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FAŠIANGY
OSTATKI 2014

V MARCOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Novoročno-fašiangové stretnutie v Jablonke

Oravskí krajania sa zišli v klubovni v Jablonke, kde si usporiadali
fašiangové stretnutie, ktoré im spríjemnila podvlčianska dychovka
v novej zostave a mladé speváčky.

4-5

6 Lyžiarsky výcvik na Donovaloch

Žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka na školách
v Novej Belej a Krempachoch sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na
Donovaloch, kde ho pre nich viedli inštruktori z Katedry telesnej
výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

7 Cestičkami osudu manželov Gajewských z Podvlka
8 Kamenná svadba
9 Rubínová svadba
10 Horčičné zrnko
11 Jubilujúci kardinál Jozef Tomko
12-13 Poľsko-slovenská administratíva farností
Spišského Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu) v rokoch 1939 – 1948 I.
14-15 Pôstne plátna v Orávke

Jednou z umeleckých atrakcií hornej Oravy sú pôstne plátna
v kostole sv. Jána v Orávke, ktoré turisti i farníci môžu uvidieť
v tomto kostole od 5. do 16. apríla. Vznik najstaršieho z nich sa
datuje na druhú polovicu 17. storočia.

16-17 In memoriam Severína Bizuba – vyšnolap
šanského primáša
18-19 Krátko zo Spiša a Oravy
20-23 Fašiangy – Ostatki 2014

Fašiangy sa síce skončili, ale my si na nich zaspomíname prostredníctvom reportáže, ktorá prináša pohľad na súťažnú prehliadku spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín, ľudových
kapiel a folklórnych súborov zo Spiša i Oravy. Práve v tomto roku
uplynulo už dvadsať rokov od chvíle, keď sa na javisku kultúrneho
domu v Krempachoch po prvýkrát objavili konferencieri A. Krištofeková a D. Surma a pozdravili prvých účastníkov podujatia a publikum. Za uplynulé obdobie sa vytvorilo krásne podujatie s peknou
tradíciou slovenského, spišského a oravského spevu, hry a tanca.
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14-15

16-17

25 Vojna po vojne
26-27 Storočnica kostola sv. Cyrila a Metoda v Cliftone
28-29 Z diania na Slovensku
Na obálke: Konferencieri a zakladatelia podujatia Fašiangy-Ostatki Anna Krištofeková,
Dominik Surma z Krempách a malá speváčka Tatiana Bryjová z Podvlka. Foto: M. Smondek.
Grafická úprava: E. Koziołová.

20-23

Nový generálny konzul SR v Krakove
Vo februári bol oficiálne menovaný Ministerstvom zahraničných
vecí Slovenskej republiky na funkciu generálneho konzula SR v Krakove
Ing. Ivan Škorupa. Pred touto diplomatickou misiou pôsobil na MZV
SR ako riaditeľ Odboru generálnej inšpekcie. Vo funkcii gen. konzula
nahradil JhDr. Mareka Lisánskeho, ktorý v Krakove účinkoval od roku
2009.
Novému generálnemu konzulovi prajeme úspešné pôsobenie medzi krajanmi v Poľsku.
Redakcia

Ponuka vysokoškolského štúdia na Slovensku
spracoval MARIÁN SMONDEK
Podobne, ako po minulé roky, aj tento rok Slovenská republika poskytuje miesto spolu so štipendiom pre piatich uchádzačov z radov krajanskej mládeže o vysokoškolské štúdium na
Slovensku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na vybrané odbory.
Upozorňujeme však, že nie na všetky študijné odbory je udeľované štipendium. Záujemcovia o štúdium na vysokých školách
by sa mali zorientovať, aké odbory by chceli študovať. Uvádzame
skupiny študijných odborov, na ktoré je udeľované štipendium
Ministerstva školstva SR:
• Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy/ 1.1.1
– 1.1.10
• Humanitné vedy/ 2.1.1 – 2.1.27
• Umenie/ 2.2.1 – 2.2.8
• Spoločenské a behaviorálne vedy/ 3.1.1 – 3.1.16
• Žurnalistika a informácie/ 3.2.1 – 3.2.4
• Ekonómia a manažment/ 3.3.1 – 3.3.25
• Vedy o neživej prírode/ 4.1.1 – 4.1.39
• Vedy o živej prírode/ 4.2.1 – 4.2.16
• Ekologické a environmentálne vedy/ 4.3.1 – 4.3.5
• Architektúra a staviteľstvo/ 5.1.1 – 5.1.7
• Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie/ 5.2.1 – 5.2.60
• Poľnohospodárstvo/ 6.1.1 – 6.1.17
• Lesníctvo/ 6.2.1 – 6.2.6
• Veterinárske vedy/ 6.3.1 – 6.3.11
• Vodné hospodárstvo/ 6.4.1 – 6.4.2
• Nelekárske zdravotnícke vedy/ 7.4.1 – 7.4.11
• Matematika a štatistika/ 9.1.1 – 9.1.11
• Informatické vedy, informačné a komunikačné technológie/ 9.2.1 – 9.2.11
Na základe tohto zoznamu si môžu záujemcovia na webovej stránke Ministerstva školstva SR pozrieť, na ktoré študijné odbory sa štipendium vzťahuje: htpp://www.minedu.
sk/stipendia-vlady-sr-pre-zahranicnych-studentov/ v záložke
Sústava študijných odborov na vysokých školách v SR.
Na tejto stránke v záložke Podmienky poskytovania štipendií vlády SR sú zároveň uvedené podrobné podmienky
pridelenia štipendií. Krajania z Poľska by mali povinne
absolvovať prípravný ročník výučby slovenského jazyka,
počas ktorého je udeľované štipendium vo výške 280 €
ročník 56

mesačne. Zároveň je vyplácaný jednorazový príspevok počas
jazykovej a odbornej prípravy i počas prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia pri nástupe na štúdium v SR 35 €.
Zoznam vysokých škôl a internetové linky na nich
nájdete na: http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-sr/.
Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR sa predkladajú
elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je
možná registrácia uchádzača a kde je dostupný aj manuál
na podanie „Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR“, so
všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na kontaktnej adrese: podpora@studyabroad.sk alebo
na telefónnom čísle  +421 907 551 404.
Uchádzač o poskytnutie štipendia vlády SR môže svoju
prihlášku elektronicky odosielať od pondelka 24. 03. 2014.
Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky s kompletnými materiálmi je vo štvrtok 29. 05. 2014.
Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské
organizácie najneskôr v piatok 30. 05. 2014.
Podmienkou pre získanie štipendia vlády SR na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského
jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.
Originály elektronicky odoslaných dokladov si prijatý
uchádzač prinesie so sebou a predloží ich po príchode na
štúdium v SR najneskôr pri zápise na štúdium na príslušnej
fakulte vysokej školy a Sekcii medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV MŠVVaŠ SR.
Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium
určený školou, ktorý je spravidla v prvom septembrovom
týždni, v odôvodnených prípadoch najneskôr 30. 09. 2014.
Svojvoľné skracovanie doby štúdia v prípravnom ročníku
oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.
Informáciu o možnostiach štúdia na Slovensku môžete
nájsť zároveň na www.studyin.sk, kde sú však informácie
v anglickom jazyku.
Prosíme týmto všetkých učiteľov, ako aj všetkých ostatných krajanov, ktorí by vedeli o prípadných záujemcoch o štúdium na Slovensku, aby sa obrátili na redakciu
Život (tel. 12-633-36-88, e-mail: zivot@tsp.org.pl), alebo
na Spolok Slovákov v Poľsku (tel. 12-634-11-27, e-mail:
zg@tsp.org.pl), radi vám poradíme a pomôžeme.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Novoročno-fašiangové stretnutie v Jablonke
autor MARIÁN SMONDEK
Dňa 16. februára t.r. sa v jablonskej klubovni Spolku Slovákov
na novoročno-fašiangovom stretnutí stretli krajania i pozvaní
hostia, aby si pri spoločnom stole pobesedovali, zaspievali a zároveň si pospomínali na predchádzajúci rok, spoločne ho zhodnotili
a našli nové plány na realizáciu v tomto roku. Na tohtoročnom
stretnutí všetkých hostí i krajanov srdečne vítala predsedníčka
OV SSP na Orave Genovéva Prilinská spolu s podvlčianskou dychovkou, ktorá zahrala hneď na úvod niekoľko pekných slovenských ľudoviek.
G. Prilinská v prvom rade privítala hostí, ktorí medzi
krajanov na Oravu zavítali: riaditeľa OKS v Dolnom Kubíne
Miroslava Žabenského a bývalú riaditeľku tejto inštitúcie
Oľgu Žabenskú, podpredsedu ÚV SSP Františka Harkabúza, gen. tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, Boleslawa
Bogacza z družstevnej banky v Jablonke, starostu Nižnej
nad Oravou Jaroslava Rosinu s manželkou, vedúceho FS
Oravan Senior z Nižnej Jána Homolu s manželkou a Gustáva Socháňa, mládež z podvlčianskej dychovky i ďalších
pozvaných hostí, krajanských aktivistov a sympatizantov,
ktorí prišli na toto novoročno-fašiangové podujatie
a popriala všetkým pevné zdravie, mnoho tepla, porozumenia, radosti, lásky a pokoja. Nakoniec si všetci minútou

ticha pripomenuli zosnulých krajanov, ktorí za posledný
rok od nás odišli.
Následne sa ujali slova hostia. Ľudomír Molitoris,
ktorý pozdravil krajanov v mene svojom i Ústredného
výboru Spolku, poprial Oravcom, aby boli naďalej verní odkazu svojich predkov a rozvíjali slovenskosť v tejto
časti Oravy, ktorá je bohatstvom hornooravskej kultúry. Zároveň sa krajanom poďakoval za ich aktivitu, ktorú
vyvíjajú v prospech krajanov. Vo svojom príhovore ďalej
priblížil plány Spolku Slovákov na Orave. Tento rok by sa
mala konečna začať výstavba Domu slovenskej kultúry
v Jablonke, na ktorý krajania netrpezlivo čakajú. Taktiež by
sa mala dokončiť oprava klubovne v Podvlku, kde by mali
vzniknúť nové priestory pre nacvičovanie dychovky na
podstreší. Poďakoval sa taktiež riaditeľovi M. Žabenskému
z OKS v Dolnom Kubíne za jeho pomoc pri európskom
projekte, vďaka ktorému by mala byť doplnená výbava
Domu slovenskej kultúry v Novej Belej. S Oravou sa taktiež spájajú publikačné plány. Ako podotkol Ľ. Molitoris,
Spolok by rád vydal monografiu o hornej Orave a zároveň
predstavil novú knižnú publikáciu vydanú v Spolku Slovákov v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Vojna po vojne. Ako na záver dodal, dejiny už nezmeníme, ale záleží na nás, ako ich budeme interpretovať.

Krajanom sa prihovorili podpredseda ÚV SSP F. Harkabuz, predsedníčka OV SSP na Orave G. Prilinská, bývala riaditeľka OKS O. Žabenská a starosta Nižnej J. Rosina
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Podvlčianskí muzikanti za prestretým stolom

Krajania počúvajú rozprávanie T. Brijovej

M. Žabenský a Ľ. Molitoris študujú najnovší almanach

Krajanom sa tradične prihovoril aj riaditeľ Oravského
kultúrneho strediska Miroslav Žabenský. – Som rád, že sa
dnes môžem opäť stretnúť s krajanmi, tak ako po každý
rok. Spolu sa stretávame na kultúrnych aktivitách, ktoré
so Spolkom spolu organizujeme už veľa rokov a verím, že
ani rok 2014 nebude výnimkou. Rád by som prisľúbil z našej strany ústretovosť a podporu v udržaní pamäti o Slovákoch na hornej Orave, pretože bez pamäti niet na čom
stavať budúcnosť. Síce je možnosť ísť ďalej, ale niet sa kam
vrátiť. Pamäť je ako koreň stromu, ktorý celý strom drží.
M. Žabenský predstavil aj novú monografiu Žilinského samosprávneho kraja nazvanú Veľká kniha o goraloch Oravy,
Liptova a Kysúc.
Prítomní si vypočuli taktiež slová zástupcu Družstevnej
banky v Jablonke B. Bogacza z Hornej Zubrice, ktorý vyzdvihol význam histórie pre mladé pokolenie, ktoré sa môže
na histórii poučiť, a pre tých starších, aby si ju pripomenuli
a nikdy na ňu nezabudli. Práve v súvislosti s históriou si

zaspomínal na nedávno zosnulého krajana Karola Nováka,
ktorý dlhé roky pôsobil vo funkcii predsedu urbáru v Ja
blonke.  Ako podotkol, bol to človek spokojný, ktorý slúžil
Bohu i spoločnosti. Aj keď možno pôsobil medzi krajanmi
viac v úzadí a netlačil sa do popredia, v posledných rokoch
bolo publikovaných viacero jeho článkov na stránkach časopisu Život, kde sa snažil pravdivo opísať históriu, ktorá je
dnes všemožným spôsobom prekrúcaná.
Dobrú náladu medzi krajanov vniesla Tatiana Bryjová,
ktorá všetkým porozprávala, ako je dôležité učiť sa oravské
nárečie a dobre mu rozumieť.
Na záver oficiálnej časti sa krajanom prihovorili a poďakovali za pozvanie O. Žabenská a J. Rosina. Ďalšie chvíle
boli už síce menej oficiálne, ale za to o to radostnejšie.
Dychová kapela z Podvlka zahrala viaceré slovenské
ľudové piesne, o.i. Aké je to hezké, Horenka, horenka,
V záhradôčke, Šla Anička a pod. a k ich melódiám sa pripojili krajania so svojím spevom. So spevom i rozhovormi
stretnutie pokračovalo do večera, až sme sa nakoniec museli všetci pobrať domov.
Aj keď sú už fašiangy za nami a nadišiel pôst, o radosti
by sme zabúdať nemali. Nech sa nám teda radosť a úsmev
so sŕdc nevytráca, nech nás Boh žehná na každom kroku
nášho života a nech ten Dom slovenskej kultúry, na ktorý
tak oravskí krajania už dlhé roky čakajú, vyrastie z oravskej
zeme, aby slovenskosť bola aj naďalej výnimočnou súčasťou hornooravskej kultúry a nikdy sa z nej nevytratila.
Oravskí krajania by sa chceli týmto poďakovať za finančnú pomoc pri organizovaní novoročno-fašiangového
stretnutia Družstevnej banke v Jablonke, gminnému družstvu „Samopomoc Chłopska“ v Jablonke, vojtovi gminy
Jabłonka A. Karlakovi a ÚV SSP v Krakove.

Oravskí krajania počúvajú príhovory hostí

ročník 56
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Lyžiarsky výcvik na Donovaloch
autor DOMINIK SURMA

ätnásť žiakov zo Základných škôl v Krempachoch a Novej Belej a Gymnázia J.P. II v Krempachoch sa v dňoch
od 24. februára do 2. marca t.r. zúčastnilo lyžiarskeho
a snowboardového výcviku v lyžiarskom stredisku v Donovaloch na Slovensku. Spolu s našimi deťmi sa kurzu zúčastnili deti z Maďarska, Srbska a Ukrajiny. Pre väčšinu detí bol
tento kurz prvou skúsenosťou s lyžami. Jednako vďaka štyrom inštruktorom – Mirovi, Štefanovi, Stanke a Aničke a ich
vedúcemu Jiřímu Michalovi všetky deti zvládli jazdu na svahu a takisto aj jazdu na vleku.
Po každodennom lyžovaní sa mládež zúčastňovala netradičných športových aktivít a zábav – plávania, saunovania,
hádzania šípok, stolného tenisu, streľby zo vzduchovky.
Ďalšou dôležitou úlohou tohto kurzu bolo zdokonaľovanie detí v slovenskom jazyku a nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev medzi nimi.
Žiaci sa učili aj samostatnosti a udržiavaniú poriadku na
izbách. V čistote a poriadku dokonca medzi sebou aj súťažili.
Účastníci kurzu boli ubytovaní v priestoroch Penziónu
Limba, v ktorom našli vhodné podmienky na oddych, zábavu a aktivity.
Lyžiarsky a snoboardový výcvik kurz bol ukončený slávnostným odovzdaním diplomov pre víťazov v jednotlivých

športových aktivitách,
diskotékou a pozvaním
na ďalší ročník kurzu.
Podujatie pre deti
zahraničných Slovákov
z Poľska, Maďarska, Srbska a Ukrajiny zorganizovalo Metodické centrum Univerzity Mateja Dolu kopcom, to je radosť
Bela v Banskej Bystrici
s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Technicky a organizačne podujatie zabezpečovala Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej
Bystrici na čele s docentom Jiřím Michalom.
Lyžiarsky a snoboardový výcvik určite patrí medzi veľmi
vydarené podujatia organizované Slovenskou republikou
pre deti zahraničných Slovákov. Okrem praktických a športových zručností, deti nadobúdajú už spomenuté schopnosti, ale tiež poznávajú Slovensko, jeho ľudí v praxi, zotavujú
sa a oddychujú. Deti boli veľmi spokojné, ba až nadšené.
Preto by bolo dobré a vhodné, aby sa našli prostriedky a aby
sa v tejto aktivite pokračovalo aj v budúcich rokoch.
Kurzu sa zúčastnili títo žiaci: Michal Moš, Karolina
Lukasz, Renata Podgórna, Dagmara Dluga, Martin Pacyga,
Tomáš Pacyga, Karol Surma, Wiktoria Tazik, Karolina Florczyk, Eva Bendyk, Aneta Kurnat, Ewelina Labuz, Daniel Surma, Gabriela Tazik.
Žiakov na lyžiarskom kurze sprevádzali učitelia – Beata
Florczyk a Dominik Surma.

Účastníci lyžiarskeho kurzu pred hotelom

Žiaci prípravení na lyžovačku

Zimné obdobie síce podľa kalendára stále máme, ale snehu
sme doteraz mali sotva len trochu. V lyžiarskych centrách však robia všetko pre to, aby sa dalo lyžovať.

P
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Cestičkami osudu manželov Gajewských z Podvlka
autor MARIÁN SMONDEK
foto ARCHÍV RODINY GAJEWSKÝCH
Cesty života sú rôzne, niekedy sa predierame horami, inokedy
sa nám v živote naskytne cesta plážou a na horizonte zapadajúce
slnko. Sú momenty nádherné, ktoré nám vlejú nádej, sú však aj
také, ktoré nás položia na kolená. Na tie prvé sa nevieme dočkať, ale pri tých druhých prosíme Boha, aby nás nikdy nestretli
na ceste životom. Každý z nás však prežije i tie krásne chvíle i
tie bolestné.

M

anželia Terézia a Jerzy Gajewskí oslávili 11. januára t.r. krásne spoločné životné jubileum – zlatú
svadbu. Pred 50 rokmi si povedali áno v kostole sv.
Martina v Podvlku.
Terézia sa narodila v
krajanskej rodine Štefana
a Anny Prilinských, dňa
26. augusta 1940 v Podvlku. Mala ešte dve sestry a
štyroch bratov. Vychodila
slovenskú školu a neskôr
nastúpila do lýcea. Rada
sa však zapájala do divadelných aktivít a vyrástla
z nej šikovná divadelníčka,
ktorá dlhé roky pôsobila v
krajanskom ochotníckom
divadle Ondrejko.
Jerzy sa narodil 4. januára 1946 v Dudowizne
v Mazowieckom vojvodstve  v rodine Adolfa a Janiny Gajewskich. Mal ešte dvoch
bratov a jednu sestru. Vyrástol na veľkom hospodárstve,
kde od detstva musel pracovať. Ešte ako 16-ročný odišiel s
otcom pracovať do lesov k Baltskému moru, kde mali zbierať živicu. Bývali v obci Objazda u gazdu, ktorý pochádzal
z ich obce. Prišli tam práve v momente, keď celé Poľsko
zasypal sneh. Do práce do lesov ísť nemohli a tak ich nakoniec zobrali, aby odhŕňali cesty, pretože žiadne stroje si
nevedeli poradiť s odhrnutím toľkého snehu a tak museli
odhŕňať lopatami. Snehu bolo toľko, že ani autobus spod
neho nebolo vidieť. Aj Jerzyho otec ako mäsiar mal veľa
práce, keďže gazdovia pri mori vôbec neboli prichystaní na
takúto zimu a tak nemali čo dávať kravám žrať a preto ich
museli zabíjať.
Keď sa počasie trochu umúdrilo, konečne sa dostali do
práce v lese. Medzičasom pricestovali k moru do práce na
výsadbu stromčekov aj dievčatá z celého Poľska a medzi
nimi aj Terézia. Najprv pomáhali pri zbieraní živice, a neskôr
už s výsadbou. Pri mori sa Jerzy a Terézia zoznámili a tu sa
mali aj usadiť. Už mali dokonca vykúpené čiastočne jedno
gazdovstvo, nakoniec ich však Teréziina matka stiahla do
Podvlka, kde sa 11. januára 1964 zobrali a nakoniec usadili.
ročník 56

Ešte v tom istom roku sa im narodil najstarší syn Krištof.
Jerzy si našiel prácu na Sliezsku v Chorzowe, kde pracoval
spolu so svojím švagrom Romanom na stavbách. Na stavbách pracoval až do dôchodku pri drvičke kameňa, hlavne
pri cestných stavbách. Po dvoch rokoch bol z Chorzowa
delegovaný do Golasowíc, neďaleko českej hranice. Tu
bývali jeden rok spolu s manželkou. Na vianočné sviatky
sa vrátili do Podvlka a začali si chystať materiál na stavbu
domu, do ktorého sa v lete 1968 aj nasťahovali. V ten istý
rok prišla na svet dcéra Izabela. Terézia zostala doma a starala sa malé deti i o gazdovstvo. O dva roky, v roku 1970, sa
im narodil najmladší syn Marek.
Jerzy medzičasom prešiel pracovať do Trzebine, odkiaľ
vytvárali nové stavebné pracovisko v Mszane Dolnej, takže domov už nemal tak ďaleko. Avšak ani tu dlho neostal
a znovu boli prenesení na
vytvorenie novej stavebnej bázy do Międzyzdrojov Żywieckých a odtiaľ do
Lękawice. Posledné roky
pracoval v Kojszówke. Tu
dostali v r. 1995 šéfa, ktorý chcel túto firmu rozbiť
a niekto mu poradil, aby
šiel na PN a do nemocnice, aby nestratil príjem.
A práve v nemocnici mu
zistili problémy so srdcom,
následkom čoho bolo viacero operácií a zákrokov.
Deti medzičasom vyrástli
a poženili sa. Najstarší syn
si postavil dom vedľa rodičov, dcéra sa vydala do Varšavy a najmladší Marek zostal
bývať doma. Aj napriek mnohým povinnostiam sa manželia Gajewskí radi zapájali do kultúrnej činnosti a dodnes
sú aktívnymi členmi krajanského divadielka Ondrejko. Dokonca aj Jerzy, ktorý nie je z Oravy, vystupoval s kratšími
slovenskými replikami.
Posledné desaťročie bolo pre rodinu Gajewských ťažšie. Zomreli im obidve nevesty a vlani na jeseň najmladší
syn Marek. Takéto chvíle sa nenesú ľahko, nemajú však
veľa času na smútok, pretože sa teraz starajú o svoje tri
vnúčatá, ktoré im boli zverené do opatery. Vraj na smútok je dôležité mať čo najviac práce, a tej veru Gajewským
nechýba. Popri vnukoch pomáhajú aj pri pravnučke, nuž
naozaj nemajú priveľa času.
Manželia Gajewskí patria dlhé roky k stálym čitateľom
krajanského časopisu Život i k aktívnym členom Spolku
v Podvlku. Pokiaľ môžu, radi sa zapájajú do každej aktivity,
ktorú tu Miestna skupina vyvíja. Pri príležitosti ich krásneho spoločného životného jubilea im prajeme veľa sily,
zdravia, radosti z vnúčat i pravnúčat a Božieho požehnania, aby aj naďalej mali silu zvládať cestičky osudu, ktoré
im život nadelí.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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JUBILANTI

Kamenná svadba
autor DOROTA MOŚ
Veľkou radosťou naplnil kamenný sobáš manželov Máriu a
Valenta Olejarčíkovcov z Nedece, ktorí ho oslávili 9. februára t.r.
Oslávenci netušili, že sa dočkajú takého požehnaného, 65-tého
výročia svadby. Mne bolo potešením stretnúť sa s nimi opäť po
piatich rokoch. Musím povedať, že som bola milo prekvapená, tí
istí usmiatí zhovorčiví ľudia ako pred piatimi rokmi.

