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XXI. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY
V MALOPOĽSKU

V JÚLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3 Ukončenie projektu „Sprevádzkovanie Oddelenia
kultúry v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej”
4-5 Zamagurie má svojho prvého turistického
sprievodcu

Prvý sprievodca po Zamagurí prezentuje krásy tohto regiónu
rozprestierajúceho sa na slovensko-poľskom pohraničí. Je to výsledok realizácie európskeho projektu, do ktorého záujemcovia
môžu nahliadnuť v knižniciach, oddeleniach kultúry, informačných
bodoch a školách v spomínanom regióne.

6 Regionálna skupina „Malolipnicanie”
7 Choreografický kurz na Myjave
8-9 Za krajanom Jánom Jurgovianom
10 Horčičné zrnko
11 Poklona levočskej Panne Márii
12-13 Poľsko-slovenská administratíva farnosti
Spišského Zamaguria (Spišského dekanátu
a Nedeckého dištriktu) v rokoch 1939 – 1948 VI.
14 -15 Kurz slovenského jazyka ukončený
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4-5

Niekoľkomesačné „trápenie“ s jazykom skončilo a účastníci
kurzu si vyzdvihli záverečne certifikáty a odišli na prázdniny. Pre
vyskúšanie nadobudnutých znalostí sa vybrali na výlet na Slovensko a zisťovali, nakoľko sa im darí dorozumieť sa so Slovákmi v ich
materinskej krajine.

16-18 Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska
19 Dejiny činnosti spišského Obvodu Spolku
Slovákov v Poľsku
20-21 V Kacvíne o Slovensku
22-23 XXI. dni slovenskej kultúry na Spiši

V rámci XXI. ročníka Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku sa verejnosti na Spiši v Novej Belej prezentovali folklórne súbory a skupiny zo Spiša. Vánok sviežich slovenských ľudových tradícií priniesli
kolektívy z Brezovice a Bratislavy.

26-27 Z diania na Slovensku
28 Skupina moderného tanca „Taking Over“
29 Prezentácia činnosti Oravského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne
Na obálke: Členovia detského folklórneho súboru Klnka z Bratislavy.
Foto: M. Majeriková-Molitoris. Grafická úprava: E. Koziołová.
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Ukončenie projektu „Sprevádzkovanie Oddelenia kultúry
v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej”
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
Dňa 28. júna 2014 bol slávnostné ukončený a vyhodnotený
projekt s názvom Sprevádzkovanie Oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši. Spolok Slovákov v Poľsku
Obvodný výbor na Spiši v spolupráci s projektovým partnerom
Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne pripravil v rámci projektu niekoľko sprievodných podujatí – výstavy, recitačnú
súťaž, kultúrne podujatia pre širokú verejnosť.

V

ečerný kultúrny program ozvláštnil divákom folklór- DFS Roháčik zo Zuberca
ny súbor Spiš z Novej Belej a detský folklórny súbor
Po kultúrnom programe a informáciách o realizácií proRoháčik zo Zuberca zo Slovenska. Medzi divákmi jektu boli všetci prítomní pozvaní na prehliadku priestorov
nechýbal generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, obvod- Oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry v Novej Bený predseda SSP na Spiši F. Mlynarčík, bývalá predsed- lej, kde sa mohli presvedčiť, ako vyzerá nakúpené vybaveníčka MS SSP v Novej Belej J. Ščureková. Ako uviedol ko- nie. Napokon si účastníci pochutili pri ľudových melódiách
ordinátor projektu J. Majerčak, v rámci Oddelenia kultúry na guľáši a rozprúdili sa diskusie pri stoloch. Medzi účastCentra slovenskej kultúry bola vybavená o. i. knižnica níkmi boli aj krajania zo zámoria Katarína a Ján Kurnatoví
s čitárňou, v ktorej je možnosť využívať internet, pamätná z Kanady a Júlia Ščureková z USA, ktorým sa nové priestory
izba s vystavovateľskými priestormi a klubovňa s určením veľmi páčili a konštatovali, že aj folklórny súbor, ktorého
na organizáciu voľno-časových aktivít pre mládež a do- v minulosti boli aj oni členmi, má konečne pekné priestory
spelých obyvateľov obce Nová Belá i hostí zo Slovenska. na nácvik. Vždy si radi pozrú jeho vystúpenie a podporili
Partner zo Slovenska, ktorý má dlhodobé a vhodné skú- ho finančne, za čo im poďakoval vedúci FS Spiš J. Majerčák.
senosti v riadení osvetovej a kultúrnej činnosti na svojom
Týmto bola ukončená realizácia projektu „Sprevádzúzemí, poskytol meritórnu a organizačnú podporu, ktorá kovanie Oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry
umožnila dosiahnuť vytýčený cieľ. Slová vďaky za partner- v Novej Belej na Spiši“, na ktorého realizácii sa spoločne
stvo a podporu pri realizácií nielen tohto projektu vyjadril podieľa Spolok Slovákov v Poľsku Obvodný výbor na SpiOravskému kultúrnemu stredisku generálny tajomník ÚV ši a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Projekt
SSP Ľ. Molitoris.
bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov EuV rámci mikroprojektu boli nakúpené stoly a stoličky rópskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
do klubovne, televízor a projektor spolu s premietacím prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu ceplátnom, sedem počítačových súprav spolu s programami, zhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská repubpísacie stoly k počítačom spolu s kancelárskymi stoličkami, lika 2007-2013.
police na knihy a skrine na uschovávanie knižničného fondu a dokladov, telefón, fax, ako aj súprava rámov na výsta- Diváci sledujú program
vy. Nakúpené zariadenie bude používané v súlade s jeho
určením, za účelom kultúrnej činnosti na poľsko-slovenskom pohraničí, ktorá bude mať charakter dlhodobých aktivít. Prispeje to k podstatnému posilneniu cezhraničného
charakteru projektu. Zároveň v rámci územnej spolupráce
budú realizované inovačné aktivity založené na úzkej spolupráci medzi partnermi. Bude to mať v budúcnosti vplyv
na dobrú spoločenskú atmosféru pre rozvoj spolupráce
a vznik nových partnerstiev. Projekt podporil modernosť
a konkurencie schopnosť regiónu spišského Zamaguria.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Związku Euroregion Tatry, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.
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Zamagurie má svojho prvého turistického sprievodcu
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto A. JENDŽEJČÍKOVÁ, Ľ. MOLITORIS,
J. KRIŠTOFEK, M. SMONDEK
Územie Zamaguria je pre turistov ešte i dnes pomerne veľkou
neznámou, a to napriek tomu, že má všetky predpoklady na to,
aby sa mohol v tomto regióne turistický ruch naplno rozvinúť.
Možno tu nájsť nerušený pokoj v odľahlých kútoch s divokou prírodou a malebnými scenériami i pomerne širokú škálu možností
aktívneho využitia voľného času, od rôznych športových aktivít,
cez kultúrne podujatia až po obdivovanie historických pamiatok
a miestnej ľudovej architektúry. Za posledné roky sa síce v rámci propagácie urobilo pomerne veľa, avšak už letmý pohľad na
internetové stránky, či propagačné materiály majúce zvyčajne Prezentácia publikácie v Novej Belej (zľava: M. Klimkiewicz, M. Majeriková-Molitoris,
nadregionálny charakter, svedčí o tom, že informovanosť o Za- Š. Danko, J. Majerčak, J. Harabin)
magurí je pomerne slabá a v mnohých prípadoch aj nepresná
PhDr. Ivan Chalupecký a prof. dr hab. Stanisław A. Sroka.
a zavádzajúca.

Príhovor gen. tajomníka SSP Ľ. Molitorisa a primátora Spišskej Starej Vsi J. Harabina

Z

Jednotlivé texty boli taktiež preložené do poľského, resp.
slovenského jazyka (Ľ. Molitoris), angličtiny (John Graham
M.B.A.) a nemčiny (ZTP Sigilium Sp. Z o.o.) a výsledkom
tak je unikátny štvorjazyčný Turistický sprievodca po Zamagurí, ktorý prvýkrát v dejinách komplexne prezentuje
toto územie ako samostatný región, rozprestierajúci sa po
oboch stranách hranice.
Nová publikácia bola uvedená do života na poľskej
strane Zamaguria – 29. júna v Centre slovenskej kultúry
v Novej Belej, a na slovenskej strane Zamaguria – 30. júna
v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Obe podujatia boli
spojené s konferenciami, na ktorých autori textov predstavili prírodné atrakcie v oblasti Pienin a Spišskej Magury,
turistický potenciál kraja ako cezhraničného regiónu i históriu Zamaguria a perspektívy jej využitia v turistickom
ruchu. V Novej Belej privítal plnú sálu záujemcov, medzi
ktorými nechýbali ani richtári niektorých zamagurských
obcí v Poľsku, obecný richtár Jozef Majerčak. Po ňom
stručne predstavila celý projekt i autorov publikácie koordinátorka M. Majeriková-Molitoris, pričom zároveň poďakovala všetkým, v sprievodcovi uvedeným i neuvedeným

meniť tento stav sa rozhodli predstavitelia Spolku
Slovákov v Poľsku, ktorí spoločne s mestom Spišská
Stará Ves vypracovali projekt pod názvom Vydanie
štvorjazyčnej publikácie – Turistický sprievodca po Zamagurí. V jeho rámci boli oslovení slovenskí i poľskí odborníci, ktorí zozbierali materiál a pripravili texty, mapu i fotografie na vydanie spomínanej publikácie. Prírodné pomery
a turistickú infraštruktúru na slovenskej strane Zamaguria
Sprievodca bol uvedený do života plodmi zo Zamaguria
spracoval bývalý riaditeľ správy Pienapu Ing. Štefan Danko, prírodné pomery a turistickú infraštruktúru na poľskej
strane Zamaguria geograf mgr Mirosław Klimkiewicz a históriu i súčasnosť zamagurských obcí, kultúrnu, náboženskú, ubytovaciu, stravovaciu a dopravnú infraštruktúru historička PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD. Podstatnú
časť fotografií na slovenskej i poľskej strane Zamaguria
realizovali miestni fotografi Mgr. Ján Gemza a Jan Krzysztofek. Niektoré špecifické fotografie dodali autori textov
a tiež gen. tajomník SSP PhDr. Ľudomír Molitoris, šéfredaktorka časopisu Život Mgr. Agáta Jendžejčíková, riaditeľka múzea v Červenom Kláštore Mgr. Jana Sofková
a regionalistka z Jurgova mgr Sylwia Plucińska. Publikácia
prešla i recenzným konaním, pričom recenzentmi boli
významní historici zaoberajúci sa dejinami Spiša – doc.
4
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Publikum v Novej Belej

