára Grażyny Kozakovej, v ktorom sa preukázali
svojím recitátorským talentom. Zato spevácky talent predviedli všetci žiaci spoločne pod vedením Kristiána Gribača
a v sprievode žiackej ľudovej kapely. Vystúpenie sa starým
rodičom veľmi páčilo a svojich vnukov odmenili veľkým
potleskom. V mene starých rodičov sa učiteľom i žiakom
poďakovala G. Prilinská. Následne starkí dostali od svojich
vnúčat vlastnoručne vyrobené, drobné darčeky.
Nakoniec si všetci spoločne pochutili na sladkom pohostení, ktoré pripravili mamy žiakov a spolu s kapelou si
zaspievali mnohé krásne koledy. Stretnutie sa nieslo v milej a srdečnej atmosfére, takže sa niet čomu čudovať, že
starí rodičia sa už nevedia dočkať toho budúcoročného.

V Prívarovke

D

ňa 28. januára t.r. sa na Základnej škole dr. Emila
Kowalczyka vo Veľkej Lipnici – Prívarovke uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa babky
a dedka. Deti pripravili pre svojich starých rodičov veselý
a sladký program, ktorým im chceli preukázať svoju vďaku
za ich starostlivosť, dobrotu a lásku, ktorú im každý deň
dávajú. Deduško i babička sú pokladom, ktorí dodnes zachovávajú hodnoty, tradície, dejiny i úctu k starším v každom veku.
V programe, ktorý si deti pripravili, predniesli svojim
starým rodičom básničky, zaspievali pesničky a pripravili
aj niekoľko krátkych, ale za to veľmi pekných, dojímavých
scénok. Nechýbalo ani tradičné „Sto rokov“, ktoré zahrala
detská ľudová kapela zo súboru „Orawianie“.
Po zakončení žiackeho programu boli všetci hostia pozvaní na spoločné stretnutie spojené s chutným občerstvením. (ZSP)

Starí rodičia z Prívarovky zaplnili hľadisko do posledného miestečka

V Harkabúze
autor ILONA TRACZYK-BOŻEK

Žiaci z Prívarovky s vianočným predstavením
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D

ňa 22. januára t.r. hasičská zbrojnica DPZ v Harkabúze praskala vo švíkoch, toľko hostí sa zhromaždilo na
dvojitej slávnosti – Dni babky a dedka a XIII. súťaži
v rodinnom koledovaní, ktorú pripravili učitelia spolu s roKULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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V Kacvíne
autor ALŽBETA GÓROVÁ
foto D. MOŚ, M. TOMÁŠOVÁ

K
Súťaž v rodinnom koledovaní

dičmi a Gminným centrom kultúry v Rabe Wyżnej. Slávnosti sa o.i. zúčastnili zástupca vojta gminy Raba Wyżna
Rafał Grygorowicz, dp. Leszek Uroda a riaditeľka Gminného centra kultúry Elżbieta Smółka.
V prvej časti žiaci nultej, prvej, druhej a tretej triedy
predstavili rozprávku o červenej čiapočke a zaspievali niekoľko pesničiek pre svojich starých rodičov. Žiaci starších
ročníkov predviedli svoj divadelný talent vo vianočnom
príbehu o narodení Ježiška, ktorý v modernom prevedení
poukazoval na „malinkú lásku“ novonarodeného Ježiška.
Následne sa vnúčatá rozbehli k svojim starým rodičom,
aby ich pri príležitosti ich sviatku poriadne vyobjímali
a popriali len to najlepšie.
Druhá časť slávnosti patrila rodinnej súťaži v koledovaní, do ktorej sa zapojilo niekoľko rodín. Úroveň bola dobrá
a vyrovnaná, časť rodín si na svoje vystúpenia pripravila
kroje a vianočné rekvizity. Ich vystúpenia hodnotila porota, v ktorej zasadli R. Grygorowicz, dp. L. Uroda, T. Rusnak,
E. Smółka, M. Gniecka i riaditeľ školy G. Bisaga. Tá sa nakoniec rohodla udeliť prvé miesto dvom rodinám, a to rodine Šiškovcov a rodine Šarlejovcov. Ale ani ostatné rodiny
– Gutovci, Kierpcovci, Sączekovci a Dlugopolskí neodišli
naprázdno. Každá vystupujúca rodina dostala darček a pamätný diplom. Program obohatil goralský súbor „Prymni“
z Ponic. Spolu s nimi sa k spievajúcim rodinám pripojili aj
učitelia a spoločne pre hostí zaspievali viaceré vianočné
koledy.
Slávnosť sa končila tradičným chutným občerstvením,
spoločnými tancami a poďakovaniami pre všetkých za prípravu tak pekného podujatia.

Starí rodičia z Harkabúza
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rásne chvíle mali možnosť prežiť starí rodičia v Kacvíne, dokonca až dvakrát. Pri príležitosti ich sviatku
– Dňa babičky a dedka – sa 22. januára t. r. na základnej škole konalo slávnostné pohostenie prikrášlené
umeleckým vystúpením detí – žiakov zo škôlky a školy.
O 13. hodine sa v športovej hale zišli vopred pozvaní svojimi vnúčatami hostia. Tu na nich čakali všetky deti a krásne – pestrofarebne vyzdobené stoly s pripraveným čajom,
kávou a chutnými zákuskami. Deti už netrpezlivo čakali
na vystúpenia, aby mohli ukázať starým rodičom, čo pre
nich pripravili. Nasledovalo krátke vystúpené každej triedy

Kultúrny program v podaní žiakov

a skupiny predškolákov, na ktorých sám pohľad už vzbudzoval úsmev na tvarí a prijemne rozohrial srdce každého
prítomného. V programe boli tance, recitácie, predstavenie „Budík”, žartovná scénka „Rockendrolová babička”.
Milé slová boli doplnené premietaním starých fotografií
z čias mladosti starých rodičov a fotografií s vnúčatami.
Želania, bozky, rozhovory, ba dokonca aj spev prebiehali
vo veľmi prijemnej nálade.

Blahoželanie starým rodičom

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Starí rodičia v klubovní

Recitácie básní

Druhé prekvapenie čakalo starých
rodičov v nedeľu v klubovni Spolku
Slovákov. Na úvod starých rodičov po- Príhovor D. Radeckej
zdravili básňami o nich z pera Milana
Rúfusa žiačky V. Radecká a D. Kubaseková. Prostredníctvom divadla Ramagu zo Spišskej Starej
Vsi bola možnosť pozrieť drámu „Matka” od klasika slovenskej literatúry – Jozefa Gregora Tajovského. Divadlo
hralo v zložení Simona Bombarová, Lívia Dermová, Zdeno Dudžák a Lukáš Marhefka. Režisérsky spracoval túto
drámu Dušan Kubáň a Michal Novák v minimalistickom
prevedení. V tejto hre sa zachovali pôvodné dialógy, ale
pridané bolo moderné stvárnenie. Dráma jednala o stále
aktuálnych problémoch medziľudských vzťahov, honby za
majetkom a rebríčku hodnôt, ktorý je rozdielny u jednotlivých spoločenských vrstiev.
Bol to veľmi krásny zážitok. Hra všetkých potešila a poskytla im možnosť na zamyslenie. Po vzhliadnutí hry sa
účastníci mohli ponúknuť chutnými zákuskami a teplým
čajíkom či kávou, ktoré pre nich pripravili šikovné ženy
z výboru miestnej skupiny. Túto hru si mohli starí rodičia
pozrieť aj vďaka podpore Slovenského inštitútu z Varšavy,
ktorý zabezpečil cestovné trovy pre divadelníkov. Ako povedali naši krajania, bolo to príjemne strávené nedeľňajšie
poobedie. Posedeli si, rozveselili sa a uvideli niečo nové.
Pri odchode domov starí rodičia dostali krásne zabalené
sladké koláčiky, ktoré im spríjemnili podvečer.

Scéna z drámy Matka
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Vo Vyšných Lapšoch
autor DOROTA MOŚ
foto EWA SZPAK

S

tarí rodičia veľmi ľúbia svoje vnúčatá a preto ich veľmi
rozmaznávajú a oni sú im za to veľmi vďačné a aj za
čas, ktorý im venujú. Na sviatok starých rodičov každý
vnúčik pripravuje pre starkých nejaké prekvapenie. Pripravujú pohľadnice s blahoželaniami, v škole pripravujú kultúrne programy a poctivo sa učia básne na túto príležitosť,
aby ukázali starým rodičom, ako ich majú radi.

Kultúrny program

Vo Vyšných Lapšoch bol tento deň oslavovaný 19. januára t. r. v klubovni, kde sa zišli starí rodičia i ich vnúčence,
ktoré pripravili pre nich pekný kultúrny program. Tí najmladší žiaci predstavili divadielko s názvom „Popoluška“.
Starší zasa módnu prehliadku v štýle všetko, čo obliekali
naše babičky kedysi. Bolo z toho veľa radosti a žartovných
rozhovorov. Po programe bolo pripravené pohostenie,
ktoré pripravili rodičia.

Jasličky v podaní žiakov
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Školské slávnosti pre starých rodičov
autor FRANTIŠEK PACIGA, DOROTA MOŚ
foto FP, DM
V januári sa venuje väčšia pozornosť starým rodičom. Na všetkých školách sa organizujú stretnutia pre nich. Je to veľmi milé,
že už od najmladších rokov sa deti vedie k úcte voči starším a učí
sa ich, aby si ich vedeli vážiť nielen v deň ich sviatku, ale aj v každodennom živote.

V Krempachoch

D

ňa 21. januára 2014 sa na základnej škole v Krempachoch konala pekná slávnosť venovaná starým
rodičom, ktorí sa tam zhromaždili v hojnom počte
na pozvanie svojich vnukov a vnučiek. Každá trieda pripravila pre starých rodičov prekvapenie v podobe pekného
programu, v rámci ktorého boli humoristické scénky, ľudové rozprávania, pesničky a riekanky. Školský spevokol pod
vedením bývalého učiteľa J. Pierzgu pripravil koncert poľských a slovenských kolied v hudobnom sprievode Klaudie
a Františka Surmovcov. Na záver programu priala všetko

Blahoželanie starým rodičom
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Kultúrny program pre babku i dedka

dobre všetkým babičkám a dedkom v mene svojich žiakov riaditeľka školy Mgr. L. Kamońová. Každý žiak venoval
svojim starým rodičom vlastnoručne pripravené pozdravy,
kytice kvetov a iné maličkosti. V mene starých rodičov sa
za túto peknú slávnosť na ich počesť poďakovala babička
Helena Kačmarčíková.
Napokon boli starí rodičia pozvaní na milé posedenie
pri kávičke a čajíku, ako aj výborných domácich koláčikoch,
ktoré pripravilo rodičovské združenie.

Najmladší sa prihovorili básňami

2/2014

Vo Fridmane

V nedeľu 26. januára t.r. sa uskutočnilo stretnutie
pre starých rodičov vo fridmanskej škole. Býva pekným
zvykom, že si vždy najmladší žiaci pripravia zaujímavý
program pre svoje babičky a dedkov. A aj tentoraz bolo
hľadisko vyplnené do posledného miesta. Žiaci tretieho
ročníka uviedli divadielko s názvom Popoluška, za ktoré
boli odmenení búrlivým potleskom. Spoločne si účastníci
podujatia zaspievali aj viaceré koledy. Žiaci venovali svojim
starým rodičom maličkosti, ktoré pre nich svojpomocne
zhotovili a poďakovali im za čas a pozornosť, ktorú im stále venujú. Na záver boli vzácni hostia pozvaní na spoločné
posedenie pri kávičke, čaji a chutných koláčikoch. Všetci
zúčastnení zdôrazňovali, že takáto milá príležitosť zísť sa
v školských priestoroch je pre nich vzácna a sú vďační organizátorom za to, že na nich pamätajú.

V Novej Belej

Dňa 22. januára t.r. v Centre slovenskej kultúry v Novej
Belej pripravili žiaci spolu s učiteľmi zábavný program pre
starých rodičov. Všetci žiaci sa poctivo pripravovali na vystúpenia, ktoré dojali pozvaných hostí. Zaspievali starým

Príbeh o narodení Ježiška v podaní najmladších žiakov

rodičom piesne a povedali básne. Uviedli príbeh o narodení Ježiška. Krásne slová o starých rodičoch bolo počuť aj
v slovenskom jazyku. Uskutočnila sa aj módna prehliadka
s názvom „Ako vyzerala babička kedysi a ako dnes“, čo vyvolalo úsmev na tvarí u starých rodičov. Spoločne strávený

Scénka z „Popolušky“

Slovenské vinše a riekanky pre babičku i dedka

Početné zhromaždení starí rodičia

Rozprávkový šťastný koniec – princ našiel svoju princeznú

ročník 56

čas vnúčat so starými rodičmi plynul v príjemnej atmosfére rozhovorov a možnosti ponúknuť sa občerstvením
pripraveným rodičmi.
Pre všetkých to boli nenahraditeľné chvíle radosti, ktoré ostanú v srdciach starých rodičov ešte nadlho. Pre nich
je nesmiernym šťastím vidieť svoje vnúčatá vystupovať
a zvlášť pre nich.

Starí rodičia s radosťou pozerali na svoje vnúčatá
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Ukončenie diplomatickej misie generálneho konzula
Slovenskej republiky v Krakove Marka Lisánskeho
autor MARIÁN SMONDEK
foto M. SMONDEK, P. KUBANI
Oficiálna rozlúčka v Sukienniciach

D

ňa 22. januára t.r. sa v krakovskej Galérii Národného
múzea v Sukiennicach uskutočnila oficiálna rozlúčka
s generálnym konzulom Slovenskej republiky v Krakove Markom Lisánskym, ktorý v januári t.r. ukončil svoju
diplomatickú misiu v Krakove.
Ako viacerí hostia podotkli, na jednej strane to bola
trochu smutná slávnosť, ale zasa nie až tak úplne. Zhromaždila veľký počet diplomatov, politikov, úradníkov z rôznych inštitúcií a úradov z Krakova i celého Malopoľského
vojvodstva, Poľska a Slovenska. Rozlúčkovej slávnosti sa
zúčastnili taktiež predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku
i delegácie zo Spiša a Oravy.
Ako zaznelo počas slávnosti, Marek Lisánsky sa podieľal
na vytvorení Generálneho konzulátu Slovenskej republiky
v Krakove ešte v roku 2002, keď prišiel do Krakova vo funkcii konzula. Počas svojho vtedajšieho pôsobenia a neskôr
od roku 2009 už vo funkcii generálneho konzula sa zaslúžil
o prehĺbenie poľsko-slovenskej spolupráce. Bol spoluorga-

Slová poďakovania od krajanov z Krempách
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nizátorom mnohých projektov a kultúrnych podujatí a zaujímal sa taktiež o problematiku slovenskej menšiny žijúcej
v Poľsku.
Ako prvý sa spomedzi hostí prihovoril veľvyslanec SR
v Poľsku Vasil Grivna, ktorý v skratke pripomenul aktivity
lúčiaceho sa generálneho konzula Marka Lisánskeho. Za
činnosť v prospech Slovenska a Poľska, za významne úspechy v oblasti spoluúčastí na vytváraní dobrej priateľskej
atmosféry a hospodárskeho rozvoja obidvoch národov
generálnemu konzulovi SR M. Lisánskemu udelil prezident
Poľskej republiky Bronisław Komorowski „Rytiersky kríž
za zásluhy pre Poľskú republiku“ – najvyššie poľské vyznamenanie pre cudzincov, ktoré menovanému odovzdal
malopoľský vojvoda Jerzy Miller so slovami: – Boli ste pri
vzniku i tvorbe Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove a slúžili ste Slovensku i Poľsku. Nikdy sme však
vo Vás nevideli len diplomata, ale aj predstaviteľa slovenského národa, ktorý chce autentickým spôsobom spájať
susedov, nie však iba zmluvami či traktátmi, ale vzájomnou úctou suseda k susedovi a vytváraním prirodzených
vzťahov. Videl som Vás v rôznych situáciách, a najlepšie si
pamätám na Vaše stretnutie so slovenskými deťmi v poľských školách. Ďakujem za to, že ste boli tu v Krakove, za
Euroregión Tatry, za 50 medzinárodných zmlúv, ale predo-

Rozlúčiť sa prišlo aj predsedníctvo ÚV SSP
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KRAKOV
Krajanská rozlúčka na fare

J. Miller odovzdáva M. Lisánskemu štátne vyznamenanie PR

všetkým Vám ďakujem za Váš osobný záujem vytváranie
našich spoločných pozitívnych vzťahov.
Následne sa zhromaždeným prihovoril primátor mesta Krakova prof. Jacek Majchrowski, ktorý M. Lisánskému
venoval symbolické kľúče od Krakova. Po ňom sa slova
ujal predseda Malopoľského samosprávneho kraja Marek
Sowa, ktorý odovzdal M. Lisánskému medailu „Polonia
Minor“ a zároveň mu daroval krásny obraz znázorňujúci
krakovskú panorámu, aby mi pripomínala mesto jeho diplomatického pôsobenia.

Dňa 28. januára t.r. sa na fare pri kostole sv. Kríža uskutočnilo tradičné vianočné posedenie pre krajanov, ktorí
prichádzajú na sv. omšu v slovenskom jazyku. No prv, ako
si stihli krajania sadnúť za bohato prestretý stôl, zúčastnili
sa ďakovnej slovenskej sv. omše v kostole sv. Kríža, ktorú
slúžil vdp. Paweł Kubani na úmysel generálneho konzula
SR a jeho rodiny. Popri krajanoch sa sv. omše zúčastnili aj
viacerí študenti, ktorí študujú v Krakove a ktorí sa o slovenskej sv. omši dozvedeli na facebooku.
Po bohoslužbe si krajania spolu so študentmi zasadli za
bohato prestretý vianočný stôl spolu s vdp. Pawłom Kubanim a s lúčiacim sa generálnym konzulom SR v Krakove

Krajanské rozlúčkové posedenie na fare

Ľudová hudba Spiš z Novej Belej

Ako posledný sa slova ujal odchádzajúci generálny konzul
SR Marek Lisánsky, ktorý poďakoval za vyznamenania i všetky
dary, za prítomnosť predstaviteľov mnohých úradov, inštitúcií
a priateľov. Poďakoval všetkým inštitúciám za dobrú spoluprácu, v prospech súčinnosti a priateľstva medzi Slovenskom
a Poľskom v priebehu ôsmych rokov svojho pôsobenia v Krakove a podotkol, že vždy s radosťou bude navštevovať toto
mesto i Malopoľský kraj. Následne všetkých zúčastnených
pozval na slávnostný banket, počas ktorého debatoval so svojimi hosťami. Slávnosť spišskými melódiami obohatila ľudová
hudba FS Spiš z Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčaka,
s ktorou si generálny konzul aj zaspieval.

M. Lisánsky so svojou rodinou
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Markom Lisánskym a jeho manželkou Silviou. Na úvod sa
krajania pomodlili, aby si následne pochutili na kapustnici
a chutných vianočných zákuskoch a slovenskom víne. Gen.
konzul sa pri čaši dobrého vína poďakoval krakovským krajanom za dlhoročnú spoluprácu na krajanskom poli a im,
ako aj mladým študentom poprial, čo najviac úspechov
v ďalších ich aktivitách, či už v Krakove, alebo doma na
Slovensku.
Počas sviatočného posedenia nechýbal ani spev slovenských i poľských vianočných kolied v hudobnom sprievode J. M. Bożyka a zo stáleho repertoáru tohto stretnutia
veselá koleda o Kanie Galilejskej. A tak sa krajania posilnení na tele i duchu v radostnej nálade vracali v ten krásny
zimný a zasnežený večer do svojich domovov.
Generálnemu konzulovi Markovi Lisánskemu ďakujeme za prítomnosť medzi krajanmi na Spiši i Orave a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci.

M. Lisánsky sa prihovára študentom a krajanom
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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HORČIČNÉ ZRNKO
9. 2. 2014
5. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 5, 13 – 16)

23. 2. 2014
7. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 5, 38 – 48)

Na začiatku Ježišovej činnosti učeníci ešte nesvietili
príkladom života v duchu blahoslavenstiev. Hoci Ježiš pozná našu biedu človečenstva, hovoril: „Vy ste soľ..., vy ste
svetlo...“ O stratu slanosti a svetlo pod mericou ide vtedy,
keď chýba zodpovedné konanie, zodpovedné rozhodnutia
a zodpovedný život. Ak pri tejto požiadavke cítime svoju
nedostatočnosť a zdá sa nám, že veľkosť úlohy nás prevyšuje, to nie je zlé. Naša slabosť nemá vplyv na Božiu moc.
Je ale nebezpečné, ak pocitom vlastnej nedostatočnosti
ospravedlňujeme svoje konanie bez chuti a svetla. Stane
sa to vtedy, ak uprednostníme spokojný život, lebo nechceme nikomu prekážať a nechceme, aby niekto prekážal
nám. Naša nehodnosť nemôže viesť k pasivite, lenivosti
a rezignácii z úsilia dávať chuť prostrediu svojho života
a vnášať doňho svetlo. Soľ a svetlo síce nemáme vrodené,
ale môžu sa v nás zrodiť pri úprimnom a sústredenom načúvaní evanjeliu. Evanjelium berie našu slabosť a mení ju
na silu a múdrosť.