O

baja manželia sa narodili v Nedeci v slovenských rodinách, čo preniesli aj do svojej rodiny. Mária je dcérou Jozefa a Rozálie (rod. Pojedincovej) Froncových.
Narodila sa 19. marca 1931 ako ich tretie dieťa. Mala staršieho brata Františka, sestru
Jozefínu a mladšiu Helenu.
Po dovŕšení školopovinného veku nastúpila od 1.
septembra 1938 do prvého
ročníka ZŠ v Nedeci. Prvý
rok prebiehalo vyučovanie
v poľskom jazyku a po zmene politickej situácie a hraníc
sa vyučovanie začalo v slovenčine, čomu sa jej rodičia
nesmierne potešili, keďže sa
cítili Slovákmi. – Pre mojich
rodičov bolo dôležité, aby
sme doma cítili slovenského
ducha a naučili sa slovenčinu, – podotýka Mária. – Veď
aj dnes každý rodič, ktorý
emigruje, sa snaží usmerniť
svoje deti tak, aby poznali
svoj rodný jazyk a kladie na
to veľký dôraz. Myslím si, že
dobre to vystihuje heslo: Dedičstvo našich otcov, zachovaj nám Pane.
Po absolvovaní ZŠ Mária
pokračovala vo vzdelávaní
na meštianke v Spišskej Starej Vsi. Snívala o tom, aby sa
mohla učiť ďalej a zvolila si
už aj školu. Mala ňou byť Baťova škola vo Svite. No jej plány sa nezrealizovali, pretože nastala zmena politickej situácie. Časť Spiša pripadla Poľsku a v súvislosti s tým vznikali
rôzne problémy. Napr. veľmi ťažko bolo získať priepustku
dovoľujúcu vstup na Slovensko. Nakoniec Mária ostala
doma. – Voľakedy bola výchova detí iná, – podotýka. – Rodičia mali vždy rozhodujúce slovo a deti si nedovolili nesúhlasiť s ich rozhodnutiami.
Valent sa narodil 23. januára 1926 v uvedomelej slovenskej roľníckej rodine Jána a Agneši (rod. Pojedincovej).
Jeho rodičia emigrovali pred prvou svetovou vojnou za
lepšou budúcnosťou do USA. Boli tam približne tri roky.
Tam sa narodil najstarší Valentov brat Ján, ktorý sa síce
8
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spolu rodičmi vrátil do Nedece, ale už ako 19-ročný odišiel naspäť do Ameriky. Valent má sestry Máriu, Katarínu,
Agnešu a brata Štefana. Slovenčinu sa učil krátko, ale milo
spomína na slovenských učiteľov, vďaka ktorým získal základné vedomosti zo slovenčiny, najmä správnu slovenskú
výslovnosť. Vďačí za to učiteľkám Krempaskej, Bombarovej a učiteľom Kostkovi i otcovi známeho slovenského herca pánu Dočolomanskému staršiemu, ktorý bol zároveň
kantorom v nedeckom kostole. Veľkou spoločnou záľubou
manželov Olejarčíkovcov je spev a tanec. Obaja boli donedávna aktívnymi členmi súboru Veselica. Možno aj to ich
k sebe pritiahlo. Ako povedal Valent, rozhodnutie, ktoré
urobili pred šesťdesiatimi rokmi, bolo správne.
Po svadbe sa dali do práce na svojom gazdovstve, ktoré
nebolo malé. Mali dvoch synov, ktorí zomreli ako maličké deti a neskôr sa im narodili František a Helena. Popri
práci si vždy našli čas, aby sa
s deťmi pozhovárali, alebo
si spolu zaspievali. Spev ich
sprevádza po celý život a svoju vášeň k hudbe a tradovaniu
folklórnych zvykov preniesli aj
na svoje deti. Spolu so svojimi
deťmi neraz vystupovali pred
publikom. Tým sa utužovali aj
vzťahy v ich rodine. Ešte väčšiu radosť mali, keď zistili, že
ich dcéra Helena sa vydala za
krajana z Vyšných Lápš, ktorý bol tiež členom súboru vo
svojej obci. Aj pre ich zaťa to
bola radosť, že mohol spolu
s manželkou tancovať v tom
istom súbore. Mária a Valent
sa dočkali momentu, že účinkovali v súbore spolu s vnukom, čo bolo pre nich veľkou
radosťou.
Počas rozhovoru sme sa
dozvedeli, že aj oni vycestovali na isté obdobie do USA
za prácou, keďže chceli pomôcť deťom. Okrem gazdovania Valent chodil v zime
pracovať do štátnych lesov.
Spoločný život im ubiehal pri práci, starostlivosti o gazdovstvo, deti a neskôr vnukov. Snažili sa podporovať
svoje snaženia a pomáhať si navzájom. Mária bola desať rokov doručovateľkou nášho časopisu. Potom jej to
zdravotný stav už nedovoľoval, a tak musela roznášanie Životov odovzdať do rúk mladších. Vďaka účinkovaniu vo folklórnom súbore Veselica, s ktorým cestovali do zahraničia,
pozreli si aj kus sveta. Spev a tanec v ich podaní obdivovali
o. i. na Slovensku, v Čechách, vo Francúzku. V súčasnosti
ich deti bývajú v USA. Jubilanti majú päť vnučiek a dvoch
vnukov, ktorí sú ich pokladom a udržiavajú s nimi blízky
kontakt. Pochválili sa, že sa dočkali už aj pravnučky. Do ďalších rokov im  prajeme veľa radosti, veselosti a zdravia.
3/2014

Rubínová svadba
autor DOROTA MOŚ
Irena a Ján Kašickí z Nedece sú ďalšími jubilantmi, ktorí
17. februára oslávili 40. výročie svadby. Obidvaja pochádzajú
z Nedece a boli vychovaní v slovenskom duchu.

I

rena sa narodila 7. novembra 1954 v rodine Agneše a Jozefa Braviakových. Má dvoch súrodencov, sestru Annu,
ktorá býva v Slovenskej Vsi a brata Andreja, ktorý býva
v rodnej obci.
Ján sa narodil 7. júna
1948 v rodine Rozálie
a Jozefa. Mal štyroch súrodencov. Sestra Mária
a brat Jozef už zomreli.
František býva v Cho
rzowe a Štefan v Spojených štátoch amerických.
Irena navštevovala
Základnú školu v Nedeci, rovnako ako jej manžel. Ján musel rýchlo
dospieť, lebo keď mal
10 rokov, zomrel mu
otec. Strata otca bola
preňho veľmi ťažkou a to v takom mladom veku, práve keď
ho veľmi potreboval. - Je ťažké žiť bez otca, - povedal Ján,
- nikto nepovie, ako konať a nemá kto poradiť. Človek sa
musí učiť na vlastných chybách.
Obidvaja manželia pochádzajú z roľníckych rodín a od
mladosti pracovali na gazdovstve. Najprv u svojich rodičov
a neskôr už na svojom. Okrem toho Ján pracoval 15 rokov
na hrade v Nedeci-Zámku pri jeho opravách. Irena v tom

čase dohliadala na dom a vychovávala troch synov: Andreja, Marka a Krištofa.
Ich veľkou záľubou bol a stále je spev a tanec. Ján bol
od skorej mladosti členom folklórneho súboru Veselica.
Do tohto súboru patrila neskôr aj jeho manželka. Po narodení detí Irena už pomenej vystupovala so súborom, ale
keď bola príležitosť a mal sa kto o deti postarať, tak aj ona
cestovala na vystúpenia. S nostalgiou spomínajú cesty do
Francúzska, Čiech, na Detvu na Slovensku a samozrejme aj
vystúpenia v Poľsku. Ján spomína, že hlavne cez leto bol
veľmi unavený prácou na gazdovstve a na hrade, ale keď
prišiel večer, rád utekal na nácvik. Často mu aj manželka
zazlievala, že si mal radšej oddýchnuť doma.
Jednako ho účinkovanie
v súbore veľmi bavilo
a ani necítil tú celodennú únavu. Láska k folklóru je uňho obrovská
a dáva mu veľkú radosť.
Ján spolu s manželkou
Irenou si vždy radi nájdu čas na účasť na folklórnych podujatiach
aspoň ako diváci. Každá
príležitosť zaspievať si
a zatancovať je nimi vítanou.
Manželia majú spoločnú záľubu, a to lásku k spišskému folklóru, ktorý je prítomný v ich srdciach po celý život. Po všetky dni spoločnej
cesty životom im nesmiernu radosť robí tanec a spev, ktorý im dával vždy chuť do života i prekonávania všetkých
ťažkostí. Do ďalších rokov spoločného života prajeme
manželom pevné zdravie, čo najmenej starostí a veľa radostí v každodennom živote a ešte aj to nejaké vystúpenie
spolu so súborom.

Bohatá kolekcia archeologických nálezov
V Archeologickom múzeu vo Varšave sa za mimoriadneho záujmu poľskej odbornej i laickej verejnosti uskutočnila vernisáž rozsiahlej výstavy „Archeologické poklady zo
zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach“.  Výstava,
pripravená pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v
Poľsku Vasila Grivnu a maršalka Mazovieckeho vojvodstva
Adama Stružika, predstavuje výber vyše 150 najvzácnejších a najzaujímavejších kolekcií archeologických nálezov
prezentujúcich kultúrne bohatstvo jedného z najstarších
fondov múzea. K výstave bol vydaný vyše 200-stranový
poľsko-anglický katalóg dokumentujúci unikátne zbierkové nálezy z územia dnešného Slovenska od V. tisícročia
p.n.l. až do XVII. storočia.  
Výstavu, ktorej expozíciu v hlavnom meste Poľskej republiky pripravilo Archeologické múzeum vo Varšave v
spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a
Slovenským inštitútom vo Varšave, si budú môcť záujemročník 56

covia prezrieť do polovice apríla tohto roku. Podľa slov riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave Milana Novotného
sa pripravuje následná prezentácia tejto veľmi zaujímavej
výstavy  v Archeologickom múzeu v Poznani. (Ľ. Miller)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Horčičné zrnko
spracoval THDR. VIKTOR PARDEĽ
9. 3. 2014
1. pôstna nedeľa
(Mt 4, 1 – 11)
Po krste v Jordáne viedli Ježišove kroky na púšť. Tam sa
modlil a postil. Keď na štyridsiaty deň pôst končil, prišli pokušenia, aby sa Ježiš zachoval egoisticky. Aby si pričaroval
pokrm a premenil kamene na chlieb. Aby prejavil pýchu
a zhodil sa z chrámu, alebo aby zatúžil po moci a stal sa
kráľom národov. „Ak si Boží Syn, povedz kameňom, ...vrhni
sa dolu..., ...pokloň sa mi, toto všetko ti dám...“ Zlý duch si
trúfol na Božieho Syna.
Pokušenie na hriech sa nás bytostne dotýka. Samozrejme, že má inú podobu, ako to bolo v prípade Pána Ježiša.
Diabol útočí na naše slabé stránky. Neznesie, že sme Božími deťmi a navyše vykúpenými Božími deťmi. Položme
si otázku: Bol Ježiš zoslabnutý po dlhom pôste? Mal preto
diabol väčšiu nádej na úspech? Na prvý pohľad áno. V skutočnosti to bolo inak. Ježiš sa pôstom vzdal dovolených
vecí. Mohol jesť. Je to jedna zo základných telesných potrieb. Vzdal sa kontaktu s druhými a bol 40 dní sám. Ten
tiež človek ako spoločenská bytosť potrebuje. Ježiš sa zriekol čohosi, čo je dovolené, nie zakázané. Ak sa zriekame
toho, čo je dovolené, vzrastá v nás schopnosť zrieknuť sa
čohosi, čo je zakázané – hriešne. Vďaka pôstu vzrastá v nás
odolnosť voči pokušeniam a imunita voči hriechu.

16. 3. 2014
2. pôstna nedeľa
(Mt 17, 1 – 9)
Premenenie sa odohralo na vrchu Tábor. Byť svedkom
takejto udalosti by nikoho nenechalo chladným. Určite to
tak bolo aj v prípade Petra, Jakuba a Jána. Lenže za tým nasledovala opäť šedá každodennosť. Z času na čas sa udial
nejaký zázrak, no inak iba kázanie a putovanie. Možno si
už na to apoštoli zvykli. Jeden deň ako druhý. Navyše začínajú sa opakovať slová o utrpení, o zabití a  vstaní zmŕtvych. Nerozumeli, o čo ide, a skôr ich to zarmucovalo, keď
počuli Ježiša takto rozprávať. Keď to neskôr zažili, vtedy
už rozumeli a po zoslaní Ducha Svätého prijali ako svoju
cestu.
Šedá každodennosť je v prevažne i našou cestou do večnosti. Ale aj nám sa stáva, že sme občas vytrhnutí z tohto
kolobehu dní zážitkom, v ktorom pocítime Božiu blízkosť,
akoby jeho láskyplný dotyk. Zdá sa, že to k nám zostúpilo
samo nebo. Namiesto všedného dňa prežijeme sviatočný.
Z takých dní treba preniesť čo najviac do dní všedných, aby
sme sa preniesli cez chvíle neúspechu, sklamania, zápasu
10
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so sebou samým, aby natrvalo obohatili náš život. Život je
totiž procesom dozrievania, cez všetky udalosti, ktoré sa
v ňom odohrajú. Nič sa nestane bez toho, aby Boh o tom
nevedel a nemohlo to poslúžiť našej vnútornej premene.
Všetko je to nasmerované k nášmu konečnému premeneniu a osláveniu v nebi.

23. 3. 2014
3. nedeľa v Cezročnom období
(Jn 4, 5 – 42)
Starší kňaz vyprevádzal ľudí, ktorí ho navštívili. Poďakoval im za návštevu, ale zároveň sa ospravedlnil, že im
nepovedal nič súvislé a obzvlášť hodnotné. Iba sa posťažoval, čo ho trápi a to bolo všetko. Mal výčitky z toho, že čas
stretnutia nevyužil na to, aby sa prejavil ako kňaz, ktorý
má ohlasovať nielen v kostole z kazateľnice, ale vydávať
svedectvo slovom i príkladom vždy a všade. Našimi slovami, naším rozprávaním môžeme urobiť veľa dobrého, ale
aj zlého. V ťažkých situáciách, vo vypätých chvíľach nervozity, hnevu, vtedy je to obzvlášť namáhavé, zachovať „pôst
jazyka“. Čo všetko zaznie z úst v rodinách? Čo všetko počujú deti od svojich rodičov, rodičia od svojich detí...?
Evanjelium ukazuje stretnutie Ježiša so Samaritánkou,
ako majstrovsky s ňou rozpráva. Rozhovor spôsobí jej obrátenie. Ona sama sa náhle stáva ohlasovateľkou v Samárii
a volá ľudí, aby sa šli pozrieť na Ježiša. Vnímať a používať
reč, slovo ako Boží dar je ťažké, ale potrebné.

30. 3. 2014
4. pôstna nedeľa
(Jn 9, 1 – 41)
Pred pár rokmi jeden vysokoškolák prišiel na istý čas
o zrak. Študoval chémiu a pri jednom pokuse mal úraz. Do
očí sa mu dostala kyselina. V martinskej nemocnici na očnom oddelení strávil niekoľko mesiacov, kým sa mu akotak začal zrak zlepšovať a videl aspoň niečo jedným okom.
Vtedy ho oslovila obetavá starostlivosť jednej zdravotnej
sestry. Spýtal sa jej, kde na to berie silu. Dostal odpoveď,
že v kostole pred bohostánkom. Svedectvo tejto sestry
spôsobilo v jeho živote veľkú zmenu. V martinskej nemocnici sa mu neuzdravil iba telesný zrak. Uzdravil sa mu duchovný zrak. Objavil Boha. Dovtedy bol totiž presvedčený
ateista.
Koľko vidíme duchovným zrakom? Je jasný, alebo zakalený? Ak sa niekomu zhoršuje zrak, vidí čoraz menej, osoby a predmety, ktoré sú blízko neho alebo iba seba. Zakalený duchovný zrak spôsobuje čosi podobné. Som čoraz
krátkozrakejší. Vidím iba seba a svoje potreby, sledujem
svoje ciele. Idem za svojím za každú cenu a beda, aby sa mi
niekto postavil do cesty. Nikoho nevidím, nikto ma nezaujíma. Chceme mať jasný pohľad, či až tak nevadí, keď sa
skracuje diaľka a jasnosť môjho duchovného pohľadu?
3/2014

Jubilujúci kardinál Jozef Tomko
spracovala AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Slovenský národ má vo svojich radoch veľkú osobnosť, ktorou
je rodák z horného Zemplína, z obce Udavské pri Humennom, kde
sa 11. marca 1924, pred 90 rokmi narodil jeho Eminencia kardinál
Jozef Tomko. Je svetoznámou osobnosťou. Do povedomia veriacej verejnosti vo svete vstúpil v roku 1979, keď ho Ján Pavol II.
vysvätil za biskupa a vymenoval za generálneho tajomníka celocirkevnej Biskupskej synody. Význam jeho osobnosti však stúpol
ešte viac, keď ho Svätý otec v roku 1985 vymenoval za kardinála
a poveril ho funkciou prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Toto pápežovo gesto bolo veľkým darom katolíckej cirkvi
na Slovensku a aj darom celému slovenskému národu. Zrejme
nie náhodou sa tak stalo symbolicky práve v roku 1100. výročia
úmrtia sv. Metoda.

Štúdia a pastoračná činnosť

Kardinál Tomko sa pre službu v Pánovej vinici rozhodol
ešte ako sextán na michalovskom gymnáziu keď v študentskom časopise napísal: - „Ja si myslím, že najlepšie budem
zastávať svoju úlohu ako kňaz... Už i samo pomyslenie, že
kňaz môže pracovať podľa hesla Za boha a za národ je dôvodom veľmi pádnym a vlieva mi nadšenie do žíl. Kňaz má
najlepšie možnosti nájsť cestu k úprimnému srdcu nášho
ľudu a s ním spolupracovať... Cítim ťažkosti kňazského stavu, ale neľakám sa ich.“
Teológiu začal študovať Jozef Tomko na Rímsko-katolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej
univerzity Istropolitany v roku 1943, odkiaľ ho ako jedného z najschopnejších študentov vyslali na ďalšie štúdia do
Ríma. Slovenskí bohoslovci boli v tejto dobe v Ríme chovancami pápežského kolégia sv. Jána Nepomuckého, ktoré ešte
v roku 1929 zriadil episkopát Československej republiky.
Nadaný Jozef Tomko štúdium v Ríme absolvoval bez
ťažkostí. Po vysvätení za kňaza v roku 1949 pokračoval vo
vzdelávaní na slávnej Gregoriánskej univerzite, kde získal
postupne tri doktoráty – z teológie (1951), filozofie (1956)
a z cirkevného práva (1961). Habilitačné práce sú dôkazom
jeho jazykového talentu – prvú dizertačnú prácu napísal
po latinsky, druhú v taliančine a tretiu v nemčine. O tom,
že jeho slovenčinu by mu mohli závidieť mnohí, sa možno
presvedčiť i teraz pri jeho verejných vystúpeniach.
Okrem práce vo Vatikáne, kde pôsobil v Kongregácii pre
vieroučné otázky, Kongregácii pre učenie viery a mravov,
i ako reprezentant Svätej Stolice na ekumenických stretnutiach o teológii manželstva a o miešaných manželstvách,
vložil Jozef Tomko v rokoch 1960 - 1963 všetok svoj voľný
čas a energiu do práce na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Bolo potrebné prekonať
obrovské námietky zo strany českých katolíckych kruhov
a nesmierne prekážky politické, administratívne a finančné. Je to významná činnosť slovenských kňazov v emigrácii
a podielu Jozefa Tomka na nej. Práve z Ústavu sv. Cyrila
a Metoda v Ríme bola zasielaná slovenská katolícka literatúra krajanom po celom svete a v tom aj na Spiš i Oravu.
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Popri všetkej tejto činnosti
a pracovných misiách po
celom svete stihol napísať
ešte celý rad pozoruhodných teologických diel.
V júli 1979 pápež Ján
Pavol II. vymenoval J. Tomka za arcibiskupa. Obrad
vysviacky uskutočnil osobne sám pápež na sviatok patrónky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 1979 ako priateľské
gesto voči novému biskupovi a svoj prejav úcty a obdivu
k trpiacej cirkvi na Slovensku. Za svoj biskupský znak si s
pomocou spolubratov vyvolil zemeguľu, v jej srdci je zasadený dvojramenný cyrilometodský kríž na troch vŕškoch
a nad ním sú tri ľalie. Pod erbom je jeho motto, inšpirované sv. Pavlom: „Ut Ecclesia aediﬁcetur“, čiže „Aby sa
Cirkev vzmáhala“. Tri symboly naznačujú, akú Cirkev chce
budovať: katolícku, svetovú (zemeguľa), slovenskú, cyrilometodskú (kríž na trojvrší) a diecéznu, košickú (tri ľalie, z
ktorých jedna je zakrytá krížom).
Tí, čo sledovali jeho cesty a pracovné vypätie, vedeli, že je kandidátom na kardinálsku hodnosť. Stalo sa tak
25. mája 1985, čo aj naši krajania prijali s veľkou radosťou.
Na Slovensko sa vrátil v roku 1989, aby vysvätil nového spišského biskupa Františka Tondru, čo bolo náznakom
meniaceho sa postoja štátu k cirkvi. Vystúpil na zasadnutí
pléna Slovenskej národnej rady 21. apríla 1991. Slovenská
verejnosť mala vtedy po prvý raz možnosť vidieť slovenského kardinála. Vo svojom prejave zdôraznil návrat ku koreňom našej kresťanskej cyrilo-metodskej minulosti.
Za hrdý a sebavedomý prístup k slovenskému pôvodu
i národu a vysokú intelektuálnu úroveň svojej vedeckej
práce získal viaceré ocenenia. Dňa 29. marca 1995 na Bratislavskom hrade slávnostne prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky Rad bieleho dvojkríža I. stupňa. Univerzita Komenského mu v poradí ako osemdesiatemu udelila
čestnú vedeckú hodnosť doktor filozofických vied honoris
causa. Bolo to výrazom ocenenia celosvetového významu
jeho práce pre evanjelizáciu národov, prínosu v oblasti
teológie manželstva a zmiešaných manželstiev i jeho podielu na vedeckom formovaní nových generácií teológov.
UK ním zároveň vyjadrila úctu a obdiv výraznej osobnosti,
svojmu krajanovi, ktorého si vysoko vážia vo svete. Za prínos v rozvoji kultúry, vzdelania a humanity na Slovensku
mu 11. decembra 2001 udelila Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach čestný doktorát. Pri
príležitosti jeho životného jubilea (80 rokov) mu Trnavská
univerzita v Trnave udelila čestný doktorát. V apríli 2006
mu bol udelený titul Doctor honoris causa Katolíckou univerzitou v Ružomberku.
Pri príležitostí pekného životného jubilea prajeme jeho
Eminencii kardinálovi Jozefovi Tomkovi božie požehnanie
pri osievaní pôdy ľudských sŕdc, aby v hojnom počte vzklíčili na nej slová evanjelia.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Poľsko-slovenská administratíva farností
Spišského Zamaguria
(Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu) v rokoch 1939 – 19481 I.
autor PROF. ZW. DR. HAB. JOZEF ČONGVA
V rokoch 1926 – 1939 spišský dekanát pozostával z dvanástich farností, v tom z deviatich spišských a troch podhaľských. Ich farármi, resp. administrátormi, boli – až na jednu výnimku – poľskí kňazi, ktorých mená sú uvedené v tabuľke
1. Údaje sa týkajú roku 1939 do zmeny hranice v septembri.