O publikáciu s podpismi autorov bol veľký záujem

spolupracovníkom. Slova sa ujali taktiež obaja partneri –
primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Jozef Harabin, ktorý poďakoval za výbornú spoluprácu a vyzdvihol význam
inovatívnej publikácie podrobne prezentujúcej možnosti turistickej infraštruktúry na Zamagurí a gen. tajomník
SSP Ľ. Molitoris, ktorý taktiež ocenil možnosť kooperovať
s mestom, pričom zdôraznil hodnotnosť publikácie z hľadiska vzdelávania, šírenia informácií o regióne do inojazyčných krajín i rozvoja turizmu.
Podobne aj na konferencii a prezentácii novej publikácie v Spišskej Starej Vsi bol o sprievodcu pomerne veľký záujem a okrem Starovešťanov prišli tiež obyvatelia ďalších
zamagurských obcí zo slovenskej i poľskej strany regiónu,
viacerí starostovia, predstavitelia regionálnych inštitúcií,
či iní záujemcovia o oblasti pod Spišskou Magurou. V Novej Belej i Spišskej Starej Vsi bola publikácia uvedená do
života jej autormi a spolupracovníkmi, posypaním sprievodcu plodmi zo zamagurskej zeme, aby rovnako aj snaženie všetkých ľudí podieľajúcich sa na knihe bolo plodné,
prinieslo pre Zamagurie úrodu v podobe turistov, ale tiež
v podobe ďalších ľudí, ktorí si nájdu k tomuto malému,
avšak malebnému kraju i jeho obyvateľom pozitívny vzťah.
A keďže Zamagurie je charakteristické nielen svojou
krásnou prírodou a zaujímavou históriou, ale aj chutnými potravinami pripravovanými zo skromných darov nie
veľmi úrodnej zeme, na záver oboch prezentácií si zúčastnení hostia mohli pochutnať tiež na regionálnych zamagurských špecialitách ako napríklad moskoľ, baba, šmalec,
bryndza, cesnakové maslo, syr, či šunka. Všetky spomínané „chuťovky“ na túto príležitosť pripravili šikovné gazdinky z Nedece.
Nový unikátny Turistický sprievodca po Zamagurí tak
takmer po roku príprav a usilovnej práce uzrel koncom

júna svetlo sveta. V tlačenej verzii je k dispozícii na obecných úradoch, knižniciach i školách vo všetkých zamagurských obciach, kde sa nachádzajú. Existuje taktiež možnosť
jeho stiahnutia z internetu – v elektronickej podobe je prístupný na webových stránkach oboch partnerov projektu,
teda na stránke Spolku Slovákov v Poľsku www.tsp.org.pl
a stránke mesta Spišská Stará Ves www.spisskastaraves.sk.
Všetkým záujemcom prajeme príjemné čítanie a veľa chuti
spoznávať malý pekný kúsok Zeme s názvom Zamagurie.
Turistický sprievodca po Zamagurí je rozdelený do piatich,
farebne od seba odlíšiteľných častí. Úvodná časť stručne charakterizuje tento región a objasňuje význam piktogramov používaných v publikácii. Ďalšie dve kapitoly podávajú informácie
o prírodných pomeroch a histórii oblasti za Spišskou Magurou.
Nosnou časťou je sumár jednotlivých zamagurských obcí, zoradený podľa abecedy, kde čitatelia môžu na niekoľkých stranách nájsť základné informácie o ich histórii i súčasnosti. Poslednú časť tvorí podrobný opis značených turistických trás, a
to peších, cyklistických, bežkárskych, vodných i konských, vrátane zoznamu prístavísk, lyžiarskych stredísk, kúpeľov a iných
atrakcií. V závere možno nájsť viacero stručných užitočných
informácií, a to: kalendárium tradičných
kultúrnych a športových podujatí v oblasti Zamaguria, zoznam
múzeí a galérií s kontaktmi, časy konania
bohoslužieb v jednotlivých obciach, zoznam
prírodných rezervácií
a pamiatok, možnosti dopravnej infraštruktúry so zoznamom
hraničných priechodov a dôležité telefonické kontakty na poľskej i slovenskej strane Zamaguria. Súčasťou sprievodcu je aj
podrobná, vyberateľná mapa regiónu so značenými turistickými trasami, pamiatkami i ďalšími užitočnými informáciami.

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską
Projektzwspółfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu
państwa
za pośrednictwem
za pośrednictwem
Euroregionu
„Tatry”
w ramach
ProgramuProgramu
WspółpracyWspółpracy
Transgranicznej
Euroregionu „Tatry”
w ramach
Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Gazdinky z Nedece pripravili chutné pohostenie
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Folklórna skupina „Malolipnicanie“
autor MARIÁN SMONDEK
foto MARCIN KUBACKA
Folklórna skupina „Malolipnicanie“ z Malej Lipnice bola vytvorená v roku 2012 z iniciatívy Grażyny Kubackovej, Władysława
Wierzbiaka a ďalších osôb, ktoré stáli za rozbehnutím združenia
„Dzieła Kolpinga“ v Malej Lipnici. Cieľom založenia folklórneho
súboru bolo spestrenie činnosti tohto združenia v obci.

T

ento nápad sa ujal a tak vznikla detská folklórna
skupina, ktorá neskôr dostala názov „Malolipnicanie”. O vedenie súboru poprosili niekdajšiu členku
folklórneho súboru Kumoratky Magdalénu Szlachtovú,
a tá sa tejto práce podujala aj spolu s Adrianom Jaroszom.
Magdaléna učí deti oravské regionálne ľudové tance a piesne
a je zodpovedná za spevácko-tanečnú sekciu, a Adrian zasa
učí záujemcov hrať na hudobné nástroje, predovšetkým na
husle, ale tiež na base a akordeóne, a tým pádom je zodpovedný za sekciu hudobnú.
Ako Magdaléna sama vraví,
pri nácvikoch využíva to, čo sa
naučila vo folklórnom súbore
Kumoratky, aj keď na nový súbor nemôže hľadieť ako na ten,
v ktorom kedysi sama pôsobila.
Tento súbor je predovšetkým
väčší, pretože do jeho činnosti
sa zapája približne 100 detí, či dokonca viac, pretože časť
detí nevystupuje, ale sa učí hrať na hudobnom nástroji
v rámci workshopov - skúšok, ktoré sú pre tieto deti organizované. Tanečné workshopy sú realizované nezávisle od
hudobných, ale pred vystúpeniami všetci spájajú svoje sily
dohromady a snažia sa spoločne vytvoriť niečo väčšie a zaujímavé, čo nie je pri tak veľkej skupine detí vôbec ľahké.
Okrem tanečných vystúpení pripravujú „Malolipnicanie“ taktiež tanečno-divadelné predstavenia. Ich prvé
väčšie vystúpenie sa uskutočnilo na prelome rokov 2012
a 2013, keď pre Malolipničanov spolu s miestnou dychovkou, farským chórom a spevokolom pripravili jasličkovú pobožnosť. Následne sa predstavili počas vlaňajšej Hubárskej
slávnosti (tzv. „Grzybobrania“) v Malej Lipnici. Počas tohto
podujatia predstavili scénku spojenú so šúpaním zemiakov. Scenár predstavenia pripravili Anna Olesińska a Irena
Bobis, a spevy s hudbou pripravili Magdaléna s Adrianom.
Spolu s „Malolipnicanmi“ sa na scéne predstavili staršie
ženy zo združenia „Dzieło Kolpinga“, ktoré tiež pomohli
pri príprave celého predstavenia, a svojimi spomienkami
priblížili deťom, ako to dávnejšie bolo. Celé predstavenie
sa skončilo poriadnym oldomášom a tancami. Ďalšiu jasličkovú pobožnosť pripravili aj počas vlaňajších Vianoc, na
ktorej sa ako hosť so svojím predstavením prezentovala
„Barka“ z Jablonky. „Malolipnicanie“ sa nelenili ani počas
6
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tohtoročného pôstu a v spolupráci so združením „Dzieło
Kolpinga“ pripravili krížovú cestu so zamysleniami v oravskom nárečí. A na Kvetnú nedeľu pripravili deti zo súboru
najväčšiu palmu, dokonca väčšiu než vlani, za ktorú dostali
veľa rôznych sladkostí, ktoré si neskôr medzi sebou spravodlivo rozdelili. S oravskými tancami a spevmi sa prezentovali taktiež na tohtoročnom podujatí v Jablonke „Orava
deťom Afriky“.
Cieľom vytvorenia folklórnej skupiny „Malolipnicanie“
v rámci „Dzieła Kolpinga“ je nielen propozícia aktívneho
trávenia voľného času pre deti a mládež, ale hlavne odovzdávanie oravských tradícií, aby sa jednoducho nevytratili z povedomia ďalších generácií. Dôležitým prvkom je tiež
medzigeneračná integrácia, síce folklórna skupina je určená predovšetkým pre deti, väčšie vystúpenia sú pripravo-

vané spolu s rodičmi i starými rodičmi. Ako už bolo spomenuté, prvé väčšie vystúpenie mali „Malolipnicanie“ u seba
na domácej scéne, avšak prezentovali sa už aj mimo nej.
Vystupovali už v Luborzyci pri Krakove, ale taktiež v Jablonke, vo Veľkej Lipnici a pod.
Treba podotknúť, že deti i mládež majú záujem o takúto formu aktivít, o čom svedčí aj skutočnosť, že počas
prípravy na väčšie vystúpenia neváhajú tráviť na skúškach
i celý deň. Nie je to však len o povinnostiach, pri takomto
celodennom nácviku majú čas aj na oddych a zábavu, na
futbal alebo bicyklovanie, spoločne jedia obed pri jednom
veľkom stole, chystajú si občerstvenie a to ich ešte viac
spája ako kolektív. Občas si pre zmenu urobia tanečný nácvik namiesto urbárskeho domu alebo zbrojnice na parkovisku pred kostolom.
Takáto činnosť sa spája aj s výdavkami, ale keďže efekty sú naozaj chvályhodné, „Malolipnicanie“ môžu rátať
s podporou združenia „Dzieło Kolpinga“, ako aj malolipnického pána farára, urbáru či Úradu gminy v Jablonke. Na
vlastnú činnosť zbierajú peniaze taktiež pri koledovaní.
Zároveň sa im podarilo v rámci projektu získať peniaze na
ušitie 20 dievčenských a 20 chlapčenských krojov.
„Malolipnicanom“ prajeme hodne úspechov a čo najviac vydarených podujatí s dlhým potleskom od divákov,
veď tohtoročný kalendár vystúpení majú naozaj plný.
7/2014

Choreografický kurz na Myjave
autor DOROTA MOŚ

K

rajania žijúci v zahraničí a ich potomkovia, ktorí sú
vedúcimi alebo tanečníkmi v slovenských folklórnych
súborov v zahraničí so zameraním na slovenské ľudové tance a piesne sa opäť zúčastnili Letnej školy výučby
choreograﬁe slovenského ľudového tanca na Myjave.
Tohto kurzu sa zúčastnili aj členky FS Hajduky z Vyšných
Lápš spolu s vedúcou D. Mošovou. Letný kurz choreograﬁe
ľudového tanca na Myjave bol pre pozvaných účastníkov
hradený MŠ VVaŠ SR v spolupráci s Úradom Slovákov
žijúcich v zahraničí a Mestským úradom Myjava. Účastníci
si hradili cestovné trovy. Uskutočnil sa v dňoch od 12.- 22.
júna 2014. Organizačne vzdelávacie podujatie zabezpečovalo Centrom ďalšieho vzdelávania pre Slovákov žijúcich
v zahraničí Univerzity Komenského v Bratislave. Tento rok
sa uskutočnil V. ročník tohto kurzu. Túto možnosť využili
krajania z Chorvátska, Srbska, Poľska, Česka, Rumunska,
Kanady a USA a bolo vybraných 32 záujemcov z týchto
krajín. Tematické zameranie tohto kurzu bolo na spoznávanie slovenských reálií, kultúry a tradícií v prirodzenom slovenskom jazykovom prostredí a spoznanie choreograﬁe
slovenského ľudového tanca charakteristického pre mikroregión Myjava. Prvý deň boli krajania pozvaní na mestský
úrad, kde ich srdečne privítal primátor mesta Myjavy Pavol
Halabrín. Celý projekt koordinovala Mgr. Ľudmila Ábelová
a dohliadala, aby sa každý z účastníkov dobre cítil. Za čo jej
srdečne ďakujeme. Okrem doobedňajšej výučby ľudového
tanca sme mali aj poobedňajšie aktivity. Navštívili sme
Mohylu M.R. Štefánika na Bradle, Hrad Branč, obec Rudník
a hlavne Kultúrny dom, kde sme sa dozvedeli o rudnických
košikároch a pozreli sme si aj prútené výrobky. Navštívili
sme Gazdovský dvor v Turej Lúke - tento zrekonštruovaný
objekt pôvodného gazdovského dvora prezentuje tradičné
formy života a bývania v myjavskom regióne. Pozreli sme si
stále expozície krojov, náradia a nástrojov. Navyše, keďže
ide o živú expozíciu - o gazdovský dvor sa stará gazda s
gazdinou. Pri návšteve zariadenia v myjavskej miestnej
časti Turá Lúka sme boli účastníkmi bežného života poľnohospodárskej usadlosti v rokoch 1900-1950. Mali sme
možnosť ochutnať chlieb so šmalcom a cibuľkou a bábovky. S históriou krojov nás krásne oboznámila pani Vierka
Feriancová, riaditeľka Medzinárodného folklórneho feročník 56