V staroveku bola odveta samozrejmosťou a pomsta nepoznala hranice. Zásada oko za oko, zub za zub už isté hranice určovala. Avšak Ježiš prináša úplne iný pohľad. Normálne to ťahá inštinktívne vrátiť, ale Ježiš tvrdí, že treba
nastaviť druhé líce. Dá sa takto reagovať? Nechať sa fackať
a zniesť každé príkorie? Ľudia, ktorí pohŕdajú a útočia na
nás kresťanov, to očakávajú: „Keď je kresťan, musí tolerovať všetko!“ Čo nás teda naozaj učí Ježiš? Nevedie k tomu,
aby sa zlu nekládli žiadne hranice, ale zároveň dáva stop
spôsobu, keď by sa zlom išlo proti zlu. Násilie, zlo, pomsta,
nenávisť nikdy neprinesú pokoj.
Prepáčiť, odpustiť, zabudnúť na urážku a krivdu je ľudsky nesmierne ťažké, modliť sa za neprajníkov ešte ťažšie.
On nerobí rozdiel. Miluje každého a učí láske bez hraníc
a bez podmienok, ktorá sa otvára i na ľudí nepríjemných
a nepriateľsky naladených voči nám. Odporúčania Pána
Ježiša končia výzvou: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48). Je to cesta pri ktorej
budeme mať pocit, že cieľ je ďaleko, ale je dôležité, aby
sme kráčali po takejto ceste lásky.

16. 2. 2014
6. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 5, 17 – 37)

2. 3. 2014
8. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 6, 24 – 34)

Ježiš zásadu pravdovravnosti formuloval stručne a jasne: „Vaša reč nech je „áno - áno,“ „nie - nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“ (Mt 5, 37). Zamilovať si pravdu
je dôležitým pre správnu podobu nášho svedomia. Čím
je svedomie dokonalejšie, tým je citlivejšie na klamstvo.
Pravda spôsobuje, že tí, ktorí ju poznajú, sú nepohodlní
pre klamárov – zradcov pravdy. Na zemi je hon na tých,
ktorí stoja na strane pravdy. Sv. Faustína napísala: „Pravda
vždy nosí tŕňovú korunu.“ Či je vo väzení, v táboroch, v rodinnom dome, či v spoločenstve Bohu zasvätených ľudí.
Svet nenávidí pravdu a nenávidí svedkov pravdy, pretože je
často ovládaný kniežaťom temnosti. Ježiš ho nazval otcom
klamstva. Klamstvo je jeho metóda a všetky pokušenia sú
postavené na klamstve.
Žijeme v ťažkej situácii a niekedy akoby až v mori klamstva, preto potrebujeme modlitbu, aby sme spoznali a obľúbili si pravdu. Zdokonaľovanie života vo svetle pravdy
treba spojiť so zdokonalením sa v prezieravosti, aby sme
neboli klamaní a oklamaní. Všetko nešťastie hriechu sa
zvalilo na človeka a na celé ľudstvo preto, že sa nechal
oklamať. Boží človek je odolný voči klamstvu, dokáže rozlíšiť jeho zdanlivo nablýskanú podobu a rozpozná pasce
položené klamstvom na svojej ceste.

Druhá polovica evanjeliového úryvku hovorí o Božej
starostlivosti o svet a o človeka: „Váš nebeský Otec predsa
vie, že toto všetko potrebujete.“ (Mt 6, 32). Ježišova veta
má oddialiť všetky pochybnosti, že sme v tomto svete Bohom opustení.
Vnímame, koľko je vo svete neporiadku, zla a utrpenia.
Niektorí sa preto stali vyznávačmi tézy, že Boh sa o svet
nestará. Neupierajú mu stvorenie sveta, ale odmietajú prijať Boží vplyv a pôsobenie v našom svete. V polovici 19.
stor. francúzsky filozof H. Taine napísal, že človek je maličký mravec a Boh po ňom chodí a šliape. Keď človek upadol
do hriechu, Boh po ňom nešliapal, ale poslal svojho Syna
Ježiša. Postaral sa o človeka a o vykúpenie celého ľudstva.
Je nemožné vysvetliť do najmenších detailov problém zla
a utrpenia. Sv. Pavol v konfrontácii s problémom zla použil
vyjadrenie mysterium iniquitatis – tajomstvo neprávosti.
Dejiny nám poskytujú mnoho príkladov o tom, že pôvodcom mnohého zla je človek. Sv. Katarína Sienská hovorila:
„Problémy sveta to som ja.” Odpovedala takto na otázky:
„Čo robiť so zlom a všetkými problémami sveta?“
Majme otvorený a citlivý zrak na dobro a krásu, ktorá nás obklopuje a je dôkazom Božej lásky a starostlivosti.
Všetky nedokonalosti a chyby zase odstraňovať. Ľudstvo
bolo prizvané starať sa o svet a zveľaďovať ho.
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Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Úctyhodných 90 rokov života kardinála Korca
spracovali A. JENDŽEJČÍKOVÁ, VDP. P. KUBANI
foto VDP. PAVOL KUBANI
Baziliku sv. Emeramána v Nitre, v nedeľu 19. januára t.r,.
naplnili veriaci i štátni i cirkevní hodnostári, ktorí sa zúčastnili
ďakovnej sv. omše pri príležitosti významného životného jubilea
kardinála Korca – jeho deväťdesiatich narodenín. Hlavným celebrantom bol diecézny biskup Viliam Judák. V homílii o kardinálovi Korcovi zazneli slova, ako o jednom zo svedkov viery, ktorí
mali milosť nielen v Krista veriť, ale preňho aj trpieť. Ako povedal
sídelný biskup nitriansky V. Judák: „Pri vzácnom životnom jubileu
J. Chryzostoma kardinála Korca je potrebné zastaviť sa, lebo ide
o výnimočnú a vzácnu chvíľu. Veď bohatá činnosť života otca kardinála je odrazom takmer päťdesiatročného dramatického diania
Cirkvi na Slovensku – v minulom, ale aj v tomto storočí. (...) A hoci
sa utiahol do súkromia, predsa na jeho hlas, najmä v rozhodujúcich
a neľahkých okamihoch rozhodovania, čaká nielen kresťanská verejnosť aj dnes“. Nitriansky biskup povzbudil prítomných, aby žili
svoje povolanie, ktoré dostali od Boha tak, ako ho žije jubilujúci Ján Chryzostom kardinál Korec. V závere svätej omše tlmočil
biskup V. Judák prítomným pozdrav od jubilanta s uistením, že
v modlitbe každodenne myslí na celé Slovensko.

P

ri tejto vzácnej príležitosti bola usporiadaná aj slávnostná akadémia v aule Kňazského seminára v Nitre.
Záujemcovia si mohli od 22. januára opečiatkovať listové zásielky príležitostnou poštovou pečiatkou s portrétom kardinála, používanou pri príležitosti jeho 90. narodenín. Jej autorom je Adrian Ferda. Pečiatka bola na Pošte
Nitra 1 na požiadanie ešte nasledujúcich osem dní.
Vedecká činnosť, osobná statočnosť, neochvejná obrana dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského
národa, jeho kresťanských základov a tradícií, bola ocenená aj tromi čestnými doktorátmi univerzít v USA. Dňa 23.
januára 2014 získal kardinál Korec čestný doktorát Univerzity v Liverpoole.
Cirkev na Slovensku má dvoch kardinálov: Jozefa Tomko a Jána Chryzostoma Korca, pričom kardinál Korec je

vdp. P. Kubani vyskúšal rozhovor cez trúbu s kardinálom Korcom
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momentálne služobne najstarším biskupom na svete. Do
tejto funkcie ho menoval pápež Pavol VI. Korec mal vtedy
len 27 rokov.
Aj my, krajania zo Spiša a Oravy, sa pripájame ku gratulantom a prajeme kardinálovi Korcovi božie požehnanie
v práci v Pánovej vinníci.

Moje reminiscencie zo stretnutia
s kardinálom Korcom
Mal som veľké šťastie stretnúť sa s otcom kardinálom
niekoľkokrát. Stalo sa to zázračným spôsobom cez vdp.
Michala Królika, dnes kaplána v Jablonke. Ešte ako mladý človek, pred vstupom do seminára, bol veľmi nadšený a veľmi si vážil život kardinála Korca. Čítal knihu „Od
barbarskej noci“ a túžil stretnúť sa osobne s otcom kardinálom. Príležitosť sa mu naskytla, keď do Poľska prišiel
Sv. Otec Benedikt XVI. na stretnutie s mladými do Krakova
a kardinál Korec ho sprevádzal. Vdp. Michal vtedy kardinálovi povedal, že si prečítal jeho spomienky. Otec kardinál
bol veľmi prekvapený z toho, že prišiel za ním, v cudzej krajine, mladý človek a povedal mu, že si prečítal jeho knihu.
Bolo to preňho neuveriteľné. Pozval vdp. Michala do Nitry
a ja, vdp. Pavol Kubani, som tam išiel s ním. Otec kardinál
nám ukázal „ucho“ - takú trúbu, cez ktorú sa s ním rozprávalo, aby eštebáci nepočuli, o čom sa hovorilo. Rozprával
veľa o svojom ťažkom živote, väzniciach, ťažkej práci a pastoračnej tajnej službe. To všetko bola skutočnosť, o ktorú
sa s nami ten významný človek a mučeník podelil. Nedá sa
zabudnúť na jeho osobné svedectvo hrdinskej viery a lásky
k Cirkvi, za ktoré mu vrúcne ďakujeme!
Želáme Vám, otec kardinál, pri príležitosti 90. narodenín veľa sily a aby ste nás naďalej povzbudzoval k živej viere a láske. Nech Pán požehná Vaše dni a nám dá živú vieru
a vytrvalosť.

Kardinál v spoločnosti vdp. M. Królika
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Správa podpredsedu Slovenskej národnej rady
mjr. Milana Poláka o obnovení predmníchovských hraníc na
hornej Orave a severnom Spiši II.
autor MGR. EDUARD LAINCZ
Predkladaná správa je publikovaná v pôvodnom znení, bez jazykových a gramatických úprav,
aby sa zachovala čo najviac pôvodná výpovedná
hodnota dokumentu a štruktúra jazyka a textu.
OPIS
Predsedníctvu Slovenskej národnej rady
			

v Bratislave.

V smysle1 a planej2 moci vydanej mi Predsedníctvom Slovenskej národnej rady vo veci úpravy
hraníc medzi Slovenskom a republikou Poľskou
v úseku Oravy a Spiša, dovoľujem si oznámiť nasledovné:
Navštívil som Slovenský národný výbor v Trstenej a cestou tohto požiadal dňa 20. mája 1945
veliteľa pohraničnej vojenskej jednotky majr.3
Fjodora Jakovljeviča Ivancova, ktorý sa do Trstenej dostavil, aby pri odovzdávaní slovenských
obcí Poľsku vo smysle4 mojej plnej moci ujal sa
našich ľudí a zabránil prípadným výstrelkom s ktorejkoľvek strany. Taktiež som ho požiadal v mene
Slovenskej národnej rady, aby, ak mu to jeho služobné predpisy dovoľujú, súčasnil5 sa jednania
s poľskou delegáciou ako pozorovateľ. Menovaný
p. major prisľúbil, že ochotne pomôže pri preberaní správy tohto územia do správy poľských
úradov, že sám zná6 náladu obyvateľstva, ktoré
do Poľska za žiadnu cenu patriť nechce o čom sa
presvedčil osobne vo všetkých obciach.7 Prisľúbil
správne zmysle
správne plnej
3
správne mjr., tzn. major
4
správne zmysle
5
správne zúčastnil
6
správne pozná
7
Vo februári 1945 sa uskutočnil neoficiálny plebiscit, ktorý sa
konal prostredníctvom Alojza Miškoviča v spolupráci so sovietskymi vojenskými zložkami. V tomto plebiscite sa takmer 98% obyvateľstva osvedčilo za pripojenie k Československej republike. Tieto
výsledky plebiscitu boli predložené československou vládou neskôr aj na konferencii v Moskve. Na základe výsledkov neoficiálneho plebiscitu velenie 4. ukrajinského frontu Červenej armády 28.
apríla rozhodlo, aby toto územie bolo až do rozhodnutia mierovej konferencie ponechané v československej správe. Pozri: SNA
1
2
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ďalej, že upovedomí príslušné poľské orgány o mojej prítomnosti a o mojej plnej moci a že ich vyzve, aby sa na
jednanie dostavili.
Účasť ako pozorovateľ neprisľúbil vzhľadom na to,
že jednanie je výlučne vecou našich vlád. Dňa 20. mája
Bratislava, f. Alojz Miškovič, Životopis Alojza Miškoviča, s. 4, inv. č.
1, šk. 1; BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava
: Ústredná správa Slovenskej ligy, 1947, s. 21; ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch
1945 – 1947. In: Susedstvo v čase prelomových zmien. Bratislava :
Prodamama s. r. o. , 2009, s. 75-76.

2/2014

1945 dostavili sa do Trstenej zástupcovia poľskej vlády,
poťažne8 Powiatowej rady narodowej9 v Nowom Targu.10
S týmito zástupcami, ktorých plná moc je pri protokole
priložená11 sa prejednala záležitosť zpäť12 uvedenia predmníchovských hraníc na úseku Oravy a Spiša. Behom jednania vysvitlo, že poľskí delegáti neboli splnomocnení
vyriešiť všetky otázky, ktoré súvisia s týmto aktom, menovite čo sa týka premiestnenia obyvateľstva tohto územia
na naše územie. Hlásim, že väčšina obyvateľstva sa mieni
presťahovať na Slovensko a to preto, že sa obávajú retorzii
so strany poľských úradov pre ich nekompromisné hlásenie sa k Slovensku. Nálada bola veľmi vybičovaná a krajne vyostrená vo všetkých obciach.13 Preto som sa na túto
okolnosť vyzval aj pozornosť poľských delegátov a žiadal
ich, aby našich ľudí pretože sa hlásili k Slovensku neprenasledovali a pôsobili u svojej vlády k tomu, aby sa umožnilo
občanom, ktorí chcú presídliť prechod hraníc bez ťažkostí
a to so svojim hnuteľným majetkom. Keďže poľskí delegáti neboli splnomocnení vysloviť sa v tejto otázke oznámil
som, že podrobnosti tejto záležitosti budú prejednané našou vládou s vládou Poľskej republiky. Delegáti poľskí, ako
to vysvitá aj z priloženého protokolu súhlasili s tým, aby sa
presťahovať môhly14 hneď naše úradné orgány a štátni zamestnanci15, taktiež kňazi16, ak budú chcieť a to so svojim
majetkom. Po dlhšom jednaní som sa s poľskou delegáciou dohodol, že ponechajú tamojšiu milíciu vo funkcií /v
správne prípadne alebo respektíve
Okresnej národnej rady v Novom Targu
10
Poľsku delegáciu na konferencií zastupovali: zástupca novotargského starostu Jan Witek, predseda Okresnej národnej rady
v Novom Targu Leon Leja a zástupca poľského vojska Jan Choma.
11
Plná moc zástupcov okresnej rady z Nového Targu sa nenachádza pri spise.
12
správne späť
13
To sa prejavilo hneď po podpísaní protokolu v Trstenej, keď
sa v Jablonke za daždivého počasia konal protest proti pripojeniu
k Poľsku. Zúčastnilo sa na ňom okolo 3000 osôb. Proti tomuto rozhodnutiu československej vlády protestovali aj zástupcovia spišských obcí. Na zhromaždení Spišskej Starej Vsi 29. 5. 1945 prijali
protestnú rezolúciu, v ktorej vyjadrili svoj nesúhlas k pripojeniu
k cudziemu štátu proti ich vôli. Svoje stanovisko potvrdili týmito
slovami: „Sme všetci Slováci, preto rozhodne žiadame, aby naše
presvedčenie a naša vôľa bola príslušnými kruhmi - tak československými, ako aj inými - rešpektovaní v smysle prirodzeného
ľudského práva.“ Pozri: Slovo ľudu Hornej Oravy a Spiša rodákom
v Československu a svetovej verejnosti. Bratislava : Komitét utečencov zo Spiša a Oravy, 1947, s. 27-28.
14
správne mohli
15
O prevzatí správy severného Spiša a hornej Oravy poľskými
orgánmi - Pozri: ANDRÁŠ, M.: Verbálna nóta č. 69.326/II-2/46 zo
dňa 6. mája 1946 vyslanectvu Poľskej republiky v Prahe. In: Nepokojná hranica. Zost.: M. Majeriková, Krakov : Spolok Slovákov
v Poľsku, 2010, s. 222-223.
16
K problematike odsunu slovenských kňazov z tohto územia,
ktorí boli neskôr poľskou stranou označení ako hlavní predstavitelia antipoľskej agitácie na inkorporovanom území pozri: CIĄGWA,
J.: Osud slovenských kňazov nedeckého dištriktu (districtus nedecensis) po zmene štátnej hranice v máji 1945. In: Pocta Ivanovi
Chalupeckému. Zost.: F. Fetko, M. Števík, Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2012, s. 212-226.
8
9
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odovzdaných obciach/ a postavia si tam len veliteľa. Ďalej,
že budú hľadieť ponechať i národný výbor, ktorý zapoja
na vlastnú administratívu. Ďalej, že sa vyhnú všetkému,
aby v slovenskom obyvateľstve vzbudili nežiaduci odpor
voči Poľskej republike a že budú sa hľadieť dorozumieť
s Trstenským okresným Národným výborom aj vtedy, keby
bolo treba v uvedených obciach zatýkať fašistické živly.
Dohodlo sa ďalej, že obyvateľstvu sa zmena hraníc oznámi spoločne dňa 31. mája 1945 a to zástupcom Slovenska
Sokolom a zástupcom starostu Powjatowego Jánom Witekom.
Okresný Národný výbor v Trstenej bol mnou požiadaný,
aby venoval veľkú pozornosť vývoju vecí v odovzdanom
území, aby sa ujal všetkých občanov, ktorí s úmyslom usadiť sa na Slovensku prejdú nové hranice, a aby o situácií
v tomto ohľade podrobne informoval Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
Podpísaný navštívil aj Spiš, ale pre nedostatok benzínu
dostal sa len do Kežmarku, kde informoval o veci predsedu Okresného Národného výboru, ktorého požiadal, aby
zmenu hraníc a o veciach, ktoré s tým súvisia informoval hneď aj okresný Národný výbor v Spišskej Starej Vsi.
Okresný Národný výbor bol požiadaný, aby o úmyslu obyvateľstva presťahovať sa na Slovenské územie, zavčasu informoval Slovenskú národnú radi17 a i sám vykonal všetko,
aby presídlenie týchto rodín prevádzalo sa hneď s plnou
podporou miestnych a okresných Národných výborov.
Jednania sa súčastnil18 s Povereníctva SNR pre vnútro aj
majr.19 Rudolf Viktorin.
Považujem za potrebné, aby Predsedníctvo SNR vec odovzdaného územia sledovalo a ďalším jednaním našej vlády
s vládou poľskou hľadelo uľahčiť život slovenského obyvateľstva odovzdaného poľskej vláde.20 Ide menovite o otázku
presťahovania sa k nám s celým majetkom, o vyjednanie
náhrady tam ponechaných nehnuteľností, o presťahovanie
inštitúcii a zariadení, ktoré tam zaradila bývala Slovenská
vláda a o ochranu vo veciach finančných, keďže sa v Poľsku
prevádza zámena peňazí a kurz zlotého je voči našej korune
veľmi vysoký. Aj tak zámena je obmedzená len do výšky 500
zlotých na jednoho21 plnoletého obyvateľa.
K prehláseniu prikladám tri exempláre protokolu a svoje plné moci.
V Bratislave, dňa 20. mája. 1945.
SNA Bratislava, fond Anton Granatier, Správa pre predsedníctvo SNR z cesty na Československo - poľské pohraničie, s. 1-3, inv. č. 166, šk. 4.
správne radu
správne zúčastnil
19
správne mjr., tzn. major
20
Bližšie k problematike riešenia postavenia obyvateľov sporných území na pôde SNR pozri: SYRNÝ, M. – ŠMIGEĽ, M.: K problematike hornej Oravy a severného Spiša v rokoch 1945 – 1947 :
východiská a perspektívy výskumu. In: Nepokojná hranica..., 2010,
s. 123-136.; SYRNÝ, M.: Slovenskí demokrati 1944-1948. Banská
Bystrica : Múzeum SNP, 2010, s. 304-307.
21
správne jedného
17
18
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Novinky zo sveta
ochotníckeho divadelníctva
v Jurgove
autor SYLVIA PLUCIŃSKA

originálny. Úlohy s hercami by mali byť dobre zosúladené,
v istých momentoch to musí mať rýchlejší spád a v iných
zasa pomalší v závislosti od situácie. Zasa pri kabarete sa
ťažšie stvárňuje niektoré úlohy, napr. keď niekto zahrá rolu
sudcu, ktorý následne pred divákmi má urobiť výsluch kuchynského robota, tak občas je ťažké zadržať smiech na
javisku. Scénografia si však nevyžaduje takú presnosť.
Ťažkosti závisia od viacerých činiteľov a preto sa nedá jednoznačne odpovedať na otázku.
– Aké plány máte do nového roka? Našepkáte čitateľom aspoň pár informácií o ďalších predstaveniach, ktoré
chystáte?