Maniowy

Niedzica

Nowa Biała

Trybsz

Antonius
Haczek

Franciscus
Mos

Joannes
Gullielmus

Krempachy
Franciscus
Mos

Joannes
Chrobakiewicz

Kacwin
Josephus
Świstek

Łapsze
Wyżne

Jurgów
Antonius
Sikora

Stanislaus
Wciślak

Harklowa
Albinus
Marszałek

Łapsze
Niżne

Frydman
Josephus
Pitorak

Stanislaus
Wciślak

Bukowina
Blasius Łaciak

Farnosti

Tabuľka 1: Zoznam farárov (administrátorov) spišského dekanátu do zmeny poľsko-slovenskej hranice v septembri 1939. In: Elenchus venerabilis cleri Archidioeceseos Cracoviensis pro Anno Domini 1939. Cracoviae : Typis Drukarnia Polska, 1939, s. 125-129.

Územné a personálne zmeny nastali na začiatku septembra 1939, v súvislosti so zmenou poľsko-slovenských
hraníc. V dňoch prvého až tretieho septembra 1939 Slovenská republika inkorporovala 14 obcí spišského Zamaguria, ktoré pripadli Poľsku v lete 1920, ako aj dve obce,
Javorinu a Lesnicu, zabraté Poľskom v jeseni 1938. Túto
novú faktickú hranicu zlegalizoval neskôr ústavný zákon č.
325/39 Sl. z. z 22. decembra 1939 o inkorporácii územia,
ktoré po roku 1918 bolo pripojené k bývalej Poľskej repub1
Osemnásť farností spišského Zamaguria patrilo vždy do Dunajeckého
dištriktu (Districtus Dunavicensis). V roku 1872 bol podelený na:
Dištrikt   Staroveský (Districtus Ó-falvensis) a Dištrikt Nedecký (Districtus
Nedecensis). Každý z nich pozostával z deviatich farností. V dôsledku
hraničných zmien v Európe po 1. svetovej vojne, včítane hraníc medzi
Poľskom a Československom, sa stal celý nedecký dištrikt súčasťou
Krakovskej arcidiecézy. Krakovský Elenchus ho dôsledne evidoval ako
Dekanát Spišský (Dziekanat Spiski). Spišský dekanát zväčšil svoje územie
v roku 1926 pripojením, arcibiskupom S. A. Sapiehom, do pôvodných
deviatich spišských farností troch farností Podhalia (Bukowina, Harklowa,
Maniowy), čím počet jeho farníkov narástol z 8660 (v roku 1925) do 20137
(v roku 1926). Zmeny poľsko-slovenskej hranice v septembri 1939 sa dotkli
aj cirkevnej administratívy spišského dekanátu: tri farnosti Podhalia ostali
v Poľsku; desať farností nedeckého dištriktu (deväť pôvodných a Veľká
Franková) sa vrátilo do Spišskej diecézy. Obnovený v roku 1945 Spišský
dekanát bol, ako súčasť Krakovskej arcidiecézy, totožný s pôvodným
nedeckým dištriktom, keďže nezahŕňal Veľkú Frankovú, a tri farnosti
(Bukowina, Harklowa, Maniowy) bývalého Spišského dekanátu z obdobia
1926 – 1939. Za informáciu o rozdelení dunajeckého dištriktu ďakujem dr.
Františkovi Žifčákovi a prof. Jozefovi Šimončičovi.
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like.2 Na základe komplikovaných diplomatických vyjednávaní, ktoré opísal doc. Ivan Chalupecký3, sa spišskému
biskupovi podarilo získať cirkevnú jurisdikciu – aj pri razantnej opozícii kardinála Sapiehu – najprv, 17. septembra
1939, nad farnosťami ukoristenými Poľskom po Mníchove,
a potom, 22. septembra 1939, nad deviatimi farnosťami
bývalého spišského dekanátu. Do času získania cirkevnej
jurisdikcie biskupom Jánom Vojtaššákom prislúchala výlučná právomoc krakovskému ústrediu. Personálne zmeny
v cirkevnej administratíve spišského Zamaguria nenastali
okamžite po zmene jurisdikcie.
To znamenalo, že v období od 1. septembra 1939 do
apríla 1940 v deviatich zamagurských farnostiach pôsobili
naďalej šiesti poľskí kňazi. Krakovský Elenchus na rok 1939
uvádza tieto mená administrátorov zamagurských farností: Josephus Pitorak (Frydman), Antonius Sikora (Jurgów),
2
Slovenský zákonodarca sa nevyvaroval omylu v titule i v § 1
decembrového ústavného zákona, keďže v prechodnom období (od počiatku
novembra 1918 do polovice augusta 1920) uvedené územia nepatrili Poľsku
ani de iure, ani de facto. Porovnaj CIĄGWA, J.: Slovenský právny systém na
severnom Spiši v rokoch 1939 – 1945. In: Terra Scepusiensis. Stav bádania
o dejinách Spiša. Stan badań nad dziejami Spiszu. Levoča – Wrocław :
Slovensko-poľská komisia humanitných vied Ministerstva školstva SR,
Kláštorisko n. o. – Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 927.
3
CHALUPECKÝ, I.: Jurisdikčné vzťahy medzi Spišským biskupstvom
a Krakovským arcibiskupstvom na územiach odstúpených v rokoch 1920
a 1938 Poľsku. In: I. Chalupecký (ed.): Biskup Ján Vojtaššák. K jeho verejnej
a politickej činnosti. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009, s. 113-123.
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Josephus Świstek (Kacwin), Franciscus Mos (Krempachy, Nowa Biała), Stanislaus Wciślak (Niżne Łapsze, Wyżne Łapsze), Antonius Haczek (Niedzica), Joanes Gullielmus (Trybsz).4 V dvoch farnostiach   (Krempachy a Nowa
Biała) administroval, ako doposiaľ, len jeden slovenský
dušpastier, tribšský rodák  František Móš.5
Jurgovský rodák, kňaz Jozef Vojtas (1906 – 1977), počas
2. svetovej vojny dekan nedeckého dištriktu, uvádza v svojich spomienkach čiastočne odlišné – ešte v roku 1939 –
mená poľských kňazov a farností, ktorými administrovali:
Jozef Dlugopolsky (Fridman), Jan Wilhelm (Tribš), Jozef
Pitorak (Vyšné Lapše), Anton Sikora (Jurgov), Stanislaw

Citované rozdiely v nacionáliách poľských administrátorov sú výsledkom rôzneho času vzniku prameňov. Zdá sa
totiž, že krakovský Elenchus vyšiel tlačou v prvej polovici
roku 1939, kým dekan Vojtas sa odvoláva na udalosti zo
septembra 1939. Je preto evidentné, že medzičasom krakovský kardinál previedol určité personálne zmeny v administratíve spišského dekanátu.
Už od začiatku septembra 1939 bol bývalý spišský dekanát, v jeho hraniciach do roku 1926, takmer totožný
s nedeckým dištriktom, ako ho popisuje spišský Schematismus z roku 1940. Jediný rozdiel spočíval v tom, že do
nedeckého dištriktu pribudla desiata farnosť, a to Veľká

Vyšné
Lapše
Stanislaus
Wciślak

Josephus
Vojtas

Josephus
Pitorak

Josephus
Vojtas

Joannes
Ovšonka

Josephus
Pitorak

Veľká
Franková
Josephus
Vojtas

Josephus
Gonsorčk
Joannes
Kubičár

Josephus
Vojtas

Tribš
Joannes
Gullielmus

Franciscus
Móš
Franciscus
Móš

Joannes
Gullielmus

Nová
Belá
Franciscus
Mos

Stanislaus
Wciślak
Simon
Záchora

Franciscus
Mos

Nižné
Lapše
Stanislaus
Wciślak

Josephus
Šwistek
Michael
Kubičiar

Stanislaus
Wciślak

Franciscus
Móš
Vacat
*****

Josephus
Šwistek

Antonius
Haczek

Nedeca

Krempachy
Franciscus
Mos

Alexander
Romer
Ignatius
Lihosith

Franciscus
Mos

Kacvín
Josephus
Świstek

Antonius
Sykora

1944****

Antonius
Bakesz

Alexander
Romer

Jurgov
Antonius
Sikora

Josephus
Długopolski

Antonius
Sikora

1940***

Josephus
Farbarik

1939**

Josephus
Pitorak

1939*

Josephus
Długopolski

Roky

Fridman

Farnosti

Tabuľka 2: Zoznam farárov (administrátorov) Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu v rokoch 1939, 1940 a 1944. In: * Elenchus ... pro Anno Domini 1939. Cracoviae 1939. s.
125-130...; ** VOJTAS, J.: Osvedčenie..., s. 235; *** Schematismus Almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno a Christo nato MCMXL. Ab erecta Sede Episcopali 164. 1940, s. 50-54. (Vydaný
na začiatku roku 1940 Schematismus neuvádza mená slovenských dušpastierov, lebo títo boli disponovaní spišským biskupom až po 30. apríli 1940, keď poľskí kňazi už nemali
jurisdikciu na farách nedeckého dištriktu). V rokoch 1941, 1942, 1943 Schematismy neboli vydané; **** Schematismus ... pro Anno a Christo nato MCMXLIV. Ab erecta Sede Episcopali
168. Tipis Lev Ružomberokensis, s. 88-95; ***** Úplný text: „Parochus vacat (procuratur per Adstorem Nova Belaensem).“ In: Schematismus Almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno
a Christo nato MCMXLIV. Ab erecta Sede Episcopali 168. Tipis Lev Ružomberokensis, s. 91.

Wcislak  (Nižné Lapše), Jozef  Świstek (Nedeca) a Aleksander Romer (Kacvín).6
4
Elenchus venerabilis cleri Archidioeceseos Cracoviensis pro Anno
Domini 1939. Cracovia : Typis Drukarnia Polska, 1939, s. 125-130.
5
CIĄGWA, J. – MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, M.: Slovenský kňaz z Tribša
František Móš. In: I. Chalupecký (ed.): Z minulosti Spiša XIX., Levoča :
Spišský dejepisný spolok, 2011, s. 31- 41.
6
VOJTAS, J.: Osvedčenie. V Ľubici 14. októbra 1966, s. 2. Dokument
publikoval - ako prvý - in extenso GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945 – 1947. In: Ľ. Molitoris (ed.): Almanach Slováci v Poľsku. XI.,
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 234-240; Spomenutý prameň
citujeme tiež v našej štúdii (CIĄGWA, J.: Kościół Krakowski a prawa językowe
mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 1920 – 2005. In: Cuius regio, eius
religio. II. Wyd. Lublin : KUL, 2008, s. 267-298. Číslovanie strán Osvedčenia
sme prevzali z publikácie M. Gareka.

ročník 56

Franková. Tri podhaľské farnosti, a dve filiálky, pripojené
k spišskému dekanátu v roku 1926, ostali v dôsledku zmeny hraníc v Generálnom gubernáte, teda mimo územia
Slovenskej republiky. Odpojenie poľských farností od nedeckého dištriktu bolo dôsledkom novej slovensko-poľskej
hranice, a v žiadnom prípade nie administratívnych úkonov spišského biskupa. Vyššie spomenuté údaje (nacionálie kňazov a názvy farností, ktoré administrovali) prezentuje tabuľka 2.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
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ORÁVKA

Pôstne plátna v Orávke
spracovala LUCYNA BORCZUCH
foto KRYSTIAN WILK
Okrem unikátnej vo svetovom meradle polychrómie je kostol
v Orávke výnimočný vďaka pôstnym plátnam, ktoré sa tu nielenže nachádzajú, ale každý rok od čiernej nedele po Veľký piatok aj
používajú. V Orávke nájdeme 4 krásne historické ľanové plátna
pomaľované temperou. Zahaľujú sa nimi tri oltáre, hlavný a dva
bočné a do roku 2013 bolo zahaľované aj súsošie Ukrižovania
nachádzajúce sa nosnom tráme pod víťazným oblúkom v strede
kostola. Najstaršie plátno je viditeľne datované na rok 1676,
ostatné tri pochádzajú zo začiatku 19. storočia.

A

ká je genéza používania plátien v pôste? Podľa
dp. Andrzeja Klimeka je viacero odôvodnení. U časti odborníkov prevláda názor, že vyplývalo z akejsi
nutnosti, aby si pospolitý, negramotný ľud uvedomoval
pôst, ďalší autori sa odvolávajú na ranokresťanskú prax
verejného pokánia, počas ktorého kajúcnici boli rituálne
vyhadzovaní z chrámov na začiatku veľkého pôstu. V istom
momente sa táto prax prestala používať, pretože všetci veriaci si na znak pokánia nechávajú na začiatku pôstu posypať hlavu popolom, a týmto spôsobom prijímajú pokánie
na celý pôst. A keďže sa odstúpilo od praxe vyhadzovania, plátna mali symbolizovať oddelenie od Boha, ľudský
hriech a Božiu nedostupnosť práve vďaka zahaleným oltárom, sochám a krížom až do momentu, pokiaľ sa boží ľud
nezmieri s Bohom počas Veľkonočných sviatkov.
Podľa Volkera Dudecka tradícia zahaľovania presbytéria v období od popolcovej stredy až po veľký týždeň bola
v stredoveku veľmi častá. Týmto boli veriaci oddelení od
liturgických činností pri oltári. Telesný pôst bol doplnený
zrakovým. Zo začiatku boli zahaľujúce plátna biele alebo

Pôstne plátno znázorňujúce Sedembolestnú Pannu Máriu
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fialové, v neskoršom období boli na plátnach zobrazované
výjavy z Biblie. Boli akýmsi prostriedkom na rozjímanie, na
druhej strane slúžili na edukáciu pomocou obrazov. Marek
Polański opisuje, ako vyzerali v pôstnom období liturgické
obrady. Veriaci počuli kňaza, videli jeho tieň i presvitajúce
svetlo sviec. Takýmto spôsobom umŕtvovali ducha spolu
s umŕtvovaním tela prostredníctvom pôstu.
Hanna Pieńkowska popísala pôstne plátna v Orávke
v roku 1975 nasledovne: „pôstne plátno, ktoré autorka
v poslednom čase našla v kostole v Orávke, je označené
monogramom AB a datované podľa roku 1676, ktorý je
na ňom umiestnený. Maľované plátno sa štýlovo nezhoduje s polychrómiou kostola, je však dielom s vysokou
umeleckou hodnotou a silným prejavom. Citát z proroctva
Jeremiáša ešte viac prehlbuje pôstny zmysel obrazu:
„Dcéra môjho ľudu, opáš sa vrecovinou a váľaj sa v
popole, sťa nad jedináčikom drž smútok, prehorkú žalobu”
(Jer 6,26). Expresia pôstneho plátna je predovšetkým
efektom hĺbky čierneho pozadia kompozície – nie je ono
namaľované, ale plátno v celku bolo napustené čiernou
farbou. Všetky postavy i Arma Christi (Kristove zbrane – barokový pojem pomenovávajúci všetky nástroje umučenia
Krista) sú namaľované šľachetne a v dobrých proporciách,
jasne vynikajú na tmavom pozadí so svojou dokonalou
koloristikou odtieňov ružovej, zelenej, šedej i slabomodrej
farby. Majstrovské narábanie štetcom a výrazný cit pre
farby je viditeľný na lepšie zachovaných fragmentoch
plátna, ako napríklad na spievajúcom kohútovi, ktorého
perá ľahko poznačené dotykom štetca hýria farbami,
a realistické znázornenie priťahuje zrak. Hodnota plátna
je o to vyššia, že po dnešné časy sa zachoval veľmi malý
počet maľovaných veľkopôstnych plátien. Podobné, veľmi
krásne plátna z 19. storočia sa v Orávke používajú aj na
bočných oltároch a na súsošie ukrižovania pod víťazným
oblúkom. Ich realistické stvárnenie však nie je natoľko presvedčujúce.”

Plátno „Pieta pod krížom”

Plátno je vysoké 4,80 ma široké 3,85 m
(18,48 m2). Používa sa na zahalenie obrazu
a zdobenia na hlavnom oltári. Na obraze namaľovaná vertikálna pieta zobrazuje Pannu Máriu
s jasnou, žiarivou aureolou, s hlavou jemne
nachýlenou vpravo. Panna Mária sa pozerá na
svojho utrápeného syna s mnohými ranami.
Ježiš na zobrazení má len opásané bedrá, je
čiastočne opretý o svoju matku, pravú ruku má
položenú na jej kolenách. Pieta je umiestnená
na obraze pod krížom v tvare písmena T, na
ktorého vrchole je upevnená tabuľka s troma
riadkami písmen, čitateľný je len spodný riadok
s nápisom INRI. Po oboch stranách stoja dvaja
anjeli s krídlami, oblečení do šiat a tuník, previazaných v páse. Na ľavej strane sa anjel pravou rukou dotýka sĺpa, ku ktorému je priviazaná
palica s remeňmi na konci (symbol bičovania),
na stĺpe stojí spievajúci kohút (pripomína zradu
sv. Petra). Anjel na pravej strane drží pravou ru3/2014

kou rebrík, na ktorom je nasadená tŕňová koruna, nad ktorou vidíme rukavicu a na treťom
šteblíku rebríka sú tri klince (symboly krížovej
cesty). O kríž sú opreté z pravej strany yzop so
špongiou naplnenou octom a z ľavej strany kópia Longinusa. Pod ramenami kríža sa vznášajú
dvaja anjeli, čiastočne ukrytí v oblaku. Vedľa
anjela na ľavej strane je číslo 16, pri pravom
anjelovi je časť textu. Hore na pravej strane sa
nachádza symbol slnka, na ľavej strane symbol
mesiaca, taktiež sú znázornené v oblakoch.
Plachta bola zhotovená v roku 1676, keď
bol farárom Vojtech Binkowicz vel Benkowicz
(jeho priezvisko je zapisované rôzne). Na plátne je viditeľný monogram AB, ktorým označoval predmety získané pre kostol. Je dosť možné, že sám zadovážil toto pôstne plátno pre
kostol v Orávke.

Plátno „Bičovanie Ježiša Krista ”

Pôstne plátno znázorňujúce kajajúca sa Mária Magdaléna

Plátno je vysoké 3,80 m a široké 3,36 m
(12,77 m2). Do roku 2012 bolo používané na zahalenie súsošia Ukrižovania pod víťazným oblúkom. Od roku 2013
má byť vešané na hlavnom oltári každý druhý rok.
Na plátne je namaľovaný Ježiš s jasnou, žiarivou aureolou nad hlavou, na obraze je len opásaný na bedrách,
už s krvavými stopami po bití. Stojí vedľa nízkeho stĺpa,
s hlavou schýlenou dole. Po obdivoch jeho stranách stoja
Pilátovi vojaci, ktorí sa zaháňajú trstenicami. Vojaci sú oblečení typovo do obdobia, v ktorom žil Ježiš.
Plátnom sa pôvodne zacláňalo súsošie Ukrižovania
pod víťazným oblúkom. Plátno je však dlhšie ako súsošie
a od roku 2013 sa toto súsošie nezahaľuje, pretože osoby
z chóru nevideli kvôli nemu na oltár. Je dosť možné, že sa
za týmto účelom používalo na oddelenie presbytéria od
chóru alebo od hlavnej lode, a nie ako teraz na zaclonenie
obrazu s celým zdobením hlavného oltára či spomínaného
súsošia pod víťazným oblúkom.

Plátno „Kajajúca sa Mária Magdaléna”

Plátno je vysoké 3,43 m a široké 2,05 m (7,03 m2). Používa sa obyčajne na zahalenie obrazu a zdobenia na pravom bočnom oltári. Svätica s aureolou nad hlavou, s rozpustenými, dlhými, zvlnenými vlasmi kľačí so zloženými
dlaňami, opretá lakťom o skalu, hľadí ponad otvorenú
knihu. Oblečená je do šiat s naberanými rukávmi, plášť jej
spadá okolo nôh. V diaľave na pravej strane vidieť nachýlený kríž a jasné lúče vychádzajúce z neba, po ľavej strane
mladý listnatý strom.

Plátno „Sedembolestná Panna Mária”

Plátno je vysoké 3,20 m a široké 1,95 m (6,24 m2). Používa sa na zahalenie obrazu a zdobenia na ľavom bočnom
oltári. Panna Mária s jasnou, žiarivou aureolou, znázornená ako bosá, chudá žena oblečená do jednoduchých šiat,
zviazaných v páse, so zvlneným zozadu plášťom, ktorý je
v časti viditeľný pooboch stranách. Sedem mečov s rukoročník 56

väťami má vbitých do srdca. Tri sú znázornené z ľavej strany a ostatné štyri z pravej. Symbolizujú sedem bolestí, ktoré  prenikli Máriino srdce: 1. proroctvo Simeona v chráme,
2. útek do Egypta, 3. strata dvanásťročného Ježiša v chráme,
4. stretnutie s Ježišom na krížovej ceste, 5. Ježišovo ukrižovanie a smrť, 6. Ježišovo snímanie z kríža, 7. pohreb Ježiša.
Čislo 7 je v biblickej reči symbolické a znamená plnosť.
Mária je znázornená medzi dvoma skalami, lakťom sa
opiera o skalu po ľavej strane obrazu. Utrápená tvár hľadí
smerom dole.
Kostol pôsobí hlbokým dojmom, keď sú oltáre zahalené. Prepych zlata i mnoho svätých na oltároch je zakrytých,
takže ich nevidíme a pozornosť sústreďujeme na utrpenie
Pána. Skúsme si  dodatočne k tomu predstaviť, že kedysi
nebolo toľko svetla v kostole.
Plátna z kostola z Orávky boli preskúmané a zakonzervované na začiatku 21. storočia, keď farnosť spravoval dp. Marek Młynarczyk. Plátna výrazne zničené kvôli
zlému skladovaniui ich veku boli zreštaurované a našité
na tenké čierne ľanové plátna, ktoré dp. farár Młynarczyk kúpil. Postaral sa taktiež o vhodnú úschovu nielen
plátien, ale i iných historicky vzácnych predmetov. Obnova plátien spočívala v ich očistení pomocou špeciálnych
rastlinných preparátov a následne na doplnení tempery.
Prácou sa zaoberali známi odborníci, historici umenia
a špecialisti na konzerváciu, ktorých do Orávky pozval
dp. farár. V 90. rokoch minulého storočia bol zahaľovaný
len hlavný oltár plátnom znázorňujúcim Kristovo bičovanie. Ostatné plátna neboli používané a najstaršie bolo výrazne poškodené. Od ukončenia renovácie môžeme znovu obdivovať všetky štyri. V Orávke sú pravdepodobne
tieto plátna používané od ich začiatku, teda prvé od roku
1676. Obdivovať ich môžeme od vigílie Smrtnej nedele
do stredy vo veľkom týždni. Tento rok budú teda zavesené od 5. do 16. apríla. Viac informácii na webovej stránke
www.orawka-kosciol.pl.
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In memoriam Severína Bizuba –
vyšnolapšanského primáša
autor DOROTA MOŚ
Uplynul už rok od smrti známeho po Spiši vysnolapšanského
primáša Severína Bizuba, ktorý rozveselil svojou hrou nejedno
publikum a odovzdal svoje nadanie mladším generáciám v rodnej obci a nielen tam.