stivalu Myjava. Absolvovali
sme tiež náučnú exkurziu do
kúpeľného mesta Piešťany,
spoznali históriu a pamiatky
Myjavy. Počas desiatich dní
sa účastníci kurzu pod odborným vedením pripravili
na záverečný galaprogram
Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2014, kde
sme vystúpili v programe pod názvom Mestečko MY A VY,
ktorým festival vyvrcholil v sobotu večer 21. júna 2014.
V nedeľu 22. júna 2014 bolo slávnostné ukončenie Školy
choreograﬁe ľudového tanca pre krajanov a všetci účastníci prebrali osvedčenia o absolvovaní kurzu z rúk riaditeľky CĎV UK PaedDr. Janky Chládeckej, PhD.
Na záver tohto kurzu sme sa zúčastnili 55. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2014, festival
trval štyri dni plné hudby, spevu, tanca, tradičných remesiel a kultúry. Okrem domácich súborov myjavské javisko
hostilo zo zahraničia skupinu Zornička z Ruska. Z Českej
republiky sa predstavil Národopisní soubor Kohoutek z
Chrudimi. Z Albánska Zëri i Bilbilit z mesta Sarande, z Indonézie na Myjavu zavítalo združenie Jakarta Musical Production a z Kazachstanu súbor Aru-Ai z mesta Astana.
Tento Letný kurz je veľmi prospešný pre krajanov a sme
radi, že sme sa ho mohli zúčastniť. To, čo sme sa tam naučili, už to odovzdávame aj ostatným členom nášho folklórneho súboru.
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Za krajanom Jánom Jurgovianom
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Len kytičku kvetov Vám na hrob môžeme dať,
chvíľku postať, ticho spomínať,
sviečku zapáliť, modlitbu odriekať, slzy vyroniť.
Aj keď nie ste medzi nami,
v našich srdciach žijete s nami.

Smutná správa o odchode krajana predsedu Jána Jurgoviana
z Repísk – Bryjovho Potoka zanechala nás všetkých vo veľkom zármutku. Tragická nehoda, v ktorej podľahol smrteľným zraneniam,
vytrhla aktívneho človeka, plného životného elánu i plánov. Odišiel spomedzi nás dňa 18. júna 2014 vo veku 73 rokov.

J

covať do lesov v Bieszczadoch. Potom spolu
s otcom tesárčil na Spiši. Dňa 17. februára
1965 sa oženil s Genovévou Šoltýsovou. Po
svadbe bývali spolu s Jánovými rodičmi, kým si nepostavili
vlastný dom. Manželia Jurgovianovci založili v Bryjovom Potoku obchod, v ktorom pracovala Genovéva. Ján sa zamestnal v TANAPe na Slovensku. Pracoval o i. v Javorine, Vyšných
Hágoch, Tatranskej Lomnici a na Štrbskom plese. Spolu s manželkou vychovali v slovenskom duchu tri deti: Danutu, Jána
a Kristínu. V roku 1986 Ján vycestoval za zárobkom do USA.
Veľkým a trpkým úderom osudu pre Jána i jeho manželku
Genovévu bola smrť mladej dcéry Kristíny, ktorá ochorela na
ťažkú chorobu. Veľmi dlho sa nevedeli s tým zmieriť.
Ján bol veľmi aktívnym človekom a ochotne sa zapájal do života obce. Od roku 1965 bol členom dobrovoľného hasičského zboru v Bryjovom Potoku. Hasičskú
záľubu zdedil po otcovi, ktorý bol jedným zo zakladateľov
hasičského zboru. Ján zastával v zbore viaceré funkcie:
bol o. i. zástupcom veliteľa, tajomníkom a vodičom. V sú-

án Jurgovian sa narodil 7. apríla 1941 v slovenskej roľníckej rodine Jána a Heleny (rod. Grocholovej) v Bryjovom
Potoku. Mal dvoch súrodencov - sestru Máriu a brata
Andreja. Školskú dochádzku začal v Repiskách a pokračoval v nej v Jurgove, keďže v Bryjovom Potoku
Rozlúčiť sa prišli terajší i predchádzajúci jurgovskí
bol voľakedy len prvý stupeň základnej školy. Slofarári, kapláni a nedecký farár
venčinu ho učil nebohý učiteľ z Oravy Augustín Andrašák, ktorého v rozhovoroch s nami často spomínal. Po skončení školy ostal doma, kde ho otec zaúčal
do stolárskeho remesla. Spolu robili obloky, dvere,
lavice, stoly, nábytok, police a pod. Doma mali neveľké gazdovstvo, na ktorom spoločne s rodičmi a
bratom gazdovali. Veľmi rád si vždy spomínal na
roky mladosti, na ľudovú hudbu, napr. muzikantov bratov Vlada a Jána Suskovcov. Cez leto chodieval Ján na salaš v Bieszczadoch, kde bol valachom.
Na jeseň 1961 narukoval na vojenčinu do Lublina.
Neskôr ho premiestnili do motorizovanej pechoty do Zbraniewa, kde absolvoval školenie a získal
hodnosť desiatnika. Po návrate z vojenčiny šiel pra8
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propagátorom a veľkým podporovateľom. Častokrát sme sa
rozprávali o krajanských záležitostiach, o ktoré sa staral krajan Ján Jurgovian. Vďaka jeho
ústretovosti a podpore sa nám
podarilo vlani usporiadať Poradu Života v Repiskách – Bryjovom Potoku a vybaviť slovenskú
bohoslužbu, čo pre všetkých
tamojších krajanov bolo veľkým sviatkom. Nám budú veľmi
chýbať naše spoločné rozhovory, skúsenosti i nadhľad nad
rozličnými otázkami spoločenského diania v tejto obci, ktoré
Posledná cesta zosnulého Jána zhromaždila veľké množstvo ľudí
prezentoval nebohý krajan Ján.
V posledných rokoch jeho záčasnosti bol hasičom v zálohe. Okrem toho sa zapájal aj sluhou bola obnovená kaplnka na cintoríne so slovenským
do obecných záležitostí, napr. zaslúžil sa o výstavbu nápisom, klubovňa v priestoroch zbrojnice a už aj pripravoasfaltovej cesty v Bryjovom Potoku, bol predsedom farskej val nové šindle na kaplnku na cintoríne, avšak nebolo mu
rady, v ktorej pôsobil od jej vzniku. Bol taktiež jedným dane ich dať na ňu. V poslednom našom rozhovore, počas
z popredných členov prípravnej skupiny pre výstavbu Prehliadky krajanských dychoviek v Novej Belej na začiatku
kostola Božieho milosrdenstva, ktorý s jeho pomocou júna t.r., sme si dohodli rozhovor, ktorý sa však zmenil na
i ďalších obetavých ľudí vznikal v rokoch 1991 - 1997 rozlúčku na miestnom cintoríne. Krajan Ján bol dobrosrdečv Repiskách – Bryjovom Potoku, kde bol aj kostolníkom. ným človekom, vždy usmiatym a plným elánu s ďalekosiahBol človekom činu, iniciátorom mnohých vecí. Bol od- lymi plánmi, ktoré, dúfajme, dokončia iní.
vážnym človekom, nepoznal prekážky a keď boli vždy sa
Posledné zbohom sme dali krajanovi Jánovi Jurgovianoich snažil riešiť.
vi na repišskom cintoríne 22. júna 2014, kde ho odprevadiJeho srdcovou záležitosťou bola slovenčina a národ- la najbližšia rodina, hasiči, jurgovská dychovka a početne
né povedomie, ako aj krajanská komunita a činnosť v nej. zastúpení krajania zo Spiša na čele s podpredsedom SpolAko hovorieval, jeho rodičia ho od najmladších rokov viedli ku Slovákov v Poľsku D. Surmom, obvodným predsedom
k slovenčine. A aj on svojím deťom vštepoval lásku k tomu- OV SSP na Spiši F. Mlynarčíkom a šéfredaktorkou časopisu
to jazyku. Ako nám hovoril, slovenčina v Repiskách - Bryjo- Život A. Jendžejčíkovou, ktorá sa rozlúčila so zosnulým za
vom Potoku je prítomná v mnohých domácnostiach o. i. celú krajanskú obec. Spočinul v rodnej zemi vedľa svojej
v podobe krajanského časopisu Život. V kostole sa taktiež dcéry Kristíny.
spievajú slovenské piesne, čo sme počuli i počas pohrebVyjadrujeme úprimnú sústrasť v týchto ťažkých chvíľach
ných obradov za zosnulého krajana Jána, ktoré odbavovali pozostalej manželke Genovéve, synovi a dcére s rodinami
bývalý i terajší jurgovskí farári J. Marek a S. Malarz, kapláni a ostatným pozostalým. Všetci, čo ste poznali zosnulého
K. Piechowicz a Ł. Czarnik, ako aj nedecký farár J. Bednar- krajana Jána Jurgoviana, venujte mu tichú spomienku.
čík. Bolo mu ľúto, že sa na základnej
škole nevyučuje slovenský jazyk, kde
sa jeho výučba ukončila s rokom 1997.
Početné delegácie s vencami
Jeho veľkým a neuskutočneným doposiaľ snom boli slovenské bohoslužby
v miestnom kostole. Podporoval taktiež tradíciu miestneho spišského kroja
jurgovského typu, ktorý, ako podotýkal,
je pýchou i súčasťou kultúrnej tradície
miestneho obyvateľstva.
Za jeho angažovanosť ho miestni
krajania zvoli za predsedu Miestnej
skupiny Spolku Slovákov v Repiskách –
Bryjovom Potoku. Skôr zastával aj iné
funkcie v rámci miestneho výboru. Bol
aj členom Obvodného výboru na Spiši
a členom Ústredného výboru Spolku
Slovákov v Poľsku. Dlhé roky bol doručovateľom Života v rodisku, jeho
ročník 56
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Horčičné zrnko
13. 7. 2014
15. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 13, 1 – 23)

Učitelia rôznych učebných predmetov si pomáhajú pri
vysvetľovaní rozmanitými metódami, ktoré pomáhajú, aby
si žiaci osvojili, čo ich chce učiteľ naučiť. Nepovažujeme za
dobrého takého učiteľa, ktorý iba odučí hodinu bez toho,
aby mu záležalo na porozumení a osvojení vedomostí. Učiteľ z Nazareta dôležité pravdy o Bohu, nebeskom kráľovstve a o milosrdenstve vkladal do podobenstiev. Keď chcel
rozprávať o úrode Božieho slova, pomohol si podobenstvom o rozsievačovi. Postava i činnosť rozsievača bola pre
Ježišových poslucháčov celkom zrozumiteľná. Mali ju pred
očami a nejeden z počúvajúcich rok čo rok túto činnosť
vykonával. Ježišov rozsievač rozsieva štedro a nevyhýba sa
pustiť zrnko i na miesta, kde je skôr záruka neúrody ako
úrody. Ak by chcel roľník zmeniť úrodnosť poľa, musel by
preorať miesta, kde je vychodený chodník či cesta. Musel by zničiť tŕňový porast a vyčistiť od kameňov. V kontakte s Božím slovom budeme pravidelne objavovať tŕnie,
cestu i kamenie a zisťovať, v čom všetkom sme neúrodní.
Nech nás to mobilizuje k ochote klčovať pôdu svojho srdca
i mysle, prijímať Božie slovo, byť pripravení na jeho rast
a ochotne prinášať úrodu v každodenných okolnostiach
a udalostiach života.