Divadelná skupina „Malé divadlo sveta“ z Jurgova uviedlo
v poslednej dobe dve nové predstavenia, ktoré si verejnosť mohla pozrieť v decembri a v januári. Prvé predstavenie malo názov
L. Chowaniec: – V tomto roku to by malo byť predovšet„Hrad“ a druhé bolo paródiou známeho televízneho seriálu „Sudkým
mystérium, ale nakoľko už máme hotový scenár a to
ca Adam Marián Neveselý“. Porozprávali sme sa o nich s autorom
celkom
originálny, naše plány môžu stroskotať, lebo máme
scenára a režisérom Lesławom Chowańcom.
– Odkiaľ sa vzala myšlienka a inšpirácia pre predstavenie tohto druhu? Kabaret nie je vaším typickým druhom,
pretože zatiaľ ste venovali pozornosť radšej vážnym témam (ako napr. mystéria, jasličky). A chcete tento druh
predstavení včleniť do vášho repertoáru?
L. Chowaniec: – Nápady na uvedenie niečoho kabaretného typu sme mali od začiatku, ale nejako sme sa nevedeli do toho dať. Okrem toho veľa ľudí nám hovorilo,
aby sme skúsili tento druh predstavení práve takýmto spôsobom. Vo všeobecnosti kabaretné predstavenia priťahujú vždy viac divákov, než vážnejšie predstavenia. Myslím
si však, že výnimkou je mystérium, ktoré každý rok zhromaždí veľký počet divákov. Skúsili sme niečo iné, nové, čo
sa aj divákom zapáčilo a tým sme sa obohatili aj o nové
skúsenosti. Kabaret je ľahšou formou na realizáciu, keď
sa vychádza už z hotového scenára. Na skúšky prichádza
podstatne menej ľudí, väčšinou už tých skúsenejších, preto
sa to aj ľahšie pripravuje.

problémy s hercami. Máme ich príliš málo na to, aby sme
boli v stave predstavenie pripraviť. A je možné, že budeme
musieť ho posunúť o rok alebo aj dva.
Poďakovanie a obdiv patrí všetkým hercom, ktorí spolu
s režisérom tvoria túto neopakovateľnú atmosféru ochotníckeho divadelníctva v Jurgove, čo nám iní môžu len závidieť. Diváci zakaždým vítajú túto iniciatívu a s ochotou
prichádzajú na predstavenia, preto držíme palce, aby ani
tento rok nás neobišlo pekné predstavenie.
Záverom by sme vám chceli poďakovať za rozhovor.
A popriať veľa úspechov i ochotných mladých ľudí k spolupráci.
Záber z predstavenia „Sudca Adam Marián Neveselý“

– Aký odkaz pre divákov nesie paródia seriálu „Sudca
Adam Marián Neveselý“?
L. Chowaniec: – Snažili sme sa ukázať divákom, že napriek všeobecnej mienke, súd sa nám nemusí vždy spájať
s niečím zlým a ťažko pochopiteľným. Okrem toho to bolo
tiež také malé za ucho pre fanúšikov tohto seriálu, ktorí
dianie v tomto seriáli berú za očividnú skutočnosť a pravdu. Na základe rozhovorov s právnikom som sa dozvedel,
že v skutočnosti je to fiktívny seriál a to, čo sa v ňom deje,
nemá veľa spoločného so skutočnými pojednávaniami.
– Ktoré témy sú pre režiséra a pre hercov ťažšie na
spracovanie respektíve uvedenie – kabaretné či vážne?
L. Chowaniec: – Nedá sa jednoznačne odpovedať na
túto otázku. Na jednej strane je mystérium, ku ktorému
potrebujeme viacerých hercov a veľa rekvizít k scénografii, ako aj podrobne rozpracovaný scenár, ktorý musí obsahovať v sebe nejakú hlbokú pravdu, ale mal by byť aj
14
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Novoročný koncert FS Zelený javor
autor FRANTIŠEK PACIGA

K

aždý rok folklórny súbor Zelený javor z Krempách, ktorý pôsobí pri miestnom Obecnom kultúrnom dome,
na rozhraní januára a februára organizuje koncert pre
všetkých obyvateľov obce. Tohtoročný venoval starým rodičom, pre ktorých pripravil vyše dvojhodinový program.
Podujatím prítomných sprevádzala Marcelina Wnęková,
ktorá zároveň zhodnotila kultúrnu činnosť súboru v priebehu uplynulého roka. Na skúšky a do výtvarného krúžku
prichádza približne 80 detí. Súbor vedie školenie hry na
ľudových nástrojoch, ktorého školiteľom je M. Kiernoziak.
Súbor pripravil farebný kalendár a príjmy z jeho predaja sa
použili na činnosť súboru.
V rámci programu najmladšia skupina deti (4-8 rokov)
pripravila rozprávku „Palculienka“. Zároveň ukázala svojim starkým pekné tance spojené s vianočným obdobím.
Druhá skupina Javorinky (10-12 rokov) uviedla scénku zo
života na dedine s názvom „Pri studničke“. Bolo v nej veľa
spevu, hudby a veselosti. Po nich javisko patrilo dedkovi
a vnukovi, ktorí sa rozprávali na zástavke. Táto humorná
scénka zachvátila smiechom celé hľadisko. Napokon javisko patrilo najstaršej skupine, ktorá preniesla divákov
svojím tancom na Spiš, na Slovensko i do Maďarska. Rezké tance odmenili diváci búrlivým potleskom. Pre starých
rodičov mal súbor prekvapenie v podobe krásne maľovaných kvetinovými motívmi lopárikov, ktoré vlastnoručne
Členovia súboru vo víre tanca

ročník 56

pripravili členovia súboru. Starkí boli veľmi radi takémuto
darčeku.
V mene starých rodičov všetkým vystupujúcim a vedúcej i choreografke súboru Zelený javor M. Wnękovej poďakovala babička Helena Kačmarčíková.
Zasa riaditeľka Obecného kultúrneho domu odovzdala účastníkom 24. ročníka Spišských zvykov v Nedeci diplomy, ktoré tam získali.
Následne bol priestor na spomienky, spoločné diskusie
pri kávičke a čaji a chutných koláčikoch pripravených rodičmi vystupujúcich detí. Neobišlo sa ani bez „živio” pre
starých rodičov.
Krásne víly tancujú pre starých rodičov

Maľované lopáriky potešili babku i dedka

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Prevenčný program

Pred zimnými prázdninami v obecnom kultúrnom
dome v Krempachoch sa uskutočnilo stretnutie všetkých
žiakov zo základných škôl zo štvrtého až šiesteho ročníka z gminy Nowy Targ kvôli prevenčno-umeleckému
programu spojenému s vystúpením hercov J. a M. Musiatowiczov z krakovskej scény Ars Marketing. Pred žiakmi
predviedli program Ilúzia a skutočnosť, ktorého cieľom
bolo uvedomenie školskej mládeži, čo je zlo a s čím sa ono
spája. Takéto preventívne programy umelecký spracované sú určené na to, aby deti boli upozornené na nebezpe-

Šesťdesiat rokov zdravotníctva
v Nižných Lapšoch

Dňa 25. januára 2014 sa uskutočnili v Nižných Lapšoch
slávnosti spojené so 60. výročím existencie zdravotného
strediska v tejto obci. Začiatky tamojšieho zdravotníctva
sa vzťahujú na rozhranie rokov 1953/54. Najskôr stredisko
malo svoje sídlo v budove gminy a po rokoch sa presťahovalo tam, kde sa nachádza dnes. V súčasnosti zdravotné
stredisko je objektom, ktorý spĺňa všetky požiadavky modernej doby. Je to centrum zdravotníckych služieb pre pacientov z gminy Nižné Lapše a zároveň je to jeden z mála
objektov tohto druhu, ktorý sa udržal v takej neveľkej gmičenstva, ktoré ich obklopujú. Zároveň, aby ich problémy
neostávali len ich problémami, ale aby s nimi prichádzali
za učiteľmi. Spomínaný program na krempašskom javisku
rozprával príbeh Margitky, ktorá potrebuje pomoc, lebo
bola unesená gangom, ktorý obchodoval s ľuďmi. Pochádzala z veľmi bohatej rodiny, ale do jej rodiny sa vkradol
alkohol a to bol začiatok nešťastí, ktoré ich postretli. Rodinné problémy spôsobili, že sa Margitka rozhodla utiecť
z domu, ale na ceste zo školy bola unesená a stopy sa po
nej stratili. Išlo o to, aby žiaci na tomto príklade videli, že
nie je dobre ostávať osamote s problémovými otázkami,
ale dobre je s nimi zájsť za učiteľmi, vychovávateľmi alebo
aj políciou. Pretože anonymita a osamelosť sú v posledných rokoch čoraz väčším problémom mládeže. Na záver
programu umelci zaspievali niekoľko autorských pesničiek
a deti spolu s nimi. (fp)

16
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ne. Do roku 1999 existovalo ešte nezávislé zdravotnícke
stredisko aj vo Fridmane, žiaľ, zaniklo. V roku 2009 prebehla modernizácia strediska v Nižných Lapšoch a dnes je
to veľmi dobre vybavené centrum zdravotníckej pomoci.
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Vedúcim strediska je lekár Tomasz Jasiński. K dnešnému
vzhľadu a organizáci strediska prispeli mnohí ľudia, ktorí
podporovali jeho rozvoj, chod, riešili problémové otázky.
Na slávnosti sa zišli bývalí i terajší pracovníci zdravotníctva z gminy Nižné Lapše, vedenie gminy na čele s vojtom P. Dziubanom, bývalí vojtovia, miestni kňazi, lekári
z Nového Targu, lekárnici a ďalší.
Vedenie gminy Nižné Lapše odovzdalo pri tejto príležitosti do rúk riaditeľa strediska lekára T. Jasińskeho pamätnú tabuľu. Potom nasledoval prípitok a rozhovory v skupinkách vo vestibule strediska a tým sa uzavrela prvá časť
slávností. Na kultúrny program všetci prítomní boli pozvaní do Ľudového domu, kde sa pokračovalo v oslavách.
Ako povedali viacerí, zdravotné stredisko musia podporovať, lebo je to záruka zvýšenia úrovne zdravotnej
starostlivosti o obyvateľov gminy a rýchlej pomoci v núdzových prípadoch. Preto tejto otázke venovali vždy pozornosť zástupcovia samosprávnych orgánov v každom
volebnom období. (fp)

Deti spievali koledy v Podvlku

Dňa 26. januára t.r. sa v Podvlku vo farskom kostole sv.
Martina uskutočnila detská prehliadka koledovania, počas
ktorej vystúpili viaceré deti z obce a zaspievali najkrajšie
vianočné koledy. Každé z nich dostalo za svoje vystúpenie
sladkosti a na záver si urobili spoločnú fotografiu spolu
s dp. farárom Kazimierzom Guniom, ktorý podujatie zorganizoval. (ms)

Spišské zvyky v Nedeci

XXIV. spišské zvyky sa tento rok konali 18. a 19. januára
v Nedeci.
Podujatie trvalo dva dni. Počas prvého dňa súperili na
hrade v Nedeci-Zámku ľudoví rozprávači, sólisti – speváci
a inštrumentalisti, spevácke skupiny a po prvýkrát sa objavila kategória majster – žiak inštrumentalista a spevák.
Druhý deň patril folklórnym súborom, ktorých sa prihlásilo 12 a predvádzali spišské zvyky a tance i spev na scéne
Gminého kultúrneho domu. Vystúpenia hodnotila porota v zložení: A. Szurmiak – Bogucka – etnomuzikológ, M.
Wojtas – choreograf, J. Adamczyk – hlavný inštruktor ľudovej hudby z Maľopolského centra kultúry „Sokol“ v Novom Sączi. Porota mala tento rok ruky plné práce, lebo
hodnotila až 65 vstupov na javisko z celého Spiša, čiže z
oblasti troch gmín: Nižné Lapše, Nový Targ a Bukowina
Tatrzańska. Organizátormi podujatia boli: Gminé kultúrne
stredisko so sídlom v Nedeci, Gmina Nižné Lapše, Múzeum nedeckého hradu za podpory Malopoľského centra
kultúry „Sokol“z Nového Sączu. (dm)

Oravská kolednícka prehliadka vo Veľkej Lipnici
Dňa 16. januára t.r. sa v Ľudovom dome vo Veľkej Lipnici uskutočnila Oravská kolednícka prehliadka pre koledníkov z celej Oravy, vďaka ktorej sa mohli vystupujúci z celej
Oravy prebojovať do celopoľských koledníckych prehliadok. Organizátorom prehliadky bol vojt gminy Veľká Lipnica spolu s Malopoľským centrom kultúry „Sokół” v Novom
Sączi, Oravské centrum kultúry v Jablonke a Oravský etnografický park v Hornej Zubrici. Odmeny pre účastníkov
pripravilo Gminé centrum kultúry vo Veľkej Lipnici.
Spomedzi súťažiacich sa v kategórii detských koledníckych skupín najlepšie prezentovali „Betlejemci“ z Veľkej
Lipnice – Centra a „S turoňom“ z Veľkej Lipnice – Prívarovky. Spomedzi dospelých sa najzaujímavejším spôsobom
predstavili „Oravskí Betlejemci” z Velkej Lipnice a Chyžného. (ms)
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XVI. gminný turnaj v pingpongu vo Veľkej Lipnici

Dňa 25. januára t.r. sa na Základnej škole č. 3 vo Veľkej
Lipnici – Skočíkoch uskutočnil XVI. gminný turnaj v pingpongu Seniorov. Okrem Veľkolipničanov sa do súťaže zapojili aj hráči z Malej Lipnice, Jablonky a Zubrice.
Turnaj bol rozozhratý v dvoch kategóriách. V mladšej
kategórii 17-30 rokov prvé miesto získal Marcin Łowas,
v staršej kategórii nad 30 rokov sa najlepšie darilo Jerzymu
Palenikovi. Víťazom gratulujeme. (ms)

Prehliadka vianočných zvykov v Jablonke

Dňa 12. januára t.r. sa v Centre kultúry hornej Oravy
v Jablonke uskutočnila tradičná Prehliadka vianočných
zvykov. Podujatie otvoril vojt gminy Jablonka Antoni Karlak a následne scénu prenechal vystupujúcim, medzi ktorými nechýbali koledníci z DFS Malé Podhale z Jablonky,
vianočný príbeh predstavili deti zo Združenia pre mentálne postihnutých „Barka“ v Jablonke, FS „Skalniok“ z Hornej Zubrice, „Heligónky” z Jablonky i Rabčíc, „Malolipnicanie” z Malej Lipnice, „Koliba” z Orávky, detská ľudová
hudba OCK, a „Betlejemci” z Chyžného a Veľkej Lipnice. So
slovenskými koledami sa predstavil zbor „Tristanus” z Trstenej. Záver patril tónom oravskej ľudovej hudby „Arva”.
(ms)

Bezpečné korčuľovanie na lade

V Krempachoch, na žiadosť rodičovskej rady a vedenia základnej školy, miestny hasičský zbor v rámci cvičení v priebehu týždňa pripravil klzisko na školskom ihrisku.
V priebehu zimných prázdnin mohli deti i dospelí využívať
bezpečné klzisko, ktoré je aj oplotené a večer vysvietené.
Je to zámerne konanie, aby deti nehľadali klziska na nebezpečných miestach, ako napr. na potoku či rieke. (fp)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Život nebýva vždy láskavý
autor MARIÁN SMONDEK
foto RODINNÝ ARCHÍV J. DZIEDZICA
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Veď pri heligónke či akordeóne ani netreba ďalší nástroj,
aby bolo veselo a dalo sa nielen zaspievať, ale i zatancovať. A keďže Ján bol dosť vysoký, na páračky začal chodiť
ako trinásťročný.
Keď ešte trochu vyrástol, popri svojom gazdovstve si
začal privyrábať na stavbách v okolitých obciach, predovšetkým pri tesárskych prácach na krovoch.
Manželku, Máriu Záhorovú, si našiel neďaleko, v časti
Marchevky. Po svadbe ho povolali na jeden rok do vojska
do Lublina k ťažkému delostrelectvu a neskôr ešte na niekoľko týždňov na manévre do Bielska-Bialej. Po svadbe
bývali manželia prvých päť rokov u svokrovcov, a potom
sa presťahovali späť hore na Studžonky, kde si postavili
svoj vlastný dom. Spolu s Máriou mali tri deti, dve dcéry
Katarínu a Kristínu a jedného syna Jána. Ale ani teraz im
osud nedoprial tešiť sa z rodinného šťastia, obidve dcéry
im zomreli ešte v detskom veku a keď mal najmladší Ján 11
rokov, zomrela aj Mária.
Ján sa po istom čase oženil druhýkrát so Žofiou Okarmusovou z Pekelníka a spolu vychovali syna Jána. Naďalej
sa zaoberali gazdovstvom a Ján si privyrábal na stavbách.
Avšak po 40 rokoch ťažkej práce v prachu začal mať problémy s dýchaním a život mu začala sťažovať čoraz silnejšia
astma. Preto musel stavebné práce zanechať.
Syn nakoniec zostal bývať v rodičovskom dome, oženil
sa a tak sa Ján dnes už môže tešiť z troch vnukov a dvoch
pravnukov. Syn Ján zdedil po otcovi hudobný talent
a dodnes chodí hrať na svadby či iné oslavy. Hudobné nadanie neobišlo ani vnukov a zdá sa, že ani pravnukov. Jána
však prednedávnom postihla ďalšia rana osudu, keď mu
zomrela manželka Žofia. Pravnuci však na svojho pradedka nedajú dopustiť a snažia sa ho rozveseliť každú chvíľku, ktorú trávia spolu s ním. A keďže majú pradedka veľmi
radi, a pradedko zasa ich, neraz sa im to aj podarí. A nech
sa im to darí čo najdlhšie, veď život nie sú len starosti, ale
i radosti. A práve tých prajem krajanovi Jánovi čo najviac,
aby mu radosť z pravnúčat vniesla ten vzácny pokoj do
jeho života.

aždý z nás sníva o krásnom, pokojnom, šťastnom
a zdravom živote. O tom, že bude mať vlastnú strechu
nad hlavou, šťastné manželstvo, že deti budú preňho
požehnaním, že zvládne všetky nástrahy života. Niekedy
je však tých nástrah a úderov viac a zrazu nás to oberá
o silu, chuť a o nádej. Preto si myslím, že ľudí, ktorí zvládli
viac takýchto ťažkých chvíľ v živote, vedeli sa s nimi vysporiadať a vykročiť ďalej životom, si treba nesmierne vážiť
a skláňať sa pred ich vytrvalosťou a odhodlanosťou žiť.
Myslím si, že k takýmto ľuďom nepochybne patrí krajan
Ján Dziedzic z Orávky.
Ján Dziedzic sa narodil 23. apríla 1934 v Studžonkach
v Orávke a ak mu Pán Boh požehná, tento rok v apríli oslávi
krásne jubileum – 80 rokov. Bol najmladší z piatich detí.
Častokrát sa vraví, že najmladší je najviac rozmaznaný, ale
s Jánom sa život naozaj nemaznal. Mal ešte štyri sestry,
avšak tri z nich zomreli ešte v mladosti. Ani na rodičov si
vôbec nepamätá, pretože mu zomreli, ešte keď bol malým
dieťaťom a tak ho vychovávala teta, ktorá taktiež bývala
na Studžonkach.
Vyrastal na gazdovstve a s ním sa spájali aj jeho povinnosti, starosti i detské radovánky. Ako dieťa chodil pásavať
husi, neskôr, keď podrástol, pásaval kravy. To už bol však
čas školskej dochádzky. Do školy sa chodilo v tom čase
predovšetkým v zime. Na základnú školu chodil len štyri
roky. Všetky štyri triedy vychodil slovenské. Dva roky chodil dole do dediny a dva roky hore na Studžonkach. Nebola
to však taká škola, akú majú v Orávke dnes. Vtedy sa v jednej miestnosti učili všetci, teda všetkých sedem tried. Ján
nakoniec chodil do školy len 4 roky, pretože na prelome
rokov 1944 – 1945 prišla vojna, tzn.
zastavil sa na Orave front a bolo po
škole. Dodnes si však rád spomína na
slovenských učiteľov, ktorí ho učili.
Z tohto obdobia si rád spomína taktiež na výlet, keď sa spolu so svojou
tetou vybral do Trstenej na hody.
Po škole ako mládenec zostal
v Orávke a začal pracovať na gazdovstve, ďalej pásaval kravy, a už ako
12-ročný začal kosiť a takto si privyrábal na živobytie. Ale popri gazdovských starostiach a povinnostiach
mu zostávalo dostatok času na hru.
Učarila mu predovšetkým heligónka
a akordeón, a prvé pesničky vedel zahrať i zaspievať už ako 13-ročný. A tak
aj napriek úderom osudu hudba bola
tou, ktorá vedela na jeho tvári vyčariť
úsmev. Hrával v kapele spolu s husľa- Ján Dziedzic so svojimi pravnukmi Nikolkou a Kacperom
mi a basou, ale neraz zahral i sám.
18
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Na oblátkovom stretnutí v Jurgove