F

olklórny súbor Hajduky z Vyšných Lápš a ľudová kapela Griglakovcov zorganizovali 1. marca t.r. v klubovni Spolku Slovákov Poľsku spomienkový večierok na
známeho primáša. Je to istého druhu poďakovanie za jeho
prínos pre rozvoj miestnej hudobnej tradície. Dnes práve

M. Bizub o svojom otcovi

16

vďaka Severínovi Bizubovi má folklórny súbor dobrú ľudovú kapelu, ktorej členov nacvičoval. A generačná niť sa odvíja ďalej, lebo členovia kapely už cvičia mladších záujemcov o ľudovú hudbu. Vďaka tomu clivé spišské, slovenské
i miestne melódie budú prinašať radosť ďalším.
Do klubovne bola pozvaná najbližšia rodina zosnulého primáša a obyvatelia obce. Svojou prítomnosťou poctila tento večierok aj ľudová kapela z Kacvína – A. Soja
a J. Paciga, ktorí poznali Severína Bizuba a jeho muzikantský kumšt.
Na úvod zahrala melódie z dielne S. Bizuba ľudová kapela Griglákovcov. Neskôr sa prítomní mohli oboznámiť so
životnými osudmi primáša Severína Bizuba. Napokon javisko patrilo kapele z Kacvína, ktorá zohriala divákov a po-

Spoločná hra kapiel spríjemnila večierok
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Severín Bizub

Dievčatá z FS Hajduky

zvala do spoločného spevu. Ľudové melódie vliali do duše
radosť všetkým prítomným. Vo veselej atmosfére si spoločne zahrali obidve kapely a sláčiky v rukách muzikantov
iba tak lietali. Členovia folklórneho súboru spievali s nadšením a táto veselosť sa niesla široko-ďaleko vyšnolapšanským chotárom. Po krátkom umeleckom programe sa
prítomným prihovoril najstarší Severínov syn Mieczysław,
ktorý poďakoval za zorganizovanie tohto večierka a o. i.
povedal: - Som veľmi rád, že si pamätáte na nášho otca,
pre ktorého hudba a spišské melódie boli celým životom.
Teším sa, že práve takýmto spôsobom si kapela a FS uctili
jeho pamiatku. Myslím si, že by sa určite potešil a aj by si
s vami zahral, ale teraz možno hrá tam hore aj so svojimi kamarátmi. Slová poďakovania odzneli tiež pre kapelu
z Kacvína, ktorej členovia sú jeho súputníci a kamaráti.
Spomienky na Severína porozprával aj J. Paciga z Kacvína, ktorý ho veľmi dobre poznal, pretože sa často stretávali. Porozprával o spoločne strávených chvíľach pri rozprávaní i hraní. V tejto priateľskej atmosfére sa spomínalo na
primáša, jeho veselú povahu a hudobný kumšt, ktorý ako
dedičstvo odovzdal nasledujúcim generáciám.

Účastníci večierka

ročník 56

Skromný, dobrosrdečný
a veselý človek, tak o ňom hovoria, tí, čo ho poznali. Narodil sa 17.10.1933 vo Vyšných
Lapšoch v slovenskej rodine
Valenta a Jozefíny rod. Majerčákovej ako tretie dieťa
so šiestich. Najstaršia sestra
Helena bývala v Červenom
Kláštore, brat Ján na Slovensku v Novej Dubnici. Z mladších súrodenci sa Mária vydala do Podvlka, Cecília ostala
bývať v rodisku a najmladší
brat Valent v Jaworznie.
Základnú školu vychodil v rodnej obci. Husle v ruke držal
prvýkrát vo veku štyroch rokov, tak spomínal svojim žiakom,
ktorým svoj majstrovský kumšt odovzdával.
Hudobné nadanie a ostatné koníčky zdedil po svojom otcovi.
Prvým učiteľom, ktorý ho učil hrať na husliach, bol práve jeho
otec Valent. Valent bol členom miestnej dychovej hudby, bol
huslistom a tiež miloval prácu s drevom, stolárčil. Základy stolárstva učil aj synov najmä v zime, keď bolo viac času. Lásku k hudbe odovzdával svojim deťom a v jeho dome vždy bola prítomná.
Severínovi učarili husle a prvé si urobil sám z jednoduchej dosky
a slačík z konských vlasov. Jeho otec si všimol nadanie syna pre
hudbu a lásku k husliam, preto aj začal rozvíjať jeho talent. Ako
mládenec chodil s otcom Valentom hrať po svadbách a keď bol
ešte mladš, chodili k susedom prihrávať pri páraní peria, či na
ostatky, kde bolo vždy veselo.
V roku 1959 sa zosobášil s Máriou rod. Zahorovou z Jablonky, ktorá bola učiteľkou a bola zamestnaná na základnej škole
vo Vyšných Lapšoch. Spoločne s manželkou vychovali štyroch
synov Mieczysława, Romana, Marka a Jána. Popri neveľkom
gazdovstve Severín stolárčil, vyrábal nábytok a tiež vyrezával
hlavne na úžitkových veciach na skriniach či hodinkách. Koncom 60. rokov a 70. roky aktívne pôsobil vo Vyšných Lapšoch
folklórny súbor, ktorému so svojou kapelou prihrával primáš
Severín. Bol to čas najväčšieho rozkvetu kultúrneho života vo
Vyšných Lapšoch. Aktívnu účasť na tom mala činnosť klubovne. Kapela spolu so súborom sa zúčastňovala rôznych súťaží
a festivalov, napr. v Myślcu nad Popradom, Kazimierzu Dolnym,
v Żywci, z ktorých prinášali viaceré ocenenia. Severín okrem
aktívnej hry a školenia hry na husliach ešte ich aj vyrábal. Práca s drevom bola jeho ďalším koníčkom, ktorému venoval veľa
času a občas niečo privyrobil. Popri dlátkach mal vždy po ruke
púzdro s husľami a pre relax si na nich zahral. Husle boli pri
ňom celý život vždy si našiel aspoň chvíľku času, aby si na nich
zahral. Ďalšou vášňou popri husliach boli holuby. Bol to človek
s mnohými talentami, ktoré rozvíjal a odovzdával ďalším. Svoju lásku k hudbe a husliam sa snažil odovzdať svojim synom.
Chodil do škôl vo Vyšných a Nižných Lapšoch učiť deti hrať na
husliach. Výsledkom jeho tvorivej práce je nepochybne kapela
Griglakovcov a nábytok v miestnom kostole, ktorý spravil do
sakristie a mnoho iných vecí, ktoré sa nachádzajú v kostole.
Lavice, ktoré zdobia vyšnolapšanský kostol podnes, sú taktiež
jeho prácou a Antona Pavlicu. Zomrel 12.01.2013 vo Vyšných
Lapšoch.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Duchovná obnova v Novej Belej

V dňoch od 7. – 9. februára do Novej Belej pricestovala skupina animátorov z Košíc a spolu so svojím kňazom
Pavlom Hudákom sa zúčastnila duchovných cvičení. Duchovný otec Pavol Hudák je správcom Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Pôsobí v Domčeku - Dome
Anky Kolesárovej - centre mladých vo Vysokej nad Uhom,
kde slúži predovšetkým mladým, ktorým ponúka miesto
pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpanie nových
síl a pookriatie na duchu. Cieľom Domčeka je poskytnúť
mladým spoločenstvo a teplo domova. V nedeľu o. Hudák
pozval na svoju prednášku všetkých, ktorí mali záujem si ju
vypočuť. Témou bola rodina a deti. (dm)

Bezpečne v lyžiarskej prilbe

S takýmto názvom bol usporiadaný 1. februára t.r.
III. ročník akcie Bezpečne v lyžiarskej prilbe na lyžiarskom
vleku Poľana Sosny v Nedeci. Išlo o propagáciu bezpečného lyžovania medzi deťmi. Športového súťaženia sa
zúčastnilo cca 40 detí. Každý účastník získal diplom a nejakú cenu. Najlepší súťažiaci boli odmenení peknými pohármi. Počas akcie sa predvádzali ukážky prvej pomoci na
lyžiarskom svahu, ktoré pripravili členovia horskej služby
a polície. Toto podujatie zorganizovali: gmina Nižné Lapše, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Targu,
Horská služba zo Szczawnice, Podhalská vysoká škola z Nového Targu a Sústava vodných elektrárni z Nedece, ako aj
lyžiarske stredisko Poľana Sosny. (aj)

Na deň žien

Na základnej škole v Novej Belej sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien uskutočnila slávnostná akadémia.
Žiaci sa prihovorili zhromaždeným peknými básničkami
i pesničkami v slovenskom i poľskom jazyku. Želania ženám vyslovil zástupca riaditeľky D. Surma. Chlapčenská
časť žiakov blahoželala učiteľkám i zástupkyňám rodičovskej rady a venovala im po kvietku. Za všetky ženy poďakovala za želania riaditeľka L. Klukoszowska. V rámci umeleckého programu sme si vypočuli veselý skeč zo života žien,
zasúťažili si v tanečnej súťaži učiteľka – žiak a nahliadli na
svetové módne móla za každodenným oblečením. Na záver si žiaci pozreli animovaný film o troch mušketieroch od
W. Disneyho. (fp)
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Hody v Krempachoch na sv. Valentína

Celá farnosť sa isté obdobie chystala na hody. V domácnostiach šikovné gazdinky pripravovali domáce spišské koláčiky a ďalšie dobrôtky. Vo viacerých domoch boli
i zakáľačky, aby bolo chutné mäso na hodový obed. V deň
hodov počasie prialo, aj keď máme teraz zimu bez snehu.
Kostolná služba pripravila kostol a upravila okolie. Podarilo sa aj dychovke dvakrát stretnúť a pripomenúť si repertoár. Slávnostné hodové sv. omše o 10.00 hod. slúžil dp.
A. Salamon z farnosti Nowe Bystre a o 11.30 hod. vdp. P.
Garaj z farnosti zo Spišskej Starej Vsi spolu s emeritným
kňazom P. Majzelom. Na organe hrala Mária Wnęková. Sv.
omše ozvláštnila i domáca dychovka. V homílii zazneli slová o uctievaní sv. Valentína ako opatrovateľa chorých, lekára a patróna zamilovaných. Relikvie sv. Valentína sa nachádzajú v Krakove. V súčasnosti je móda sláviť ho aj ako
sviatok zamilovaných tak máme v obci dva sviatky naraz.
Dôležitá je láska k blížnemu. Na záver slávnosti farár D.
Ostrowski poďakoval všetkým za prípravu hodovej eucharistie a veriacim domácim i z okolia za početnú účasť. (fp)

Medaila Poľského teologického spolku
pre biskupa Jána Škodoňa

Dňa 25. februára t.r. sa v priestoroch Bohosloveckého
seminára v Krakove uskutočnila pekná slávnosť odovzdania medaily Poľského teologického spolku „Bene Merenti”
biskupovi Jánovi Škodoňovi za jeho pastoračnú a teologickú službu v cirkvi. Spomenuté tam bolo, že biskup je autorom mnohých homílií, reflexií, teologických diel a svoju
službu realizuje slovom, perom a štetcom, keďže je známa
aj jeho záľuba pre literárnu tvorbu a maliarstvo. Biskup
J. Škodoň zdôraznil, že sa vždy snaží byť v prvom rade verným sluhom v Pánovej vinnici. Zaspomínal si tiež na rodnú
Oravu a rodisko Chyžné. Srdečne gratulujeme k tejto pocte
otcovi biskupovi Jánovi Škodoňovi. (aj)

Nová telocvičňa v malej Lipnici odovzdaná do
prevádzky

Slávnostnej chvíle odovzdania do prevádzky telocvične
sa dočkali 27. februára t.r. žiaci Základnej školy č. 2 v Malej Lipnici. Počas otvorenia budovy sa zdôrazňoval v príhovoroch hostí úspech a veľký prínos pre obecnú spoločnosť
tohto objektu. Deti a mládež získali lepšie podmienky pre
rozvíjanie svojich fyzických schopností a zručností. Nová
telocvičňa má dĺžku 24 metrov, šírku 12 metrov. Nezávisle
od počasia sa v nej môže hrať futbal, volejbal a basketbal.
Pritom sa zmestí aj hojný počet divákov. Projektový návrh
telocvične pripravila Maria Rapacz a stavbu viedol Waldemar Czuba.V rámci kultúrneho programu žiaci sprevádzali
divákov rozličnými športovými disciplínami, na príklade ktorých ukázali krásu športu, ducha súťaživosti, myšlienky zrodu rôznych disciplín a dobré výsledky, ktoré dosiahli poľskí
športovci na olympských hrách v Soči. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia gminy Jablonka a obecných orgánov. (aj)
3/2014

Výstava žien ženám v Mikołove

Pri príležitosti Dňa žien bola v Mestskom múzejnom
oddelení v Mikołove otvorená druhá edícia výstavy So
ženou v názve II, ktorá je venovaná ženám a autorkami
vystavovaných prác sú ženy. Medzi autorkami prác je Slovenka Anna Jagodová, ktorej práce už v minulosti mohli
vzhliadnuť aj milovníci umenia v Galérii slovenského
umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove. Ostatnými
autorkami prezentovaných prác sú: Agnieszka Czyżewska,
Anita Baenisch-Judy, Magdalena Rajska-Armata, Edyta
Rutkowska a Agnieszka Sitko. Záujemcovia si môžu pozrieť
výstavu dokonca marca, čo aj odporúčame, keďže práce sú
rôznorodé a zaujímavé. (aj)

Bezpečná cesta do škôlky

S takýmto názvom sa uskutočnila na začiatku marca t.r.
akcia v súkromnej škôlke Magická krajina v Novej Belej,
na ktorú bola pozvaná ženská policajná hliadka z Okresného policajného zboru v Novom Targu. Policajtky rozprávali
deťom o bezpečnosti v cestnej premávke peších. Upozorňovali deti na bezpečný príchod do škôlky a návrat domov,
na používanie chodníkov, prechodov pre chodcov, bezpečnosti pri používaní detských ihrísk a pod. Škôlkárom
sa veľmi páčilo, že mohli nahliadnuť do policajného auta,
vyskúšať si húkačku a svetelné signály. (fp)

Slovensko – bohatstvo
v rôznorodosti

Dňa 10. marca sa vo Vojvodskej verejnej knižnici v Krakove uskutočnilo otvorenie výstavy Slovensko – bohatstvo
v rôznorodosti, ktorú inicioval Slovenský inštitút vo Varšave. K prítomným, medzi ktorými nechýbali ani predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku, či učitelia a študenti slovakistiky, sa prihovorili hostitelia výstavy, ako aj riaditeľ SI Milan
Novotný a gen. konzul SR v Krakove Ivan Škorupa. Výstava
na niekoľkých paneloch prezentuje v obrazoch a anglickom
i poľskom jazyku dôležité momenty vo vývoji Slovenskej republiky od jej vzniku v roku 1993 až do súčasnosti. Pozrieť
si ju môžete v priestoroch knižnice do 28. marca. (mm-m)

Vernisáž filatelistickej
výstavy vo Varšave

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa 27. februára uskutočnila vernisáž filatelistickej výstavy „Dvadsať rokov samostatnej Slovenskej republiky“, ktorú príhovormi otvorili
riaditeľ Slovenského inštitútu Milan Novotný a generálny
tajomník Spolku Slovákov  v Poľsku Ľudomír Molitoris. Výstavu, prezentujúcu slovenskú známkovú tvorbu, pripravil
zo svojich bohatých súkromných zbierok Jan Malik, čestný
predseda Malopoľskej organizácie Poľského zväzu filatelistov v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku.
Výstavu,   ktorá v prehľadných známkových súboroch
predstavuje kvalitné umelecké stvárnenie slovenskej histórie, kultúry i prírodného bohatstva, si budú môcť návštevníci Slovenského inštitútu vo Varšave prezrieť do konca marca tohto roku. (Ľ. Miller)

Z jazykovej praxe
Vokalizovanie predložiek

Nesprávne vokalizovanie predložiek je v súčasnosti pomerne vypuklým problémom v slovenčine a ak mám pravdu povedať, neviem dôvod, prečo k nemu dochádza, lebo
pravidlo o vokalizácii je vskutku jednoduché. Možno je to
z pohodlnosti či nesústredenosti používateľov slovenčiny tých laických i profesionálnych.
Pravidlo o vokalizácii predložiek v slovenčine totiž jasne
hovorí, že k vokalizácii predložiek (teda pridávaniu vkladného vokálu k predložke z artikulačných dôvodov) dochádza len vtedy, ak po danej predložke nasleduje artikulačne
a akusticky rovnaká alebo podobná hláska (fonéma). Čiže
nehovoríme „v vani“, ale správne „vo vani“, nie „k Kataríne“, ale správne „ku Kataríne“ a pod. Vo vašom príklade by
som uprednostnil rozhodne väzbu „k Slovensku“, a nie „ku
Slovensku“, nakoľko hlásky „k“ a „s“ nie sú artikulačne ani
akusticky podobné. S hláskou „k“ je rovnaká, resp. podobná len duplicitná hláska „k“ a jej znelý pendant, t. j. hláska
„g“. Preto hovoríme „ku garáži“, a nie „k garáži“.
Mgr. Miloš Horváth, PhD.
Odborný asistent na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave
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Fašiangy-Ostatki po dvadsiatich rokoch
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS,
MARIÁN SMONDEK
Dvadsať rokov je dlhá i krátka doba, záleží na uhle pohľadu.
Vo vývoji vesmíru, či našej planéty sa neudeje takmer nič, ale v živote človeka sa za takúto dobu udeje množstvo zmien – z detí sa
stanú dospelí, z dospelých rodičia a z rodičov starí rodičia. A ako
je to s podujatím?

A

k sa nejaké podujatie úspešne uskutočňuje dvadsať rokov, svedčí to o tom, že jeho organizovanie
má význam, že pre ľudí, ktorí sa ho zúčastňujú, či
už ako účinkujúci alebo ako diváci, niečo znamená. Fašiangy-Ostatki, ktorých prvý ročník sa uskutočnil práve pred
dvadsiatimi rokmi, v sebe nesú aj svoj hlbší zmysel, a to
nielen pre všetkých zúčastnených, ale aj pre okolie, ktorému dávajú na známosť, že Slováci sú v spišských a oravských obciach v Poľsku ešte stále prítomní a schopní vytvárať duchovné i materiálne hodnoty. Za tých dvadsať rokov,
odkedy sa, možno povedať už festival, uskutočňuje, sa na
javisku vystriedali tisícky účinkujúcich všetkých vekových
kategórií i najrôznejších žánrov a aj vďaka nim sú miestne
zvyky i tradície uchovávané a predávané z generácie na generáciu. Aj vďaka nim si uchovávame vedomie o tom, kto
boli naši predkovia a kým sme my.

Sobotňajším programom sprevádzali I. Długa a J. Lorenc
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Počas tých dvadsiatich rokov sa Fašiangy-Ostatki stali už neodmysliteľnou súčasťou regionálneho koloritu,
o čom svedčí aj báseň, ktorú pri tejto prílež itosti zložila
v nárečí miestna poetka a riaditeľka obecného kultúrneho
strediska v Krempachoch Maria Krzysztofek:
„Faśangy - Ostatki ciesom sie ludziska
Śpisoci i Orawiany uwidzom sie sićka,
w nasym Domie Kultury bedom grać i śpiywać
przijadom i zespoły zeby potańcuwać.
Kied zagro muzicka wesołom polecke
porwie se do tońca Jozek swom Hanecke.
Tańcujom do koła i tupiom nozecki,
dziyfcyntom falujom przepiykne burecki,
skrzipecki z gynślami nutki układajom
ludziska sie ciesom i głośno klaskajom.
Dziś nie jedna babka by se potońcyła,
downe młode roki by se przibocyła,
grojcie muzikańci! grojcie i śpiywojcie!
- a wy sie ludziska razym dobrze bowcie.“
A veru, dobrá zábava, tanec i spev nechýbali na festivale
ani v tomto roku. Rušno bolo v miestnom kultúrnom dome
už v predvečer akcie, v piatok 21. februára, keď mužská časť
miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku v Krempachoch
pripravovala scénu. Nežnejšie polovičky zatiaľ doma chystali chutné pohostenie, keďže fašiangy sú nielen sviatkami
radosti a veselosti, ale aj dostatku a hojnosti.
Podvečer v sobotu 22. februára sa tak mohol oficiálne začať osemnásty ročník Fašiangov-Ostatkov. Otvorili

K prítomným sa prihovoril nový gen. konzul SR v Krakove I. Škorupa i gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris
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Početné publikum sa výborne zabávalo

G. Prylinská z Podvlku a Z. Fifanská z Orávky

Z. Wojtasová z Jurgova

Z. Pietraszeková z Krempách

Mladá kapela z Jurgova

FS Senior Oravan rozprúdil fašiangovú zábavu

ich pekne krojovaní konferencieri, tanečníci domáceho
FS Zelený javor Iza Długa a Jozef Lorenc, sprevádzajúci následne podujatím počas celého večera. Na úvod privítali
hostí, medzi ktorými nechýbal nový gen. konzul SR v Krakove Ivan Škorupa, podpredseda ÚV SSP Dominik Surma
s manželkou, gen. tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris
s manželkou, predsedovia OV SSP na Orave Genovéva Prilinská s manželom a OV SSP na Spiši František Mlynarčík
s manželkou, predsedovia i členovia viacerých miestnych
skupín zo Spiša i Oravy, poslankyňa gminnej rady v Novom
Targu Anka Krištofeková, riaditeľka obecného kultúrneho
strediska v Krempachoch Maria Krištofeková, či krempašský richtár Jozef Petrášek.
K zaplnenej sále sa najskôr prihovoril gen. konzul, ktorý vyjadril perspektívu pozitívnej vzájomnej spolupráce,
pričom krajanov ubezpečil, že z jeho strany je otvorený
a pripravený kedykoľvek pomôcť. Po ňom sa slova ujal
gen. tajomník, ktorý spoločne s predstaviteľmi MS SSP v
Krempachoch stál pri zrode festivalu: „Keď som tu prišiel
prvýkrát, nepredstavoval som si, že budem na tomto pódiu stáť aj o dvadsať rokov. Som veľmi rád, že podujatie
má taký úspech a dúfam, že sa nám ho podarí udržať aj
do ďalších rokov.“ Zaprial všetkým prítomným dobrú fašiangovú zábavu a na záver predstavil najnovší Almanach
Slováci v Poľsku XIV., kde sa, okrem iného, nachádza veľmi
podrobná recenzia útočnej protislovenskej práce, ktorá
v poslednej dobe spôsobila v obci veľký rozruch.
Potom sa už naplno rozbehla súťažná prehliadka. Počas
prvého dňa sa predstavili spevácke skupiny, ľudové kapely, sóloví speváci a inštrumentalisti. Ich výkony hodnotila
odborná porota v zložení: etnografka Mária Kačmarčíková, redaktor časopisu Život Marián Smondek a umelecký
vedúci folklórneho súboru Senior Oravan Gustáv Socháň.
Ako prvá vystúpila na javisko jedna z najmladších súťažiacich Sara Kantorová a po nej pódium ovládlo ďalších vyše
päťdesiat nádejných hudobníkov a spevákov z Krempách,
Novej Belej, Kacvína, Vyšných Lápš, Čiernej Hory, Jurgova,
Podvlka, či Orávky v širokom vekovom rozpätí od 4 do 76
rokov. Nefalšovanú fašiangovú zábavu plnú radosti i veselosti priniesol hosťujúci FS Senior Oravan z Nižnej pod vePartner podujatia

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI PR  
ZEW NIEDZICA S.A.