20. 7. 2014
16. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 13, 24 – 43)

Obsah podobenstva o kúkoli a pšenici je nám celkom
blízky, veď od polovice leta môžeme vidieť obilné polia
sfarbené do zlata, sem-tam spestrené nejakou farebnou
burinou. Pestrý je i život okolo nás, aj život našej duše, koľko tam vidíme kúkoľa: teroristické útoky, chudoba a hlad
vo svete, utrpenie nevinných, ignorovanie Pánovho dňa,
prijímanie bezbožných zákonov, označovanie tradičných
hodnôt za stereotypy, prehry s vlastnými slabosťami... Aké
by to bolo jednoduché, keby sa dalo v jednom okamihu
zničiť všetko zlo a potrestať všetkých vinníkov. Ježiš na to
hovorí: „Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť
aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy.“ Je to veta plná
nádeje, nádeje v človeka, u ktorého zvíťazí dobro (pšenica)
a ktorého život úplne neovládne zlo (kúkoľ). Život kresťana
má byť spojený s nádejou, ktorá vyjadruje jeho túžbu po
Bohu. Túži po Bohu, ale zároveň ostáva slabý, hriešny a náchylný padnúť. Človek nádeje si je vedomý, že s pomocou
Božej milosti môže dosiahnuť spásu. Naša nádej je totiž
v Bohu, ktorý vníma škodu kúkoľa, ale je trpezlivý a milosrdný hospodár čakajúci do času žatvy.
10
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27. 7. 2014
17. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 13, 44 – 52)

Pri približovaní Božieho kráľovstva ľuďom použil Ježiš ďalšie tri obrazy. V prvom narazí robotník na poli na
poklad a snaží sa o jediné, pole kúpiť a poklad vlastniť.
V druhom bol spomenutý kupec, ktorý ide za hodnotnými
pokladmi a hľadá ich medzi ľuďmi. Skupuje ich a keď objaví zvlášť vzácny, je ochotný dať všetko za to, aby ho mal.
Príkladný je spôsob, s akým idú za väčším dobrom. Robia
to s radosťou, hoci riskujú. Vzdávajú sa toho, v čom mali
istotu a nevedia, či poklad na poli ešte bude, alebo či sa
perla bude dať kúpiť. Ich radosť svedčí o tom, že sa ich zrak
zameral na to, čo získavajú, nie na to, čoho sa vzdávajú. Na
ceste do Božieho kráľovstva máme mať práve takýto štýl.
Neľutovať, čo ma to stojí, ale tešiť sa z toho, čo získavam.
Posledné podobenstvo hovorí o rybolove. Sieť zachytáva
všetky druhy, ale výber sa robí až na brehu. Znova je tu
zmienka o dobre a zle, ktoré je ponechané existovať a rásť
až do konca sveta. Takéto rozdelenie je i v našom vnútri.
A preto sme všetci pozvaní do boja s hriechom, ktorý je
v nás a okolo nás. Usilujme sa o to, aby v nás rástla prítomnosť Boha, ktorý s veľkou starostlivosťou bdie nad každým
životom.

3. 8. 2014
18. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 14, 13 – 21)

Pán Ježiš dobre vedel, že je nemožné nasýtiť toľký zástup ľudí. Poznal prostriedky, ktoré mali, poznal apoštolov, čo bolo v ich silách zabezpečiť a napriek tomu ich
žiadal, aby sa postarali o jedlo. Nasýtenie zástupov bolo
zázračné. Nezohnali prostriedky, neposlali ľudí do okolitých dedín, neprišiel žiadny sponzor. Odohral sa zázrak.
No hoci išlo o prejav Božej moci Ježiša Krista, svoje miesto
tu mali i ruky apoštolov. Zázračná udalosť rozmnoženia
chleba a nasýtenia zástupu nám má čo povedať. V porovnaní s Božou mocou a jeho pôsobením sme so svojimi
dobrými skutkami maličkí. Avšak ak svoju malosť vložíme
do Božích rúk a vložíme ju s nádejou, bude rozmnožená.
Mnoho zázrakov dobra sa nestane, nie kvôli Božej nečinnosti, jeho viditeľnej fyzickej neprítomnosti v tomto
svete. Nedejú sa kvôli nášmu lakomstvu, malému srdcu
a kvôli našej slabej láske. V udalosti rozmnoženia chleba
vidíme, že zázraky síce koná Pán, ale nekoná ich bez zaangažovania svojich učeníkov. Každý z nich nazbieral plný
kôš zvyškov a pocítil na svojich pleciach ťažobu a zároveň
sladkosť zodpovednosti spojenej s rozdávaním chleba,
ktorý bol Božím milosrdenstvom rozmnožený v Ježišových rukách.
Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ
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Poklona levočskej Panne Márii
text AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto ĽUDOMÍR MOLITORIS
Putovanie je v kresťanskej tradícií prítomné od pradávnych
čias. Je to radostné kráčanie v spoločnosti blížnych do náručia Panny Márie, ktorá očakáva pútnikov na Mariánskej hore v Levoči. Jej
dominantu tvorí strmý kopec s neogotickou kostolom. Je to jedno
z najstarších a najvýznamnejších pútnických
miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej
hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich
záchranu na tomto mieste počas tatárskeho
vpádu v rokoch 1241 - 1242. Archeológovia
našli hradisko na kopci hneď za Mariánskou
horou, ktorý sa nazýva aj dnes Burg - Hrad.
Práve tu sa mohli obyvatelia mesta zachrániť pred Tatármi v opevnenom hradisku. Na
pamiatku tejto udalosti si postavili kaplnku
na kopci pod hradiskom, kde konali každoročne ďakovné procesie spolu s obyvateľmi
susedných obcí. Takto vznikla prvá pútnická tradícia. O rozvoj mariánskeho kultu
sa pričinili minoriti, ktorí si založili v prvej polovici 14. storočia v
Levoči kláštor. V roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku.
Mariánsku horu v Levoči navštívia každoročne tisícky pútnikov,
aby tu načerpali duchovnej sily. V roku 1995 bola jedným z cieľov
návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.

T

oto pútnické miesto je veľmi obľúbené aj medzi
obyvateľmi severospišských dedín. V polovici júna
sa z viacerých našich spišských farností vybrali pútnici na púť do Levoče. Sprevádzali ich farár J. Bednarčík
z Nedece a novokňaz Ł. Jachymiak. Iniciátorom púte bol
jezuita, rodák zo Spišskej Starej Vsi vdp. Andrej Filipek,
emeritný rektor Trnavskej univerzity.
Na jednodňovú púť išli deti, mládež a dospelí z Novej
Belej, Kacvína, Krempách, Tribša, Falštína, Nedece-Zámku,
Nedece, Jurgova, Čiernej Hory a ďalších okolitých obcí.
Niektorí pútnici boli oblečení do krásnych spišských krojov. Na Mariánskej hore v Levoči si pútnici prezreli priestory baziliky a jej okolie, ako aj prekrásne vyhliadky na celý
Spiš.
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Každý pútnik mal svoj úmysel,
s ktorým prišiel za Pannou Máriou.
V spoločnej modlitbe porúčali Bohu
seba i svoje rodiny. Pred účasťou
na bohoslužbe mali prítomní možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Slávnostnú sv. omšu za všetkých
prítomných slúžil pomocný biskup
Bratislavskej diecézy J. E. Mons. prof. Jozef Haľko, poverený pri Konferencii biskupov Slovenska pastoráciou pre
záležitosti zahraničných Slovákov. V homílii vyzdvihol dôležitosť jednoty, bratskej lásky a spolunažívanie v priazni
voči blížnemu. Po bohoslužbe sa pútnici stretli s biskupom
J. Haľkom pri vonkajšom oltári vedľa baziliky. Pozdravili ho
od všetkých krajanov a odovzdali kyticu kvetov. Biskup sa
s nimi pozhováral a na záver si všetci urobili spoločnú fotografiu. Zároveň si sľúbili, že to nie je posledné stretnutie
s otcom biskupom a v blízkej budúcnosti sa snáď uskutočnia aj ďalšie.
Pútnici posilnení oltárnou sviatosťou a naplnení duchom nádeje a vnútorného pokoja odcestovali domov. Na
spiatočnej ceste sa zhodli na tom, že chcú navštíviť ďalšie
významné slovenské pútnické miesto – Šaštín. Po ceste si
určili termín ďalšej púte, čomu boli nesmierne radi. A už
v polovici júla sa ocitnú na tomto starobylom pútnickom
mieste, aby si uctili Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, do opatery ktorej bol zverený rok 2014.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

11

ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Poľsko-slovenská administratíva farností Spišského
Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu)
v rokoch 1939 – 1948 VI.
autor PROF. ZW. DR. HAB. JOZEF ČONGVA

ni spievať v kostole slovenské piesne3, postoj františkána
Mauritiusa Przybyłowského, ktorý si vôbec nevážil to, že
poldruha roka prežil bezpečne v slovenskom kláštore,
o pripojení severného Spiša k Poľsku spišský dekanát
a priamo po návrate zo Slovenska vyštval z Durštína slopozostával z deviatich spišských farností, bez Veľkej
venského františkána Mariána Pešku4, či intervencia pátra
Frankovej, t.j. v podobe akú mal v rokoch 1920 – 1925.
Jozefa Reczyńského na ministerstve, v snahe znemožniť
Po odchode slovenských dušpastierov prišli na Spiš títo
vyučovanie náboženstva v slovenčine5.
poľskí kňazi: Josephus Długopolski (Fridman), Josephus
Generálny konzul Československej republiky v KatowiWęgrzyn (Jurgov), Stanislaus Leja (Kacvín a Nedeca), Mauciach v rokoch 1947 – 1950 JUDr. Matej Andráš písal na
ritius Przybyłowski (Krempachy a Nová Belá), Josephus
pražské Ministerstvo zahraničných vecí o šovinistickom
Reczyński (Nižné Lapše), Alfredus Sakiewicz (Vyšné Lapše),
postoji Jozefa Długopolského, Tadeusza Czerwienia,
Ryszarda Sakiewicza, Jozefa Węgrzyna a Stanisława Leja:
„Títo kňazi vo svojom bezprostrednom obvode pôsobFarnosti
nosti, t.j. v kostoloch, bránia zaťato slovenskému občianstvu užívať pri pobožnostiach slovenčiny. V otázke
slovenského spevu v kostoloch vedie obyvateľstvo boj
od r. 1945 a často dochádza i k bojkotu bohoslužieb.“6
Obdobne situáciu vidí poľský historik: „W ocenie strony
słowackiej polscy księża uważani byli za zadeklarowanych przeciwników ludności słowackiej. Niektórzy mieli
otwarcie mówić, że nie dopuszczą do śpiewów słowackich w kościele.“7
Rapídnu zmenu možno postrehnúť v reakcii samotného krakovského metropolitu. V októbri 1945 iste vedel o tom, ako surovo jednajú so slovenskými kňazmi orgány štátnej správy, ale nepodnikol žiadne kroky, aby im
aspoň len trochu pomohol. V lete 1946 síce intervenoval
vo veci oslobodenia farára Móša, zároveň však navrhoval
jeho okamžite vykázanie, aj keď bol presvedčený, že slovenský dušpastier „jest zresztą księdzem nienagannym“.
V marci 1948, počas stretnutia s československým veľvyslancom Hejretom a generálnym konzulom Andrášom,
Tabuľka 3: Dušpastieri spišského dekanátu v rokoch 1946 a 1948. In: kardinál popieral existenciu Slovákov na Spiši a Orave,
Elenchus … pro Anno Domini 1946. Cracoviae 1946, s. 51; Elenchus … keďže tamojšie obyvateľstvo podľa jeho názoru používapro Anno Domini 1948. Cracoviae 1948, s. 51. V rokoch 1945, 1947 lo takzvané „magurské nárečie“, a „to jest polska gwara
Elenchus neboli vydané.
góralska“.8 V liste krakovskému vojvodovi zo 7. júla 1948
Joannes
Wyrostek