V

nedeľňajšie poobedie 26. januára t.r. sa v jurgovskej
zbrojnici zišli krajania z Jurgova, Čiernej Hory a Repísk na oblátkovom stretnutí. Na úvod všetkých privítal predseda miestnej skupiny SSP v Jurgove Jozef Vojtas. Pozdravil prítomných, poprial im veľa pekných chvíľ
v pracovnom i osobnom živote. Spomenul aj tých, ktorí
už zomreli a všetci sa spoločne za nich pomodlili. Potom
farár vdp. S. Malarz a kaplán vdp. Ł. Czarnik požehnali oblátky i zhromaždených. Prítomní sa delili oblátkami a priali
si všetko dobre na prahu nového roka. V nasledujúcej časti
sa prítomným prihovorili žiaci zo šiesteho ročníka základnej školy, ktorí pripravili pod vedením pani učiteľky Anny
Šoltýsovej pekné novoročné vinše, zaspievali a zahrali
koledy. Najmladšia žiačka Žofka Vojtasová, žiačka prvého
ročníka základnej školy, rozpovedala prítomným ľudové rozprávanie o svojej rodinke s názvom „Od przybytku
glowa nie boli“, ktoré jej napísala mama.
V príjemnej atmosfére, ku ktorej
prispela hra mladej jurgovskej kapely od vedením Judity Ptakovej,
krajania diskutovali,
spievali a ponúkali sa
občerstvením, ktoré
pripravili šikovné jurPožehnanie vinšuje krajanom dp. S. Malarz
govské gazdinky. (as)

Posedenie domácich krajanov

ročník 56

Lámanie oblátkou

Prítomní sledujú kultúrny program

Za spoločným stolom Jurgovčania a Repíšťania
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S nádychom Vianoc a nového roka v Nedeci
autor VDP. J. BEDNARČÍK
Na Vianoce sa tešia nielen deti, ale
aj my starší. Pre každého je to iná skúsenosť. Najmä, keď už nemáme svojich rodičov, lebo už zomreli, chceme
ich aspoň takýmto spôsobom privolať
medzi nás. Stojíme pred našimi blízkymi, podávame oblátku, venujeme im
pozornosť a prajeme si vždy to najlepšie, najmä to, aby sme sa stretli znova
o rok. Vtedy budeme síce starší, ale aj
oveľa skúsenejší. Takto bolo v našich
rodinných domoch pri štedrej večeri.
A túto náladu chceme privolať aj vtedy, keď sa stretávame v našej farskej či Kultúrny program
obecnej spoločnosti. Stalo sa tomu tak
aj toho roku v nedeckej farnosti. Farnosť sv. Bartolomeja, farská
rada a združenie miestnych gazdiniek poslalo vianočné pozdravy
a pozvalo na oblátkovú slávnosť do hasičského domu. Pripravovali sa nielen organizátori, ale aj deti a mládež, ktorí nacvičovali
jasličky pre pozvaných. Pre niektorých to bolo skutočne prekvapenie, lebo pozvánku na takéto podujatie nečakali. A preto, keď
nastala sobota 11. januára t.r. všetci sa pekne zhromaždili o 16
hodine v našom kostolíku. Bolo cítiť, že sme na niečom zvláštnom, lebo slávená svätá omša bola obetovaná práve za nás. Aj
Požehnanie oblátok
kázeň naznačovala, že sme jedna rodina, a každý v tej rodine
má svoje pevné miesto, nikto z nás sa nemôže cítiť tak, že nie je Bednarčík požehnal oblátky a ľudí, ktorí sa nimi podelili.
potrebný. Aj u Pána Boha, ktorý nás tu priviedol môžeme nájsť Pomodlili sme sa aj za tých, ktorí nie sú s nami, lebo sú
svoje miesto.
chorí, alebo odišli do večnej radosti nebeského kráľovstva.

P

o bohoslužbe zhromaždených už vítali priestory pekne upraveného hasičského domu vďaka usilovností
gazdiniek, a mládež i deti, ktoré si po svojom šantili na javisku. Podujatie sa začalo kultúrnym programom.
Na úvod nedeckí herci predviedli Vianočnú koledu Karla Dickensa v réžií dp. kaplána Piotra Gębku. V peknom
stvárnení nasledoval príbeh o narodení Ježiška, bohatý na
postavy, o. i. anjelov, pastierov, nechýbala aj Panna Mária a sv. Jozef z betlehemskej maštaľky. Niektorým našim
babičkám a dedkom tiekli slzy, keď videli svojich vnukov
v týchto programoch.
Po vystúpeniach nastala slávnostná chvíľa požehnania
oblátok, ktoré doniesli na tácňach dievčatá. Pán farár Jozef

Pohostenie pri stoloch
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Pri blahoželaniach viacerí mali slzy v očiach. Spomínali
na tie chvíle v kruhu najbližších. Kto len chcel, mohol sa
stretnúť so svojou sestrou, bratom. Dakedy sme susedmi
a nestretneme sa, a práve tu bolo miesto na to, aby sme sa
našli, aby sme si podali ruky. A dá sa povedať, že niekedy
trpkosť v srdci sa podarí prekonať aj pri takej príležitosti.
Nechýbal ani spev kolied. Spievalo sa aj po poľsky aj po
slovensky. Veď ich poznajú všetci, najmä starší, ale aj mladí, ktorí sa chcú naučiť. Koledy sú tiež jazykom srdca, lebo
niektoré sú tie isté, aj v poľštine a aj v slovenčine.
Naše gazdinky z miestneho združenia žien a manželky
členov farskej rady pripravili veľa dobrôt, ktoré boli skutočne veľmi chutné. Do toho káva a čaj a ešte varené víno,
čo prialo dobrej nálade. Nálada sa ešte zlepšila, keď sa na
javisku ukázala duo kacvínskych muzikantov Andrej Soja
a Jan Pacyga. Najskôr hrali a spievali koledy, až potom sa
začala skutočná veselica, keď sme začuli Tam okolo Levoče. Všetci ľudia akoby na jeden povel začali spievať. Zdalo
sa, že len na to čakali. A potom ďalšie poľské a slovenské
ľudové piesne. Už dávno sme sa tak nezabávali, hovorili
všetci, keď odchádzali domov. A ani sa nejako s tým odchodom domov neponáhľali, lebo im bolo spolu dobre.
V nedeľu pred sv. omšou sa viacerí rozprávali a spomínali na včerajšiu zábavu. A hneď aj hovorili, že na budúci rok, keď im Pán Boh dovolí, určite prídu na spoločné
stretnutie. A takúto zábavu nielen nedečanom, ale aj ostatným našim krajanom zo srdca prajeme.
2/2014

Novoročné stretnutie v Krempachoch
autor DOROTA MOŚ
foto DM, FP
Nový rok nesie nové možnosti, nádeje a chuť začať všetko odznova. V tomto duchu sa
organizujú novoročné stretnutia v jednotlivých miestnych
skupinách na Spiši. Krajania sa
ochotne stretávajú a navzájom
si prajú, aby ten nastavajúci
rok bol lepší, ako ten predchádzajúci a priniesol veľa radostí
i pohody.

T

radíciou už je, že MS
SSP v Krempachoch
organizuje novoročné
stretnutie pre svojich členov a priaznivcov slovenskej menšiny. Tohtoročné
stretnutie sa konalo v Obecnom kultúrnom dóme 27. januára t.r.
Úvodne slovo patrilo predsedníčke Monike Pacigovej,
ktorá všetkých prítomných privítala týmito slovami: – Srdečne Vás vítam na našom tradičnom krajanskom novoročnom stretnutí. Som veľmi rada, že každý rok nás na
tomto podujatí pribúda. To je pre nás signál, že to, čo robíme je dobré, že sa to páči a je o takéto stretnutia záujem,
to znamená, že aj napriek tomu, čo niektorí tvrdia, slovenskosť v Krempachoch žije. Svedčí o tom aj to, že vždy so
záujmom sledujete podujatia, ktoré naša miestna skupina

Humorné vystúpenie žiačok pozorujú čestní hostia

organizuje spolu s ústredným výborom, teda Fašiangy, Dni
slovenskej kultúry či prehliadku dychoviek.
Predsedníčka na záver popriala veľa zdravia, radosti,
úspechov v každej oblasti života, dobrú náladu a milú zábavu na tento večer.
Slová sa ujal generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris,
ktorý vyjadril svoje poďakovanie Krempašanom za ich
ochotu a za to, že sú vždy pohotoví a pomôžu pri organizovaní akýchkoľvek podujatí. Poprial taktiež prítomným do
nového roka všetko dobré, aby sa každému darilo.
Ešte to bolo vianočné obdobie, v ktorom sa spievajú
koledy, preto cirkevný spevokol pod vedením Jozefa Pierzgu zaspieval krásne slovenské koledy. Pri tejto príležitosti
predsedníčka M. Pacigová udelila v mene MS SSP v Krempachoch pochvalný list pánu Jozefovi za dlhoročnú činnosť
v prospech slovenskej menšiny v Krempachoch. Neskôr
žiačky základnej školy D. Dluhá a V. Taziková uviedli humorne ladenú scénku „Ako sa rozprával vnúčik s dedkom“.
Bolo pritom aj hodne smiechu. Potom už nasledovali diskusie pri stoloch, bolo počuť i slovenský spev a aj si zatancovali.
Prítomným sa ani nechcelo odchádzať domov, lebo
vládla výborná nálada a priateľská atmosféra. Na začiatku
nového roka naladila všetkých optimisticky do ďalších dní.

Diskusie pri stoloch

Rozptýlenie v tanci
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Oblátkové stretnutie v Kacvíne
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS,
ĽUDOMÍR MOLITORIS
Krajanské oblátkové stretnutia majú vo viacerých miestnych
skupinách Spolku Slovákov v Poľsku už dlhodobú tradíciu. Jednou
z obcí, kde je medzi krajanmi tento zvyk ešte stále živý, je aj severospišská obec Kacvín. Tradičné novoročné stretnutie spojené
s lámaním oblátky a kultúrnym programom sa tu v tomto roku
uskutočnilo počas tretej januárovej soboty.

H

oci toto príjemné posedenie začínalo až podvečer,
miestny Slovenský dom žil prípravami už celý deň.
Od rána v ňom usporiadateľky zdobili sálu, pripravovali zariadenie a chystali chutné pohostenie v podobe koláčikov, obložených mís, či teplej večere, aby o devätnástej
hodine mohli privítať prvých krajanov. Tí začali prichádzať
z mrazivého exteriéru do vyhriatej a pekne vyzdobenej
miestnosti so stolmi plnými dobrôt už pred stanovenou
hodinou a sála sa tak postupne zaplnila až do posledného
miestečka. Na úvod všetkých srdečne privítala predsedníčka MS SSP v Kacvíne D. Radecká. Vo svojom príhovore vyjadrila potešenie, že každoročne pribúda záujemcov

Príhovory predsedníčky MS SSP v Kacvíne D. Radeckej a gen. taj. ÚV SSP Ľ. Molitorisa
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o toto spoločné stretnutie, a to i z radov mladších krajanov. Zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave podujatia a zapriala prítomným dobrú zábavu i všetko dobré v novom roku.
So želaním priaznivého a požehnaného roku vystúpil
aj kacvínsky rodák, generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris. Počas svojho príhovoru oboznámil zúčastnených
s radostnou správou o ocenení, ktoré získala krajanská
mládežnícka dychovka od novotarského starostu pri príležitosti desiateho výročia svojho znovuobnovenia a taktiež
vyjadril vďaku miestnemu kňazovi vdp. M. Błaszczykovi pri
podpore slovenského jazyka v kostole, o.i. aj za zriadenie
viditeľných digitálnych tabúľ s textami liturgických piesní
v slovenčine.
Potom už javisko patrilo takmer tridsiatke žiakov učiacich sa slovenský jazyk na miestnej základnej škole, ktorí
pod vedením svojej učiteľky A. Górovej pripravili pekný
program o narodení Ježiška. Okrem samotného príbehu,
kde traja králi i pastieri putovali so skromnými darmi za
novonarodeným kráľom, v ňom zaznelo viacero slovenských kolied, pri speve ktorých ich na harmonike doprevádzal A. Soja. Piesňami čoskoro ožila celá sála, keďže sa
k deťom svojím spevom pridali i samotní diváci. Pekné
spevácke sólo počas predstavenia predviedla V. Radecká,
ale aj ostatní účinkujúci podali dobrý výkon, za čo patrí

Mládežnícka dychovka rozospievala celú sálu
2/2014

Počas oblátkového stretnutia vládla dobrá nálada

veľká vďaka tiež pani učiteľke, ktorá sa aktívne venovala
ich príprave.
Na podujatí samozrejme nemohla chýbať ani spomínaná ocenená krajanská dychovka pod vedením S. Wojtaszka.
Počas vystúpenia zahrala viacero sviatočných i všednejších
skladieb, pričom ani tieto nenechali divákov chladnými,
a tak sa sálou slovenského domu znovu ozýval spev slovenských kolied i iných piesní. Potešujúcou je tiež správa,
že toto hudobné zoskupenie sa v poslednom čase rozrástlo o niekoľkých nových členov, ktorí sa domácim prvýkrát
predstavili práve na tomto oblátkovom stretnutí.
Po koncerte dychovky nastúpila očakávaná chvíľa posvätenia oblátok spojená s modlitbou, o čo sa postaral už
spomínaný vdp. M. Błaszczyk a následne chvíľa vzájomného lámania oblátok spojená s vyslovovaním prianí do nového roku, medzi ktorými dominovalo najmä zdravie, ale
aj šťastie, láska, porozumenie, peniažky, či pohoda. Keďže
sála bola ako obyčajne zaplnená do posledného miestečka, trvala táto aktivita pomerne hodnú chvíľu. Podeliť sa
oblátkou s Kacvínčanmi prišli aj viacerí rodáci roztratení
v iných obciach v Poľsku a dokonca aj v USA, či tiež novobeliansky rodák, farár zo susednej obce Nedeca vdp. J.
Bednarčík.
Milým prekvapením večera bolo vystúpenie štyroch členiek dychovky, ktoré si pripravili humornú scénku v nárečí
o tom, aký by mohol byť osud jednotlivých členov tohto
hudobného zoskupenia po desiatkach rokov. Herecké výkony realizátoriek i vtipné bonmoty pošteklili bránice prítomných divákov a vyvolávali na ich tvárach široké úsmevy,
ba dokonca i slzy smiechu. Nádejné herečky tak všetkých
pozitívne naladili do ďalšej časti podujatia, spočívajúcej vo
voľnej zábave plnej spevu, tanca, ale aj vzájomných vážnejších i menej vážnych rozhovorov na najrôznejšie témy.
Skrátka, na svoje si prišli, ako sme už v úvode spomínali, aj chuťové bunky zúčastnených, pre ktorých bola pri-

Diváci započúvaní do programu
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Všetci si schuti zaspievali

Lámanie oblátky

pravená chutná večera i prestreté stoly plné najrôznejších
dobrôt predovšetkým domácej proveniencie. Okrem dobrého jedla a pitia udržiavali vynikajúcu náladu až do raňajších hodín hrou na harmonike striedavo A. Soja a M. Król,
ktorí preverili hlasivky, ale aj nohy a kondíciu krajanov. Tí
totiž najrôznejšie slovenské piesne nielen spievali, ale viacerí si na ich svižné melódie taktiež zatancovali. V dobrej
nálade a s novými predsavzatiami sa tak mnohí rozišli do
svojich domovov až na svitaní a Slovenský dom v Kacvíne
sa ponoril do ranného ticha. Januárovým sviežim povetrím
sa šírila už len vôňa oblátok a fluidum vyslovených želaní,
v ktorých naplnenie každý dúfa. My sa k týmto prianiam
samozrejme pripájame a veríme, že všetkým zúčastneným sa bude v novom roku dariť tak v osobnom živote,
ako aj v činnosti v prospech našej slovenskej krajanskej
komunity.

Divadelná scénka mala veľký úspech
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (25)
Bol som na vysokej, už nás učili marxizmus a leninizmus, dialektický a historický materializmus i to, že sme
z opice... Na nedele som chodieval k rodičom domov. Keď
som si povšimol otca a videl, ako sa bezcieľne potĺka po
dvore, ktorý bol donedávna preň celým svetom, pridal
som sa k nemu. Nakoniec sme si sadli na odložené rebriny
pod slivky a mlčky sme pozorovali hydinu. Hádam aj on
cítil, čo sa aj vo mne odohráva. Nič sme nevraveli. Ale nakoniec som predsa len nevydržal a pýtam sa ho:
„Otec, majú aj zvieratá duše?“ Pozrel na mňa prekvapene. Až po chvíli mi odpovedal:
„Ako ktoré.“
„Ja myslím kone, napríklad náš Sivko.“
Bál som sa pozrieť na otca, sklonil som hlavu a čakal.
Otec po chvíli ticho povedal, ledva ho bolo počuť: „Áno,
náš Sivko mal dušu,“ povedal, odvrátil sa a odišiel k potoku
do záhrady.
Keď som skončil, zostalo chvíľku ticho. Prerušil ho môj
syn, keď sa obrátil k svojmu čiernemu Gastonovi, psovi
neurčitého uličného plemena, ktorého sme všetci mali
radi:
„A ty si sa sem ako dostal medzi nás? Nevieš, že to máš
zakázané?“ pýtal sa ho, chytiac mu hlavu do dlaní.
„Juraj, hádam aj ten má dušu,” nadviazal na predchádzajúci príbeh sused Paľo.
„Akože! Veď ten je múdry, to by si sa podivil! A aký vie byť
láskavý k deťom! Akurát, že nevie rozprávať! Ale možno, že
sa aj to pri nás naučí,” so smiechom doložil Juraj, mierne
ohnutý nad psom, úkosom pozrel a šibalsky žmurkol na
svoju ženu Alku.

Nedokončený rozhovor
V studničke čistej pod strmou horou
ešte sa vody napiť chcem:
zázračnej vody – rany zahojí, zbaví ma vín.
Peniažtek malý ukutý láskou stískajúc v dlani
váhavo k Styxu ponesiem...

Po mnohých rokoch sa Viktor Kovalčík ocitol začiatkom
osemdesiatych rokov v Bratislave, v byte svojho spolužiaka
z detstva. Kedysi spolu navštevovali tú istú cirkevnú školu
v neďalekom okresnom meste. Odvtedy ich však život zavial do rôznych častí Česko-Slovenska a nebyť náhodného
stretnutia v meste a pozvania zo strany priateľa Janka (tak
ho vo všeobecnosti oslovovali ešte v škole) na návštevu do
rodiny, nemuseli sa už v živote vôbec stretnúť.
Janko bol o pár rokov starší, územčistý chlap so širokými ramenami a s rukami ako lopaty a ostro kontrastoval
s mladším šťúplym a o hlavu vyšším Viktorom. Osud však
chcel, aby sa stretli po vyše tridsiatich rokoch a z oboch vy24