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE

Tohtoročné Fašiangy-Ostatki sa mohli uskutočniť vďaka podpore Ministerstva správy a digitalizácie Poľskej republiky (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji PR), Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Sústavy vodných elektrární
Nedeca a.s. (Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.) a Spolku Slovákov v Poľsku.
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M. Zygmondová z Krempách

A. Złahodová z Čiernej Hory

M. Brzyzek z Krempách

D. Długa z Krempách

dením Janka Homolu. Okrem tancov i muziky z Oravy
a Terchovej predviedli títo vynikajúci tanečníci a hudobníci tiež netradičný mestský folklór, a to v programe pod príznačným názvom Tí oravskí majstri na fašiangovom bále v Krempachoch.
Nedeľa 23. februára už tradične patrila krajanským folklórnym súborom. Rovnako ako pred dvadsiatimi rokmi vystúpili na scénu strojcovia myšlienky
usporiadania podujatia a jeho prví konferencieri Anka
Krištofeková a Dominik Surma, pričom boli rovnako
ako pred dvadsiatimi rokmi oblečení v slušivých krempašských krojoch a sršali, ako sa na fašiangy patrí, humorom i dobrou náladou. Ako prvý uviedli na scénu
FS Spiš z Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčaka.
Keďže súbor oslávil v minulom roku už 65. výročie E. Chałupková, M. Długa z Novej Belej
svojej existencie, predviedol najskôr niekoľko tancov
zo slávnostného galaprogramu a následne zvykoslovné pásmo „Nomoviny“, v ktorom si starší mohli pripomenúť a mladší sa dozvedieť, ako kedysi prebiehali
v Novej Belej pytačky. To, že vydať či oženiť sa nebolo
v minulosti také jednoduché, ukázali divákom v humornom zvykoslovnom pásme „Nomoviny“ tiež členovia FS Hajduky z Vyšných Lápš pod vedením Doroty
Mošovej. Po nich už scéna patrila detským folklórnym
súborom, ktoré predviedli najmä hry detí v minulosti.
Najskôr to boli „Mali Toniecnici“ a „Javorinky“ z Krempách pod vedením Márie Wnękowej, po nich „Mali G. Gałowiczová a J. Wnęczaková z Kacvína
Belane“ z Novej Belej, ktorých pripravuje Dominika
Majerčaková a nakoniec „Ciardasie“ a „Koce Lapki“
z Čiernej Hory pod vedením Mariana Kiklu. Záver už
tradične patril domácemu FS Zelený javor s tancami zo
Spiša i iných regiónov Slovenska.
Vystúpenia mali u divákov veľmi dobrú odozvu
a v určitých momentoch sa ani všetci nevošli do sály.
Okrem domácich a niektorých už vyššie menovaných
hostí, prišlo i v tento deň na podujatie viacero pozvaných, medzi inými: splnomocnenkyňa malopoľského
vojvodu pre národnostné a etnické menšiny Elżbieta
Detská ľudová kapela z Podvlka

Súťažiacich posudzovala porota v zložení: M. Smondek, G. Socháň a M. Kačmarčíková
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D. Pietraszek z Krempách

Sestry Jarominové z Orávky

E. Bendyková, V. Półtoraková a M. Howaniecová
z Novej Belej

Mali Tonecnici z Krempách

M. a D. Krzysikové z Vyšných Lápš

3/2014

J. Jezierczaková z Čiernej Hory

V. Radecká z Kacvína

K. Pietraszek z Krempách

Koce Lapki z Čiernej Hory

„Nomoviny“ v podaní FS Spiš z Novej Belej a FS Hajduky z Vyšných Lápš

A. Brodowská z Novej Belej

S. Kantorová z Krempách

Mirga-Wójtowicz, miestny kňaz dp. Dariusz Ostrowski so
svojimi priateľmi, poslanec okresnej rady v Novom Targu Mirosław Kaczmarczyk, predseda akciovej spoločnosti
Sústavy vodných elektrární v Nedeci Grzegorz Podlewski,
či čestný predseda OV SSP na Spiši František Kurnát. Počas oboch dní tu prirodzene nechýbali členovia MS SSP
v Krempachoch na čele s predsedníčkou Monikou Pacigovou, ktorí zabezpečovali hladký chod podujatia. Vydávanie
stravy pre účinkujúcich zas zastrešovali, tak ako v minulom
roku, krajania v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej.
Zakončenie Fašiangov-Ostatkov sa nieslo v duchu oceňovania účastníkov, ktoré bolo spojené s hodnotením
odbornej poroty. Jej člen M. Smondek vyzdvihol najmä
každoročne zlepšujúcu sa úroveň zovňajšku súťažiacich
i ich scénického prejavu. Na druhej strane upozornil na
drobné chyby týkajúce sa výberu piesní, mnohonásobného opakovania motívov, či nesprávnej, resp. absentujúcej
komunikácie s publikom. Medzi tých, ktorí podľa poroty
urobili od minulého ročníka najväčší posun patrila kapela
z Vyšných Lápš a mladý hudobník Dawid Petraszek.
Všetci súťažiaci si okrem dobrých rád odniesli tiež pamätné diplomy a drobné upomienky, prípadne aj finančnú
odmenu a sošku s logom podujatia, na ktorej sú zobrazení
zakladatelia a nedeľňajší konferencieri A. Krištofeková a D.
Surma. Soška prirodzene za dlhoročnú organizáciu festivalu náležala tiež im. Ocenená bola aj dlhoročná porotkyňa
M. Kačmarčíková a výbor MS SSP v Krempachoch. Peknou
bodkou za podujatím a pozvánkou na ďalší ročník bola slovenská pieseň, ktorú na záver zaspievali na javisku krempašskí organizátori.

Ako vznikli Fašiangy-Ostatki?

Kapela z Kacvína
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Iniciátormi myšlienky usporiadania festivalu boli
predstavitelia miestnej skupiny Spolku Slovákov
v Poľsku v Krempachoch, keďže krajanské súbory
i sólisti používajúci vo svojom repertoári slovenský
jazyk boli na vtedajších regionálnych prehliadkach na
poľskej časti Spiša kvôli tejto skutočnosti kritizovaní a
diskvalifikovaní. S myšlienkou usporiadať vlastnú súťažnú prehliadku krajanských folklórnych zoskupení
i sólistov prišli krempašskí rodáci Anka Krištofeková
a Dominik Surma. Pozitívnu odozvu našli u tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa,
a tak sa v dňoch 5. – 6. februára 1994 uskutočnil prvý
„skúšobný“ ročník podujatia, ktoré nazvali Fašiangy-Ostatki. Keďže mal u účinkujúcich i publika veľmi
dobrú odozvu, pokračuje sa v jeho každoročnom organizovaní, s výnimkou dvoch rokov, až dodnes.
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
EMIL VONTORČÍK

Nitrianske inferno (26)
„Teda neľutuješ, že ťa zo strany vyrazili?”
„Neľutujem, naopak, ja som svojho zástupcu, ináč zaslúžilého člena strany, ktorý chodil aj na stranícke schôdze,
aj do kostola a nikomu to nevadilo, požiadal, aby nejako
vybavil môj odchod z ich spolku, ale tak, aby to veľmi nebolelo... Neskôr som však bol aj na rozpakoch, či som dobre spravil. Ani nie tak kvôli sebe, ako kvôli deťom, keď som
mal s nimi vážne ťažkosti, s ich prijatím do škôl, s uplatnením, atď. Ale to je už minulosť. Dnes som už rád, že som si
viac menej vedome zvolil cestu von z prostredia, ktoré mi
bolo aj napriek „obrodnému procesu“ cudzie a nepriateľské vo svojej ideovej podstate, kvôli temnému zrodu tejto
ideológie a jej plánovanej implementácie slovanským národom. Nechápem však, ako si sa ty dal vystrnadiť na takej
nebezpečnej pozícii, lebo u vás aj v našom česko-slovenskom liberálnejšom prostredí sa musíte cítiť oveľa viacej
ohrození?” pokračoval už pokojnejším tónom Viktor.
„Hm, ako ti to najstručnejšie povedať? Celý mocenský
aparát je v neustálom strehu, žije v neustálom strachu.
O to sa stará bezpečnostný aparát, ktorý je síce súčasťou
komunistického systému, ale si postupne vybudoval silné
autonómne postavenie. Je nástrojom straníckej špičky, ale
tá sa ho v podstate bojí.“
„To ešte nedáva odpoveď,” pokračoval Viktor, „prečo
niektorí z vás sú rovnejší medzi rovnými.“
„Všade tam, kde majú verejné i tajné zložky bezpečnosti veľkú moc, vedie sa neustály zápas, kto z koho.
U nás v Česko-Slovensku je to obzvlášť vypuklé vzhľadom
na rozmanitosť národných záujmov, záujmov rôznych národností, etník, religióznych zoskupení - aj keď každý tvrdí,
že je ateista, zahraničných záujmov, atď... Preto nikto nikomu neverí a o to vlastne ide!“ Ešte chcel čosi povedať,
ale nakoniec vstal a podišiel k oknu. Potom keď sa obrátil
a chcel si opäť sadnúť, čosi ho skrútilo a ohlo v páse, chytil
sa oboma rukami za brucho a tvár mu trochu poznačila
bolesť. Všimol si to aj domáci a vzrušene sa obrátil k nemu.
„Róbert, čo ti je?” spýtal sa naliehavým hlasom a podišiel k nemu. Ale Róbert nič neodpovedal, len sa pomaly
narovnal, nadýchol a potom si pomaly sadol.
„Predstav si, potvora, už je to tretí deň, čo ma to takto
trápi...“
„Bol si už u doktora?“ spýtal sa Janko.
„U doktora?“ pohrdlivo zopakoval otázku Róbert.
„Ale to naozaj potrebuje doktora, najmä ak máš aj tvrdé brucho!“ opakoval domáci.
„Vieš čo, Janko, ty toho vieš o mne viacej. Nechcem
tu pred Viktorom hovoriť veci, ktoré sa aj tak nedajú napochytro vysvetliť. Nemôžem ísť k lekárovi. Hádam máš
nejakého vlastného priateľa, lekára, ku ktorému by si ma
mohol doporučiť, aby mi dal nejaké lieky.“
„A čo ak potrebuješ operáciu? Veď to môže byť aj obyčajné slepé črevo, keď, ako vidím, sa držíš na pravej strane.
Alebo žlčník...“
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„Len nie operáciu, len to nie. Vzali by ma do nemocnice, pod nože. Len to nie!“ Po krátkom odmlčaní sa pozrel
na mňa a usmial sa: „Tak ty si od pera. Vidíš, aj v Sojuze
sa už začína meniť svet, len u nás v Česko-Slovensku nie!
Hádam by nebolo od veci, keby sme niekedy dokončili náš
rozhovor. Niektoré veci potrebujú vysvetlenie, najmä to,
že ja žijem v prostredí a vo svete, ktorý je autonómny a pre
vás neskutočný. To si nevieš predstaviť! Kto vie, či niekto
niekedy prenikne na dno tejto apokalypsy? Ale hovorme o
niečom inom; o tvojej rodine, koľko máš detí?“
Ich rozhovor na chvíľu nadobudol normálny tón i atmosféru a nebolo by mu konca-kraja, pretože Róbertovi sa
uľahčilo. Prerušil ich návrat domácej pani, ktorá sa Róbertovi potešila a ihneď sa začala obracať v kuchyni, v nádeji,
že hostia zostanú na obed. Ale dosiahla pravý opak. Róbert sa zdvihol, že už musí ísť, a Viktor podobne. Po týždni
Viktor zavolal telefonicky Jankovi, čo je s Róbertom, ale
uspokojil sa, keď sa dozvedel, že ho poslal k známemu
lekárovi. O ďalší týždeň Janko sám zavolal Viktorovi a na
úvod mu povedal, aby nebol veľmi prekvapený, že s Róbertom to nie je dobre. A na jeho otázku nakoniec dopovedal
celú pravdu: „Včera sme ho pochovali. Zbehlo sa to rýchlo.
Lekár ho nariadil previesť do nemocnice, Róbert nechcel.
Odišiel do práce, ale tam odpadol. Odviezla ho záchranka.
Bolo už neskoro. Perforácia slepého čreva bola v pokročilom štádiu. Vyčistili vnútro, nasadili antibiotiká, ale zápal
sa už nedal zastaviť. Do rána zomrel.“

Mastný chlieb
Ak si v živote postretol Boha,
získal si rozmer večnosti...
Začiatkom júla 1953 v trestnom tábore Barbora v oblasti Horného Slavkova začali nečakane väzňov pripravovať
na odchod. Všetkým muklom (MUKL - muž určený k likvidácii) to pripadalo akosi čudné, to náhlenie i to tajnostkárstvo okolo toho. Hoci mukli v jáchymovských táboroch,
určení na prácu v uránových baniach, boli v úplnej izolácii
od sveta, predsa časom vždy medzi nich prenikli spoľahlivé
informácie zvonka a to i napriek tomu, že nemali žiadne
otvorené poštové spojenie so svetom, na noviny a rozhlas
ani pomyslenia!
A predsa...! Časom sa začalo pošuškávať, že posledná, veľmi nešťastná mena peňazí, ktorá nedávno postihla
všetko obyvateľstvo Česko-Slovenska, vyvolala na rôznych
miestach verejne prejavovanú nespokojnosť. V plzenskej
Škodovke došlo dokonca k vzbure niekoľko tisíc pracovníkov a to je v ľudovodemokratickom štáte neprípustné. Že
sa búria odporcovia socializmu: bývalí kapitalisti, živnostníci, kulaci, to je prirodzené, ale vzbura príslušníkov vládnucej robotníckej triedy?
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty.
Nitra 2010, 183 s.)
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Vojna po vojne
autor ĽUDOMÍR MOLITORIS

T

ak znie názov novej historickej publikácie z pera
dr. Milice Majerikovej-Molitoris, ktorá pojednáva
o ťažkých povojnových časoch na územiach severného Spiša a hornej Oravy v rokoch 1945
– 1947. Na vyše dvesto stranách
sa venuje štátoprávnym, bezpečnostným, hospodárskym i
národnostným pomerom, ktoré
ovplyvňovali život miestneho
obyvateľstva, ale aj o problémoch „veľkej“ politiky a diplomacie, ktoré sa v tom čase výrazne
premietali do celkového ovzdušia v týchto regiónoch. Nevyhýba
sa pritom ani kontroverznejším
témam a už v úvode si kladie viaceré otázky ako napríklad, či bola
poľská strana po skončení druhej
svetovej vojny ochotná vzdať sa
Spiša a Oravy výmenou za časti
Tešínska? „Obetovala“ československá diplomacia Spiš a Oravu
v mene hospodárskych záujmov
štátu, alebo svojím postupom v
podstate zachránila tu žijúcich
Slovákov pred asimiláciou? Koľko vôbec žilo na k Poľsku pripojených územiach severného Spiša
a hornej Oravy Slovákov a nakoľko boli ich sťažnosti i požiadavky oprávnené? Bol postup bezpečnostných zložiek
v tom čase adekvátny a slúžil potláčaniu slovenského iredentizmu a separatizmu alebo bol prejavom zneužívania
moci a obohacovania sa na úkor miestnych roľníkov? Akú
úlohu zohrávala na týchto územiach ozbrojená skupina
pod vedením Jozefa Kuraša „Ogňa“? Bojovala proti komunistom alebo okrádala miestne obyvateľstvo a vybíjala si
na ňom svoju frustráciu? Čo bolo príčinou vysťahovania sa
do Československa vyše dvadsiatich percent tamojšej populácie? Kde sa usadili a aké boli ich začiatky? Aký význam
malo podpísanie československo-poľskej zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci v marci 1947 pre miestnych obyvateľov? Kniha Vojna po vojne má ambíciu podať odpoveď
na všetky tieto i mnohé ďalšie otázky, týkajúce sa udalostí
odohrávajúcich sa na územiach severného Spiša a hornej
Oravy v rokoch 1945 – 1947, a to ich zasadením do vtedajšej medzinárodnej situácie, vzájomných trilaterálnych
česko-slovensko-poľských vzťahov i lokálnych pomerov
v južnom Poľsku a na severnom Slovensku.
Cenným prínosom publikácie je široká heuristická báza
v podobe rozsiahleho výskumu archívnych prameňov slovenskej, poľskej i českej proveniencie, ktoré prezentujú
ročník 56

viaceré nové fakty a súvislosti, čím dopĺňajú a zároveň posúvajú doterajšie poznanie v danej oblasti a vnášajú nové
pohľady na jednotlivé aspekty skúmanej problematiky.
Niektoré relevantné pramene sú v práci priamo publikované, čím je zdôraznený ich význam, ale zároveň takto
sprítomňujú danú dobu a robia publikáciu zaujímavejšiu
aj pre bežného čitateľa. Knihu tak môže prakticky študovať a využiť široké spektrum osôb, od odborníkov z radov
historikov, diplomatov, politikov,
politológov, študentov až po laikov z radov novinárov, či širokej
čitateľskej verejnosti. Mnohé
udalosti, ktoré sa odohrali na
Spiši a Orave v povojnovom období, totiž ešte dlho a bolestne žili v mysliach jej obyvateľov
i oboch národov a z času na čas
sa pri rôznych príležitostiach dostanú na povrch i dnes. Vojna po
vojne ozrejmuje podstatu týchto
udalostí a umožňuje ich reflektovať cez prizmu oboch strán v tom
čase prebiehajúceho konfliktu.
Publikácia vyšla v rámci spolupráce Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove, pričom
prešla recenzným konaním štyroch odborníkov z oblasti histórie, práva a politológie. Objednať
si ju môžete v krakovskom sídle
Spolku Slovákov v Poľsku alebo
v niektorých slovenských a poľských internetových kníhkupectvách.  

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD.

Absolvovala štúdium dejepisu a občianskej náuky na
Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Rigoróznu prácu obhájila na Katedre
histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a dizertačnú prácu na Katedre histórie Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckom výskume
sa venuje najmä problematike slovensko-poľských
vzťahov, regionálnym dejinám severného Spiša a hornej Oravy i problematike slovenskej menšiny v Poľsku.
Je autorkou monografie Vojna o Spiš. Spiš v politike
Poľska v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov (2007), spoluautorkou regionálnych monografií Tvarožná (2008), Spišská Stará Ves
(2008), Doživotná umiestnenka (2010), Malá Franková
(2011), Tajné dejiny hornej Oravy (2012), Spišské Hanušovce (2013) a zostavovateľkou Almanachu Slováci
v Poľsku XII., XIII., XIV. Na Slovensku i v zahraničí publikovala desiatky historických štúdií a populárno-vedeckých článkov s vyššie uvedenou problematikou.
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Storočnica kostola sv. Cyrila a Metoda v Cliftone
spracovala AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Krásnu oslavu pri príležitosti 100. výročia vzniku farnosti
sv. Cyrila a Metoda v Cliftone v USA si usporiadali tamojší farníci.
Medzi nimi sú aj viacerí naši krajania, ktorí dlhé roky práve vďaka
tejto farnosti upevňujú svoj slovenský pôvod a sebavedomie.

C

ez prázdniny vlani farnosť navštívil Mons. Jozef Halko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy a zároveň poverený Konferenciou biskupov Slovenska
pastoráciou Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo večerných
hodinách 10. augusta 2013 slúžil Mons. J. Halko spolu so
slovenskými kňazmi pôsobiacimi v USA v kostole sv. Cyrila a Metoda v Cliftone slávnostnú ďakovnú svätú omšu za
storočné obdobie pastorácie v tomto chráme. Zároveň to
bolo spojené so 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Biskup doniesol zo Slovenska
relikvie sv. Cyrila, s ktorými navštívil aj ďalšie slovenské
kostoly v USA.
Hlavná oslava storočnice kostola sv. Cyrila a Metoda
sa pre všetkých farníkov uskutočnila 3. novembra 2013
o 10.30 hod. Počas bohoslužby vyjadrili veriaci poďakovanie za dar slovenskej pastorácie medzi nimi v uplynulom
storočí. Modlili sa za všetkých prítomných, ale aj zosnulých
veriacich a kňazov, ktorí pôsobia a pôsobili v tejto farskej
rodine.
Po bohoslužbe sa prítomní, viacerí oblečení do krásnych spišských krojov, stretli na bankete v reštaurácii Venesia v Garfielde. Tam si aj zaspomínali na uplynulé obdobie, na zakladateľov farnosti a ďalších, ktorí tam pôsobili.
Príjemne strávili čas niečom si aj zaspievali. Medzi farníkmi sú tiež viacerí naši krajania zo spišských obcí, ktorí vďaka tejto farnosti majú stály kontakt so slovenským jazykom
a môžu sa zúčastňovať slovenských bohoslužieb, rovnako
ako to robili doma.
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Informáciu o tomto podujatí nám zaslala naša verná čitateľka z Krempách, ktorá už dlhé roky spolu s rodinou žije
v Cliftone a aktívne sa zúčastňuje na dianí v tejto farnosti.
Prostredníctvom nášho časopisu pozdravujeme všetkých
krajanov a prajeme im, aby sa im darilo v každodennom
živote a vedeli, že ani my na nich nezabúdame.

Z histórie farnosti

Dejiny tejto farnosti sa podobajú iným slovenským farnostiam v zámorí, ktoré vznikli z potreby sŕdc tam žijúcich
Slovákov a v tom aj krajanov zo Spiša, ktorí si hľadali lepšie
životné podmienky a preto zanechali rodnú zem.
Dobové záznamy uvádzajú, že ako prvý Slovák sa v okolí Cliftonu usadil Ján Timek spolu so svojou rodinou v
Acquackanonk Township, zariadiac si dom na Cutler Street
v roku 1894. Po ňom prišli viacerí Slováci s rodinami, o. i.
George Novák, Andrej Frankovič, Ján Kuchta, Ján Frankovič
a mnohí ďalší. Prví Slováci tu usadení pochádzali zo Spiša,
Zemplína a Šarisa.
Pociťovali potrebu zriadiť slovenskú farnosť vo svojej
blízkosti a preto sa po mnohých poradách, dňa 22. októbra
1913, stala farnosť sv. Cyrila a Metoda skutočnosťou. Cieľom porady bolo rozhodnúť, čo by sa malo urobiť, aby sa
mohla založiť slovenská farnosť pre nich a iných Slovákov
z tejto oblasti. Boli tam nielen zástupcovia rodín z Clifton,
ale tiež slovenské rodiny zo susedného Garfieldu. Na tejto
schôdzi bolo prítomných 30 mužov - Slovákov, ktorí jednohlasne rozhodli o potrebe vytvorenia novej slovenskej
farnosti. Na prvej schôdzi bol zvolený výbor, ktorého úlohou bolo nájsť vhodný pozemok pre kostol. Boli zvolení aj
nasledovní dočasní úradníci: predseda Andrej Frankovič,
zapisovateľ Jozef Sventy a pokladník Ján Servas. Pred zakončením tejto prvej schôdze, bol vyzbieraný výťažok 20$
na základinu novej slovenskej farnosti. Podľa histórie, napísanej tromi zakladateľmi, menovite: Jánom Moss, Antonom Šoltís a Jozefom Sventy, a uverejnenej v pamätnej
knihe pri príležitosti vysviacky komKrajania z Krempách, počas banketu binovaného kostola 1. júna 1924
v reštaurácií Venesia v Garfielde. a znova uverejnenej v pamätnej
Foto: mm knihe na počesť 25. výročia vzniku
v roku 1983, nasledovní 30-ti slovenskí muži sa zúčastnili zakladajúcej schôdze dňa 22. októbra 1913,
a považujú sa za zakladateľov farnosti: Andrej Frankovič, Jozef Sventy, Ján Moss, Ján Frankovič, Sebastian Pojedinec, Juraj Kurnath, Jozef
Pojedinec, Andrej Pavlica, Ján Servas, Jozef Braviak, Andrej Kuchta,
Valent Šoltís starší, Ján Solis, Frank
Škupin, Valent Blázon, Anton Šoltis,
Jozef Kuruc, Valent Petrášek, Ján Hilla, Juraj Dlouhý, Jozef Kurnath, Jozef
Prelich, Andrej Bigoš, Ján Petrášek,
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Valent Kapolka, Ján Pojedinec, Ján
Timek, Michal Líčiak, Juraj Novák a
Valent Hilla. (Pre zaujímavosť uvádzame, že na webovej stránke www.
ellisislandrecords.org sú prístupne
údaje o imigrantoch z Európy, ktorí
na rozhraní XIX/XX storočia pricestovali do USA. Tak sme napr. zistili,
Prvá pečať slovenskej farnosti
že František Skupin z Novej Belej
sv. Cyrila a Metoda
pricestoval do USA v roku 1904 ako
šestnásťročný alebo Jozef Kuruc z Repísk prišiel do USA
v roku 1909 vo veku 43 rokov.)
Farníci často opakovali heslo: „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“ Obecné príspevky boli určené po 25
centov mesačne od slobodných a 50 centov od rodiny.
Uzniesli sa tiež na objednaní pečate a bol kúpený pozemok
od pani Kmetzovej o šírke 112 stôp na Ackerman Avenue a
dĺžke 160 stôp na Holden Street za 10,000$. Výbor sa obrátil na newarskeho biskupa Johna J. O’Connora, o získanie
povolenia na založenie novej farnosti, ktoré biskup vydal a
vymenoval za farára Slováka, aby sa staral o novú farnosť.
Hneď na to sa obyvatelia obce pustili do práce, aby
prichystali dom, ktorý zakúpili pre kostol a na bývanie pre
kňaza. Prvý kostol - teraz fara - bol na prvom poschodí zakúpeného domu a bývanie pre kňaza na druhom poschodí.
Dátum vzniku farnosti je zaznačený v úradných záznamoch v októbri 1913, dátum inkorporácie je 11. septembra 1914 a mená inkorporátorov sú nasledovné: osvietený P. John J. O’Connor, biskup Newark, N.J.; vdp. John A.
Sheppard, generálny vikár; vdp. Anton Gračík, duchovný;
Andrej Frankovič a Valent Šoltís, dôverníci.
Dňa 15. septembra 1914 sa vdp. Anton Gračík stal
prvým farárom v novej farnosti. Prvú sv. omšu odslúžil
20. septembra 1914.