Alfredus
Sakiewicz

Joannes Wyrostek/
Tadeusz Czerwień

Alfredus Sakiewicz /
Christiforus Płaza

Vyšné
Lapše

Mauritius
Przybyłowski
Mauritius Przybyłowski/
Ireneus Kmiecik

Tribš

Josephus
Reczyński
Josephus Reczyński/
Christiforus Płaza

Nová
Belá

Nedeca

Stanisławus
Leja
Stanisławus Leja

Nižné
Lapše

Krempachy

Mauritius
Przybyłowski
Mauritius Przybyłowski/
Ireneus Kmiecik

Josephus
Węgrzyn
Josephus Węgrzyn

Stanislaus Leja Kacvín

Jurgov

Josephus
Długopolski
Josephus Długopolski

Stanislaus Leja/
Antonius Sikora

Fridman

1946
1948

Roky

P

Joannes Wyrostek (Tribš). Funkciu vicedekana (decanus vicesgerens) spravoval zakopanský farár Joannes Tobolak.1
Elenchus z rokov 1946 a 1948 uvádzajú, že na Spiš prišli
dvaja sacerdoti, ktorí tu pôsobili už v medzivojnovom období. Tak to bolo v prípade Jozefa Długopolského vo Fridmane a Antona Sikoru v Kacvíne.2
Príznačným javom je skutočnosť, že poľskí kňazi sa
veľmi aktívne angažovali v polonizácii miestneho obyvateľstva. Dokumentuje to napríklad sťažnosť farníkov
z Fridmana na ich farára Jozefa Długopolského, že im bráElenchus ... pro Anno Domini 1946. Cracoviae 1946, s. 51.
Elenchus ... pro Anno Domini1946. Cracoviae 1946, s. 51; Elenchus ... pro Anno Domini 1948. Cracoviae 1948, s. 51.
1
2
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3
Slovenskí farníci z Fridmana sa ponosovali tak krakovskému kardinálovi ako aj, 16. decembra 1948, novotarskému okresnému náčelníkovi. Administrátor okresu mgr Juliusz Pukowski už 21.decembra
1948 napomenul farára Długopolského: „Wobec czego proszę o nieczynienie Obywatelom Polskim narodowości słowackiej żadnych przeszkód
w śpiewaniu słowackich pieśni kościelnych.“ AKKKM Kraków, APA 45/
II (Frydman). List zn. L. Sp. P. 21/22/48, z 21. decembra 1948, prameň
bez paginácie.
4
CHALUPECKÝ, I.: Jurisdikčné vzťahy..., s. 121.
5
AKKKM Kraków, APA 186/II (Łapsze Niżne), prameň bez paginácie.
6
Archív JUDr. Mateja Andráša, Politická zpráva č. 9, z 19. novembra 1948, na Ministerstvo zahraničných veci. Situácia Slovákov v Poľsku
(Horná Orava a Spiš), s. 13.
7
KWIEK, J.: Żydzi, Łemkowie, Słowacy…, s. 298.
8
Archív JUDr. Mateja Andráša, Politická zpráva č. 9, z 19. novembra
1948, na Ministerstvo zahraničných vecí. Situácia Slovákov v Poľsku
(Horná Orava a Spiš), s. 13.
Ináč, jazykoveda nepozná, používaný krakovským hierarchom, termín „magurský jazyk“. Také pomenovanie nepoznajú ani obyvatelia

7/2014

vyjadril znepokojenie ohrozením poľských štátnych a národných záujmov: „czy te ziemie jeszcze należą do Polski,
czy taka agitacja zgadza się z interesem Państwa Polskiego – oraz jaką ochronę bezpieczeństwa władze rządowe
gwarantują zamieszkałym tamże Polakom“.9

Závery

Na základe prezentovaného v príspevku pramenného
materiálu môžeme formulovať tieto závery:
1. V rokoch 1920 – 1925 cirkevná jurisdikcia patrila síce
formálne spišskému biskupovi, ale v praxi ju takmer výlučne vykonával krakovský arcibiskup.
2. Postoj krakovského arcibiskupa k slovenským kňazom a k farníkom slovenskej národnosti bol v rokoch 1920
– 1939 zhovievavý a tolerantný, aj keď pripojenie v roku
1926 do spišského dekanátu troch podhaľanských farností (Bukowina, Harklowa, Maniowy), s prevahou poľského
obyvateľstva, mu dávalo predpoklad rýchlej polonizácie.
Avšak na druhej strane si vôbec nepovšimol, že mu
spišský biskup poslal dvoch bohoslovcov10, jurgovských rodákov, Jána Martinčáka a Andreja Šilana, ovládajúcich prinajmenšom päť rečí (latinčina, poľština, slovenčina, maďarčina, nemčina), ktorých však po vysvätení disponoval
mimo územia Spiša a Oravy. Zdá sa, že sa obával posilnenia slovenskosti dvoch dekanátov Krakovskej arcidiecézy.
Krakovský metropolita zmenil svoj postoj po opätovnom pripojení Spiša k Poľsku, v máji 1945, keď reakcie
kardinála Adama S. Sapiehu mali vyslovene protislovenský
charakter. Paradoxne, v prípade troch sťažností na polonizačnú prax poľských kňazov, v prospech Slovákov zasiahol
v tridsiatich rokoch sám krakovský cirkevný hodnostár.
3. Postoj poľských farárov bol jednoznačne protislovenský. Existovali aj výnimky ako napr. kňaz Józef Świstek,
rodák z Malopoľského Makowa nad Skawou, ktorý mal rád
slovenčinu a preto si zaslúžil zo strany poľských iredentistických stredísk11 nálepku „szkodnika“12. Poľskí adminisSpiša, Podhalia, či vôbec podtatranskej oblasti. Kverenda rukopisných
prameňov Jagelovskej knižnice v Krakove nás priviedla k názoru, že
pravdepodobnou príčinou bola korešpondencia spišských študentov
s krakovským arcibiskupom. Ide totiž o to, že študenti Jagelovskej univerzity, pochádzajúci zo Spiša, medzi ktorými boli napríklad Ján a František Martinčákovci z Jurgova, či Jakub Zlahoda z Čiernej Hory, mali
vo zvyku písať kardinálovi Sapiehovi vianočné a veľkonočné pozdravy.
Každá pohľadnica končila nápisom Spiszacy – Magurzanie a podpismi.
Domnievam sa, že také viackrát opakované výrazy, písané autentickými obyvateľmi Zamaguria, mohli v dôsledku viesť k tomu, že krakovský
kardinál bol presvedčený o existencii magurského jazyka, či nárečia.
9
KWIEK, J.: Żydzi, Łemkowie, Słowacy…, s. 298.
10
AKKKM Kraków, APA 79 (Jurgów), Litterae Testimoniales z 21 lutego 1923 r.; AKKKM, Pers. A 1458a. (Ks. Martinczak Jan), pramene bez
paginácie.
11
Zápisnice z konferencií vo veci Spiša, Oravy, Čadce a Slovenska,
organizované na poľskom Ministerstve zahraničných vecí ako aj u
Sliezskeho vojvodu v Katoviciach, jednoznačne dokazujú, že ich účastníci svoje pôsobenie nazývali iredentou: „Ks. Machay: Kler słowacki
poczyna się orientować w iredencie polskiej; P. Konsul Łaciński: To natomiast, co napisano, a więc artykuły Wiktora w I.K.C. miały efekt fatalny,
ponieważ odkryły „iredentę”. Archiwum Państwowe w Katowicach (AP
Katowice), Urząd Wojewódzki Sląski (UW Sląski), Protokół konferencji
w sprawie Spisza, Orawy, Czadeckiego i Słowacczyzny, odbytej u Wojewody Śląskiego w dniu 25 maja 1934 r. - Tajne!, s. 302, 311, sign. 338.
12
„P. Semkowicz zwraca uwagę na szkodnika, ks. Świstka, który
wprowadza język słowacki do nabożeństw.“ AP Katowice, UW Sląski,
Protokół konferencji w sprawie Spisza, Orawy, Czadeckiego i Słowacczyzny, odbytej u Wojewody Śląskiego w dniu 25 maja 1934 r. - Tajne!,
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trátori, či farári neboli ochotní dodržiavať menšinové práva slovenských farníkov, a to tak v medzivojnovom období,
ako aj po 2. svetovej vojne. Na dve strany hral jurgovský
administrátor, kňaz Anton Sikora. Na začiatku tvrdý polonizátor, v septembri 1939 zmenu štátnej hranice považoval za oslobodenie.13 Navyše za sedem rokov pôsobenia vo
vikartovskej farnosti bol lojálnym kňazom spišskej diecézy.
4. Slovenskí dušpastieri na čele s dekanom Štefanom
Andrašovským14 sa v rokoch 1922 – 1939 neangažovali
v národnej veci, t. j. predovšetkým vo veci slovenského
jazyka v bohoslužbách a uspokojili sa s daným status quo.
Jedinou výnimkou bol tribšský rodák, kňaz František Móš.
Slovenský kňaz František Urvay jednoznačne podporoval
poľské národné záujmy.15 Iný slovenský kňaz Ján Ovšonka,
rodák z Maťašoviec, nešiel síce tak ďaleko, ale po zmene
hraníc v 1945 „hral na dve strany“16. Taký vývin udalosti sa
dal predvídať. Už v tridsiatich rokoch 20. storočia bol v dôvernom styku s iredentistickou skupinou, ktorá nad ním
sústavne pracovala.17
5. V žiadnom prípade neobstoja tvrdenia niektorých
poľských autorov o prenasledovaní poľských kňazov za
čias Slovenskej republiky. Nestranný rozbor prameňov jednoznačne poukazuje na pravý opak.
6. Postavenie slovenského duchovenstva po 20. máji
1945 nebolo závideniahodné. Orgány štátnej správy v Novom Targu vyvíjali prostredníctvom štátnej bezpečnosti tlak,
aby slovenskí kňazi čím skôr opustili územie Poľskej republiky a odišli na Slovensko. Surové vyhostenie slovenských
duchovných a drastické príkoria, ktoré robili poľskí vojaci farárovi Karolovi Kubalovi, uväznenie kňaza Karola Lihositha,
deväťmesačná väzba kňaza Františka Móša, zastrelenie Pavla Bizuba, zastrašovanie jurgovských farníkov streľbou pred
kostolom počas polnočnej svätej omše sú dôkazmi utrpenia
slovenských kňazov a farníkov, ktoré v poľsko-slovenských
cirkevných dejinách nemajú obdobu.
s. 308, sign. 338. Porovnaj tiež iné vyjadrenie Semkowicza: „W Jurgowie i Niedzicy po nasze stronie działa nadal bardzo ujemnie Ks. Świstek,
o którym wielokrotnie była już tu mowa. Wprowadza słowackie kazania wśród Polaków i w ogólności propaguje wśród nich Słowacczyznę.
Trzeba by koniecznie pomyśleć o jakiejś interwencji w tej sprawie.“ AP
Katowice, UW Sląski, Protokół konferencji w sprawie Spisza, Orawy,
Czadeckiego i Słowacczyzny, odbytej u Wojewody Śląskiego w dniu 27
czerwca 1935 r., s. 326, sign. 338.
13
„Ľudia tešia sa a radujú, lebo veď už niet znenávidených hraníc
ani na hôr ku Kežmarku ani na dol ku Novému Targu. Je to ozaj tá túžená
sloboda, akej nebolo tu za 20 rokov.“ Štátny archív v Levoči (ŠA Levoča),
f. Michal Griger, Nepublikovaný materiál kňaza Antona Sikoru, šk. 1.
14
„Štefan Andrašovský, titulárny kanonik, farár vo Fridmane, smieril sa s osudom, prispôsobil sa pomerom, takže slovenský život veľa z
neho nemal. No predsa ostal živým pomníkom slovenskosti vo Fridmane.“ MÓŠ, F.: Roky 1918 – 1939 na severnom Spiši..., s. 9.
15
„Pracowałem w cieskych czasach za Polski i zniebezpieczestwiem
żiwota jak to każdy wie – prowadziłem deputacie ze Spisza do Krakowa i do Warszawy do J.E. Kard. Primasa, do Marszalka Piłsudzkiego,
pracowałem za Spisz Polski i teraz mnie wyganaju ze Spisza … niemożna predsa żeby Książe Metropolita chciał zrujnować swojego najwierniejszego syna.“ AKKKM Kraków, APA 187 II Łapsze Wyżne, List kňaza
F. Urvaya kardinálovi A. S. Sapiehovi, Vyšné Lapše z 15. apríla 1928,
prameň bez paginácie.
16
CHALUPECKÝ, I.: Jurisdikčné vzťahy..., s. 121.
17
Účastníci Zjazdu vo veci Spiša, Oravy a Čadce dňa 13. apríla 1931
pochybovali o lojálnosti kňaza Ovšonku: „P. Semkowicz: Akcja wśród
Słowaków musi być prowadzona bardzo ostrożnie. Ostrzega przed ks.
Owsianką... Ks. Machaj: potwierdza, że ks. Owsianka jest niepewny.“
AP Katowice, UW Sląski, s. 138, sign. 338.
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Pohľad na dominantu Spiša