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

žarovala radosť a bolo pre nich citeľným potešením zaspomínať si na internátny život v meste N. v povojnových
rokoch. Na hladové roky už akosi zabudli a z pamäti sa im
vynárali len všetky tie šibalstvá, čo povystrájali a pritom si
postupne vybavovali v pamäti mená ďalších chovancov
z jedného i z druhého triedy. Jankova manželka Filka ich
nechala v obývačke samých, pretože ich spoločné zážitky
sa jej ani tak netýkali a po chvíli odišla k dcére, ktorá bývala na tej istej ulici neďaleko.
„Teofil, Teo...,“ mrmlal si popod nos Janko, „neviem, na
koho myslíš? Medzi nami bolo niekoľko Teofilov,“ povedal
domáci pán a skúmavo hľadel na Viktora, akoby od neho očakával odpoveď. Potom sa zrazu strhol a div sa neudrel dlaňou do čela poznamenajúc:
„Ale veď ja mám dodnes zachovaný z tých čias album
fotografií chovancov cirkevného učilišťa. Podľa fotiek si môžeme upamätovať aj jednotlivých spolužiakov a ich mená!“
Pobral sa do druhej izby a zakiaľ si Viktor prezeral originálne
maľby niektorých slovenských maliarov osadené v širokých
rámoch na stenách obývačky, domáci pán sa vrátil s albumom fotografií, ktorý položil na konferenčný stolík medzi oboma kreslami.
Hádam by táto návšteva skončila ich vzájomným spomínaním a obzeraním fotografií, keby sa nestala nasledujúca
príhoda. Zazvonil zvonec, prudko raz, druhýkrát a domáci
pán sa strhol a pohol sa do chodby a k dverám, mrmlúc
si popod nos: „To nie je Filka. Nikoho dnes nečakám; kto sa
to ku mne tak náhli?“ Zvuky od dverí z chodbičky zreteľne
doliehali až k Viktorovi, takže dobre počul krstné meno prichádzajúceho, ktorého prvý oslovil domáci pán:
„Ale toto, Róbert, kde sa tu berieš? Už si sa u nás neukázal ani nepamätám kedy! Kedysi si k nám viacej chodil.“
„Je u teba niekto okrem Filky?“ spýtal sa pritlmeným
hlasom neznámy prichodiaci a podľa smeru krokov sa mi
zazdalo, že sa obracal naspäť k východu.
„Počkaj, počkaj, mám návštevu, ale tá možno aj teba
poteší. Toho človeka poznáš z chlapčenských čias a som
zvedavý, či ho budeš poznať aj dnes. Len poď, je to náš
kamarát... Naozaj, pod! Zaspomínaš si na N.“ Nevedno, či
to bolo meno mesta, či profesionálna zvedavosť, ale prichodiaci nakoniec pokročil vpred a vošiel do obývačky. Viktor
vstal z kresla a obaja Jankovi hostia s istou zvedavosťou a záujmom pozreli na seba. Iba chvíľku to trvalo a Róbertovi
zmizlo napätie z tváre: spoznal Viktora, aj teraz v jeho dospelosti. Ale z Viktorovej tváre hostiteľ vybadal, že Róberta
nepoznal. Prichodiaci si Viktora zrakom skúmavo premeral
a potom povedal:
„Viktor..., Viktor Kovalčík, o dve triedy nižšie!“ Na tie
slová sa nakoniec Viktor rozpačito usmial prekonávajúc
ostych, pretože tohto päťdesiatnika (tak mu hádal) vôbec
nepoznal. Róbert videl na Viktorovi isté rozpaky, ako aj istý
rešpekt pred neznámym človekom a možno mu chcel aj
trochu napomôcť a pripomenul mu futbal, ktorý hrávali
občas popoludní.
„A čo, ty si nehrával futbal? Nepamätáš...,“ a v tom
okamihu to zaplo aj vo Viktorovej pamäti a ozvalo sa mu
známe: „Róbert, prihraj!“
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„Už viem, bol si výborný driblér a dlho si udržal loptu;
ideálny rozohrávač...“ Skôr než si sadli k stolíku, podišiel
k oknu, prebehol zrakom ulicu a potom sa všetci usadili,
aby si obzerali svoje detské tváre i tváre svojich priateľov
z oných šťastných čias, keď nemali inú starosť, len čo najskôr urobiť domáce úlohy a vybehnúť von s kamarátmi na
ihrisko povyše internátu a cítiť sa na chvíľu ako niekdajší
slávny bratislavský futbalista. Lenže Róbert, ten nečakaný
hosť, akoby nebol vo svojej koži. Stále sa obzeral, akoby
už-už chcel odísť, až sa ho nakoniec domáci pán priamo
opýtal:
„Vidím, Róbert, že si akýsi uponáhľaný a my tu s Viktorom máme času dosť. Ponáhľaš sa, alebo chceš so mnou
niečo špeciálne prebrať? Môžeme prejsť do mojej izby
a Viktor zatiaľ počká...“ „Nie, nie, veď vieš, že ja vždy tak naponáhlo... Je to akási choroba z povolania.“ Potom sa obrátil k Viktorovi s otázkou na jeho zamestnanie.
„Ty tu pracuješ na vysokej škole? Ale veď kedysi Janko spomínal, že si bol novinárom.“ Nevdojak ho nútil vyjsť
s pravdou von, lebo Viktor si stále nebol istý, do akej miery
môže s týmto človekom, o ktorom už od Janka pri prezeraní fotografií počul, že je kapitánom štátnej bezpečnosti,
hovoriť otvorene. Znovu sa ocitol vo veľkých rozpakoch
a pozrel sa na Janka a ten, akoby porozumel, čo mal na
srdci, povedal so smiechom:
„Vieš, pred Róbertom môžeš hovoriť bez obáv. On je
v prvom rade kamarát a až potom je bezpečák. Okrem
toho stratil dôveru strany a nepracuje už v ŠtB, ale v colnej
službe. Už mu nedôverujú...“
„Veď, áno, každý v bezpečnosti musel byť členom strany
a okrem toho preverený zo všetkých strán, ešte viac ako
právnici a vojaci,“ poznamenal Viktor, obrátiac svoju pozornosť na Róberta. Ten spozornel a na chvíľu akoby zabudol na
to, že je tu len na skok, pozrel sa skúmavo na Viktora a od
tejto chvíle sa ich debata zmenila na dialóg, v ktorom sa
Viktor začínal cítiť viacej ako vyšetrovaný, než ako náhodný
účastník konverzácie. Nasledovala otázka:
„Kedy si vstúpil do strany, v redakcii v Bratislave, kedy?“
„Nie. Z redakcie som odišiel, lebo som nechcel vstúpiť
do strany. Myslel som že v archíve, kam posúvali všetkých
nevýrazných a menej spoľahlivých, budem mať pokoj.“
„Tak predsa si sa dal presvedčiť Dubčekovým demokratizačným prúdom...!“ poznamenal akoby s úsmeškom.
„Ani to nie, i keď aj táto okolnosť v tom osudnom kroku môjho života zohrala svoju úlohu. Veď už v redakcii začiatkom šesťdesiatych rokov sme mali radosť z každého
článku, ktorým sme nabúravali pozície zakopaných dogmatikov, ako sa vtedy hovorilo stalinistom. Veď vieš dobre,
ktoré slovenské denníky sa začali so záujmom kupovať a čítať aj po dedinách. Problém bol v tom, že ako odborníka zo
mňa urobili riaditeľa inštitúcie. Keď som si dobre počínal,
chceli ma mať pod kontrolou.“
„Nemal si vstupovať nikam. S takou výchovou! Uvedomoval si si, že vlastne zrádzaš svoj svetonázor, svoje presvedčenie?“
„A to mi hovoríš ty, ktorý si bol už vtedy u bezpečnosti?“
zvýšil Viktor podráždene svoj hlas a zabudol na to, že ich už
delí vyše tridsaťročný časový odstup.
ročník 56

„Mňa zatiaľ z toho vynechaj, ja som iný prípad!“
„Aký iný prípad, veď si bol práve takým chovancom rehoľného gymnázia ako aj ja!“ hodil mu Viktor do tváre
minulosť. Róbert sa trochu zháčil, potom sa usmial a nakoniec povedal, pozerajúc sa na hostiteľa, ktorý ho poznal
zrejme oveľa dôvernejšie:
„Keď už o to ide, ja som ani tak nezradil. Bol som v rodine vychovaný v inom prostredí, s obdivom k osloboditeľom
a k sovietskemu Rusku. A čo keď som bol k vám daný ako
chlapec schválne? Nebol by som ani prvý ani posledný v povojnovom období u nás. Komunisti nasadzovali svojich ľudí
všade, ešte aj do cirkevných škôl a do seminárov. Ale o to
tu teraz nejde, skôr ma zaujíma, keď už sme si tak vstúpili
do svedomia, prečo si sa dal vyvaliť zo strany? Veď to bolo
nebezpečné pre každého. Nikto nevedel, ako s ním naložia.
Mohli byť celkom dobre vyvezení hoci aj za Polárny kruh.
V tomto systéme či režime nijaký podraz alebo násilie nie
je nereálne! Nemožné je len jedno: zabezpečiť všeobecný
blahobyt bez ukrivdenia druhých!“
Viktora znovu udivil tón jeho reči, akoby už nepatril
„k nim“. Opäť bol veľmi zaskočený a trochu sa odmlčal,
aby nakoniec z neho vyhŕklo:
„A čo, hádam som tam mal v tom „spolku“ zostať
a krágľovať druhých ľudí? Dubčekovým pádom stratili nádej všetci tí, ktorým s politickým odmäkom po smrti Stalina skrsla aká-taká nádej na poľudštenie toho strašného
režimu. Boli sme práve na Tureckom vrchu ako vysokoškoláci na vojenskom sústredení, keď sa nad nami počas obeda
rozsypal náklad balóna, naplneného papiermi. Keď to doletelo k nám, všetci sme sa rozbehli a začali loviť papiere. Na
jemnom japanpapieri sme mohli čítať Chruščovov tajný referát na XX. zjazde KSSS. Tam som prvý raz videl na našich
kamarátoch straníkoch, ako im bledli tváre pri čítaní...“
„Na to dobre pamätám, mali sme vtedy s tými balónmi veľa práce...,“ poznamenal Róbert. „Ale nechceš povedať, že aj tebe sa len vtedy otvorili oči?!“
„To vôbec nie. Mne vôbec nebolo treba otvárať oči,
lebo som z roľníckej rodiny, ktorá prišla o všetko. Okrem
toho, otec prežil boľševickú revolúciu v Kyšineve a videl kandelábre obvešané „nepriateľmi revolúcie“. Tu ide
o čosi iné. Pre mňa, a nielen pre mňa, bol Dubčekov odmäk, či pražská jar smelým výkričníkom pre celý svet od
Vladivostoku až po San Francisco. Čo už mohlo byť jasnejšie artikulované ako Dubčekovo – „Dajme socializmu
ľudskú tvár!?“ Tým sa verejne pre celý svet potvrdilo, že
doteraz túto ľudskú tvár tento systém nemal, hoci opak
tvrdili pochlebovační intelektuáli predovšetkým na Západe. A s potlačením tohto hnutia ľudskú tvár už ani nikdy
nenadobudne!“
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske
inferno a iné texty.
Nitra 2010, s. 183)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie
ÚSŽZ
Dňa 29. januára sa v priestoroch bratislavského hotela
Družba uskutočnilo druhé zasadnutie Sekcie pre strednú,
južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem členov
spomínanej sekcie sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia príslušných krajanských komunít. Kľúčovými témami programu rokovania bol stav a perspektívy materiálnych podmienok pre činnosť slovenského školstva v zahraničí a situácia
v predškolskej výchove i jej úroveň v materských školách
v jednotlivých krajinách. Hovorilo sa tiež o podpore štúdia
v domovskej krajine, skúsenostiach a ďalších možných formách tejto podpory v budúcnosti. (www.uszz.sk)

nie, obsahové zmeny a inovácie ponúkaných vzdelávacích
programov na rok 2014. Slovákov v Poľsku zastupoval
gen. tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris. V rámci tohto
stretnutia boli poskytnuté informácie o pripravovaných
podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí pre pedagógov a žiakov uskutočňovaných
s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v roku 2014. (mm-m)

Koncepcia štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa
v piatok 31. januára konalo prvé zasadnutie pracovnej
medzirezortnej komisie zaoberajúcej sa tvorbou Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020. Na zasadnutí sa
zúčastnili okrem pracovníkov ÚSŽZ podieľajúcich sa na
tvorbe Koncepcie aj zástupcovia relevantných ministerstiev a inštitúcií, vstupujúcich do procesu výkonu štátnej
politiky SR vo vzťahu ku krajanom. Predmetom pracovnej
diskusie boli vopred vymedzené okruhy problémov, ktoré
sa dotýkajú cieľov a úloh koncepcie z oblasti školstva, kultúry, zdravotníctva, problematiky Ministerstva vnútra SR
a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. (www.
uszz.sk)

Vzdelávacie programy pre Slovákov žijúcich
v zahraničí
Dňa 30. januára sa pod gesciou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)
uskutočnila v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave koordinačná porada k návrhu
aktivít v roku 2014 pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti vzdelávania. Za účasti predstaviteľov MŠVVaŠ SR, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a krajanských organizácií z krajín, kde
sa vyučuje slovenský jazyk sa konalo pracovné rokovanie,
v rámci ktorého boli zhodnotené programy uskutočnené
v predchádzajúcom roku a predostreté rámcové zamera-
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Oravci sa rozlúčili s Vianocami v Poľsku

Programom o bohatstve oravských zvykov od Lucie do
Troch kráľov sa v sobotu 1. februára zavŕšil medzinárodný festival „Żywiecke gody“. V réžii Oravského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa Oravci
predstavili s pôvodnými vianočnými piesňami, koledami,
vinšami a betlehemskými hrami. Početných divákov zaujala najmä autentickosť prejavu pôvodných nositeľov folklórnej tradície, či spevné a zvykoslovné prejavy. Program
mal premiéru najskôr na obed v Mestkom centre kultúry v
Żywci v rámci galaprogramu 44. festivalu vianočných zvykov „Żywiecke gody“ a popoludní sa folkloristi predstavili aj
na malej scéne Poľského národného divadla v Bielsku-Bialej. Folklórne skupiny z Brezovice, Rabčíc a Sihelného odprezentovali časť scénického programu Oravské Vianoce.
Oravské kultúrne stredisko, ktoré program pripravilo, tak
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nadviazalo na 22-ročnú tradíciu uvádzania tohto scénického zvykoslovného programu. Oravské Vianoce doposiaľ na
jeho takmer 60-tich uvedeniach už vzhliadlo viac ako 12
tisíc divákov nielen na Slovensku. Uvedenie oravských vianočných zvykov bolo jednou z posledných aktivít projektu
Oživené melódie slovensko-poľského pohraničia, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Partnerom projektu bolo Regionálne
kultúrne stredisko v Bielsku-Bialej a Miestne kultúrne stredisko v Milówke. (Miroslav Žabenský)

Podnikateľka Slovenska zo Zamaguria

Medzi ocenenými 14. ročníka súťaže Podnikateľka Slovenska 2013 mal svoje zastúpenie aj severný Spiš. Hodnotiaca komisia, ktorá bola zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Kancelárie prezidenta SR, Združenia
podnikateľov Slovenska, Top Centra Podnikateliek, Slovenského živnostenského zväzu, spoločnosti Ecopress a Star
Production, Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a víťazky posledného ročníka súťaže, rozhodla o tom, že 3. miesto v kategórii Vynikajúca podnikateľka získala Ružena Dlhá zo Spišskej Starej Vsi a jej firma
Zamagro Plus za výrobu organického hnojiva z ovčieho
hnoja. Toto univerzálne a ekologické hnojivo je unikátnym
svetovým výrobkom, ktorý v sebe spája vlastnosti organických a minerálnych hnojív. (mm-m)

Úspech slovenskej tenistky

Ďalší veľký športový úspech dosiahla slovenská tenistka Dominika Cibulková, keď sa na tohtoročnom Australian
Open v Melbourne svojou hrou prebojovala až do veľkého
finále, pričom na tejto ceste porazila také tenisové hviezdy
ako Maria Šarapovová či Agnieszka Radwańska. A hoci vo
finále nestačila na Číňanku Na Li a sa nestala prvou slovenskou grandslamovou víťazkou, je toto jej umiestnenie
jeden z najväčších úspechov slovenského ženského tenisu,
ktorým sa posunula v rebríčku WTA medzi trinásť najlepších tenistiek sveta. (mm-m)

Výstava o sv. Cyrilovi a Metodovi

Výstava pod názvom Svätí Cyril a Metod – patróni Európy, dokumentujúca život i činnosť týchto významných
osobností, ktoré výrazne ovplyvnili dejiny slovenského
i iných európskych národov, bude v dňoch od 20. februára
do 30. júna inštalovaná v priestoroch Predsália Rytierskej
sály Bratislavského hradu. Do hlavného mesta Slovenskej republiky bude prenesená z Vatikánu, kde ju mohli
počas troch mesiacov obdivovať tisícky návštevníkov Vatikánskych múzeí. V Bratislave si budú môcť záujemcovia
prezrieť viac ako 320 vzácnych exponátov dokumentujúcich kresťanskú kultúru Slovenska, ktorá formovala tiež
vtedajšiu európsku civilizáciu. (mm-m)

„Balíček“ proti povodniam

Ministerstvo vnútra SR pripravuje projekt s názvom
Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý umožní reagovať obciam na problémy počas povodní takmer okamžite.
V jeho rámci sa počíta s nákupom takmer 500 motorových
púmp s príslušenstvom, elektrických generátorov, protipovodňových bariér, záchranárskych člnov, autobusov na
evakuáciu a ďalšieho vybavenia. Takéto „balíčky“ prvej pomoci pri povodniach by malo získať viac ako päťsto oblastí
na území Slovenska, ktoré sú najviac ohrozené povodňami. (mm-m)
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Almanach Slováci v Poľsku XIV.
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Udalosti, ktoré sme prežili v minulosti, ovplyvňujú našu prítomnosť a sú, či už chceným alebo nechceným, základom našej budúcnosti.
Tak je to v živote jednotlivca, rodiny, ale aj väčšej záujmovej skupiny
a rovnako i celého národa. Aj Slováci v Poľsku tvoria komunitu, ktorú
stmelili určité historické momenty a tie následne ovplyvňujú náš život
v prítomnosti, ktorým zároveň formujeme tiež svoju budúcnosť. Zborník vychádzajúci už po štrnásty krát, pod príznačným názvom Almanach Slováci v Poľsku, zachytáva práve tieto dôležité momenty.

T

ak ako po minulé roky, aj v tomto roku v ňom nájdete štúdie renomovaných odborníkov zaoberajúcich sa
problematikou severného Spiša a hornej Oravy, ktorá
je bytostne spojená s otázkou Slovákov v Poľsku. Tieto štúdie sa venujú menej známym i viac pertraktovaným témam,
pričom prinášajú viacero nových poznatkov a pohľadov na
problematiku. V úvodnej štúdii Mgr. Martina Gareka, PhD.
Farnosť Čimhová vo svetle kanonických vizitácii do roku
1833 sa dozviete najmä o náboženských pomeroch v spomínanej hornooravskej obci, ktorá bola v novoveku katolíckym centrom pre okolité dediny a určitý čas aj jediným
oficiálnym strediskom konania katolíckych bohoslužieb pre
celú Oravu. Ďalší príspevok K problematike plebiscitu na severnej Orave a na Spiši v 20. rokoch 20. storočia z pera Mgr. Ingrid Tišliarovej
a doc. PhDr. Pavla Tišliara, PhD. prináša viaceré
pozoruhodné informácie z obdobia, keď bol
na týchto územiach vyhlásený plebiscit, a to
najmä čo sa týka postojov československej
strany, osobitnej správy plebiscitného územia, pôsobenia československej plebiscitnej
komisie, agitácie, československých odhadov
výsledkov plebiscitu, vrátanie ďalšieho riešenia československo-poľského hraničného sporu do roku 1924. Zaujímavé postrehy obsahuje tiež príspevok Zabratie spišskej
obce Lesnica Poľskom v roku 1938 od Mgr. Pavla Matulu,
PhD., ktorý pojednáva o podmienkach a priebehu anexie
Lesnice poľskou stranou, ale taktiež o postojoch miestneho obyvateľstva k tejto skutočnosti až do opätovného pripojenia spomínanej obce k Slovensku.
Ďalšie dve štúdie sa venujú cirkevnej problematike.
Mgr. Eduard Laincz vo svojom príspevku Vývoj cirkevnej
otázky na území severného Spiša v medzivojnovom období
uvádza do problematiky, pričom opisuje zapojenie kňazov
do plebiscitu, cirkevné pomery na severnom Spiši v medzivojnovom období, postupnú polonizáciu, či personálne
obsadenie a s ním súvisiace zmeny. Dotýka sa tiež cirkevných pomerov v spišských obciach pripojených k Poľsku
v roku 1938. Na tento príspevok chronologicky i tematicky nadväzuje štúdia jurgovského rodáka, prof. zw. dr. hab.
Jozefa Čongvu, Poľsko-slovenská administratíva farností
spišského Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedeckého
dištriktu) v rokoch 1939 – 1948, ktorá sa okrem personálnych záležitostí dotýka tiež viacerých kontroverzných
otázok ohľadom pôsobenia poľských kňazov počas prvej
Slovenskej republiky (1939 – 1945) a taktiež slovenských
kňazov po pripojení spišských obcí k Poľsku v roku 1945.
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Obdobie prvej Slovenskej republiky vo svojom príspevku K problematike školstva na hornej Orave v rokoch 1939
– 1945 spracúva tiež Mgr. Mária Hojová, ktorá opisuje jednak všeobecné pomery v školstve na hornej Orave v skúmanom období, ale uvádza tiež konkrétne príklady z jednotlivých obcí. Povojnovému obdobiu sa venuje PhDr.
Milica Majeriková-Molitoris, PhD. v štúdii Národnostné
pomery na severnom Spiši a hornej Orave po pripojení
k Poľsku v rokoch 1945 – 1947, kde sa zaoberá problematikou národnostnej príslušnosti miestneho obyvateľstva,
vrátane jej kvantifikácie a riešením národnostnej otázky na
k Poľsku pripojených územiach severného Spiša a hornej
Oravy poľskou štátnou správou i samosprávou. V tejto súvislosti je tiež zaujímavá správa oravského rodáka, tajomníka Slovenskej odbočky Československej národnej rady
v Bratislave a neskôr poslanca Slovenskej národnej rady
Antona Granatiera, pochádzajúca pravdepodobne taktiež
z obdobia, keď sa po skončení druhej svetovej vojny riešila
otázka (česko)slovensko-poľskej hranice na Spiši a Orave.
Túto obsiahlu správu pod názvom Pohľad Antona Granatiera na problematiku určenia hraníc na severe Slovenska
v kontexte československo-poľských vzťahov v prvej polovici 20. storočia našiel v archíve, spracoval a okomentoval
Mgr. Eduard Laincz. Posledným príspevkom úvodnej časti
je kázeň chyžnianskeho rodáka, kňaza
vdp. Stanislava Capiaka Tomáš Červeň
v kázni na odpuste v Chyžnom.
Dôležitou súčasťou zborníka je recenzia práce žiakov vyššieho stupňa základnej školy v Krempachoch, ktorú vypracovali pod vedením svojich učiteliek
a ktorá svedčí o tom, že ešte aj v súčasnosti dochádza k manipulácii s faktami
a bohužiaľ i neplnoletými deťmi za účelom falšovania historickej pamäti o citlivých národnostných témach na územiach severného Spiša a hornej Oravy.
Táto recenzia z pera PhDr. Ľudomíra Molitorisa pomerne
podrobne a konkrétne reaguje na všetky nezrovnalosti
a hrubé chyby, nachádzajúce sa v spomínanej práci.
Almanach, ktorý v tomto roku vyšiel s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, obohacujú
a spestrujú dobové fotografie a archívne dokumenty nachádzajúce sa v takmer každom príspevku, ktoré približujú a zreálňujú opisovanú dobu. Sprítomniť medzivojnové
obdobie umožňuje tiež reprint tvoriaci samostatnú prílohu vo forme spomienok rodáka z Tribša, kňaza Františka
Móša, ktoré vyšli v roku 1944 pod názvom Roky 1918 –
1939 na severnom Spiši. Pre opätovné vydanie tejto útlej
brožúrky sme sa rozhodli najmä kvôli už vyššie spomínanej práci z Krempách, v ktorej sa na ňu viackrát odvolávajú, ale s veľkou pravdepodobnosťou nemali ani možnosť
nahliadnuť do originálu.
Záver najnovšieho štrnásteho čísla Almanachu Slováci v Poľsku tvorí rubrika Pripomenieme si v roku 2014
venovaná pripomienke významných osobností a udalostí
z našich dejín, ktoré nám ukazujú, že iba aktívny prístup
k našej prítomnosti umožní žiť nám a našim potomkom
v lepšej budúcnosti.
2/2014

Spevom sú si ľudia blízki
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS,
FRANTIŠEK PACIGA
foto Ľ. MOLITORIS, F. PACIGA
To, že spev a hudba ľudí zbližuje i duchovne povznáša, dosvedčuje návšteva zamagurského spevokolu Alojza Máriu Chmeľa, ktorá sa uskutočnila prvú februárovú nedeľu v dvoch spišských
obciach – Nedeci a Krempachoch. Tento spevokol, ktorého členovia pochádzajú z viacerých obcí spišského Zamaguria, založil ešte
koncom minulého storočia vdp. Amatius Akimjak, avšak neskôr
na určitý čas zanikol a svojho znovuobnovenia sa pod vedením
Stanislava Baku a Veroniky Dudovej dočkal opäť v minulom roku.
Od toho času však už stihol svojím spevom spestriť viacero cirkevných podujatí v niekoľkých zamagurských obciach.