V roku 1921 bola farnosť zverená do správy rehoľníkov
Otcov Františkánov z Komisariátu sv. Kríža v Lemont, Ill.
Kostol bol príliš malý a vzhľadom na čoraz väčší počet veriacich, vznikli plány výstavby nového kostola vedľa fary.
Nový kostol bol konsekrovaný 1. júna 1924. Pri kostole sa
nachádzala sála na spoločenské stretnutia a školské triedy,
kde sa viedlo vyučovanie náboženstva a rozličné stretnutia. Od septembra 1929 začala fungovať v tejto budove aj
základná rímsko-katolícka škola sv. Cyrila a Metoda v Cliftone, NJ. V roku 1956 bol postavený nový kostol a starý
kostol od septembra 1957 slúžil ako škola.
V roku 1982 navštívil farnosti v Patersonskej diecéze
biskup Frank Rodimer, ktorý pochválil túto farnosť a Slovenský spevokol sv. Cecílie, ktorý vznikol ešte koncom
dvadsiatich rokov minulého storočia.
Významným medzníkom v dejinách tejto farnosti bola
oslava 1100. výročia smrti sv. Metoda 13. októbra 1985,
slávnostnú bohoslužbu celebroval biskupa Frank Rodimer, ktorého uvítali chlebom a soľou dievčatá, oblečené
v slovenských krojoch. Tejto slávnosti sa zúčastnilo vyše
450 veriacich.
Na pamiatku diamantového jubilea bola pripravená
oslava s názvom Slovenský deň, ktorá sa konala 17. apríla
1988. Slovenskí členovia farnosti boli oblečení do pekných
krojov. Spevom rozveselili všetkých prítomných. Zúčastnilo sa jej vyše 300 ľudí. Pastoráciu v tejto farnosti aj naďalej
vedú slovenskí františkáni.
Od roku 2001 pôsobí pri farnosti sv. Cyrila a Metoda
v Cliftone slovenský spolok Domovina, ktorý založil slovenský kňaz Viliam Litavec. Spolok organizuje spoločenský
a kultúrny život vo farnosti.

Tanečná súťaž

Ako sa zapojiť do súťaže

Do tretieho ročníka tanečnej súťaže The SCHOOL
DANCE sa môžu zapojiť všetky materské, základné a stredné školy. Novinkou ročníka 2014 je zapojenie škôl aj na
území Českej a Poľskej republiky a vytvorenie tak Slovensko - Česko - Poľskej The SCHOOL DANCE 2014. Stačí sa
zaregistrovať, nahrať tanečné video, hlasovať a možno
práve Vaša škola sa dostane do Veľkého finále, ktoré sa
bude konať 18. júna 2014 v Slovenskom národnom divadle
v Bratislave.
Zaregistrované školy súťažia prostredníctvom skupiny
žiakov, alebo jednotlivcov v ľubovoľnom tanečnom štýle,
alebo v tanci zameranom na daný región, podľa kategórie, ktorú si vyberú pri nahrávaní videa. Každá škola môže
nahrať maximálne 3 tanečné videá s dĺžkou trvania maximálne 3 minúty.
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.
schooldance.sk, prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude môcť široká verejnosť
od 1. mája.
ročník 56

(Spracované na základe informácií sprístupnených na
stránke http://slovakchurch.org)

Registrácia škôl do tanečnej súťaže prebieha prostredníctvom on-line registračného formulára. Každá škola sa
môže zaregistrovať iba raz a vek každého účastníka súťaže
nesmie presiahnuť 20 rokov. Po zaregistrovaní a overení
registrácie administrátorom súťaže bude kontaktnej osobe pre súťaž odoslaný potvrdzujúci e-mail s KÓDOM pre
nahratie súťažných videí ako aj ďalšie inštrukcie.

Časový harmonogram súťaže:

• Registrácia škôl – marec
• Nahrávanie súťažných videí a interaktívnych materiá-

lov – apríl
• Internetové hlasovanie – máj
• Finále – jún

Viac informácií nájdete na www.schooldance.sk.
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Český premiér na návšteve Slovenska

Nový český premiér Bohuslav Sobotka pokračuje v tradícii, v rámci ktorej prvé zahraničné cesty českých činiteľov
po ich zvolení smerujú na Slovensko, a dňa 13. februára
pricestoval na prvú oficiálnu návštevu. Počas nej sa stretol
so slovenským predsedom vlády Róbetom Ficom, ministrom financií Petrom Kažimírom a predsedom parlamentu
Pavlom Paškom. Rokovali o vzájomných vzťahoch, výbere
daní i plánovanom spoločnom zasadnutí slovenskej a českej vlády. Obaja premiéri vystúpili tiež v rámci zasadnutia
Národného konventu o Európskej únii. (mm-m)

Slovenka juniorskou majsterkou sveta

Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach,
ktoré sa konali na prelome februára a marca v slovenskom
lyžiarskom stredisku Jasná, boli pre usporiadajúcu krajinu
úspešné, keďže slovenská lyžiarka Petra Vlhová získala zlatú medailu v slalome a stala sa tak juniorskou majsterkou
sveta. Rodáčka z Liptova na domácej pôde porazila všetky súperky a dosiahla zatiaľ svoj najväčší životný úspech.
(mm-m)

Diaľnica D1 bude opäť o čosi dlhšia

Národná diaľničná spoločnosť koncom februára 2014
oficiálne spustila do výstavby ďalších viac ako 11 kilometrov úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Vybudovanie tohto obchvatu okolo Žiliny má vyriešiť nápor
dopravy v meste a oddeliť miestnu a tranzitnú dopravu.
Nová cesta bude začínať pri Hričovskom Podhradí v prelínaní diaľnic D1 a D3. V ďalšom pokračovaní vyústi do tunelov Ovčiarsko a Žilina, pričom bude lemovať obce Dolný
Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Lietavská Lúčka a mestskú časť Žiliny – Bytčicu. Úsek vyústi pred križovatkou Lietavská Lúčka, ktorá je už súčasťou ďalšej stavby D1. Popri
úspore času, pohonných hmôt, znížení nehodovosti, prinesie nová diaľnica aj zmiernenie negatívnych účinkov na
kvalitu života najmä obyvateľov Žiliny a Dolného Hričova.
(mm-m)

(Ne)úspechy Slovákov na ZOH v Soči

Dvadsiata druhá zimná olympiáda v Soči priniesla slovenským fanúšikom radosť i sklamanie. Slovensko získalo
jedinú medailu, ale zato najcennejšiu, ktorú vybojovala biatlonistka Anastasia Kuzminová v šprinte na 7,5 km.
V superkombinácii sa darilo lyžiarovi Adamovi Žampovi,
keď v druhom kole dokonca dosiahol najrýchlejší čas, čo
mu stačilo na výsledné piate miesto, pričom nechal za sebou viacerých kandidátov na medaily, medzi inými aj obhajcu zlata z Vancouveru. Medzi úspechy možno zaradiť
tiež šieste miesto miešaných štafiet biatlonistov, o ktoré
sa postaralo kvarteto v zložení Janka Gereková, Anastasia
Kuzminová, Pavol Hurajt a Matej Kazár. Najväčším sklamaním bolo vystúpenie slovenských hokejistov, ktorí nedokázali zvíťaziť ani v jedinom zápase. Očakávania slovenskej olympijskej výpravy, ktorá pred odchodom hovorila
o troch-štyroch medailách, sa teda nenaplnili a otvorili

Bezpečnostná rada SR o Ukrajine

Začiatkom marca zasadala, v súvislosti s udalosťami na
Ukrajine, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky. Na svojom mimoriadnom rokovaní rozhodla o posilnení ochrany
východnej hranice v tajnom režime, najmä kvôli zabráneniu nelegálnej migrácie. Zároveň slovenská vláda a najvyšší ústavní činitelia deklarovali, že v súvislosti s ruskou
operáciou na Kryme bude Slovensko koordinovať postoje s partnermi v Európskej únii, s tým, aby nedochádzalo
k ďalšej eskalácii napätia u našich východných susedov,
pričom Slovensko je ochotné zúčastniť sa tiež medzinárodnej pozorovacej misie. (mm-m)
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otázky o ďalšom smerovaní slovenského športu. Samotné
hry však boli pripravené na vysokej úrovni a zaradia sa medzi jedny z najlepšie zorganizovaných. (mm-m)

Valné zhromaždenie Spišského dejepisného
spolku

Prvý marcový deň sa v slávnostnej zasadačke Župného
domu v Levoči konalo XXII. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku, ktorého kolektívnym členom je aj
Spolok Slovákov v Poľsku. Hlavným bodom programu bola
voľba funkcionárov, členov výboru a revíznej komisie. Vyše
stovka zúčastnených členov si zvolila za predsedu Ivana
Chalupeckého, podpredsedu Mariána Sojáka a tajomníka
Miroslava Števíka. Zároveň sa riešili tiež otázky programu
činnosti na rok 2014. Členovia sa zhodli na zorganizovaní
dvoch konferencií venovaných stému výročiu prvej svetovej vojny a peňažníctvu a numizmatike na Spiši i na usporiadaní tradičnej exkurzie, ktorá sa bude konať na jeseň.
(mm-m)

cíznosťou spracovania upútajú nielen jednoduchšie zvukové hračky či okaríny Grazyny Kruczynskej zo Żywca, ale i
technologicky náročné husle – zlobcoky Jána Matištíka zo
Zuberca, oravské dvojhlasné gajdy Juraja Dufeka z Bojníc
či Františka Skurčáka z Rabče. Na výstave sa svojimi píšťalkami rôznych typov a fujarami prezentujú i Drahoš Daloš
z Lehoty, Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče a Ľubomír
Párička z Martina. Trombitami a pastierskymi rohmi do
zbierky prispeli  Ján Štefánik z Lúk a Stanislaw Piwowarczyk
zo Żabnice, bičmi Martin Brxa z Turian. Súčasťou výstavy je
i prezentácia dokumentárneho filmu o technológii výroby
hudobných nástrojov, ktorý vnikol na troch minuloročných
týždenných workshopoch. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Slovenčinári recitovali
Oživené melódie

Otvorenie výstavy ľudových hudobných nástrojov, ktoré sa konalo 3. marca podvečer v Dolnom Kubíne, začalo
koncertom ich výrobcov a prezentáciou dokumentárneho filmu. Počas neho sa tu stretli záujemcovia o ľudovú
hudobnú kultúru, muzikanti a výrobcovia zo Slovenska,
Poľska i z Českej republiky. V sprievodnom koncerte vo
výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne zazneli gajdy, fujary, píšťaly, okaríny i
trombity. Upútal najmä spevácky a inštrumentálny prejav trombitášov Štefánikovcov a Drahoša Daloša, ktorý sa
predstavil ako multiinšturmentalista a zahral na väčšine
vystavených nástrojov. Muzikanti tak ukázali, že vystavené
exponáty sú nielen pekné pohľadom, ale i funkčné. Výstava, ktorá potrvá do 31. marca prezentuje nástroje zakúpené do zbierok Oravského kultúrneho strediska, organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja, od desiatich významných slovenských i poľských výrobcov a je zavŕšením medzinárodného projektu Oživené
melódie, ktoré stredisko realizovalo uplynulý rok. Projekt
bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013. Preročník 56

V oravskom regióne má umelecký prednes už tradične
svoje silné a osobitné miesto u detí i študentov základných, stredných i umeleckých škôl aj vďaka celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Pre skvalitnenie práce učiteľov
venujúcich sa príprave recitátorov na súťažné prehliadky
rôznych stupňov pripravilo Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja 6. marca tvorivé stretnutie. Seminára sa zúčastnilo dvadsaťštyri pedagógov a recitátorov
z Oravy i Liptova. Program bol zameraný na pomoc učiteľom slovenského jazyka pri príprave mladých recitátorov,
ktorí sú aktívni v súťažiach v oblasti umeleckého slova.
Lektorka Mgr. art. Zuzana Galková z Martina sa v programe venovala dychovej rozcvičke, správnemu dýchaniu,
hlasovej rozcvičke, jazykolamom, dôrazu na hlásku a slovo, prestávke v texte, gradácii, práci s hlasom. Druhou lektorkou bola Anna Dubovcová z Lietavskej Lúčky. Podelila
sa o svoje skúsenosti s gestikuláciou, kontaktom s obecenstvom, dramatikou, vzťahom k textu a jeho pochopením,
montážou a kolážou textu. Program bol vhodne doplnený
o prednesy poézie v podaní dvoch mladých recitátoriek.
Oravské kultúrne stredisko plánuje v tvorivých stretnutiach pokračovať s programom zameraným na umelecký
prednes, ale i na iné témy, ktoré by mohli pomôcť záujemcom o doplnenie vzdelávania v oblasti kultúrno-výchovnej
činnosti v regióne. (Bc. Mária Janotíková)
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Sebavedomie a vlastenectvo Blahoželania
BLAHOŽELANIA

O nás Slovákoch sa všeobecne hovorí, ako o národe s malým vlastenecDožiť sa radosti kvitnúceho rána
kým cítením a ešte menším sebaveje zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
domím. Možno aj preto sme stáročia
pre našu mamu a babku od Pána z nebíčka.
nemali svoj vlastný štát a boli sme v
silnom područí. Napriek tomu sa nestratili a vo svete sme sa dokázali vždy
Dňa 14. marca 2014 oslávi 80. narodeniny
presadiť. Slováci to dokázali možno
Mária Uhliariková, rod. Grigláková narodená
vo Vyšných Lapšoch.
práve svojou skromnosťou, pracovitosťou a húževnatosťou, talentom, umom
Pri tejto príležitosti jej zasielajú pozdrav
a vzdelanosťou. Je našou povinnosťou,
deti Ján, Peter, Mária a Monika s rodinami.
aby sme si osobnosti, ktoré to dokázali,  pripomínali a predkladali ich výnimočnosť verejnosti, hlavne mladej generácii,
ktorej aj tieto informácie môžu pomáhať pri získavaní seba***
vedomia a hrdosti na svoju identitu. V týchto dňoch si pripo- Nech každý deň, milí jubilanti,
***
míname 150. výročie narodenia svetového vynálezcu Jozefa je pre Vás slávnostný
Murgaša (17.2.1864). Už v čase absolvovania základnej školy Nech
a úsmev
nevymizne
z pier Vám radostný.
každý deň,
milí jubilanti,
Vás slávnostný
v rodnej obci a gymnázia v Banskej Bystrici ho zaujalo maliar- je pre
Zdravie
nech Vám slúži,
nevymizne
stvo a v rokoch 1889-1890 ho študoval v Budapešti. Ďalšie a úsmev
ešte dlhé
roky, z pier Vám radostný.
Zdravie
nech
Vámsú
slúži,
štyri roky pokračoval v štúdiu v Mníchove. O elektrotechniku šťastné nech
všetky
ešte dlhé roky,
sa začal zaujímať na štúdiách v Ostrihome. Rodina Murgaš- Vaše ďalšie kroky.
šťastné nech sú všetky
ovcov dlho čakala na narodenie svojho dieťaťa, a preto Mur- Vaše ďalšie kroky.
gašova mama na znak vďaky pri kríži sľúbila, že jej syn pôjde
za kňaza. Keď mal Jozef 24 rokov, vysvätili ho za kňaza. V roku
1896 odišiel do novozaloženej baníckej obce Wilkes-Barre, Blahoželanie zasielajú krajanom Anne a Jánovi Magierovym z Kacvína pri pr
kde žilo 300 slovenských rodín, ktoré potrebovali kňaza.  Tu výročia svadby dcéra Irena s manželom Jozefom, syn Román s manželkou Evo
sa Murgaš začal hlbšie zaujímať o elektrotechniku. Už v roku Paulína, Magda a Ján.
1903 podal vo Washingtone svoj prvý patent a o rok neskôr ***
mu federálny úrad uznal patenty dva. Vynašiel zariadenie na
bezdrôtovú telegrafiu a ako druhý spôsob prenášania správ Maj vždy zdravia celé hory,
bezdrôtovou telegrafiou. Na základe týchto patentov vznik- šťastia ako kvapiek v mori,
lásky nech Ti toľko patrí,
la vo Philadelphii účastinná spoločnosť Universal Aetheur ako snehu majú Tatry.
Telegraph co., ktorá produkovala ďalšie patenty. Vlhkomer To Ti zo srdca praje celá rodina
(1907), elektrický transformátor (1907), zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn (1909), prístroj na výrobu Toto blahoželanie patrí Jozefovi Cervasovi z Novej Belej, ktorý 8. marca t.r. o
elektrických oscilácií (1911), navijak na rybársky prút (1912), narodeniny a pri tejto príležitosti mu gratuláciu zasiela celá rodina.
spôsob na výrobu elektrických oscilácií (1916).
V rámci bezdrôtového prenosu sa mu vôbec prvý raz
podarilo v roku 1905 rádiové spojenie, ktoré medzi obcaBlahoželanie zasielajú krajanom Anne a Jánovi Magiemi Scrantonom a Wilkes-Barre vzdialených od seba 30 km rovým z Kacvína pri príležitosti 39. výročia svadby dcéra  
umožnilo rozhovor ich starostov, ktorí to písomne potvrdili. Irena s manželom Jozefom, syn Roman s manželkou Evou
V čase prvej svetovej vojny sa Murgaš angažoval pri vy- a vnúčatá Paulína, Magda a Ján.
tvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov. Bol jedným zo
signatárov Pittsburgskej dohody. Mal blízko aj k Milanovi
***
Rastislavovi Štefánikovi. Medzi americkými Slovákmi zorganizoval zbierku jedného milióna dolárov – základný valutový Maj vždy zdravia celé hory,
fond ČSR. V roku 1920 sa Murgaš vrátil na Slovensko a mal šťastia ako kvapiek v mori,
záujem usadiť sa a vyučovať elektrotechniku. No úrady mu lásky nech Ti toľko patrí,
to neumožnili, a tak sa vrátil spať do USA. Zomrel 11. mája ako snehu majú Tatry.
1929 vo Wilkes-Barre. Vynálezcu bezdrôtovej telegrafie oceToto blahoželanie patrí Jonil aj americký prezident Theodore Roosevelt a vážil si ho
zefovi
Cervasovi z Novej Belej,
tiež sám Thomas Alva Edison. Jozef Murgaš dal svetu bezdrôktorý
8.
marca t.r. oslávil 30. natovú komunikáciu, nebyť jeho vynálezov, svet by nepoznal
rodeniny
a pri tejto príležitosti
internet, možnosti dnešných mobilov a iných komunikačmu
gratuláciu
zasiela celá rodiných kanálov. Preto môžeme byť právom hrdí.
na.
Mgr. Daniel Zemančík
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Na ceste života sú svetlá a mraky, raz šťastie jasné, raz
smútok hlboký. Ale keď sa spolu kráča vo dvojici, jednoduchšie sa znáša každodenné ťažkosti. K Vášmu 35. výročiu svadby prajeme Vám veľa zdravia, pochopenia seba
navzájom, radosti z detí a vnúčat. Drahí rodičia, ďakujeme
Vám za výchovu, lásku a podporu, ktorú nám poskytujete
v našom každodennom živote a nech Vám Pán Boh žehná
ďalšie spoločné roky.
Vaše deti s rodinami.
Toto blahoželanie zasielajú manželom Boguslave a Valentovi Šoltýsovcom z Novej Belej pri príležitosti 35. výročia sobáša, deti s rodinami.

***
K 18. narodeninám Kasi a Gosi Šoltýsovým z Vyšných Lápš
K Vašim narodeninám
Vám prajeme kvapku hrdosti,
lyžičku radosti,
hrnček úspechu,
jazierko peňazí,
more šťastia,
oceán zdravia
a celý vesmír lásky.
Toto prianie zasielajú rodičia, starí rodičia, súrodenci
a samozrejme členovia FS Hajduky a kapela Griglakovcov
z Vyšných Lápš.

nou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do
nej napíšete, 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.
Toto blahoželanie zasiela rodina, známi a priatelia Márii Ševčíkovej z Nedece.
***
Tento vinš patri Jozefovi Dronzekovi z Vyšných Lápš,
ktorý v marci oslávil okrúhle 90. narodeniny:
Dnes, keď Vám celý svet prináša kvety,
keď v srdciach hnevu niet, keď v očiach detí
vidíte len šťastný svit po rokoch znova,
radosť chcú znásobiť aj naše slová:
Všetko dobré priať sme chceli, nech Vás láska povznáša,
nech ste stále jarí, bdelí, aj keď vek sa ohláša.
Všetko najlepšie praje Helena a Milan Grigľak a rod.
Krišíková
***
Už je to dávno, čo bol ten slávny deň,
keď ste si povedali svoje áno,
už vtedy ste vedeli, že chcete byť navždy spolu len,
že na to máte naozaj právo,
byť spolu dlho a veľmi šťastný, ako taký dvaja blázni.
Mať sa radi a byť jeden druhému verný
a vždy jeden pri druhom stáť,
nebyť len dobrým priateľom, ale aj niekto,
koho môžete naozaj milovať.
Veru, dnes je to už 30 rokov, čo ste sa vzali,
teraz sa ešte viac milujete, vtedy ste sa mali radi.
Roky bežia, no vy sa stále máte radi a držíte pri sebe,
nemáte len rodinu, ale aj sami seba na svete.
Viete, že vždy jeden na druhého sa môžete spoľahnúť,
vždy keď sú nejaké problémy, rozumne sa viete dohodnúť.
Podporujete jeden druhého a vždy držíte spolu,
môžte sa vybrať aj nakoniec sveta spolu,
lebo viete, že ten druhý pozná cestu späť,
že jeden bez druhého si už neviete predstaviť svet,
a preto si pripime na tento vzácny deň,
že byť spolu nie je len obyčajný sen.
Túto gratuláciu zasielajú jubilantom Małgorzate a Andrzejovi Švientým z Nedece pri príležitosti 30. výročia sobáša, ktoré oslávili 3. marca t.r., zasielajú deti Adam a Eva,
ako aj celá rodina.