Kurz slovenského jazyka ukončený

aždoročne Spolok Slovákov v Poľsku organizuje kurzy
slovenského jazyka pre študentov i širokú verejnosť.
Záujemcov je vždy dosť. Na tieto kurzy radi prichádzajú študenti i pracujúci, ktorí majú v sebe chuť vydať sa
na cestu za poznaním nového jazyka, jeho pravidiel a reálií
krajiny, v ktorej sa jazyk používa. Pohnútky, ktoré ich vedú

k tomu, aby sa venovali novej látke, má každý iné, ale spája
ich slovenský jazyk a zdokonaľovanie sa v ňom. V uplynulom školskom roku sa na kurzy zapísalo okolo tridsať študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín – začiatočníci
(A1) a pokročilí (A2).
Samozrejme rozprávalo sa len po slovensky, keďže
účastníci kurzu si natoľko osvojili učivo, aby vedeli komunikovať v slovenskom jazyku a nemajú ani problém s porozumením. Pani lektorka bola veľmi spokojná s obidvoma
skupinami a ich snaživosťou, ako povedala v rozhovore s
nami:
- Som učiteľkou slovenčiny, mám za sebou pár rokov
praxe učenia tohto nádherného jazyka na Slovensku, ale
až pri stretnutiach so svojimi študentmi, Poliakmi, v krakovskom Spolku Slovákov v Poľsku som si uvedomila jeho
ľubozvučnosť, rôznorodosť i prostú krásu.
Počas kurzu, od októbra do júna, bolo naozaj poučné,
hádam pre obe strany, sledovať cestu porozumenia a nachádzania spojitostí medzi dvoma slovanskými jazykmi,
akými poľština a slovenčina sú. V tomto roku som mohla porovnávať dve skupiny kurzistov-začiatočníkov (A1)
a stredne pokročilých (A2). Motivácia všetkých bola rôzna,

Poďakovanie pani lektorke

Vyzdvihovanie certifikátov

text AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
foto MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS,
BARBARA ŚLEDŹ, KRYSTYNA SOBCZYK
Ľubozvučná slovenčina znela z úst účastníkov tohtoročných
kurzov slovenského jazyka až bola radosť ich počúvať. V pondelok,
23. júna t.r., sa všetci kurzisti zišli v priestoroch redakcie Život, aby
si prevzali z rúk generálneho tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa a lektorky D. Skopárovej záverečné certifikáty ukončenia tohtoročného
kurzu. Bol to pre nich dôležitý moment, keď si preberali potvrdenie nadobudnutých zručností v slovenskom jazyku.

K
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Záber z výletu do Kežmarku

práca v korporáciách, výlety za známymi na Slovensko, obdiv krás Slovenska a snaha poznať bližšie jeho tradíciu, ale
i zlepšenie sa v komunikácii so svojím partnerom, či partnerkou (rodenými Slovákmi).
Pri sledovaní zlepšovania sa mojich študentov v jazyku som sa často stretla s vtipnou situáciou. Čím viac slov
a ich významov poznali, tým viac tvrdili, že sa na Slovensku
radšej neozvú. Netušili totiž, že máme v oboch jazykoch
toľko rovnako, či podobne znejúcich slov, s úplne opačným
významom a vďaka nim môže dôjsť k nekomfortnej situácii. Ale s humorom sme zahnali všetky pochybnosti. Prehrýzli sme sa cez základné komunikačné témy a už v apríli
sme mohli so začiatočníkmi o nich slobodne rozprávať a za
tento postup si určite zaslúžia pochvalu. So staršou skupinou sme už mohli pozerať televízne programy, počúvať
slovenskú populárnu hudbu a viac rozprávať o slovenských
reáliách. A keďže najlepšia je prax, ukončenie kurzu sme
oslávili jednodňovým výletom, kam inam ako na Slovensko. Kežmarok, Levoča a Spišský hrad boli hlavnými zastávkami v poslednú júnovú sobotu. Zásada bola - za hranicou
po slovensky.

Na hlavnom námestí v Levoči

Ako sa hovorí, všetko má svoj koniec, ale aj začiatok
a preto sa už teším v októbri nielen na „stálych“ kurzistov
ale i na nových. Čakajú nás nové zážitky.
Všetkým účastníkom kurzov gratulujeme a prajeme
pekné prázdniny a veľa príležitostí pre využívanie slovenského jazyka. Zároveň všetkých záujemcov pozývame do
ďalšieho ročníka kurzov, ktoré sa rozbehnú už v októbri t.r.
Viac informácií nájdete na www.tsp.org.pl

Spoločná fotografia účastníkov kurzov
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KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
Tradičné „mojki” v Jurgove

V nedeľu na Turíce sa Jurgovom niesol spev a bolo
počuť hudbu, lebo mládenci robili po dedine obchôdzku
a obhrávali máje. Tento zvyk je tradovaný cez pokolenia.
Pri dome každého slobodného dievčaťa mládenci postavili v sobotu v noci „mojka“. A v nedeľňajšie poobedie išli
spolu s ľudovou kapelou a obhrávali ich. Pri niektorých domoch sa objavili krásne vyzdobené a vyrezávané „mojki“,
čo znamená, že sa v týchto domoch bude onedlho konať
svadba alebo že mládenec, ktorý postavil „mojka“ vážne
myslí na dievča a spája s ňou svoje zámery. V centre obce
pri starej zbrojnici bola postavená vysoká „mojka“ pre celú
obec.
V tomto roku spojili svoje sily pri obhrávaní májov jurgovská ľudová kapela a miestna dychovka a vďaka tomu
zavítali do všetkých domácnosti. Získané peniaze sú určené pre potreby dobrovoľného jurgovského hasičského
zboru a budú využité na zadováženie prostriedkov na náter strechy na hasičskej zbrojnici. (sp)

dávneho centra Opavského kniežactva mali možnosť uvidieť historické námestie s katedrálou zasvätenou Panne
Márii a kostolmi sv. Václava a Vojtecha, Sliezske múzeum
a divadlo, radnicu s jej vyhliadkovou vežou. Navštívili tiež
arborétum v Novom Dvore, ktoré je najväčšou a najkrajšou botanickou záhradou v Čechách. Výlet bol podľa krajanov veľmi dobre zorganizovaný. Okrem spomínaných
zaujímavostí mali možnosť oboznámiť sa aspoň čiastočne s podmienkami pôsobenia poľskej menšiny v Čechách
a porovnať ich možnosti činnosti s podmienkami slovenskej menšiny v Poľsku. Z výletu si krajania odniesli pekné
zážitky a dúfajú, že ďalší bude na Slovensko. (ms)

Farský rodinný piknik v Novej Belej

Poslednú júnovú nedeľu sa uskutočnil v amfiteátre
v Novej Belej III. ročník farského rodinného pikniku, ktorého usporiadateľom bola farská rada na čele s farárom
T. Korczakom. Touto akciou za začína prázdninová sezóna v tejto obcí. V rámci programu boli zábavné, športové
a tvorivé aktivity. Pre menšie deti bol prichystaný kútik,
kde sa mohli zabávať. Popri všetkých aktivitách sa mohli
účastníci aj občerstviť. Na úvod sa všetci spoločne pomodlili. Potom nasledovali vystúpenia a kultúrno-športový
program. Napr. veľkú pozornosť divákov vzbudila ukážka
bicyklového trialu, ako aj koncert želaní, v ktorom účinkovali hviezdy svetovej estrády v podaní belianskych herečiek. Pre seniorov zahrala aj ľudová kapela a jej hudba
hneď pritiahla na javisko tanečníkov. Záver podujatia patril
diskotéke do neskorých hodín nočných. (aj)

Krajania zo Sliezska na výlete

Dňa 28. mája t.r. zorganizoval klub dôchodcov v Mikołove zájazd do Opavy, aby sa výletníci oboznámili s pamätihodnosťami a dejinami tohto krásneho českého
mesta. Zúčastnili sa ho aj sliezski krajania. Počas návštevy
Foto: G. Kołodziej

Gminé preteky hasičských mládežníckych
družstiev

Dňa 22. júna t.r. sa na futbalovom ihrisku v Novej Belej
konali Gminé preteky hasičských mládežníckych družstiev
z Gminy Nový Targ. Týchto pretekov sa zúčastnilo osemnásť družstiev, desať chlapčenských a osem dievčenských.
Spoluorganizátorom pretekov bol Dobrovoľný hasičský
zbor z Novej Belej. Po všetkých súťažných úlohách prvé
miesto v klasifikácii dievčat patrilo domácemu družstvu
a v chlapčenskej družstvu zo Szlembarku a druhé umiestnenie získalo družstvo z Novej Belej. (aj)
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Svätojánske zvyky v Orávke

Dňa 19. júna t.r. sa uskutočnilo v Orávke tradičné podujatie s názvom Svätojánske zvyky. V rámci podujatia, ktoré
otvoril vojt Gminy Jablonka A. Karlak, súťažili tri družstva
z Orávky, Chyžného a Hornej Zubrice. V rámci súťažných
konkurencií bolo napr. robenie praženice, stavanie koliby,
súťaž na najlepší pastiersky syr a ďalšie. Tieto súťaže pritiahli veľké množstvo záujemcov a divákov. Prvé miesto
získalo družstvo „Rombaň“ z Chyžného, druhé „Koliba“
z Orávky a tretie „Skalniok“ z Hornej Zubrice. Kultúrny
program spestrili deti i mládež z miestnej základnej školy.
Pripravili predstavenie s názvom Môj život. Vystúpila aj kapela Arva a na záver zabával divákov kabaret „Truteń“. (aj)

Kanalizácia v Jurgove

V Jurgove prebiehajú práce spojené so zavadzaním
kanalizácie. Na túto investíciu dlhšiu dobu čakala táto
obec. V súčasnosti je to turistická obec, ktorej namontovanie kanalizácie uľahčí odvádzanie odpadových vôd. (dm)

alebo kratšia (0,75 km plávanie -20 km bicyklovanie - 5k
m beh). Na dlhšej trati sa uskutočnila aj štafeta. Účastníci plávali v Nedeckom jazere v časti od Fridmana. Potom
vyzdvihovali bicykle a jazdili po vopred vytýčenej trase
cez Fridman, Łopusznu, Krempachy, Novú Belú, Nedecu
a nakoniec si zabehali. Diváci po celej trati povzbudzovali účastníkov. V jednotlivých obciach zabezpečovali trasu
prechodu účastníkov triatlonu miestni hasiči. (aj)