D

ňa 2. februára ozvláštnil taktiež slovenskú sv. omšu
v nedeckom kostole sv. Bartolomeja. Domáci veriaci
boli počas tejto bohoslužby veľmi milo prekvapení
a povzbudení. Zásluhou spevokolu sa slávenie celej eucharistie Hromníc nieslo v ešte viac sviatočnom duchu. Po sv.
omši pozval členov speváckeho zboru miestny farár Jozef
Bednarčík na faru, kde sa pri pohostení rozprúdila živá debata o duchovnom i bežnom živote Slovákov v Poľsku.
Neskôr mali tú česť vypočuť si spevokol počas slovenskej bohoslužby aj veriaci v krempašskom kostole sv. Martina. Na sviatok Obetovania Pána prišiel spolu so speváckym zborom tiež emeritný kňaz Pavol Majzel, ktorý slúžil
sv. omšu. Počas tejto sv. omše si veriaci vypočuli koledy
a ďalšie pesničky v slovenskom jazyku i latinčine. Po bohoslužbe si hostia prezreli chrám a urobili pamätné zábery.
Napokon ich vedenie miestnej skupiny Spolku Slovákov
v Poľsku pozvalo do klubovne na malé posedenie, kde ich
srdečne privítala predsedníčka MS SSP v Krempachoch
Monika Pacigová. V klubovni sa rozprúdili živé diskusie,
spievali sa pesničky a hostia sa ponúkli občerstvením, ktoré pripravili šikovné gazdinky. Na záver zapísali do kroniky
niekoľko povzbudzujúcich slov: „všetkým ľuďom, ktorí na
slovensko-poľskom pomedzí nezabudli na to, kde sú ich
historické korene a v poľskom pohraničí stále uchovávajú

Posednie v klubovní

ročník 56

Pamätný záber v krempašskom kostole

slovenskú reč a slovenské tradície sa patrí úprimne poďakovať a vyjadriť uznanie a obdiv“ i želanie „aby Vám ešte
dlhé roky prialo pevné zdravie a vydržal súčasný entuziazmus a nadšenie“.
Toto milé stretnutie pomohlo nadviazať kultúrnu spoluprácu, ktorá veríme bude mať pokračovanie aj v budúcnosti. Za členov spevokolu sa poďakoval dlhoročný bývalý
primátor Spišskej Starej Vsi Július Lojek, ktorý je dnes jedným z najstarších členov spevokolu. Vo svojom príhovore, okrem iného povedal, že si veľmi dobre spomína na
povojnové obdobie, keď sa na tomto území k slovenskej
národnosti hlásilo vyše 80% obyvateľstva. Pred odchodom
hostí na cestu požehnali farár Dariusz Ostrowski a diakon
Łukasz Jachymiak.

Zbor na fare v Nedeci

Privítanie hostí predsedníčkou M. Pacigovou
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Cesta bez návratu

S takýmto názvom sa prezentuje v priestoroch Centra židovskej kultúry v Krakove výstava fotografií Alexandry Borsíkovej
ukazujúca posledný dotyk slovenských Židov s rodiskom – nástupišťa železničných staníc na Slovensku, z ktorých boli obyvatelia
Slovenska odvážaní do nemeckých koncentračných táborov v Poľsku. Výstavu dopĺňajú komentáre obetí, ktorým sa podarilo prežiť
toto obdobie. Výpovede svedkov boli spísané v rokoch 2004-2013
pod vedením PhDr. Martina Korčoka, zástupcu Múzea židovskej
kultúry v Bratislave.

P

očas vernisáže výstavy, ktorá sa konala na začiatku
januára t.r. za prítomnosti riaditeľa Centra židovskej
kultúry v Krakove J. Russka, generálneho konzula SR
v Krakove M. Lisánskeho a zástupcu Múzea židovskej kultúry v Bratislave M. Korčoka, bola spomenutá história koncentračného tábora v Sobibore na východe Poľska, v blízkosti ukrajinskej a bieloruskej hranice.
V roku 2008 vznikla medzinárodná skupina, ktorá sa
zaoberá patričným vyjadrením pamäti obetiam tohto tábora. Sú v nej zastúpené krajiny: Poľsko (pretože je to na
jeho území), Izrael (pretože sa jedná o Židov), Holandsko
(pretože 95 percent obetí pochádzalo z tejto krajiny) a Slovensko (pretože tam boli zavraždení obyvatelia Slovenska).
Slovensko v tejto skupine zastupuje JUDr. Marek Lisánsky,

Príhovory: M. Lisánsky, M. Korčok a J. Russek

Jánošík – 300 rokov legendy

S

lovenský inštitút vo Varšave, v spolupráci s Múzeom
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, zorganizoval vernisáž výstavy ,,Jánošík – 300 rokov legendy”, spojenú
s prezentáciou publikácie ,,Jánošík – od skutočnosti k legende”, vydanej v slovenskom i v poľskom jazyku. Mimoriadny záujem varšavskej verejnosti bol potvrdením faktu,
že „jánošíkovská tematika“ je aj v Poľsku dlhodobo veľmi
populárna. Podujatie v Slovenskom inštitúte vo Varšave,
ktoré otvoril jeho riaditeľ Milan Novotný a autorka výstavy Ružena Antolová zo spomínaného múzea v Liptovskom
Mikuláši, svojím pestrým programom spríjemnila folklórna skupina Likava z Likavky.
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ktorý vo svojom príhovore v krátkosti porozprával o histórii tábora a cieľoch, ktoré skupina sleduje. Ako povedal, na
Slovensku pred vojnou žilo cca osemdesiat tisíc obyvateľov
židovského pôvodu, z ktorých dve tretiny boli zavraždené
počas vojny. Paradoxne miesta vraždy sa nenachádzali na
území Slovenska, ale Židia boli odvážaní vlakmi do susednej krajiny. So slovenským holokaustom sa neodlučiteľne
spája zvuk idúceho vlaku a železničné stanice. O Sobibore
sa na Slovensku začalo viac hovoriť až keď sa dospelo k archívnym prameňov a informáciám o tom, že transporty Židov zo Slovenska v rokoch 1942-43 išli do Majdanku a odtiaľ do Sobiboru, kde zahynulo pravdepodobne tridsaťtisíc
slovenských Židov. Celkovo v tomto tábore zahynulo 260
tisíc obeti, z ktorých väčšina bola židovského pôvodu. Je
preto v záujme pozostalých, aby sa nezabudlo na obete
a uctilo ich pamiatku aj pre budúce generácie.
Zhrňujúc príhovory J. Russek povedal, že Sobibor patrí
k tragickým miestam v dejinách ľudskosti. Pietne akcie
obetiam holokaustu sa v januári spájajú aj s 27. januárom,
kedy uplynulo 69 rokov od oslobodenia tábora Auschwitz
– Bierkenau.
Riaditeľ J. Russek na záver poďakoval generálnemu
konzulovi SR v Krakove M. Lisánskemu pri príležitosti ukončenia pôsobenia v Krakove za spoluprácu a na pamiatku
mu venoval striebornú mincu, ktorá bola vydaná pri príležitosti 65. výročia povstania vo varšavskom gete. (AJ)

Prehliadka výstavy

Prípravu výstavy a vydanie publikácie podporil Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Ludmila Miller
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Blahoželania
Milý náš oslávenec, otec, dedo i pradedo Jozef,
k Vašim dnešným krásnym 90. narodeninám
Vám prichádzame priať veľa zdravíčka,
šťastíčka a božieho požehnania.
Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej
čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše krásne
okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou,
získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko,
čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbližších
a budete si môcť povedať,
že Váš život stál za to,
pretože ste ho žili pre ostatných.
Do Vašich spomienok
sa už veľa zmestí.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný
stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.
Sme tu s Vami všetci, ktorých máte
radi, na zdravie pripijeme,
nech Vám dlho slúži.
Gratuláciu zasielajú krajanovi Jozefovi Bryjovi z Novej
Belej k jeho 90. narodeninám, ktoré oslávi 28. februára
t.r., deti s rodinami, vnúčatá i pravnúčatá, ako aj celá ostatná rodina. K blahoželaniu sa pripája aj miestna skupina
SSP a členovia odboru MS.
***
Krásne blahoželanie k narodeninám, krajanom manželom
Kataríne Nemcovej z Novej Belej, ktorá oslávila minulý rok
v novembri 75 rokov života a Jozef Nemcovi z Novej Belej,
ktorý 21. februára t.r. oslávil taktiež 75 rokov, zasielajú deti
s rodinami a ostatná rodina a pripájajú k nemu tento vinš:
Vieme, že sa vďačnosti
sotva dosť nájde
za dni radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za tie dni lásky.
Za ruky zodraté, za všetky vrásky,
pre Vás dnes máme kyticu vďaky.
Poďakovanie za všetko krásne
vložili sme do tejto básne.
S láskou a vďakou deti s rodinami.
***
V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.
Srdečné blahoželanie zasiela krajanke Helene Višniovskej, rod. Monkovej, z Nedece, pri príležitosti jej 83. narodenín, ktoré oslávila 23. februára, krstná dcéra Helena
Lojeková z Tribša s celou rodinou Lojekovou a Monkovou.
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Zamagurské nebo
Otče na nebesiach, Červený Kláštor
pri Dunajci podobu červeného poľného
maku má. Svojimi kvetmi vieru a pokoru
rozsieva. Ja som sa zasnúbil s týmto krajom,
rytmus srdca sa zvyšuje, keď kráčam cestou,
ktorá vedie tam.
(Úryvok z básne Pod modrou oblohou, 2013)

Bol 14. december, roku 2013. Modrá obloha nad Červeným Kláštorom bola výraznejšia ako inokedy. V tento deň
v odpoludňajších hodinách, v zamagurskej dedinke Spišské Hanušovce, bola uvedená do života v poradí už piata
básnická zbierka poeta Ing. Milana Budzáka, rodáka z Jezerska, Zamagurské nebo. Zbierka bola vytlačená v tlačiarni Spolku Slovákov v Krakove. Tejto významnej udalosti sa
zúčastnili, okrem rodinných príslušníkov, významné osobnosti tohto regiónu. Zhodnotenie práce spomínaného básnika a prínos jeho tvorby pre oblasť Zamaguria, podal vo
svojom vystúpení Ing. Ján Kostka, riaditeľ školy. Slávnostný akt uvedenia zbierky básní do života vykonali Ing. Jozef
Marhefka, rodák z Reľova, ktorý iba nedávno ukončil svoje
poslanie v Iraku, kde zastupoval Slovenskú republiku ako
veľvyslanec a Mgr. Martin Jurči, kňaz v obci Štrba. Počas
trvania slávnosti sa striedal prednes básní s príspevkami
zúčastnených hostí. Zaujímavý pohľad na tvorbu Milana
Budzáka načrtla profesorka Mgr. Alena Blahutová, ktorá
pripomenula jeho zanietenie za zachovanie materinského
zamagurského nárečia v oblasti Spišskej Magury. Obdobné
stanovisko zaujal aj Dr. Andrej Želonka, dekan pre oblasť
Zamaguria. Vyzdvihol jeho myšlienky, ktoré súvisia s históriou regiónu a jeho kultúrneho dedičstva. V priestoroch
jedálne školy bola výstava zamagurských krojov a svoje
umenie predviedol aj folklórny súbor, ktorý vedie nadšená
milovníčka zamagurského folklóru, pani Dr. Anna Kostková,
rodená Trebuňová. Menovaná úzko spolupracuje s pánom
Budzákom. Jeho tvorbu dopĺňa ľudovými piesňami a prekladmi do zamagurského nárečia. Zároveň sa predstavila
ako vynikajúca recitátorka poézie v zamagurskom nárečí.
Veľkým zážitkom bolo predstavenie básní už spomínaným
Mgr. Martinom Jurčim. Neformálna diskusia s autorom,
pokračovala aj po chutnej večeri, ktorú pripravil personál
školskej jedálne.
Ing. Jaroslav Hamrak
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Zlaté medaily na ZOH 2014 v Soči Súťaž ZELENÝ SVET 2014
Hneď v prvých dňoch slovenská i poľská olympijská reprezentácia na Zimným olympijských hrách v Soči v Rusku
si do svojich zbierok zapísali po jednom najcennejšom
kove – olympijskom zlate.
Dňa 9. februára t.r. pre Slovensko zlatú medailu opätovne vybojovala biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá v biatlonovom šprinte obhájila titul olympijskej víťazky
spred 4 rokov v kanadskom Vancouveri, kde okrem zlata
vybojovala zároveň striebro v stíhacích pretekoch – taktiež
v biatlone. V doterajšej histórii biatlonu sa žiadnej biatlonistke nepodarilo obhájiť olympijskú medailu.
Táto ruská Slovenka je reprezentuje Slovensko od decembra
2008. Narodila sa 28. augusta
1984 v Ťumene v Rusku. Jej pôvodné ruské meno je Anastasija
Vladimirovna Kuzmina, rod. Šipulina. Jej o tri roky mladší brat
Anton Vladimirovič Šipulin je súčasný ruský biatlonista. Od apríla
2007 je vydatá za Daniela Kuzmina, bývalého ruského a izraelského reprezentanta v behu na lyžiach, ktorý je aktuálne jej
kondičným i bežeckým trénerom. Streľbu trénuje s Jurajom Sanitrom.
Úspešne reprezentovala Rusko na mnohých juniorských súťažiach. V roku 2003 na Majstrovstvách sveta
juniorov v Kościelisku v Poľsku získala prvenstvo v šprinte a druhé miesto zo stíhacích pretekov. Celkom získala
ako juniorka sedem medailových umiestnení. V ruskom
národnom biatlonovom tíme nakoniec pôsobila do roku
2006. Z ruskej reprezentácie ju následne vylúčili kvôli materským povinnostiam a po narodení syna Jeliseja sa nakoniec späť ani nevrátila, pretože jej nedovolili na sústredenia brať syna so sebou a preto presťahovala na Slovensko,
kde už niekoľko rokov žil jej manžel Daniel. Začiatkom roka
2008 sa ohlásila na Slovenskom zväze biatlonu, že chce
reprezentovať Slovensko a začala trénovať vo Vojenskom
športovom centre Dukla B. Bystrica. Od toho času vybojovala pre Slovensko, okrem tých olympijských, viacero ďalších medailí - bronzovú v rýchlostných pretekoch na 7,5
km na majstrovstvách sveta v biatlone 2011, striebornú
na majstrovstvách sveta v Kórei v roku 2009 v pretekoch
na 12,5 km s hromadným štartom a v roku 2009 sa stala
dvojnásobnou majsterkou Európy.
Pre Poľsko zlatú medailu v skokoch na lyžiach na strednom mostíkuv ten istý deň vybojoval Kamil
Stoch, rodák zo Zębu pri Zakopanom, ktorý skočil 105,5 m a 103,5
m, dva najdlhšie skoky v rámci súťaže. Vďaka nim získal svoju prvú
olympijskú medailu a stal sa druhým
Poliakom po Wojciechovi Frotunowi
(1972), ktorý získal olympijské zlato
v skokoch na lyžiach. (ms)
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19. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti
detí a mládeže ZELENÝ SVET, sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2014. Realizuje sa v spolupráci so Zastúpením
Európskej komisie na Slovensku a pod záštitou Slovenskej
komisie pre UNESCO a Európskej Environmentálnej agentúry, s témou v roku 2014: M(i)esto pre ľudí. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú organizuje Slovenská agentúra
životného prostredia, Envirofilm, n.o.
Súťažné kategórie:
1. Kresba, maľba, grafika a kombinované techniky - A)
materské školy; B) základné školy: deti do 10 rokov, deti
od 11 do 15 rokov; C) základné umelecké školy: I. cyklus
(do 15 rokov), deti do 10 rokov, deti od 11 do 15 rokov, II.
cyklus (od 15 rokov); D) Špeciálne školy: deti do 10 rokov,
deti od 11 do 15 rokov, E) stredné školy.
2. Detský animovaný film - A) základné školy; B) základné umelecké školy; C) stredné školy.
3. Čiernobiela a farebná fotografia - A) základné školy;
B) základné umelecké školy; C) stredné školy.
Podmienky súťaže:
V kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky nesmú byť práce rolované a prehýbané. Neposielajte
práce priestorové a trojrozmerné, zasklené ani zarámované. Na zadnej strane musí byť meno autora, vek, adresa bydliska a školy, názov diela, rok vzniku (najviac 1 rok
staré), meno pedagóga, adresa odosielajúcej organizácie.
Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu výkresov, pretože ich znehodnocujú. Formát maximálne do
veľkosti A0, výtvarná technika je neobmedzená. V prípade
pastelových farieb je potrebné pastel zafixovať.
Viac informácií nájdete na www.envirofilm.sk.
Súťažné práce posielajte do 28. marca 2014 s označením ZELENÝ SVET na adresu: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,
Slovenská republika.

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 14. januára 2014 zomrela vo
Fridmane vo veku 87 rokov krajanka

Anna PRELICHOVÁ
rod. Novorolská

Zosnulá bola vychovaná v slovenskom duchu, ktorému ostala verná
dokonca svojho života. Bola dlhoročnou vernou čitateľkou časopisu Život

a členkou MS SSP.
Odišla od nás dobrá a starostlivá mamka, babička, prababka a sestra. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej
kaplnke v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

február – 9.02.2014
marec – 9.03.2013
apríl – 13.04.2014
máj – 11.05.2014
jún – 8.06.2014
júl – 13.07.2014
august – 10.08.2014
september – 14.09.2014
október - 12.10.2014
november – 9.11.2014
december - 14.12.2014

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný
utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• február – 25.02.2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marec – 25.03.2014
apríl – 29.04.2014
máj – 27.05.2014
jún – 24.06.2014
júl – 29.07.2014
august – 26.08.2014
september – 30.09.2014
október – 28.10.2014
november – 25.11.2014
december – 30.12.2014

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej
o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzatia Panny Márie
o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková - farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod.
a filiálka Malá Franková o 9.00 hod.
Ždiar - farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod.
a 9.30 hod., filiálka Tatranská Javorina - kostolík
sv. Anny o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.
ročník 56

Z jazykovej praxe
Písanie veľkých písmen v názvoch
Napíšeme: 20. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku alebo 20. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, ktorá verzia je
správna?
Podľa Pravidiel slovenského pravopisu je správna tá verzia, ktorú uvádzate ako prvú, teda správne je 20. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, a to preto, že daná číslica
je akoby prvým slovom v danom spojení, ergo vlastnom
mene, a teda, ak by ste ju písali slovom, ona bude s veľkým
písmenom. Môžete to teda pokojne uviesť aj ako: Dvadsiate dni slovenskej kultúry v Malopoľsku. Je to to isté, ako
napríklad označenie štátneho sviatku 1. máj (ale Prvý máj).
Presne to spomínajú Pravidla slovenského pravopisu,
z ktorých výňatok som podčiarkol a je to explicitný dôkaz
vyššie spomínaného uvádzania daného názvu: „9. Názvy
akcií, zjazdov, výstav, súťaží, pretekov, cien, radov, vyznamenaní,
ocenení, nadácii, fondov, napr. Bratislavské hudobné slávnosti itd.
Poznámka. - I. Ak sa pred názvom podujatia uvádza radová
číslovka označujúca poradie podujatia, vlastným menom je celý
názov aj s uvedením poradia podujatia, napr. Bienále ilustrácií
Bratislava - 5. bienále ilustrácií Bratislava (Piate bienále ilustrácií Bratislava).”
Mgr. Miloš Horváth, PhD.
Odborný asistent na katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2014
Vyhlasovateľom súťaže je Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne - Žilinský samosprávny kraj. Celoštátna
literárna súťaž Mladá slovenská poviedka je jednou z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby na Slovensku.
Každoročne ju svojimi literárnymi textami obošle priemerne 120 autorov zo Slovenska i zo zahraničia (zahraniční
Slováci). V tomto roku sa súťaž usporadúva v rámci 110.
výročia narodenia oravského rodáka Mila Urbana.
Súťažný žáner – poviedka. Každý zúčastnený autor
môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne
5 strán formátu A4, font Times New Roman, riadkovanie
1, veľkosti písma 12 na e-mail: divadlo@osvetadk.sk a tiež
na poštovú adresu v štyroch kópiách v slovenskom jazyku.
Súťažná práca musí obsahovať názov, meno a priezvisko
autora, vek, zamestnanie, bydlisko, u žiakov a študentov
aj názov a adresa navštevovanej školy a ročník, e-mail. adresa, tel. kontakt. Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže. Každá obálka so súťažnými textami
musí byť označená textom – Mladá slovenská poviedka
2014. Súťaží sa v kategóriách: I. kategória - žiaci 6. – 9.
ročníkov ZŠ a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií;
II. kategória - študenti stredných škôl a kvinty až oktávy
osemročných gymnázií; III. kategória - dospelí do 30 rokov.
Uzávierka zaslania súťažných prác je do 30. 6. 2014.
Kontakt, informácie: Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, č. tel.: 00421-43-5864978.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Milé det i,

pripravili sme pre vás vločkové počítanie s Jankom. Spočítajte,
podľa jednotlivých druhov, koľko vločiek Janko nakreslil. Počty napíšte do pripravených okienok. Výsledky svojej práce nám pošlite do
redakcie.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do
súťaže s finančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V januári sme odmenili: Olivera Kačmarčíka zo Sköndal a Annu
Špernogovú z Kacvína.