***
Milá naša oslávenkyňa Mária,
k Vašim dnešným krásnym 85. 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
narodeniny sú malým zastavením pri jej čítaní. Prajeme
Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získaročník 56
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Medzinárodný deň
turistických sprievodcov

Vo februári turistickí sprievodcovia združení v Poľskom
turisticko-poznávacom spolku (poľ. PTTK) Malopoľského
kraja pripravili pre deti peknú akciu s názvom Sprievodcovia
PTTK deťom. V rámci akcie turistickí sprievodcovia sprevádzali deti na výletoch zadarmo. Na túto akciu pozvali predovšetkým deti o. i. z detských domov, postihnuté deti, deti
z biednych a patologických rodín.
Vyvrcholením akcie bola oslava, ktorá sa uskutočnila
21. februára 2014 v pevnosti Kościuszko (Fort Kościuszki)
v Krakove. Boli tam prítomné samozrejme deti, zástupcovia malopoľských samosprávnych orgánov a turistickí
sprievodcovia. Vyhodnotila sa tam celá akcia a deti, ktoré
sa zúčastnili tejto akcie, získali certifikáty potvrdzujúce ich
účasť na výletoch, ako aj darčeky propagujúce Malopoľský
kraj. Prednosta Malopoľského kraja M. Sowa odovzdal pri
tejto príležitosti vyznamenania za zásluhy pre rozvoj turistiky a diplomy za rozvoj a prácu v prospech propagácie
turistiky v Malopoľsku.
Certifikovaní turistickí sprievodcovia sprevádzali zadarmo deti po tejto pevnosti a nielen, popritom im rozprávali aj rozmanité zaujímavosti z navštevovaných miest.
V druhej časti akcie organizátori pripravili pre účastníkov
bohaté pohostenie.
Spolok Slovákov v Poľsku podporil túto akciu propagačnými materiálmi pre deti zo svojej výroby. (aj)

Literárny Kežmarok 2014

Mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica – Literárne múzeum v Martine vypisujú v rámci 49. ročníka Literárneho Kežmarku Celoslovenskú literárnu súťaž žiakov
základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej
republike a slovenských žiakov a študentov základných
a stredných škôl v zahraničí.
I. kategória (2. – 5. ročník základné školy 7-10 rokov) – poézia a próza
II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta
8-ročné gymnáziá 11-14 rokov) – poézia a próza
III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá 15-18 rokov) – poézia a próza
Podmienky súťaže:
Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne
5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60
znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani
zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy,
ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky
sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.
Adresa pre odosielanie prác: Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok.
Uzávierka súťaže: 13. apríla 2014.
Vyhodnotenie súťaže: 12. – 13. júna 2014 v Kežmarku.

Kostelničákov ornament
11. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

Vyhlasovateľ:
Mesto Spišská Stará Ves, Spojená škola Spišská Stará Ves, Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi.
Cieľ:
• zviditeľniť tvorbu Štefana Leonarda Kostelničáka
• oboznámiť žiakov a ostatnú verejnosť so životom a dielom umelca, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, zberateľa, rozširovateľa a tvorcu slovenského ornamentu
• podnietiť tvorivosť žiakov pri tvorbe ornamentov
• prehĺbiť vzťah žiakov k výtvarnej tvorbe
• zanietiť ich pre vnímanie výtvarného diela
• posilniť národné povedomie

Každá práca musí obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko autora, vek, škola a trieda, meno vyučujúceho, pečiatka
školy, e-mailová adresa školy, telefónny kontakt.

Podmienky súťaže: Do súťaže sa môžu zapojiť deti a žiaci
vo veku do 15 rokov.

Práce zasielajte na adresu:
Spojená škola, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves

Vekové kategórie:
1. predškoláci (do 6 rokov)
2. Základná škola (6 – 10 rokov)
3. Gymnázium (11 – 15 rokov).

Vyhodnotenie súťaže
Súťažné práce vyhodnotí odborná porota a udelí v každej kategórii 3 ceny. Porota má právo udeliť aj mimoriadnu
cenu, znížiť alebo zvýšiť počet ocenených prác. Vernisáž
výstavy bude 30.5.2014 o 13:00 hod. v kultúrnom dome
v Spišskej Starej Vsi.

Výtvarný prejav:
• ľubovoľný, plošné aj priestorové práce
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Škola môže zaslať 5 najlepších prác v každej kategórii.
Práce nebudú školám vrátené.
Uzávierka súťaže: 20. máj 2014 – práce musia byť už v škole, nestačí poštová pečiatka.
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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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marec – 9.03.2014
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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 7.30 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.

ODIŠLI OD NÁS

Tak krátko išiel som s vami, hľa,
tu sa cesty delia a vtáci nad hlavou
mi pieseň nedospievali.
Jiří Wolker
Dňa 20. februára 2014 tragicky
zomrel v Čiernej Hore vo veku 23
rokov krajan

ANDREJ VACLAV

Zosnulý bol mladým energickým
človekom, členom Dobrovoľného
požiarneho zboru a čitateľom časopisu Život. Odišiel od
nás dobrý syn, brat, vnuk a kamarát. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP a DPZ v Čiernej Hore

Dňa 6. marca 2014 zomrel v Novej Belej vo veku 90 rokov krajan

JOZEF BRYJA

Zosnulý bol jedným z najstarších
a veľmi zaslúžilých obyvateľov obce
Nová Belá. Bol aktívnym členom
Spolku Slovákov v Poľsku  a neúnavným obhajcom práv slovenskej národnostnej menšiny. Stál pri zrode
miestnej skupiny v obci a vždy sa
ochotne zapájal do spolkového života. Zúčastňoval sa schôdzí a zjazdov.
Na všetkých stretnutiach a schôdzach zdôrazňoval potrebu
angažovania do činnosti mladých ľudí, ktorí sú nádejou na
kontinuitu činnosti v miestnych skupinách. Bol vždy veľkým
orodovníkom fungovania miestnych kultúrnych zoskupení a
hľadania zdrojov pre ich činnosť a existenciu, pretože, ako
hovorieval, dychovka, folklórny súbor a v minulosti i divadelný krúžok sú zdrojom poznania tradícií, zvykov a propagácie odkazu našich predkov a vo veľkej miere aj výnimočnosti obce Nová Belá, čo prízvukoval na mnohých fórach,
kam prišiel. Bol aj predsedom Odboru Matice slovenskej
v Novej Belej od jej vzniku v roku 1990. Patril zároveň do
radov dlhoročných propagátorov, dopisovateľov a verných
čitateľov časopisu Život. Angažoval sa aj do spoločenskej
činnosti v rámci obce, kde pôsobil dlhé roky ako richtár, za
čo získal vyznamenanie Zaslúžilý pre Gminu Nový Targ a
mnohé ďalšie. Bol dlhoročným členom Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Patril tiež do radov členov a aktivistov
Roľníckeho družstva „GSS“ Krempachy. Za svoju pracovitosť
a organizačné schopnosti získal viaceré ocenenia.
Svojmu slovenskému povedomiu bol verný do smrti a
odovzdal ho svojim štyrom deťom, vnukom i pravnukom.
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý otec, dedo, pradedo, švagor, svokor a kamarát. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Spolok Slovákov v Poľsku, redakcia Život, OV SSP na Spiši, MS
SSP a DPZ v Novej Belej

ročník 56
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MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM
JANA BELAŠIČOVÁ

Diera v streche

Obzerá sa tu i tade,
už má mokro veru všade.
Nohami do mláky skočí,
hlava sa mu z toho točí.

Prší, prší, len sa leje,
slimáčik sa v dome smeje.
- Ako dobre, že mám dom,
pred dažďom sa schovám v ňom.

Pozrie hore, namojveru,
na strope má veľkú dieru.
Voda tečie, len sa valí,
vytopí mu domček vari?

Vtom mu kvapka na nos spadla,
druhá mu na čelo sadla.
- Čo to má byť? – slimák kričí.
- Voda mi môj domček ničí!

Slimák hľadí na tú skazu,
dobrý nápad dostal zrazu.
Sám riešenie múdre našiel,
zapchal dieru štopľom z fľaše.

Milé deti,

pripravili sme pre vás bodkokreslenie. Keď pospájate všetky čísla správne ukáže sa Vám obrázok. Napíšte nám, čo ste
uvideli na obrázku. Výsledky svojej práce nám pošlite do redakcie.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s finančnou podporou z Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí. Vo februári sme odmenili: Matúša Kotrabu z Jurgova a Alexandru Kašprákovú z Jablonky.

34

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

3/2014

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO

NIŽNÉ LAPŠE

Po večeri sa tatko tak začítal do časopisu, že ani nevnímal, ako si ho
mamka doberá. Že vraj ho takto sústredeného nevidela od čias vysokej školy. Tam sa totiž moji rodičia zoznámili. Ani si neviem predstaviť,
že boli niekedy študentmi. Práve sme doupratovali kuchyňu, keď nám
tatko už od dverí referoval, čo sa práve dočítal. Aj keď sa to možno na
prvý pohľad nezdá, boli to fakt zaujímavé informácie. O vode. Vedeli
ste, že voda je pre naše telíčko veľmi dôležitá a ak nášmu telíčku voda
chýba, cíti sa unavené a akoby bez energie? Že dokonca aj naša pokožka vädne? Presne tak ako lístky rastlín, keď ich nepolievame. A že nám
pre nedostatok vody ani poriadne netrávi v brušku? Vedci dokonca
zistili, že si ľudia často mýlia smäd s hladom, prejedajú sa a potom
sú zbytočne tuční. Ale nie je voda ako voda! Sladké ochutené nápoje
telíčku nepomáhajú, skôr naopak... (Tatko sa pri tom na mňa pozrel
s výčitkou. Ja viem.. veď aj čistá voda mi celkom chutí). To najzaujímavejšie však ešte len nasledovalo. Bola to pre mňa úplne nová a šokujúca informácia. Vedeli ste, že voda tvorí 70% nášho tela a 90% mozgu?
Fíha, sme skoro samá voda! A teraz počúvajte: voda má pamäť! Mamka len krútila hlavou, nechcela tomu uveriť. A tak jej tatko rozprával,
že už v starovekom Egypte a Grécku brali vodu ako vzácny dar a liek.
Vážili si vlastnosti vody a vymýšľali rôzne zariadenia na jej prečistenie. Popri rozprávaní čosi hľadal na internete. Ukázal mamke stránku
nejakého japonského vedca (meno som sa ani nesnažila zapamätať).
Ten výskumom dokázal, že voda má pamäť a reaguje na naše slová,
na hudbu, dokonca na naše pocity. Predstavila som si dnešný deň.
Ako som ráno zúrila, že nemôžem nájsť druhú prúžkovanú ponožku.
Potom som nestihla autobus. Bola som príšerne smutná a ešte viac
nahnevaná na tú ponožku. Mala som aj strach, že nestihnem na čas
do školy. A čo si tá moja voda musela vypočuť cez veľkú prestávku!?
Adam sa nahneval na Mareka a vynadal mu do hlupákov. Ten ho zas
strčil medzi lavice a keď to Simona všetko nažalovala triednej, kriku
a obviňovania bola plná trieda. Och, tá moja voda teda mala ťažký
deň. Kým pôjdem spať, pustím jej aspoň príjemnú hudbu. Hádam si
z celého dňa zapamätá práve tento zážitok.

ročník 56

Osada Lapše (Laps) bola založená
začiatkom 14. storočia na majetku
šľachticov z Veľkej Lomnice, ktorí tu
vybudovali gotický kostol sv. Kvirína. V listinách sa prvýkrát spomína
v roku 1340. Spočiatku patrila do
nedeckého panstva a v neskoršom
období sa stala súčasťou majetku
mníšskeho rádu Rehoľných kanonikov strážcov jeruzalemského sv. Hrobu Pána so sídlom v Lendaku. Koncom 16. storočia obec odkúpil Juraj
Horvát a Horvátovci si v nej postavili
kaštieľ, no ten bol v 20. storočí rozobraný. Z obce pochádzal slovenský
kňaz, národovec, básnik a hudobník
Ján Evanjelista Nálepka, ktorý je autorom ód a rukopisnej zbierky modlitieb a piesní v tzv. bernolákovskej
slovenčine i blahoslavený kňaz Jozef
Stanek, ktorý zahynul vo Varšavskom
povstaní. V roku 1920 boli Nižné Lapše spolu s niekoľkými ďalšími spišskými obcami pripojené k Poľsku, v roku
1939 späť ku Slovensku a v roku 1945
opäť k Poľsku, kde ležia dodnes. V súčasnosti v obci funguje miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku a na
gymnáziu sa vyučuje slovenský jazyk.
(mm-m)

NIŽNÉ LAPŠE

NIŽNÉ LAPŠE
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ŠPORT

„ZOR“ Fridman
spracovala DOROTA MOŚ
foto FRANTIŠEK PACIGA

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO

Začiatky ľudových športových klubov na
Spiši boli náročné na organizačné i finančné
možnosti, ale, ako hovoria miestni športoví
činitelia, stačilo, že medzi ľuďmi bola chuť a
mnohé prekážky sa podarilo zdolať. Rozvoj
športu a telesnej výchovy vo Fridmane sa
datuje na rok 1949 a zásluhu na tom mali
už nebohí manželia Bogumila a Andrej Pitekovcí, ktorí začali propagovať hru volejbalu
s prvou loptou, ktorá bola ušitá zo starého
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kožucha. Takto vyzerali začiatky športu vo Fridmane. „ZOR“ Fridman je asi jedným z najstarších športových klubov na Spiši. Zaregistrovali ho oficiálne v roku 1951. Išlo aj o propagáciu ďalších
športových disciplín medzi obyvateľmi obce, aby rástlo medzi nimi vedomie o možnostiach rozvoja telesnej zdatnosti detí, mládeže i dospelých. V rámci klubu pôsobilo družstvo volejbalistov a futbalistov. Prvým predsedom futbalového družstva sa stal Ján
Richtarik (1951-1960), ktorý pôsobil ako predseda futbalového klubu skoro 10 rokov a
po ňom funkciu predsedu preberal Jozef Brinčka (1960-1969). Neskôr túto úlohu zverili
Karolovi Organiščakovi (1969-1971). Po ňom sa tomu s veľkou pozornosťou venovali v
poradí títo ľudia: Jozef Tazik (1971-1975), Dominik Michalec (1975-1976), Ján Barnasz
(1976-1979), Ján Pisarczyk (1980-2000), Wiesław Pawlik (2000-2004), Bogusław Fryc
(2004-2008), Peter Bednár a v súčasnosti je predsedom Ján Noworolski.

Č

innosť Ľudového športového klubu (ĽŠK) bola prerušená v roku 1978,
keď priestor športového ihriska „Polonka“ bol určený pod umelú vodnú
priehradu a neskôr sa našiel pod vodou. Reaktivácia ĽŠK nastála v roku
1980 a na žiadosť riaditeľa základnej školy Andreja Pitka. Obec vydelila nový
priestor pre futbalové ihrisko a družstvo začalo opäť trénovať. Pričom výsledky sa dostavili už onedlho. Finančné zázemie športu vo Fridmane poskytol urbár a súkromní sponzori, čo aj podporilo činnosť futbalového družstva, ktoré
v 60-ých rokoch získavalo najväčšie úspechy. Družstvo „ZOR“ má veľmi veľa
fanúšikov aj v zámorí medzi rodákmi z Fridmana, ktorí vytvorili Americkú radu
Fridmana v New Yersey a podporujú o.i. svojich futbalistov doma.
V roku 1962 boli prihlásení seniori do C triedy. V roku 1964 postúpili do
B triedy a o rok neskôr do A triedy. Ďaleké cesty - do Makowa, Miechowa,
Chrzanowa - spôsobili nedostatok finančných prostriedkov a donútili družstvo
rezignovať z hrania ďalších zápasov mimo blízkeho okolia. Futbalové družstvo
bolo napokon, v roku 1985, prihlásené do C triedy, ale o štyri roky neskôr sa
seniorom podarilo vybojovať postup do B triedy. Výsledkom sústavnej práce
v roku 1994 juniori prekvapili postupom do A triedy.
V roku 2004 sa podarilo seniorom umiestniť sa v A triede, čo bolo veľkým
úspechom všetkých členov športového klubu. V tom istom roku zaznamenali svoj úspech aj juniori a postúpili do oblastnej triedy. V roku 2005 získali
IV. miesto a I. v lige juniorov. V jarnej sezóne roku 2008/2009 prijali na svojom ihrisku družstvo „Czarnych Czarny Dunajec“, ktoré zdolali 3:2. V sezóne
2009/2010 vyhrali nad „Skawianin Skawa“ 2:0.
V súčasnosti sa futbalovému družstvu darí možno trochu menej, ale dúfajme, že predchádzajúce roky peknej tradície a úspechov budú pre dnešných
futbalistov vzorom a terajšia nová sezóna im ponúkne priestor na dosiahnutie
pekných výsledkov, čo im aj prajeme.
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MOTO A VARENIE

Audi RS4 AVANT Nogaro

Novinkou Audi je RS4 AVANT Nogaro, ktoré sa vyníma individuálne lakovaním odtieňom Nogaroblau Perleffekt. Je to jubilejný model a súčasne reminiscencia na legendárneho predchodcu
RS2.

P

od kapotou Audi RS4 Avant Nogaro selection pracuje
vysokootáčkový motor V8 s atmosférickým nasávaním a objemom 4.163 cm3. Agregát 4.2 FSI dosahuje maximálny výkon 331 kW (450 k) pri otáčkach 8.250
1/min., maximálny krútiaci moment 430 Nm je k dispozícii v pásme otáčok od 4.000 do 6.000 1/min. Zvučný
osemvalec udeľuje jubilejnému modelu zrýchlenie z po-

koja na tempo 100 km/h za
4,7 sekundy, maximálna rýchlosť je elektronicky limitovaná
na 280 km/h. Audi RS4 Avant
Nogaro selection má kombinovanú normovanú spotrebu
10,7 litra benzínu Super Plus
na 100 kilometrov, čo predstavuje ekvivalent emisie CO2
249 gramov na kilometer. So
svojou vysokou mechanickou
účinnosťou a dlho sprevodovaným najvyšším stupňom
7-stupňová prevodovka S tronic s dvoma spojkami prispieva k vysokej účinnosti modelu.
Srdcom permanentného pohonu všetkých kolies quattro
je samozverný medzinápravový diferenciál s korunovými
kolesami. Kompaktný a ľahký
systém štandardne rozdeľuje krútiaci moment motora v
pomere 40:60 percent medzi prednou a zadnou nápravou.
Audi RS4 Avant Nogaro selection jazdí štandardne na
20-palcových diskoch z ľahkej zliatiny s pneumatikami
265/30 R 20. Za diskami s piatimi dvojitými lúčmi do V,
sústruženými do vysokého lesku, svietia brzdiče lakované
červenou farbou s emblémami RS. V interiéri, ktorý má
športovú čiernu farbu, dominujú elektricky nastavovateľné športové sedadlá s integrovanými opierkami hlavy.
Sedadlá sú na výber v dvoch rozličných farebných alternatívach poťahu. (aj)

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov
Zelerová polievka

1 zeler, 1 menšia cibuľa, koreňová zelenina (1 mrkva,
1 petržlen, pol paštrnáka), alebo 3 lyžičky Vegety, 2 lyžice
masti, 1 lyžica múky, soľ, mleté čierne korenie, 1 dl smotany a 2 litre vody.
Pracovný postup: Na horúcu masť dáme postrúhanú
cibuľu, popražíme do ružova, pridáme na tenšie kúsky pokrájaný zeler, celú koreňovú zeleninu, soľ, trochu vody a
dusíme, kým je nie mäkké. Keď je zeler už mäkký, poprášime múkou, zalejeme teplou vodou, dosolíme a necháme prevrieť. Nakoniec pridáme kyslú smotanu, do ktorej
zamiešame 1-2 žĺtky a necháme prevrieť. Podľa potreby
pridáme citrónovú šťavu alebo trochu octu.

Vyprážané teľacie nôžky

4 teľacie nôžky, voda, soľ, múka, 2 vajcia, strúhanka
a 15 dkg masti.
Pracovný postup: Dobre očistené nôžky uvaríme na
mäkko v slanej vode, do ktorej dáme korenie, bobkový list
a Vegetu. Potom ich necháme trochu ochladiť. Vykostíme
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ich, rozkrájame na kúsky podľa vôle, obalíme v múke, vajci, v strúhanke a vypražíme do červena v horúcej masti.
Horúce vypražené nôžky podávame s hrachovým alebo
špenátovým prívarkom alebo citrónom a tatárskou omáčkou.

Biskupský chlebík

6 vajec, 12 dkg cukru, 10 dkg hrozienok, 5 dkg čokolády,
5 dkg orechov, 12 dkg krupicovej múky, kôra z jedného citróna.
Pracovný postup: V porcelánovej nádobe ušľaháme z
bielkov tuhý sneh, pridáme za stáleho miešania po lyžici
cukor, zľahka primiešame žĺtky a múku, potom hrozienka,
drobno sekané orechy, posekanú čokoládu a citrónovú
kôru. Všetko zľahka premiešame a cesto vložíme do vymastenej a múkou posypanej chlebíčkovej formy a v rúre
mierne upečieme. Upečený chlebíček necháme vychladnúť, a len potom krájame z neho rezy.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec, Slovenské
vydavateľské centrum : 2012.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Czy rwa kulszowa jest
również twoim problemem?

KOSMETOLOG
Odżywiona cera po zimie

Warto pomyśleć o cerze, która po zi- zym papainę, która rozpuszcza oleje
mie jest przesuszona, zszarzała i potrze- i usuwa martwe komórki skóry.
Skoro dbamy o twarz zadbajmy
buje zastrzyku witalności i energii.