Gminý futbalový piknik

Dňa 29. júna t.r. sa v Nižných Lapšoch uskutočnil Gminý futbalový piknik, ktorého usporiadateľom bola Gmina
Nižné Lapše a záštitu nad akciou prebral vojt Gminy Nižné Lapše P. Dziuban. V športovom zápolení sa zúčastnili
tri družstva: pohraničníkov zo Zakopaného, ZEW Nedeca
SA a „OGRY“ zo Šromoviec. Suverénnym víťazom zápasov
sa stalo družstvo zo Šromoviec. Druhé umiestnenie patrilo
družstvu z Nedece a tretie zo Zakopaného. Všetky družstva boli odmenené pohármi od vojta. V medzi prestávkach boli súťaže a kvízy pre deti i dospelých. Súčasne tam
bola príležitosť vyhodnotiť športové aktivity v gmine a vojt
pogratuloval futbalovému družstvu z Nižných Lápš k postupu do skupiny A. Okrem toho bol pripravený kultúrny
program, pri ktorom sa mohli prítomní rozptýliť a príjemne stráviť poobedie. (aj)

Spišská vatra v Nedeci

Dňa 6. júla 2014 sa v Gminnom kultúrnom stredisku
v Nedeci konal 19. ročník prehliadky spišského folklóru
s názvom Spišská vatra. Prezentovali sa tam folklórne zoskupenia zo spišských obcí a hosťovali súbory Maguranka
zo Spišskej Starej Vsi zo Slovenska a dva súbory z Maďarska. V rámci sprievodných podujatí bola prezentácia regionálnych jedál a rozličné zaujímavosti pre väčších i menších účastníkov. Usporiadateľom podujatia je Gmina Nižné
Lapše a Gminé kultúrne stredisko v Nedeci. (aj)

Triatlon vo Fridmane

Dňa 29. júna 2014 bol vo Fridmane rozohraný 5. ročník triatlonu, ktorého sa každoročne zúčastňuje čoraz viac
účastníkov. Dĺžka trate pre účastníkov bola buď olympijská (1,5 km plávanie – 40 km bicyklovanie -10 km beh)

Publikácia o spišských krojoch

Koncom júna bola prezentovaná verejnosti kniha s názvom Tradičný kroj na Spiši. Publikácia je výsledkom realizácie európskeho projektu Združením pre rozvoj Spiša
a okolia so sídlom v Nižných Lapšoch v spolupráci so slovenským Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš.
Je to dvojjazyčná poľsko-slovenská publikácia, ktorá opisuje štyri typy spišského kroja z celkového kultúrneho bohatstva tohto regiónu. Nájsť ju môžete v spišských knižniciach
a na školách. (aj)

Preteky hasičov

Dňa 6. júla 2014 sa uskutočnili v Harklovej Gminé športové preteky dobrovoľných hasičských zborov z Gminy
Nový Targ. V duchu priaznivého športového zápasenia sa
pretekov zúčastnilo dvadsať mužských družstiev a tri ženské z Krempách, Pyzówki a Durštína. Súťaživosť pozitívne
podporovali aj mnohí diváci, ktorí prišli za svojimi hasičmi.
(aj)
ročník 56
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Deň hasičov v Krempachoch

Krempašská hasičská jednotka chráni svojich obyvateľov už 129 rokov, v priebehu ktorých urobila nespočetné
zásahy pre záchranu ľudského zdravia a majetku. Prešla zároveň mnohými zmenami a dospela k dnešnému modernému vybaveniu. V rámci jednotky pôsobia aj mládežnícke
čaty – dievčenská a chlapčenská. Predsedom zboru je Albín Paluch. Súčasťou jednotky je už 87 rokov aj dychovka.
V súčasnosti pôsobí pod taktovkou Františka Pacigu.

Foto: kajot

Kostol v Orávke

Foto: kajot

Svoj sviatok si hasiči uctili slávnostnou sv. omšou v
miestnom kostole sv. Martina. A po nej prepochodovali
sprevádzaní dychovkou pred zbrojnicu, kde si za prítomnosti predsedu Gminej správy DPZ v Novom Targu Stanisława Chowaniaka, richtára Krempách Jozefa Petraška
vypočuli príležitostné prejavy. Vyzdvihovala sa v nich angažovanosť členov jednotky pri zásahoch, ale aj poďakovanie za vynakladané úsilie. Neskôr boli odovzdané ocenenia. Strieborný odznak v mládežníckej čate udelila Gminá
správa DPZ v Novom Targu pre Magdalenu Zygmondovú,
Marcelinu Bizubovú, Wandu Krzysztofekovú, Lidiu Bizubovú a Katarzynu Kaczmarczykovú.
Za dlhoročnú službu v hasičskom zbore boli vyznamenaní: Ján Tomaszkowicz - 60 rokov, Jozef Tomaszkowicz
- 40 rokov, Valent Griguš - 25 rokov, Valent Bizub - 25
rokov, Kazimierz Krzysztofek - 25 rokov, Franciszek Kaczmarczyk - 25 rokov, Jozef Tazik - 25 rokov. Za zásluhy pre
hasičstvo bronzovou medailou podľa rozhodnutia Krajskej
správy DPZ boli ocenení: Marek Moś (syn Jána), Grzegorz
Tomaszkowicz (syn Jozefa), Przemysław Łojek (syn Františka), Marcin Gryguś (syn Jozefa) a Małgorzata Łukasz (dcéra Františka).
Záver patril spoločnej fotografii na pamiatku. (fp)

V turistickej sezóne 2014 je kostol sv. Jána Krstiteľa v
Orávke sprístupnený pre turistov od mája do septembra
vo štvrtky, piatky a soboty v hodinách od 9.00 do 18.00
a v nedeľu od 12.00 do 17.00. V októbri bude otvorený v
soboty a nedele v uvedených hodinách. V prípade organizovaných skupín (min. 15 osôb) je návšteva kostola možná
aj v inom termíne po nahlásení takejto skupiny aspoň deň
vopred na telefónnom čísle (+48) 691 204 504 (sprievodca) alebo (+48) 606 586 296 (administrátor farnosti); alebo
aspoň dva dni vopred na mail orawka.kosciol@gmail.com
Hodiny, v ktorých je kostol sprístupnený, sa môžu zmeniť,
preto prosíme, aby si turisti overili daný deň na internetovej stránke http://orawka-kosciol.pl/. Počas náboženských
obradov kostol k prehliadke sprístupnený nie je. (Lucyna
Borczuch)

Zasadnutie Obvodného výboru na Spiši

V nedeľu 29. júna t.r. sa uskutočnilo v Centre slovenskej
kultúry v Novej Belej zasadnutie Obvodného výboru Spolku Slovákov v Poľsku na Spiši. Na úvod členov obvodného
výboru a hostí privítal predseda František Mlynarčík. Predniesol správu z činnosti za uplynulé obdobie. Krajania diskutovali aj o terajšej činnosti a aktivitách, ktoré by mohol
obvodný výbor podniknúť. Jednou z tém bola otázka prevedenia doplňovacích volieb v dvoch miestnych skupinách,
kde chýbajú predsedovia. Sú to Repiská – Bryjov Potok a Falštín. Zhodli sa na tom, že je to veľmi dôležité. Do diskusie sa
zapojil aj prítomný generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris
a podpredseda SSP D. Surma. Ďalšiu schôdzu obvodného
výboru členovia naplánovali na september. (aj)

Poďakovanie

Vyjadrujeme poďakovanie redakcii časopisu Slniečko
so sídlom v Bratislave za zaslanú remitendu detských časopisov pre našich žiakov navštevujúcich vyučovanie slovenského jazyka na základných školách na Spiši a Orave.
Slová vďaky patria zároveň vydavateľstvu Slovart a vydavateľstvu Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave
za venovanie kníh pre deti a mládež v prospech Spolku
Slovákov v Poľsku. Riaditeľovi Slovenského inštitútu vo
Varšave Milanovi Novotnému ďakujeme za iniciatívu pri
sprostredkovaní zásielky časopisov a kníh zo Slovenska.
Redakcia Život
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Dejiny činnosti spišského Obvodu Spolku Slovákov v Poľsku
autor AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
S takýmto názvom bola prezentovaná v júni t.r. v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne výstava
ukazujúca vznik, vývin a činnosť Obvodného výboru Spolku Slovákov a jeho skorších združení na Spiši. Výstava bola jedným zo
sprievodných podujatí pripravených v rámci projektu s názvom
„Sprevádzkovanie oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry
v Novej Belej“.

N

a desiatich výstavných paneloch boli prezentované
širokej verejnosti druhy vyvíjanej činnosti, spôsoby jej
realizácie, poprední predstavitelia, ktorí sa zúčastňovali na obvodnom dianí na Spiši. Zároveň je vykreslená aj
spoločenská i vtedajšia politická situácia, ktorá mala obrov
ský vplyv na vznik prvých spišských
krajanských združení. Prvým zlomovým bodom v organizácií neskoršej činnosti spišského obvodu bol rok 1947, keď na základe
Zmluvy o priateľstve a vzájomnej
pomoci medzi Poľskou republikou
a Československou republikou boli
zaručené práva menšín na princípe
vzájomnosti. Výsledkom toho bola
aj zvýšená aktivita krajanských činiteľov a v polovici roku 1948 žiadosti o registráciu slovenských spolkov a družstiev na Spiši, podpísané
niekoľkými desiatkami žiadateľov,
ktoré boli predložené na Okresnom
starostovstve v Novom Targu. Podali ich takmer všetky spišské obce
– 24. mája 1948. Prvá verejná organizačná schôdza členov zakladateľov z územia severného Spiša sa
uskutočnila v Nižných Lapšoch 28.
decembra 1948. Zúčastnilo sa jej
81 delegátov z 15 obcí. Na predmetnej schôdzi boli schválené stanovy, vyvolení delegáti na
okresný zjazd, zloženie delegácie, ktorá mala vycestovať do
Varšavy za účelom vybavenia kultúrnych, školských a hos
podárskych vecí.
Prvú schôdzu viedol Andrej Sperka z Nižných Lápš, ktorý
bol zároveň neskôr prvým predsedom Spolku Čechov a Slovákov na Spiši. Za tajomníka bol vyvolený jediný člen českej
národnosti v tomto spolku Jozef Schlegel z Nedece, pokladníkom sa stal Ján Magera z Kacvína a členmi výboru Peter