Vločky na papieri
Kreslím, kreslím vločky,
Mám na to vraj rôčky.
Nakreslím ich veľa,
Je ich strana celá.
34
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Už sa vločky pekne kopia,
Nikdy sa mi neroztopia.
Smutná je však pravda taká,
Nespravím z nich snehuliaka.
2/2014

text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ
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Až sa vám to hanbím povedať, ale tak nejako to vyšlo. Ja som bola
až teraz prvýkrát v planetáriu. Aj pani učiteľka sa čudovala, že sme
spolu ako trieda ešte nenavštívili hvezdáreň (čo je to isté ako planetárium ... len aby ste vedeli). Minulý rok nám naplánovanú návštevu
prekazili chrípkové prázdniny. Ale tento rok to už vyšlo!
Vždy som si hvezdárov predstavovala ako starých pánov so šedivými bradami. Ujov tak trochu zachmúrených, zamyslených, jednoducho s hlavami vo hviezdach. Ale privítala nás milá pani. Bola krásne
a moderne oblečená, čo hneď komentovali všetky spolužiačky. Chalani si podľa mňa všimli len jej krátku sukňu. Rozprávala čosi o planetáriu, ale priznám sa, že som ju vlastne ani nepočúvala. Na stenách
viseli obrázky vesmíru. Fotografie a schémy hviezd, hviezdnych sústav
a hmlovín. Boli krásne, farebné a neskutočné. Akoby tá krása ani naozaj existovať nemohla. Iba vo fantázii. V sklenených vitrínach boli
nejaké malé modely, teda moduly, ako som si prečítala na kartičke
vedľa. A vesmírna stanica. Predstavovala som si, ako ráno čakám na
zastávke vesmírnej stanice na najbližšiu raketu do školy. V ruke držím
cestovný lístok z vesmírneho automatu, pretože tatko opäť zabudol
kúpiť voľný lístok. Raketa č.7 ide na opačný koniec, do školy ide 17-tka
... Samozrejme, že všetci už boli dávno v ďalšej miestnosti a ja som
len ťažko hľadala v tmavej miestnosti miesto na sedenie. Teda poviem
vám, skôr na ležanie! Pohodlné kreslá boli postavené do kruhu, vlastne celá miestnosť bola kruhová a hore, namiesto stropu, bola obrovská polguľovitá kupola. A keď zahasili posledné svetlo, premietali nám
na tú kupolu program o hviezdach, súhvezdiach, galaxiách, o nejakých
trpaslíkoch, čo vôbec nie sú trpaslíci a o tajomných čiernych dierach.
Mala som pocit, že som v nebi. Ani som nedýchala. Skvelé! Žeby som
raz bola astronómom?

SRNIE (PODSRNIE)
Dedinka Srnie, nazývaná tiež
Podsrnie, vznikla v polovici 16.
storočia ako valašská osada vyklčovaním lesov a osídlením drsnejších polôh hornej Oravy. Názov
obce je odvodený pravdepodobne od mena jej prvého šoltýsa.
Osadníci sa zaoberali dobytkárstvom a poľnohospodárstvom,
neskôr si privyrábali aj obchodom
s niťami a ľanovými výrobkami,
pričom ľan nielen pestovali, ale
aj kupovali v neďalekom Poľsku. Koncom 17. storočia obec
v dôsledku náboženských vojen
takmer zanikla. Cirkevne bolo Srnie filiálkou Podvlku. V poslednej
štvrtine 19. storočia si obyvatelia
vybudovali vlastnú školu, ktorá
donedávna slúžila ako kaplnka
a dom smútku. V roku 1920 bola
obec Srnie spolu s niekoľkými
ďalšími oravskými obcami pripojená k Poľsku, v roku 1939 späť
k Slovensku a v roku 1945 opäť
k Poľsku, kde leží dodnes. V roku
2006 sa stalo Srnie samostatnou
farnosťou a o štyri roky neskôr tu
bol dostavaný a posvätený nový
kostol Panny Márie Ustavičnej Pomoci. V súčasnosti v obci funguje
miestna skupina Spolku Slovákov
v Poľsku. (mm-m)

Malá múdrosť na záver:
Viete prečo je vo vesmíre ticho? Pretože zvuk sa šíri vzduchom. A vo
vesmíre je predsa vzduchoprázdno.
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ŠPORT

Ľudový športový klub „Orawa Jablonka“
autor ZBIGNIEW SUWADA

Dziubek. Túto funkciu plnil do roku 1996.
Jeho nástupcom sa stal Jan Gluc, ktorý
plnil túto funkciu do roku 2006. V rokoch
2006 – 2013 funkciu predsedu zastával
Józef Kuczkowicz a aktuálne túto funkciu
plní Ryszard Piętka.

Jedným z niekoľkých športových klubov,
ktoré aktuálne fungujú v gmine Jablonka,
je Ľudový športový klub Orava Jablonka
(poľ. Ludowy Klub Sportowy – LKS Orawa
Jabłonka). Klub vznikol v roku 1995. Založili
KS Orava Jablonka dosiahla viaho sympatizanti tohto športu. Pôvodný nácero úspechov. K tým najdôlezov Ľudové športové družstvo Orava (poľ. Lužitejším patrí získanie Pohára
dowy Zespół Sportowy Orawa) platil prvých
8 rokov. Prvým predsedom sa stal Krzysztof Podhalska v sezóne 2008/2009.

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO
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V rozhodujúcom zápase, ktorý bol
rozohraný 5. júla 2009 na štadióne
v Maniowach, družstvo z Jablonky
zvíťazilo nad Szarotkou z Nového
Targu 5:1. Ďalším úspechom klubu bol postup družstva seniórov do
oblastnej triedy. V baráži bolo naše
družstvo lepšie od družstva Turbacz
Mszana Dolna. Rozhodujúci zápas
bol rozohraný v Jablonke 9. júla
2006.
Klub svoje zápasy rozohráva na
športovom štadióne v Jablonke,
a využíva taktiež pozostalé objekty,
ktoré tu dala postaviť gmina Jablonka – šatne spojené so sociálnymi zariadeniami, krytá tribúna s kapacitou
500 a komplex športových ihrísk Orlik
2012.
Svoje pôsobenie klub hradí predovšetkým z finančných prostriedkov, ktoré pochádzajú predovšetkým
z dotácií Úradu gminy Jablonka, ale
taktiež od súkromných sponzorov.
Aktuálne v rámci klubu pôsobí
družstvo mladších žiakov (tréner Sta-
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nisław Oskwarek), družstvo starších
žiakov (tréner Tomasz Czerwień),
družstvo staršieho dorastu (tréner
Bogdan Jazowski) a dve seniorské
mužstvá, ktoré hrajú v triede A (tréner Tomasz Zahora) a v triede C
(trener Ryszard Piętka) v rámci ligy
Podhalskej futbalovej podoblasti. Do
sezóny 2013/2014 bolo prihlásených
z jablonského futbalového klubu približne 120 hráčov.
Prvé mužstvo seniorov, ktoré hrá
v tejto sezóne v triede A, je aktuálne
na 11. mieste so ziskom 15 bodov po
odohraní 15 zápasov, počas ktorých
dalo 25 gólov, avšak 35 dostalo. Najlepšími strelcami mužstva sú Artur
Chowaniec a Dartiusz Owsiak, ktorí
strelili každý po 10 gólov. Druhé mužstvo seniorov hrá v triede C, kde sa
aktuálne nachádza na 5. mieste.
Družstvo starších dorastencov
hrá v druhej lige. Tu sa mu dobre
darí, pretože je aktuálne na druhom
mieste so stratou dvoch bodov pred
prvým v poradí družstvom Przełęcz
Łopuszna. Futbalové družstvo starších žiakov hrá taktiež v druhej lige,
kde sa aktuálne nachádza na prvom
mieste s päťbodovým náskokom
pred družstvom Wierchy Lasek.
Tím mladších žiakov Oravy Jablonka po jesennej časti získala 12 bodov,
vďaka ktorým sa nachádza na štvrtom mieste.
2/2014

MOTO A VARENIE

Hyundai i10
Kórejskí inžinieri pri stavbe najmenšieho auta uvažovali
trošku inak než väčšina konkurentov. Farbičky a čačky dali
bokom a zamerali sa na samotnú podstatu miniauta. Pri
výbere prvkov a vlastností postupovali pragmaticky a výsledok smeruje priamo na špičku svojho segmentu. A tak
týmto auto na ulici pozornosť neupútate, zato s jeho prevedením budete nadmieru spokojní. Všetky dielce, aj keď
často len z tvrdého plastu pevne sedia na svojich miestach,
a tak nič nevŕzga ani pri hlbších výmoľoch.
V možnostiach výbavy sa dá naozaj vybrať. Nechýba
systém bezkľúčového vstupu a štartovania, parkovacie
senzory, rádio s Bluetooth, USB vstupom a ovládaním na
volante, jednozónová automatická klimatizácia, tempo-

mat – za toto všetko sa dá priplatiť, a dokonca aj za vyhrievania
volantu. Dobre vyprofilované
sedadlá podržia posádku, avšak
papierové tri miesta vzadu sú
asi len pre deti. Pre dospelých je
tam miesta tak na doraz.
Čo sa týka pohonných jednotiek, na výber je atmosférický
benzínový štvorvalcový motor
1.2 MPI s výkonom 64 kW (87
k) alebo trojvalcový motor 1.0
MPI. Prvý motor zaručuje malému neposednému autíčku aj
celkom slušnú dynamiku. Motory sú naozaj kultivované. Do
interiéru sa neprenášajú žiadne
vibrácie a typické vrčanie sa do
interiéru začína predierať, až
keď otáčky prekročia trojtisícovú hranicu. Z prevodoviek
je k dispozícii päťstupňový manuál alebo štvorstupňový
automat. Ak ešte pridáme nastavenie podvozka, tento kórejský drobec sa z hľadiska jazdných vlastností a komfortu
radí na úplný vrchol svojej triedy. Je ako stvorený na jazdu
po mestských a prímestských komunikáciách. A dokonca
je použiteľný aj na diaľnici.
Atmosférický štvorvalec však dáva tušiť, že spotreba
najnižšia nebude. V meste sa pohybuje okolo hodnoty 6,5
litra. Mimo mesta na dlhších trasách sa dá zísť pod 5 litrov
a na diaľnici sa pohybuje okolo 7 litrov. No na vyskúšanie
na nej maximálky 171 km/h treba naozaj priaznivé počasie. (MS)

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov
Krátka teľacia polievka

Pol kg teľacieho mäsa z krku alebo drobky z hydiny,
1 cibuľa, 2 lyžice spustenej masti, trochu tlčeného korenia,
soľ, 2 zemiaky, koreňová zelenina, zelená paprika, pol kalerábu alebo 4-6 ružičiek karfiolu, sekaný zelený petržlen
alebo zelený zeler, 1 lyžica múky, voda.
Pracovný postup: V rajnici na masti popražíme drobno
pokrájanú alebo postrúhanú cibuľu do ružová. Potom vložíme umyté a na kocky pokrájané teľacie mäso, posolíme,
okoreníme a dusíme 1 hodinu. Pridáme na kocky pokrájané zemiaky a kaleráb, (alebo karfiol), 1 zelenú papriku
a spolu dusíme. Konečne prilejeme 1 a 1/2 litra teplej
vody a necháme vodu zovrieť. Polievku zahustíme tak, že
múku rozmiešame v troche vody a precedíme do polievky.
Nakoniec pridáme drobno posekaný zelený petržlen alebo
zeler a necháme trochu prevrieť.

Kávová torta (Mokka)

10 vajec, 7 dkg zomletej upálenej kávy, 30 dkg cukru,
15 dkg orechov, 4 lyžice strúhanky, 2 lyžice múky.
ročník 56

Plnka: 3 žĺtky, 2 celé vajcia, 35 dkg cukru, 8 lyžíc tuhej
čiernej kávy, 25 dkg masla, 1 balíček vanilkového cukru.
Poleva: 3 rebrá čokolády, 5 dkg cukru, 1/2 dl vody, maslo veľkosti orecha.
Pracovný postup: Z bielkov ušľaháme tuhý sneh, potom zašľaháme cukor a ešte chvíľu šľaháme. Potom pridáme zľahka žĺtky, orechy, v ktorých sme rozmiešali múku,
zomletú praženú kávu a omrviny. Masu rozdelíme na 2
diely a upečieme v dvoch tortových formách pri miernom
ohni. Ochladnuté cestá rozkrojíme vodorovne, potrieme
plnkou, polejeme čokoládovou polevou a ozdobíme plnkou.
Plnka: Žĺtky, celé vajcia, kávu a cukor dobre zmiešame
v nádobe, túto potom vložíme do druhej nádoby s vriacou vodou, šľaháme alebo miešame zatiaľ, kým nezhustne. Potom nádobu vyberieme z vody a necháme ochladnúť. Zatiaľ vymiešame na penu maslo a nakoniec pridáme
ochladnutý krém.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec,
Slovenské vydavateľské centrum : 2012
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KOSMETOLOG
Kwasy w kosmetyce
Do kwasów najczęściej stosowanych w kosmetyce należą:
Kwas askorbinowy – neutralizuje wolne rodniki, zabezpiecza skórę
przed przedwczesnym starzeniem.
Przyspiesza on także proces naturalnego złuszczania wierzchnich warstw
naskórka, dzięki czemu rozjaśnia skórę oraz zmniejsza skłonność do przebarwień i piegów, działa wybielająco. Witamina C – wywiera korzystny
wpływ na produkcję kolagenu. Zwiększa ona również mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych,
stymuluje ukrwienie skóry. Stosowana w preparatach kosmetycznych
przyspiesza proces gojenia oparzeń
spowodowanych działaniem promieniowania słonecznego. Zapobiega
przetłuszczaniu się włosów, nadaje
im ładny połysk. Znajduje również zastosowanie, jako naturalny regulator
pH preparatów kosmetycznych.
Kwas mlekowy – znajduje się
w kwaśnym mleku (już Kleopatra
urządzała sobie w nim kąpiele), jogurtach, ale też na przykład w kiszonej kapuście. Jest obecny też w naszej skórze i włosach, a także jest
współodpowiedzialny za utrzymanie
ich właściwego nawilżenia. Dzięki
wpływowi na produkcję ceramidów
w skórze, sprzyja poprawie jej bariery lipidowej. Poza tym kwas mlekowy
wykazuje świetne działanie przeciwstarzeniowe poprawiając elastyczność skóry, spłycając zmarszczki powierzchniowe i stymulując produkcję
kolagenu. Jest przydatny też w walce
z przebarwieniami, ponieważ poprawia koloryt skóry i stymuluje odnowę komórkową – martwy naskórek
jest szybciej złuszczany. Pozwala to
na przykład na pozbycie się blizn po
trądziku.
Kwas migdałowy – w zależności
od stężenia znalazł szerokie zastosowanie w leczeniu wielu problemów
skórnych. Najczęściej jest stosowany w przypadku łojotoku, trądziku
38

młodzieńczego, przebarwień i plam
pozapalnych, a także w celach odmłodzenia skóry. W zależności od pH
zastosowanego kwasu, czasu kontaktu ze skórą i jego stężenia można
zauważyć efekt spłycenia plam i przebarwień, zmniejszenia ilości stanów
zapalnych, normalizację pracy gruczołów łojowych, oczyszczenie i zwężenie skóry, a także poprawę jej kolorytu i ogólnego wyglądu. Regularne
stosowanie kwasu migdałowego
prowadzi do zredukowania zmarszczek mimicznych, poprawy napięcia
i sprężystości skóry, jak i do jej wyraźnego wygładzenia. Kwas migdałowy
w przeciwieństwie do innych kwasów
nie uwrażliwia skóry na promieniowanie ultrafioletowe, dzięki czemu
może być stosowany nawet latem.
Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem występującym
w tkankach organizmu. Znajduje się
w całym ciele. Wypełnia przestrzeń
międzykomórkową, a w skórze stanowi ponad 50%, doskonale nawilża, dlatego dzieci mają tak delikatną,
sprężystą i gładką skórę. Niestety
z wiekiem ilość kwasu hialuronowego
drastycznie maleje. Nasza skóra starzeje się, a po 40 roku życia mamy już
go o połowę mniej. Kwas hialuronowy może być doskonałym środkiem
pielęgnacyjnym, jest składnikiem
wielu kremów przeciwzmarszczkowych i liftingujących, a w zakładach
kosmetycznych można poddać się zabiegom wstrzyknięcia kwasu hialuronowego pod skórę. Największe jego
zalety to: nawilżenie skóry, co powoduje wzrost jej elastyczności, zmniejsza szorstkość skóry, osłania warstwę
rogową naskórka, przed szkodliwymi
czynnikami z zewnątrz, zmniejsza podrażnienia skóry, przyspiesza gojenie
się naskórka, wzmacnia wewnętrzne warstwy skóry, ułatwia transport
składników odżywczych oraz usuwanie toksycznych substancji wewnątrz
skóry, zwalcza wolne rodniki, pomaga
znacznie opóźnić procesy starzenia
się skóry, dodaje skórze koloru i blasku.
Do zobaczenia za miesiąc D.
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Wady w obrębie kończyn
dolnych – kolona koślawe
a szpotawe
Ukształtowanie kończyn dolnych
zmienia się w trakcie rozwoju osobniczego. U noworodków obserwuje
się szpotawe ustawienie kolan czyli nogi układają się na kształt litery
„O”. W ciągu pierwszego roku życia
szpotawe ustawienie stopniowo się
zmniejsza, a w drugim roku życia przechodzi w fizjologiczną koślawość czyli
nogi układają się na kształt litery „X”.
Koślawość trwa do szóstego aż ósmego roku życia. W wieku dziesięciu lat
możemy zaobserwować jeszcze niewielką koślawość kolan u dziewcząt,
a szpotawość u chłopców, co uważa
się za normalne.
Kolana koślawe – będą wtedy,
gdy odstęp pomiędzy kostkami we-

wnętrznymi (przy złączonych kolanach w pozycji wyprostowanej) będzie większy niż pięć centymetrów.
Jest to zniekształcenie nabyte, pojawiające się najczęściej w kilka miesięcy po rozpoczęciu przez dziecko
chodzenia. Główne przyczyny, które
powodują koślawość kolan to: krzywica w okresie niemowlęcym, osłabienie mięśni i więzadeł w okresie
dojrzewania, urazy okolicy stawu (złamania), porażenia mięśnia (półbłoniastego, półścięgnistego, czworogłowego uda), choroby stawów, biodra
szpotawe, płaskostopie, jak również
skrzywienia kręgosłupa, u niektórych dzieci szybszy wzrost kłykci we2/2014
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wnętrznych niż zewnętrznych kości udowej, co sprawia, że
powierzchnie stawów kolanowych stają się pochylone do
wewnątrz. Ten typ koślawości jest częsty u dzieci, ale ma
skłonności do samoistnego nawrotu do normy, ponieważ
w miarę wzrostu kłykcie zewnętrzne „dorastają” kłykcie
wewnętrzne. Chorych możemy podzielić na dwie grupy,
u których – zmiany dotyczą jedynie więzadeł i mięśni oraz
– zmiany obejmują także kości. W pierwszej grupie zaleca
się oszczędzanie kończyn. Zakłada się aparat ortopedyczny lub wykonuje zabieg chirurgiczny. Jeżeli zmiany są niewielkiego stopnia lekarz zleca jedynie postępowanie rehabilitacyjne. U pacjentów z drugiej grupy konieczne jest
leczenie chirurgiczne. Celem leczenia zachowawczego jest
zastosowanie zabiegów, które mają za zadanie wzmocnienie mięśni rozciągniętych i rozluźnienie mięśni przykurczonych oraz uzyskanie stabilności stawu i prawidłowego
obciążenia kończyn dolnych. Przykłady ćwiczeń korekcyjnych zalecanych przez lekarzy do wykonywania w domu
przez dziecko z koślawością kolan: siad skrzyżny, dłonie
na kolanach, ręce ugięte pod kątem prostym w stawach
łokciowych. Ruch – spychanie kolan w dół ciężarem ciała
i siłą ucisku rąk. Siad skrzyżny. Ruch – wstawanie z nogami skrzyżowanymi. Siad skrzyżny, ramiona wzdłuż tułowia, przejście do leżenia tyłem i powrót. W siadzie stopy podeszwami opierają się o siebie, dłonie nachwytem
obejmują grzbiet stóp. Ruch – rozpieranie kolan łokciami
na zewnątrz z niewielkim opadem tułowia w przód. Między kolanami umieszczona piłka. Ruch – skoki. Leżenie na
plecach nogami do ściany, piłka między kolanami – marsz
stopami po ścianie w linii pionowej.
Kolana szpotawe – są wtedy, gdy odstęp pomiędzy
kolanami (przy złączonych kostkach w pozycji wyprostowanej) jest większy niż pięć centymetrów. Zniekształcenie
występuje znacznie częściej niż koślawość kolan. Pojawia
się w wieku dziecięcym i nasila się w okresie intensywnego wzrostu. Zazwyczaj jest obustronne. Kolana szpotawe
są zniekształceniem całej kończyny. Najczęstszą przyczyną
jest krzywica, choć spotyka się tę wadę również u dzieci zdrowych, którym pozwolono chodzić zbyt wcześnie.
Uważa się, że stosowanie chodzików zwiększa ryzyko