I

dealnym rozwiązaniem dla niedotlenionej, pozbawionej witamin cery
jest między innymi picie zielonej
herbaty (jest źródłem przeciwutleniaczy, niszczących wolne rodniki) lub
naparu z pokrzywy (odtruwa organizm, poprawia stan skóry tłustej i łojotokowej) – jest to działanie na cerę
wewnątrz organizmu. Na zewnątrz
działajmy niezastąpionymi maseczkami, np. na skórę twarzy świetna
będzie maseczka oczyszczająca z
białka kurzego. Sposób przygotowania: świeżo ubite białko nakładamy
na skórę. Staramy się rozprowadzić
możliwie równomiernie na całej powierzchni poddanej zabiegowi. Maseczkę pozostawiamy do czasu, aż
białko zaschnie. Zmywamy letnią
wodą. Maseczka pozostawia odczucie oczyszczenia i napięcia skóry.
Możemy zrobić maseczkę z papai.
Składniki: jeden mały owoc papai.
Przygotowanie: wykrawamy miąższ
z owocu, usuwamy pestki, kroimy na
małe kawałki i rozdrabniamy w mikserze do uzyskania jednolitej papki.
Uzyskana w ten sposób masa wystarczy na kilka zabiegów pod warunkiem, że będzie przechowywana w lodówce. Do jednego zabiegu użyjemy
nieco więcej niż łyżeczka od herbaty.
Maseczkę rozprowadzamy równomiernie na skórze twarzy i pozostawiamy na 10 do 20 minut, zależnie
od wrażliwości naszej skóry, im skóra
wrażliwsza, tym krótszy czas działania maseczki. Maseczka sprawdza
się jako peeling do twarzy i dekoltu.
Badania naukowe ujawniły, że papaja
jest jednym z najlepszych peelingów
naturalnych. Papaja zawiera silny en-

też o rzęsy: w odrobinie wrzątku
mieszamy po 1/3 łyżeczki lanoliny
i masła kakaowego (do kupienia w
aptece) z łyżeczką oliwy. Przelewamy
do małego pojemniczka i tą odżywką
smarujemy rzęsy przed snem. Efekt
zdrowych, mocnych i długich rzęs będziemy widzieć już po 2 tygodniach
stosowania odżywki.
Musimy także zadbać o dłonie,
które były wymęczone rękawiczkami i
mrozem – więc zróbmy im witaminową wygładzającą kąpiel. Do miseczki
wlewamy szklankę ciepłego tłustego mleka i dodajemy łyżkę płatków
owsianych, pół łyżeczki oliwy z oliwek
i łyżeczkę soku z cytryny. Zanurzamy
dłonie na 15 minut. Skóra dłoni będzie zrelaksowana i odżywiona.
Teraz czas na włosy – najlepsza
będzie odżywcza maseczka bananowa. Składniki: 1 banan średniej
wielkości, 2 łyżki stołowe jogurtu
naturalnego, 2 łyżeczki oleju z pszenicy, 1/4 łyżeczki lecytyny, 1/2 łyżeczki miodu pszczelego oraz 2 łyżeczki
skondensowanego mleka. Składniki
mieszamy w mikserze do uzyskania
jednolitej papki. Przed nałożeniem
maseczki myjemy włosy jeden raz
łagodnym szamponem i spłukujemy
mocno ciepłą wodą. Maseczkę nakładamy równomiernie na włosy, delikatnie wcieramy przez krótką chwilę,
nakładamy folię lub czepek foliowy
i okręcamy głowę ręcznikiem, aby
utrzymać ciepło. Maseczkę pozostawiamy na włosach przez co najmniej
15 minut, zalecane jest utrzymanie
maseczki przez godzinę lub dłużej.
Maseczkę zmywamy ciepłą wodą
z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego szamponu. Taka kuracja ma
zbawienny wpływ na skórę głowy
oraz włosy.
Skorzystajcie z tych kilku przepisów, które na 100% dadzą waszej skórze zastrzyk energii po zimie.
Do zobaczenia za miesiąc!
Dawid
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Według statystyk rwa kulszowa
dotyka znacznie częściej mężczyzn
niż kobiety i to najczęściej po trzydziestym roku życia. Jest to jedynie
statystyka, a obserwacje medyczne
rwy kulszowej dotyczą praktycznie
wszystkich grup wiekowych i obojga
płci. Czynnikiem, który w znaczący
sposób zwiększa ryzyko pojawienia
się rwy kulszowej jest nadmierne
obciążanie kręgosłupa, a to może dotyczyć praktycznie każdego stanowiska, choć większe obciążenie będzie
u pracowników fizycznych, a mniejsze
u osób pracujących umysłowo.
Co jest zatem przyczyną rwy kulszowej? Najczęściej wymienianą
przez specjalistów przyczyną tego
schorzenia jest dyskopatia, niemniej
rwa kulszowa może być również powodowana przez stany zapalne, uraz,
cukrzycę czy też, zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa. Oziębienie okolicy lędźwiowo-krzyżowej
również przyczyniają się do tego
stanu. Nie bez znaczenia może się
okazać też zbyt intensywny wysiłek
fizyczny. Coraz częściej otyłość oraz
nadwaga przyczynia się do obciążenia
kręgosłupa, co powoduje tę dolegliwość. Specyficzną przyczyną może
być tzw. zespół mięśnia gruszkowatego, w którym często lub stale jest
napięcie mięśniowe.
W pierwszej fazie choroby pojawiają się nawracające bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Początkowo są one
tępe i pojawiają się po wysiłku lub
w pracy, w pozycji pochylonej. Mogą
też występować bóle nocne. Później
dołączają się okresowe (trwające kilka
dni), ostre bóle połączone z usztywnieniem kręgosłupa i przykurczem
mięśni (postrzał). Ten wstępny okres
choroby rozciąga się na wiele miesięcy, a nawet lat. Właściwa rwa kulszowa rozpoczyna się przeważnie ostro,
często po dźwignięciu znacznego ciężaru, po przeziębieniu, a nawet kichnięciu. Pojawia się nagły ból okolicy
lędźwiowo-krzyżowej, promieniujący
do pośladka, na tylną powierzchnię
uda, podudzia i stopy. Częsty ból jest
tak mocny, że unieruchamia pacjenta
w łóżku. Stan zapalny, który powstaje
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w tej sytuacji, często bardziej wpływa na objawy chorobowe, niż sam ucisk.
Leczenie: w okresie ostrym stosuje się farmakoterapię
i leżenie w pozycjach przeciwbólowych. Pozycja przeciwbólowa to taka, w której mięśnie są maksymalnie rozluźnione,
a pacjent nie odczuwa żadnego bólu lub tylko minimalny.
Pozwala się kłaść takiemu choremu na plecach, brzuchu
oraz zdrowym boku, z wykorzystaniem poduszek podkładanych pod brzuch, plecy lub nogi. Fizykoterapia: jeśli lekarz prowadzący zaleci zabiegi, to można stosować prądy
diadynamiczne „blokada”, promieniowanie podczerwone
(z niebieskim filtrem), krioterapię, magnetoterapię oraz
laseroterapię. W okresie ostrym nie wykonujemy masaży.
Kinezjoterapia: można wykonywać ćwiczenia oddechowe.
W okresie podostrym poza farmakoterapią wprowadza się
leżenie usprawniające. Fizykoterapia: do zabiegów wyżej
wymienionych lekarz może dołączyć ultradźwięki, promieniowanie nadfioletowe, laseroterapię oraz magnetoterapię. W tym okresie powoli wdrażamy pacjentowi zabiegi
z zakresu masażu w odpowiednich ułożeniach i doborze
technik. Kinezjoterapia: ćwiczenia, które stosujemy w tym
okresie w celu rozluźnienia napięć mięśni kręgosłupa prowadzone są pod nadzorem rehabilitanta. W okresie przewlekłym stosuje się leczenie usprawniające z elementami
działań profilaktycznych. Fizykoterapia: w tym okresie
lekarz zaleca parafinoterapię, galwanizację, prądy diadynamiczne, diatermię krótkofalową, diatermię mikrofalową, natrysk deszczowy (o zmiennej temperaturze), masaż podwodny, kąpiele solankowe, kąpiele aromatyczne,
kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe, laseroterapię oraz
magnetoterapię. Masaż w tym okresie jest dopasowany
według obserwacji prowadzonych przez masażystę. Natomiast z kinezjoterapii stosowane są ćwiczenia, które mają
na celu wzmocnienie mięśni brzucha i grzbietu. Dobre

Pozycja przeciwbólowa

efekty dają ćwiczenia wykonywane przez pacjenta w wodzie o temperaturze 30 °C.
Nasilenie dolegliwości bólowych oraz zwiększenie dolegliwości neurologicznych lub brak poprawy w ciągu sześciu tygodni zaleca się pacjentowi interwencję neurochirurgiczną. W zasadzie całkowite pozbycie się dolegliwości
związanych z rwą kulszową jest niemal niemożliwe – leczenie ma na celu unikanie nawrotów dolegliwości, zarówno
przez wzmacnianie odpowiednich partii mięśniowych, jak
też przez edukację w zakresie właściwego stylu życia, w ramach którego nie będzie dochodziło do nacisków na nerw
kulszowy, które prowadziłyby do powstania wrażenia bólowego.

Elżbieta Krzysik
technik masażysta

PRAWNIK
Waloryzacja rent i emerytur

Od 1 marca 2014 r. wzrosną świadczenia dla rencistów i emerytów, bo będzie kolejna waloryzacja – o około
2,14%. Jest to minimalny poziom, jaki nakazują przepisy
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, zatem podwyżka świadczeń nie będzie zbyt
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wysoka (Dz.U. nr 153/ 2009, poz. 1227). Wysokość podwyżek świadczeń zależy m.in. od inflacji.
Np. świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i najniższa renta rodzinna tzw. wypadkowa wyniosą: 1018,72 zł
(obecnie 997,38 zł). Renta z tytułu częściowej niezdolności
do pracy w związku np. z chorobą zawodową ma wzrosnąć
do 781,88 zł (z obecnych 765,50 zł). Wzrośnie świadczenie
przedemerytalne do 996,66 zł (o ponad 20 zł, z obecnych
975,78 zł).
Renta socjalna zostanie podwyższona do kwoty
713,11 zł (obecnie to 698,17 zł).
W ramach marcowej waloryzacji podwyższone zostaną
też kwoty dodatków do świadczeń, m.in. dodatek pielęgnacyjny. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 16.07.2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. (Dz.U.
z 2013 r. poz. 816).
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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HVIEZDY O NÁS
BARAN (21.3.-20.4.)

Dávaj si pozor. Ľahko ťa totiž
vyvedú z rovnováhy malichernosti. Výdavky sa o čosi
zvýšia. Ak podnikáš, najlepšie sa ti bude dariť v polovici
mesiaca. Rodina ti bude oporou a v jej
kruhu sa budeš cítiť naozaj dobre.

BÝK (21.4.-20.5.)

Bude sa ti dariť v podnikaní, budeš si môcť rozšíriť
svoje vedomosti v rôznych
vedách. Ani kontakty s inými ľuďmi nebudú najhoršie. Ak však budeš musieť rozhodnúť
v nejakej dôležitej veci, nechaj to radšej na neskôr.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Planéty budú pozitívne
vplývať na tvoj život. Budeš sa dobre cítiť medzi
svojimi priateľmi, ako aj
v rodine. Ak náhodou študuješ, tak ťa istotne potešia výsledky
v tomto mesiaci. Tvoj partner bude
voči tebe prívetivý a naozaj milý.

RAK (22.6.-22.7.)

Vďaka vynaloženej námahe a trpezlivosti dosiahneš
úspech. Dokonca je možné,
že dostaneš lepšiu pracovnú ponuku. Rodinný život bude naďalej
stabilný.

LEV (23.7.-23.8.)

Nebude ti to príliš po vôli,
budeš mať dosť veľké
problémy so sebou samým. Na lepšie časy si budeš musieť chvíľku počkať.
Priatelia ti však pomôžu. Problémy v rodine sa ti podarí rýchlo vyriešiť.

PANNA (24.8.-23.9.)

Si naozaj odvážny, podnikavý
a statočný. Aj veľmi ťažké situácie dokážeš vyriešiť s chladnou hlavou. Tento mesiac ťa
čaká veľa práce. Staraj sa o svoje zdravie a pravidelne oddychuj.
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NÁŠ TEST
VÁHY (24.9.-23.10.)

Podarí sa ti zrealizovať
tvoje plány. Sústredíš sa
na naplánované zmeny.
V prvej polovici mesiaca
ťa čaká zaujímavá cesta.
Dávaj si však pozor na jazyk, pretože
nerozvážne slová môžu byť príčinou
nepríjemného konfliktu.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Snaž sa žiť v súlade so svojím partnerom. Tretí týždeň
bude o čosi priaznivejší
a budeš sa aj lepšie cítiť.
Zdravie ti bude našťastie
slúžiť. Je šanca, že dostaneš zaujímavú
a výhodnú pracovnú ponuku.

STRELEC (23.11.-21.12.)

Aj keď planéty sú ti naklonené, nedosiahneš až také
úspechy, ako by si očakával. Preto sa radšej nevrhaj
na nové veci. Druhá polovica mesiaca bude omnoho lepšia. Trpezlivosť ti môže priniesť bohaté ovocie.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Pocit šťastia ťa naplní ešte väčším entuziazmom a optimizmom do práce. Občas však
treba byť realistom. Druhá polovica mesiaca bude
o čosi horšia, náladu ti zhoršia predovšetkým konflikty s partnerom.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

Môžeš mať isté problémy,
napríklad nedostatok peňazí. V druhej polovici sa
to však výrazne zmení.
Splnia sa ti isté plány a v rodine si získaš dôveru a úctu. Vďaka
tomu sa ti podarí vyriešiť dlhodobé
spory v rodine.

RYBY (19.2.-20.3.)

Sústreď sa predovšetkým na
upevnenie svojej psychiky.
Na začiatku mesiaca si dávaj pozor hlavne na rodinné hádky. Môže sa stať, že
ťa niekto ukrivdí, ale neber si
to k srdcu. (aj)
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Aký ste typ človeka?

1. Nie ste papágaj, máte svoj vlastný pohľad na vec.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
2. Máte krátke vlasy.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
3. Preferujete nahrdelník s hviezdičkovými vzormi pred srdečkovými.
a) Súhlasím.
b) Nesúhasím.
c) Neviem.
4. Myslíte si, že nemáte peknú tvár.
a) Súhlasím
b) Nesúhlasím
5. Ste fanatik do matematiky
a vedy.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
6. V televízií rád pozeráte programy o športe.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
7. Obyčajne sa nasprejujem, keď
idem von.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
8. Máte rád všelijaké okrasy.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
9. Chcete si dať namaľovať svoj
portrét v budúcnosti.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
10.Pomáhanie druhým vás zaneprázdňuje.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
11.Aký typ postavy sa vám páči.
a) Športová.
b) Urastená.
c) Štíhla.
12.Ste proti hlučnému rozprávaniu
a smiechu na verejnosti.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
13.Nezaujímajú vás bábiky ani roboti.
a) Súhlasím.
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b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
14.Ste svedomitý študent/pracovník.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
15.Máte nejaké červené oblečenie
vo vašej skrini.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
16.Ste pohodový a priateľský človek.
a) Súhlasím.
b) Nesúhlasím.
c) Neviem.
VYHODNOTENIE:
Spočítajte, ktorých písmen máte
najviac a podľa toho si určíte, aký ste
typ.
TYP A: Otvorený typ
Ste otovrená a veselá osoba. Aj
keď ste občas frustrovaný, cez ťažké
časy sa prenesiete ľahko a nadobudnete opäť svoj vnútorny pokoj. Keďže
ste priateľský človek, ste atraktívny
pre opačné pohlavie, čo však často
vyvoláva pocit neistoty u partnera.
Vašou nevýhodou je však nedostatok emócií. Pri priateľoch rovnakého
pohlavia, ako ste Vy, mávate často
problémy s nepochopením pre Vaše
neskazené rozmýšlanie. Avšak pre
opačné pohlavie je to naopak veľkou
výhodou.
TYP C: Božský typ
Ste typický typ mladšieho brata/
sestry v očiach opačného pohlavia.
Ste závislý od druhých a máte málo
vlastných názorov. Zo všetkých typov ľudí ste typ, ktorý najviac túži
po manželstve. Máte veľkú potrebu
byť stále stredobodom pozornosti
svojho partnera. Pre opačné pohlavie pôsobíte hlbokým dojmom pre
svoj sympatický vzhľad a charakter.
To je dôvodom, prečo sa Vás ostatní snažia chrániť a poskytovať Vám
ochranu.
TYP B: Umelecký typ
Rád sa zaujímate o druhých ľudí
a to je dôvod, prečo ste v očiach
druhých ľudí veľký brat/sestra. Ľudia
si oceňujú Váš záujem o nich, čo v
nich vzbudzuje dôveru. To väščinou
dokáže zapôsobiť na opačné pohlavie, hlavne na mladšie a citovo založené osoby.
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AKO JE TO SPRÁVNE?

M

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

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

włókna azbestowe

vláknitý azbest

współczynnik lepkości

viskozitné číslo

wprasować

vlisovať, zalisovať

wytłoczka z masy włóknistej

výlisok z vláknitej hmoty

wytaczarka współrzędnościowa

súradnicová vŕtačka

droga cięcia

dráha rezného pohybu

zafrachtować

prenajať (napr. loď)

zestawienie planowanych prac

súpis plánovaných prác

rygor natychmiastowej wykonalokamžitá vykonateľnosť rozhodnutia
ności
- Poručík, dokážu hrochy lietať?
- Hrochy nelietajú.
- Ste si istý?
- Stopercentne.
- Ale generál vravel, že hrochy lietajú.
- No, tak troška lietať vedia.
***
Príde veliteľ za vojakmi a hovorí
im: - Vojaci, zajtra sa pekne oblečte,
pôjdeme na Mozzartovu svadbu!
Na druhý deň prišli vojaci vyobliekaní a v rukách držali množstvo krabíc.
- Načo sú vám tie krabice? - pýta
sa veliteľ.
- No predsa ste povedali, že ideme
na svadbu, tak svadobne dary.
- Vy blbci! - vykríkne veliteľ, - to je
opera!
Na to sa nahnevaný vojak ozve:
- No vy máte čo hovoriť. Na labutie jazero ste prišli v gumákoch a s udicou!
***
Chlapec obdivne hovorí vojnovému námorníkovi: - Vy ste toho museli
vidieť veľa krás na svete!
- Ále, čerta starého! Pridelili mi ponorku!
***
Idú
dva
ľadové
medvede po púšti a jeden hovorí:
- Cípana, ta tu sa muselo teda šmýkať,
keď to tu je tak posypané...
***

V malom obchode bola na dverách
výrazná ceduľa: - Pozor, pes!
Chlapík prišiel, opatrne vliezol
dovnútra a vidí, že pri pulte leží starý
baset a spí. Pýta sa predavača:
- No, nevyzerá, že by mohol byť
nebezpečný. Môžete mi povedať, prečo ste tam dali tú ceduľu?
- Viete, keď tam nebola, ľudia
oňho zakopávali...
***
V rozvalinách starého domu visia
tri netopiere, tak ako sa na netopiere
patrí. Ďalší však sedí a drží hlavu hore.
Priletí piaty netopier a pýta sa:
- Čo je s ním?
- Ále, zbláznil sa do jogy.
***
Prídu tučniak so zebrou k fotografovi a idú sa odfotiť. Fotograf sa ich
pýta: - Chcete farebne alebo čiernobielo?
***
Starší muž príde k čarodejnici a
spýta sa, či by ho dokázala oslobodiť
od kliatby, ktorá ho sužuje už 40 rokov. Čarodejnica odpovie:
- Možno, ale musela by som poznať presné znenie slov, ktorými bola
táto kliatba na vás uvrhnutá.
- To vám môžem zopakovať hneď:
A pretože ste splnili všetky podmienky
stanovené zákonom, prehlasujem vaše
manželstvo za právoplatne uzavreté.
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ZAUJÍMAVOSTI
Polícia vypátrala zlodeja
z klenotníctva na základe
bozku pri lúpeži

Zlodeja, ktorý pri lúpeži pobozkal
majiteľku klenotníctva v Paríži, vypátrala polícia na základe vzorky DNA
odobranej z jej tváre. Informovali o
tom francúzske médiá.
Dvojica maskovaných mužov pri
lúpeži v apríli minulého roka zviazala ženu v byte, poliala ju benzínom a
pod hrozbou podpálenia ju donútili
prezradiť im číselný kód od alarmu v
obchode. Jeden zo zlodejov následne
odišiel do klenotníctva, odkiaľ ukradol hotovosť i šperky, pričom druhý
muž dohliadal na 56-ročnú klenotníčku. Predtým, než sa s ňou rozlúčil,
dal jej osudný bozk na líce. Polícii sa
podarilo odobrať vzorku DNA z tváre
poškodenej, na základe čoho vystopovali 20-ročného muža, zatknutého už
predtým na juhu Francúzska pre podozrenie z inej trestnej činnosti.

Pápežovi darovali
čokoládového dvojníka

Pápež František bol počas generálnej audiencie 5. februára 2014 vo Vatikáne obdarovaný svojím dvojníkom
v životnej veľkosti z čokolády. Neobvyklý darček dostal počas stretnutia s
predstaviteľmi potravinárskeho zväzu a akadémie Maitre
Chocolatiers.
A hneď na
to fotograﬁe
hlavy
katolíckej
cirkvi
pred jedlou
sochou,
na
výrobu ktorej sa použilo
celkove 1,5
tony čokolády obehli celý
svet. Autorom
sochy je expert na čokoládu a inštruktor akadémie Mircodella Vecchia.
Práca mu a jeho 20 študentom trvala takmer štyri mesiace, pričom blok
tmavej čokolády priviezli až od jazera
Atitlán v Guatemale.

Trezor plný peňazí
zošrotovaný

V Nemecku došlo v istej banke k
fatálnemu omylu. Deutsche Postbank
nechala zošrotovať trezor, ktorý bol
naplnený 170 tisíc eurami. Zamestnanci ﬁrmy, zodpovednej za jeho zničenie, neverili vlastným očiam, keď k
nim pri vykladaní zošrotovaného nákladu začali prilietavať eurobankovky.
K takejto zásadnej chybe došlo nepozornosťou pracovníka pri sťahovaní
jednej z ﬁliálok banky. Trezor pred
jeho odovzdaním ﬁrme na spracovanie odpadu nebol úplne vyprázdnený. Najprv sa predpokladalo, že došlo ku krádeži. Potom však sa dospelo
k záveru, že k žiadnemu trestnému
činu nedošlo. (zdroj: webnoviny.sk)
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Koza podozrivá z lúpeže

Polícia v Nigérii štáte Kwara
zadržiava kozu podozrivú z pokusu
o ozbrojenú lúpež. Civilní strážcovia
doniesli čiernobiele zviera na
policajnú stanicu s tým, že ide o
ozbrojeného zlodeja, ktorý sa za
pomoci čiernej mágie zmenil na kozu,
aby unikol zatknutiu po tom, čo sa
pokúsil ukradnúť osobný automobil.
Mnoho miestnych obyvateľov si
prišlo pozrieť kozu na policajnej stanici a väznené zviera sa dostalo aj do
novín. Viera v čiernu mágiu sa rozšírila do mnohých oblastí Nigérie, ktorá
je najľudnatejšou africkou krajinou.
(zdroj: webnoviny.sk)

WARUNKI PRENUMERATY:

Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje
Zarząd Główny w Krakowie gotówką
lub na konto: Bank Pekao S.A. III/O Kraków
36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
IBAN: PL 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: Prenumerata czasopisma Život za rok...
Płacąc za prenumeratę czasopisma za pośrednictwem
poczty należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.
Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

CENY PRENUMERATY 2014
DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:
1 miesiąc: 3,00 zł, półrocznie: 18,00 zł, rocznie: 36,00 zł
INDYWIDUALNA:
krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
1 miesiąc 4,75 zł, półrocznie 28,50 zł, rocznie 57,00 zł
zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 6 zł – rocznie 72,00 zł
do Europy (w tym Czechy): 13,00 zł – rocznie 156,00 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 13,00 zł – rocznie 156,00 zł,
pocztą lotniczą 16,00 zł – rocznie 192,00 zł
Niezamówionych tekstów, rysunków i fotografii
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów
oraz zmian treści nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów
pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych
z poglądami redakcji.
Za niezamówione teksty redakcja nie płaci
honorariów autorskich.
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ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ĽH z Vyšných Lápš

DFS „Ciardasie“
z Čiernej Hory

Duo z Kacvína

DFS z Novej Belej

ĽH z Jurgova

DFS Javorinky z Krempách

DFS Malé Jedličky
z Vyšných Lápš
ĽH z Novej Belej

Foto. MS, MM-M

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

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże
(Moje krajinky, Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce,
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch,
czyli rzeź domowa, Kraków 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,
Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 zł

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

Milica Majeriková-Molitoris, Vojna po vojne, Kraków 2013 . . . . . . . . .20.00 zł

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