wykrzywienia się kolan. Dziecko po prostu uczy chodzić się
nieprawidłowo. Zniekształcenie występuje
zdecydowanie częściej
u dzieci otyłych i ciężkich. W leczeniu zachowawczym – w lżejszych przypadkach nie
wywołanych krzywicą,
stosuje się serię ćwiczeń. Osoby z kolanami
szpotawymi powinny
unikać niektórych pozycji np. siadu skrzyżnego. Cięższe przypadki kolan szpotawych
koryguje się poprzez stosowanie aparatów ortopedycznych, a te najcięższe poprzez leczenie operacyjne. Mniej
zaawansowane skrzywienia można próbować korygować
poprzez wykonywanie odpowiednio dobranych ćwiczeń
korekcyjnych. Oczywiście najlepiej robić to pod okiem
specjalisty w pomieszczeniu wyposażonym w sprzęt specjalistyczny. Niektóre z nich można wykonywać w domu.
Siadamy na podłodze z nogami prostymi w kolanach (nogi
muszą być maksymalnie wyprostowane). Kostki przyśrodkowe złączone. Ćwiczenie polega na tym, aby lekko unieść
nogi nad powierzchnię podłoża i próbować maksymalnie
spiąć mięśnie przywodzicieli tak, aby kolana zbliżały się
do siebie. Ćwiczenie z drugą osobą. Siadamy na podłożu
w rozkroku z nogami wyprostowanymi w stawach kolanowych. Osoba pomagająca staje po wewnętrznej stronie
naszych nóg na wysokości stawów skokowych. Ćwiczenie
polega na przywodzeniu kończyn dolnych czyli próbie zbliżenia nóg do siebie. To ćwiczenie poprzez opór współćwiczącego powinno powodować korekcję szpotawości kolan.

Elżbieta Krzysik
technik masażysta

PRAWNIK
Wzrost wysokości wynagrodzenia
Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 80 zł i wynosi 1680 zł brutto – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z połowy września ubiegłego
roku. Oznacza to, że pensja pracownika zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu nie może być niższa niż 1680 zł
brutto. Od 2014 r. wynagrodzenie pracownika w okresie
jego pierwszego roku pracy powinno wynosić co najmniej
1344 zł brutto – nie może być niższe niż 80 proc. płacy minimalnej. Z wysokością płacy minimalnej są powiązane
także m.in. dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę
ročník 56

pracy w porze nocnej – wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę;
z kolei odprawa pieniężna w przypadku
zwolnień grupowych
nie może przekroczyć
15-krotności minimalnego wynagrodzenia
– w 2014 r. jest to do
25,2 tys. zł.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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NÁŠ TEST

ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
RYBY (19.2.-20.3.)

Snažte sa udržať sa nohami pevne na zemi, aj keď radi
snívate a často sa strácate vo
fantáziách. Mali by ste robiť
veci podľa seba a dôverovať
svojej intuícii. V práci spravte potrebné a ostatok času strávte s najbližšími.

BARAN (21.3.-20.4.)
Zbavte sa starých starostí
a sústredte sa na nové pozitívne
veci. Za posledné roky sa vám
v láske príliš nedarilo. Vzťahy
a manželstvá prešli mnohými
skúškami. Konečne prichádza čas na zlepšenie vzťahov a romantiku.

BÝK (21.4.-20.5.)
Vo februári dosiahnete
maximálnu nezávislosť. Konečne budete pánom svojich
skutkov a všetko bude závisieť
od vás. Snažte sa vyhnúť stresu. Hnev isto neprinesie nič dobré. V láske
Vás nečakajú práve najšťastnejšie dni.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Prichádza mesiac nezávislosti. Dočkáte sa pozitívnych zmien a budete žiť podľa seba. Ciele máte vysoké
a sú nablízku, ale nečakajte,
že zázraky prídu ihneď. Relaxujte, unavený
veľa nespravíte. V láske budete prekvitať.

RAK (22.6.-22.7.)
Všetko je o kariére. Študujte, vzdelávajte sa, rozširujte obzor. Usilovná práca sa
vám vyplatí. Pozor však na nezhody s nadriadenými, môžu skomplikovať
sľubnú budúcnosť v zamestnaní. V láske sa
nikam neponáhľajte.

LEV (23.7.-23.8.)
Dajte si pozor na svoje
zdravie a jedzte viac ovocia
a zeleniny. Dosahujete citovú i spoločenskú špičku, no
buďte ostražití. Snažte sa očistiť telo i ducha. Zbavte sa zbytočností. Môžu nastať radikálne zmeny, budú však pozitívne.
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PANNA (24.8.-23.9.)

Čaká vás láska za rohom?

Mesiac sa nesie v znamení lásky. Neuskromníte sa
s hocičím, hľadáte tú pravú
lásku. Váš spoločenský život
bude taktiež rušný. Vaša finančná intuícia
vám pomôže zbohatnúť. Zbavte sa nadbytočných výdavkov a viac šetrite.

1. Priateľka vás pozve na typický dámsky lov mužov. Ako na jej
pozvanie zareagujete?
a) Hneď sa začínam chystať.
Takéto pozvanie sa predsa nedá
odmietnuť; b) to záleží od mojej
momentálnej nálady, ale pravdepodobne pozvanie neodmietnem; c) muselo by ísť o veľmi
dobrú priateľku, aby som sa nechala na lov mužov nahovoriť; d)
nie som odkázaná loviť mužov
a pozvanie bez dlhších úvah odmietnem.
2. Aký je váš názor na zoznamovanie cez internetové sociálne
siete?
a) Nemám proti nemu žiadne námietky. Nikdy nemôžete
vedieť, kde číha láska; b) už som
sa týmto spôsobom zoznamovala a nikdy to nedopadlo šťastne;
c) netvrdím, že motyka nemôže
vystreliť, ale skôr tomu neverím;
d) som rázne proti takejto forme
zoznamovania.
3. Priatelia vás postavia pred hotovú vec a oznámia vám, že máte
dohodnuté rande na slepo. Ako
zareagujete?
a) Na rande určite pôjdem.
Nič predsa nestratím; b) nepáči sa mi to, no na dohodnuté
rande prídem zo slušnosti voči
priateľom; c) „situáciu“ najprv
omrknem zvonku, potom zvážim
ďalšie kroky; d) na priateľov som
nahnevaná a chcem, aby rande
okamžite zrušili.
4. Keď sa povie spoločnosť
a kontakt s novými ľuďmi, tak
samu seba vidíte ako...
a) Človeka spoločenského,
ktorý sa nebojí dávať príležitosť
novým známostiam; b) človeka,
nachádzajúceho sa na prelome
introvertnosti a extrovertnosti; c)
človeka, ktorý sa len veľmi ťažko
otvára novým ľuďom; d) človeka
uzavretého, ktorý nepotrebuje
nutne spoločnosť.
5. Aké je podľa vás najideálnejšie miesto na nadväzovanie
partnerstiev?
a) Miesto nie je dôležité. Keď
svoje zohrá náhoda, akékoľvek

VÁHY (24.9.-23.10.)
Tento mesiac bude prevládať radosť, potešenie
a zábava. Bude to kreatívne
obdobie. V láske nastanú
problémy. Buďte trpezlivý
a dôležité rozhodnutia v tejto oblasti odložte. Veci sa môžu vyvinúť inak ako si predstavujete.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Dávajte si na seba pozor.
Síce sa budete zdravotne cítiť
v poriadku, nevystavujte sa
zbytočnému riziku. V druhej
polovici mesiaca vás čaká
šťastné a úspešné obdobie v láske, spoločenskom živote i vo financiách.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Budete sa musieť prispôsobovať ostatným. Počúvajte
ich názory, rady, obavy, snažte sa s nimi spolupracovať.
Sústreďte sa na rodinu. V práci
robte len to najdôležitejšie. Nájdete pokoj
a harmóniu v rodinných vzťahoch.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Sústreďte sa hlavne na domov, rodinu a emócie. Nerobte unáhlené závery, všetko si
radšej 2-krát premyslite. Odstráňte zbytočné výdavky, vyhoďte
to, čo už nepotrebujete. Rozšírte si obzor
niečím novým, neobvyklým.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Február bude mesiacom
šťastia v duševnej i fyzickej
harmónii. Verte svojej intuícii. Dajte si pozor na konflikty.
Buďte priamy i jasný vo vyjadrovaní svojich názorov. V láske očakávajte
šťastné dni, isto si vás všade nájde. (ms)
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HUMOR
miesto je ideálne; b) typické miesta,
ako kaviareň či pláž na letnej dovolenke nikdy nesklamú; c) diskotéka a nočný bar majú bez pochýb,
v rámci zoznamovania, čo-to do
seba; d) ideálne miesto neexistuje.
Všetko je osud.
6. Ako by ste zareagovali v prípade,
keď by vás neznámy muž z ulice pozval na kávu či pohár vína?
a) S radosťou by som ponuku
prijala. Nových priateľstiev predsa
nikdy nie je dosť; b) do veľkej miery
by to záležalo od vzhľadu a správania dotyčného muža, no možnosť
prijať pozvanie nevylučujem; c) dotyčný muž by ma musel na prvý pohľad mimoriadne zaujať, aby som
jeho pozvanie prijala; d) pozvanie
od cudzieho muža z ulice by som
určite neprijala.
7. Čo podľa vás znamenajú komplikácie v láske?
a) Komplikácie v láske sú bežnou
súčasťou každého vzťahu a treba
ich jednoducho prekonať; b) komplikácie sú neurčitým obdobím vo
vzťahu, ktorému sa vyhnúť nedá;
c) sú varovným signálom toho, že
niečo vo vzťahu nehrá tak, ako by
malo; d) výstraha skončiť skôr ako
nebude návratu.
8. Ak by ste mali charakterizovať
starostlivosť o svoj zovňajšok, tak
by ste povedali, že...
a) Snažím sa o seba starať so
všetkou vážnosťou uvedomujúc si,
že mužom sa páčia udržiavané ženy;
b) starám sa o seba priemerne. So
starostlivosťou o svoju vizáž to veľmi nepreháňam; c) od posledného
vzťahu som na seba trochu zanevrela; d) vôbec mi nezáleží na vlastnom
zovňajšku.
9. Ako by ste charakterizovali svoje
momentálne citové rozpoloženie?
a) Veľmi túžim nájsť spriaznenú
dušu a nebudem sa brániť ničomu,
čo mi život prinesie do cesty; b)
snívam o partnerovi, no bojím sa
sklamania; c) smútim za bývalým
partnerom a neodvážim sa ešte zamilovať; d) som skeptická voči akémukoľvek vzťahu. Mužom nadobro
neverím.
10. Čo robíte preto, aby si na vás
sadlo šťastie v podobe partnera?
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a) Nebránim sa žiadnemu spoznávaniu nových ľudí. Nikdy predsa
neviete, kde ho môžete stretnúť; b)
chodím často do spoločnosti a snažím sa mať oči dokorán otvorené; c)
nerobím preto nič špeciálne. Všetko ponechávam na náhodu; d) vyslovene sa bránim novému vzťahu.
VYHODNOTENIE:
Najviac odpovedí a): Láska je
na blízku. Všetko nasvedčuje tomu,
že sa nebránite spoznať muža vašich snov. Prvý predpoklad máte
teda úspešne za sebou. Dnes už len
zriedkakedy platí fáma o tom, že
pravá láska si vás nájde sama. Nedajte šancu láske, aby vám unikla
a aj naďalej ostaňte otvorená novým stretnutiam a láska na seba
nenechá čakať pridlho.
Najviac odpovedí b): Aj náhode
treba dopomôcť. Nevidíte význam
v tom, aby ste stretnutie s potenciálnym mužom vašich snov nejako
extra urýchľovali. Veci by ste najradšej nechali na náhodu, hoci vo
svojom vnútri túžite po partnerovi.
Vedzte, že náhode treba niekedy
dopomôcť a do hľadania lásky sa
trochu viac oprite.
Najviac odpovedí c): Chce to
trochu viac optimizmu. Pravdepodobne ste poznačená mnohými sklamaniami, ktoré vás brzdia
pri hľadaní novej lásky. Nikto vám
predsa nehovorí, aby ste sa zmenili na stopárskeho psa a vetrili aj
tú najmenšiu prítomnosť mužskej
rasy. Oči však majte otvorené nielen na diskotéke či v bare, ale pokojne sa usmejte aj na muža, kráčajúceho oproti vám. Veď, napokon,
človek nikdy nevie.
Najviac odpovedí d): Lásku od
seba odháňate. Ak mal tento test
ponúknuť odpoveď na otázku, či je
láska na blízku, potom priniesol vo
vašom prípade veľmi nelichotivý
výsledok. Vedome lásku oháňate.
Je pochopiteľné, že sa bojíte sklamania, ale niekedy je nevyhnutné
riskovať. Majte na pamäti tiež to, že
čušiacu doma si vás princ na bielom
koni nájde len ťažko. (Zdroj: www.
diva.aktuality.sk)

Smrtka klepe na dvere. Dedko ide
otvoriť a babka sa pýta kto je to?
Dedko pozrie cez kukátko a hovorí:
Vidím kosu. Asi niekto z Mountfieldu.
***
Naradovana žena pridze domu
a chvali še: – Mam vodicky preukaz ta
pochodzime caly švet.
Muž: – Myšliš toten abo tamten
druhy?
***
Ráno:
– Drahý, vstávaj, už ide autobus!
– A čo ležím na ceste?
***
Nudíš sa???
Pošli sms v tvare: – Som tehotná !!!
– na náhodné číslo.
***
Úvaha správneho Slováka: – Dobré
vínko po troške neuškodí v žiadnom
množstve!
***
Manželka už stratila trpezlivosť
s pitím svojho manžela a rozhodla sa,
že ho potrestá. Prezliekla sa za Lucifera a keď sa v noci, po dni strávenom
v krčme, dotackal opitý domov, tak
naňho spoza rohu vyskočila a zakričala. Manžel si ju prehliadol a s kľudom
gentlemana odpovedal:
– Mňa nevystrašíš, som ženatý
s tvojou sestrou!
***
Manžel s manželkou a svokrou
išiel na dovolenku do Izraela. Tam
ale svokra náhle zomrela. Manželia
zašli do pohrebného ústavu, kde im
vysvetlili, že prevezenie tela späť do
Ameriky bude stáť 5.000 dolárov. Pokiaľ ale svokru pochovajú vo Svätej
zemi, bude to stáť iba 150 dolárov.
Manžel na to povedal:
– Pošleme ju domov!
Zamestnanec pohrebného ústavu
sa pýta: – Prosím vás, ste si istí, že to
naozaj chcete takto? Prevoz je veľmi
drahý. Za 150 dolárov by ste tu mohli
mať krásny pohreb.
A manžel hovorí: – Pozrite sa,
pane, pred 2.000 rokmi ste tu pochovali jedného chlapíka a on Vám za tri
dni vstal z mŕtvych. Tak toto ja nebudem riskovať.
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ZAUJÍMAVOSTI
Manželia v USA oslávili 81.
výročie sobáša
Rekordov je na svete naozaj veľa,
niektoré však vyvolávajú skôr hrôzu.
Jednak úspech staručkého páru istotne poteší. Manželia John a Ann Betar sú totiž manželmi už nádherných
81 rokov. John má 102 rokov, jeho
manželka Ann
je o štyri roky
mladšia. Manželskú vernosť
si sľúbili 25. novembra 1932.
No nechýbalo
veľa, a všetko
by bolo inak. Ann sa totiž do Ameriky
prisťahovala spolu s rodičmi zo Sýrie,
a tí podľa tradície prisľúbili svoju dcéru inému, staršiemu ženíchovi. Ann si
však chcela zariadiť život po svojom
a ušla za Johnom, do ktorého sa zaľúbila, aby sa mohli tajne zosobášiť.
Svoje rozhodnutie dodnes hodnotia
za najlepšie v ich živote. Bola to vraj
láska na prvý pohľad pretrvávajúca
dodnes. John neustále podčiarkuje, že Ann je jeho životnou výhrou.
Podľa rodiny a oslávencov stojí za
ich šťastným spolunažívaním rešpekt
a túžba postarať sa o toho druhého.
Jubilanti za dôležité považujú taktiež
odpustenie, uskromnenie sa s tým
málom, ktoré majú a svorne tvrdia, že
základom úspechu je snaha o to, aby
neboli na seba nikdy dlho nahnevaní
a všetko si hneď vysvetlili.

Tajomstvo bezproblémového
života

V čom spočíva? Odpoveď možno
nájde u Micka Dodge’a, ktorý má úplne iný životný štýl ako ostatní ľudia.
Nepoužíva topánky, ani zubnú kefku,
nespí v posteli medzi štyrmi stenami.
A práve preto nemá žiadne zdravotné
problémy. Je ako novodobý Robinson.
A pritom len nedávno si nažíval, alebo trápil, ako ostatní. Ukončil strednú
školu Kubasaki High School v japonskej Okinawe. Na vysokú nešiel. Veľmi rád čítal knihy. Vo svojom živote
pracoval napr. ako mechanik ťažkých
strojov, kopal priekopy, zbieral nasekané drevo a tiež umýval riad. Najviac
ho však trápili zdravotné problémy.
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Boleli ho
nohy, chrbát, šija,
mal deformované chodidlá, jedného
dňa už ani chodiť nedokázal. Ani srdce
mu neslúžilo tak, ako by malo. Odmala ho však ťahala divočina. Po 25 rokoch sa rozhodol dobrovoľne opustiť
moderný svet a jeho domovom sa stal
prales Hoh v severozápadnej Amerike. Odvtedy sa mu život úplne zmenil.
Zbavil sa zdravotných ťažkostí, aj po
psychickej stránke je na tom lepšie,
opustil sedavý spôsob života a každodenný stres sa stal minulosťou. Naučil
sa využívať živly lesa – vodu a oheň
– a začal ich používať k liečbe. Medzi
ľuďmi sa dá rýchlo ochorieť, avšak
v lese, kde pije a namáča celé svoje
telo v ľadovej vode, je to iné. Tiež tu
rastú rôzne druhy húb, bylín a pod.,
ktoré možno využiť na liečenie. Mick
Dodge žije na strome a zuby si čistí
borovicovou šiškou. O jeho živote bol
nakrútený televízny program pre National Geagraphics, nazvaný Legenda
o Mickovi Dodgeovi.

Ktorí upotení smrdia viac?

Podľa švédskych vedcov z Karolínskeho inštitútu každá choroba má
špecifický pach, na základe ktorého
vedia iní ľudia určiť, či je niekto chorý. Je to dôsledok činnosti imunitného
systému, ktorý sa v prípade, ak niekto
zápasí s chorobou, správa aktívnejšie.
Vedci na čele s Matsom J. Olssonom
vybrali k výskumu osem zdravých
účastníkov. Injekčne im podali formu
lipopolysacharidu – toxínu, na ktorý
organizmus reaguje silnou imunitnou
reakciou, buď soľný roztok a obliekli
ich do tričiek, ktoré mali na sebe štyri
hodiny, čím do seba absorbovali molekuly potu. Následne dali tričká ovoňať
ďalším 40 ľuďom zapojeným do výskumu. Tí zhodne uviedli, že tričká osôb,
ktorým podali LPS, páchlo intenzívnejšie, nepríjemne a nezdravšie v porovnaní s tričkami osôb, ktoré dostali
soľný roztok. Zároveň výskum ukázal,
že pot účastníkov, ktorých imunitný
systém zareagoval prudšie, zapáchal
nepríjemnejšie ako pot ostatných.
Schopnosť rozpoznať takéto pachy
znamená, že ľudský organizmus vie
v kritickej situácii rozpoznať potenciálne nebezpečné ochorenia. (ms)
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Novoročné stretnutia zachytené
na fotografiách

V Krempachoch

V Krempachoch
V Kacvíne

V Krempachoch

V Krempachoch

V Krempachoch

V Krempachoch

V Nedeci

Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, 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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