Goreľ z Nižných Lápš, Gerváz Griglák z Vyšných Lápš, Ján
Pivovarčík z Kacvína, Sebastián Milan z Čiernej Hory, Martin Tybor z Jurgova, Pavel Žemba z Lapšanky, Jozef Majerčák
z Novej Belej, Pavel Horník z Durštína, Vojtech Žolondek z
Fridmana, Ján Miškovič z Tribša, Jozef Repiščák z Repísk a
Michal Petrášek z Krempách.
Meniace sa výbory spišského obvodu venovali mimoriadne veľa pozornosti vyučovaniu slovenského jazyka na
školách, kádrovému obsadeniu jednotlivých škôl, výstavbe nových školských budov, zaisteniu učebných pomôcok,
kultúrnej činnosti, fungovaniu putovných knižníc, predplácaniu slovenských časopisov, nákupu slovenskej literatúry
na Slovensku. Veľmi dôležitou vecou bolo usporadúvanie
divadelných ochotníckych prehliadok, organizovanie putovného bábkového divadla, školských zájazdov na Slovensko a finančnej podpory kultúrnej činnosti krajanskej mládeže
študujúcej na lýceu v Jablonke,
na čo sa zložili takmer všetky
miestne skupiny.
Text výstavy dokresľovali tabuľky s jednotlivými zloženiami
obvodného výboru a fotografie
zo stretnutí, schôdzí a kultúrno-osvetovej činnosti. Súčasným
predsedom Obvodného výboru
SSP na Spiši je krajan František
Mlynarčík, čestným predsedom
OV na Spiši je krajan František
Kurnát.
Je to prvá výstava, ktorá oboznamuje s činnosťou spišského
obvodného výboru. Bola to súčasne výborná príležitosť porovnať jednotlivé organizačné etapy
v rámci týchto štruktúr, ako aj
zamyslieť sa nad ďalším smerovaním činnosti na Spiši.
Výstava bola zorganizovaná v rámci projektu „Sprevádzkovanie Oddelenia kultúry
v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši“, na ktorého realizácii sa spoločne podieľa Spolok Slovákov v Poľsku Obvodný výbor na Spiši a Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne. Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu
Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika – Slovenská republika 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Związku Euroregion Tatry, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.
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V Kacvíne o Slovensku
autor MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS
foto AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ, ĽUDOMÍR
MOLITORIS, MARIÁN SMONDEK
Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov, tak znie názov vedomostnej súťaže, ktorú už niekoľko rokov organizuje redakcia
krajanského časopisu Život, v spolupráci s Ústredným výborom
Spolku Slovákov v Poľsku a v posledných rokoch aj s miestnou skupinou SSP v Kacvíne. Študenti zo spišských a oravských škôl, kde sa
ešte vyučuje slovenský jazyk, prezentujú na tomto podujatí svoje
vedomosti o histórii, zemepise, jazyku, štátnych symboloch, či
významných osobnostiach Slovenska i území Spiša a Oravy, ktoré
pripadli Poľsku.

V

tomto roku sa žiaci, vyučujúci i ostatní záujemcovia
zišli vo štvrtok 5. júna v Slovenskom dome v Kacvíne, kde ich na stenách vítala výstava detských prác
z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša a na stoloch chutné
pohostenie pripravené kacvínskymi členkami MS SSP.
V kategórii mladších žiakov prišli svoje vedomosti preukázať trojčlenné družstvá zo základných škôl v Jurgove,
Kacvíne, Krempachoch a Novej Belej, v kategórii starších
žiakov v tomto roku súťažili len dve družstvá z gymnázií
v Krempachoch a Nižných Lapšoch, keďže na gymnáziu

Víťazné družstvo gymnazistiek z Nižných Lápš

v Białke Tatrzańskej bolo vyučovanie slovenského jazyka
zrušené.
Na regulárny priebeh súťaže dohliadala porota, v ktorej
zasadli: redaktorka časopisu Život Milica Majeriková-Molitoris, generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa a generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris. Do Kacvína zavítali aj ďalší vzácni hostia, medzi inými školská inšpektorka
z Nového Targu Maria Głuszak, podpredseda SSP Dominik
Surma, čestný predseda SSP Ján Molitoris s manželkou,
predseda Obvodného výboru SSP na Spiši František Mlynarčík, čestný predseda OV SSP na Spiši František Kurnát,
bývalý predseda MS SSP v Kacvíne Ján Venit, terajší i bývalí
učitelia slovenského jazyka a ďalší členovia SSP.
Na úvod sa k prítomným prihovoril gen. tajomník SSP
Ľ. Molitoris, ktorý všetkých srdečne privítal a zaželal žiakom

Mladší žiaci očakávajú začiatok sútaže

Aká je správna odpoveď?

Starší žiaci premýšľajú nad otázkami
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Porota dohliadala na regulárny priebeh súťaže

Publikum sleduje súťažiacich

i učiteľom čo najlepšie výsledky. Následne predsedníčka
poroty M. Majeriková-Molitoris oboznámila žiakov s pravidlami a súťaž sa mohla začať. Moderátorskej funkcie sa
ako každoročne vynikajúco zhostil redaktor Života Marián
Smondek. Do súťažných lavíc ako prví zasadli mladší žiaci.
Hneď prvá úloha celkom „nesadla“ žiakom z Krempách, ale
potom už bezchybne odpovedali na všetky ďalšie otázky,
a tak v celkovom súčte obsadili pekné druhé miesto. Dobre
to spočiatku nevyzeralo ani so žiakmi z Kacvína, ktorí z prvých piatich otázok získali len polovicu bodov, avšak potom
naplno zabrali a dotiahli sa na žiakov z Jurgova, ktorým zas
celkom nevyšla druhá polovica súťaže. Keďže v konečnom
súčte dosiali obe družstvá rovnaký počet bodov, nasledoval rozstrel o tretie miesto. V ňom boli nakoniec úspešnejší
Kacvínčania. Takmer bez zaváhania prešli súťažou mladší
žiaci z Novej Belej, keď nedokázali správne odpovedať len
na polovicu jedinej otázky, a tak si zaslúžene vybojovali prvé
miesto.
Veľmi vyrovnaný bol súboj gymnazistov z Krempách
a Nižných Lápš, ktorý sa rozhodol až pri predposlednej
otázke, kde Krempašania len jediný raz zaváhali. Prvé
miesto si tak odniesli Nižnolapšania, ktorí správne odpovedali na všetky vyžrebované otázky. Celková úroveň prípravy žiakov bola veľmi dobrá, za čo je potrebné poďakovať
predovšetkým učiteľom slovenského jazyka, ktorí napriek
stále sa zhoršujúcim podmienkam, dokážu ešte svojich žiakov motivovať, aby nezabudli a boli hrdí na svoje korene.
Poďakovanie pritom patrí nielen terajším pedagógom, ale
aj učiteľom aktívne už nepôsobiacim. Predstavitelia redakcie i SSP na nich nezabudli a za ich záslužnú prácu im
udelili ďakovný list i knižné odmeny z nášho vydavateľstva.
Za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a vzdelávania, vynaložené úsilie v rámci vyučovania slovenského jazyka, vedenie a odovzdávanie nielen múdrosti v podobe
poznatkov a zručností, ale aj zveľaďovanie slovenského
dedičstva predkov medzi svojimi žiakmi boli odmenení

títo pedagógovia: Mária Mlynarčíková, Helena Budzová,
Anna Slabyová a Ján Krišík
z Čiernej Hory, Anna Mušová z Novej Belej, Aniela
Zarembová zo Zakopaného,
Mária Brijová, Anna Mošová,
Marienka a Ján Galiniakovci
z Krempách, Cecília Biegunová z Vyšných Lápš, Mária Bo- Za svoju záslužnú prácu boli odmenení
gacká z Kacvína, Barbara Ma- aj učitelia seniori. Na fotografii učiteľka
jerčáková a Mária Pionteková A. Slabý
z Nedece i Mária Jachovičová z Jurgova.
Ešte pred samotným odovzdávaním cien si svoje vedomosti otestovali aj učitelia. Na vtipné otázky typu „Ako
sa správne po slovensky nazýva samička barana?“ či „Z
akej časti živočícha sa vypráža volské oko?“ odpovedali
družstvá učiteľov–seniorov i aktívnych pedagógov, ktorí
si za správne odpovede odniesli pekné publikácie o Slovensku. Po tomto rozptýlení už prišla očakávaná chvíľa
oceňovania najlepších žiackych družstiev. Víťazi získali
hodnotné ceny ako pamätné medaily Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, knižné odmeny nakúpené z finančných prostriedkov z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalšie odmeny, ktoré zabezpečil Spolok
Slovákov v Poľsku. Ceny do tejto súťaže poskytol tiež gen.
konzul SR v Krakove I. Škorupa, ktorý vo svojom záverečnom prehovore vyzdvihol aktivitu SSP, žiakov i učiteľov
slovenského jazyka. Na záver sa k prítomným prihovorila
tiež okresná školská inšpektorka M. Głuszak, ktorá veľmi
pozitívne ohodnotila konané podujatie.
Po skončení odchádzali všetci zúčastnení domov s peknými cenami i s pocitom dobre vykonanej práce. Tak teda
dovidenia o rok, kedy hádam medzi súťažiacimi pribudnú
aj žiaci z Oravy a gymnazisti z Białky Tatrzańskej, kde, pevne veríme, sa slovenský jazyk znovu začne vyučovať.

V tomto roku si zasúťažili aj učitelia

Pekné odmeny si odnieslo aj víťazné družstvo mladších žiakov z Novej Belej
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NOVÁ BELÁ

S

V Novej Belej na slovenskú nôtu
autor MARIÁN SMONDEK
Deň slovenskej kultúry na Spiši sa aj tento rok konal v Novej Belej a bol jedným z podujatí v rámci realizácie projektu
„Sprevádzkovanie Oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry
v Novej Belej na Spiši“. Dňa 22. júna sa krajania i priaznivci slovenských melódií a tancov zišli pri Dome slovenskej kultúry, aby
pookriali svojej srdcia milým kultúrnym podujatím.

C

elým programom nás sprevádzali moderátori Mária
Majerčáková a Jacek Klukošovský, ktorí na úvod privítali všetkých divákov, medzi ktorými nechýbali:
riaditeľ OKS v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský, spisovateľ Jerzy Łątka, čestný predseda OV SSP na Spiši František Kurnát, gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris, starosta obce Novej Belej Jozef Majerčák, riaditeľ gymnázia
v Krempachoch Wojciech Sołtys, rodák vdp. Ján Guida a
ďalší. Moderátori následne odovzdali slovo Ľ. Molitorisovi, M. Žabenskému a J. Majerčákovi, aby otvorili toto
podujatie. Ako podotkol Ľ. Molitoris, cieľom Dní slovenskej kultúry je zveľadenie slovenských koreňov medzi
krajanmi v Poľsku, ako aj pookriatie slovenského ducha
i slova medzi nimi. Zároveň predstavil dve publikácie vydané Spolkom Slovákov v Poľsku, prvou z nich je Vojna
po vojne Milice Majerikovej-Molitoris a druhá Zrozumieć
Dursztyn autorstva Jerzyho Lątku. Následne sa prítomým

prihovoril M. Žabenský, ktorý podotkol, že Dni slovenskej
kultúry sú každoročným vyvrcholením spolupráce Spolku
Slovákov v Poľsku a Oravského kultúrneho strediska. Je
to podujatie, v ktorom sa Slováci v Poľsku nielen vracajú
k svojim koreňom, ale zároveň napredujú v rozvíjaní svojej
kultúry. Následne pozvali na scénu čestného predsedu OV
na Spiši F. Kurnáta a odovzdali mu pamätný diplom i vázu
za aktivity, ktoré dlhé roky vyvíjal v prospech krajanskej
organizácie i krajanov na Spiši.
Ďalej už slovo patrilo súborom a skupinám. Tohtoročný
Deň slovenskej kultúry v Novej Belej otvoril svojím vystúpením domáci folklórny súbor Spiš pod vedením Jozefa
Majerčáka, ktorý na scéne predviedol to najlepšie zo spišského folklóru.
Trochu iný žáner vniesla do podujatia skupina moderného tanca z Krempách, ktorú na scéne vystriedal folklórny súbor Zelený javor, taktiež z Krempách, ktorý okrem
spišských tancov predviedol aj niekoľko kúskov z iných regiónov Slovenska. Obidva súbory vedie Mária Wnęková.
Prvým z hostí, ktorí sa na scéne predstavili, bol detský
folklórny súbor Klnka z Bratislavy. Vznikol v roku 1978 na
podnet bývalých tanečníkov Lúčnice a v súčasnosti pracuje pri ZUŠ Eugena Suchoňa. Materskou scénou sa mu stal
Dom kultúry Dúbravka v Bratislave. Umeleckou vedúcou,
pedagógom a choreografkou je Ingrid Saňková. V spolupráci s tanečným pedagógom Mikulášom Sivým ml. vytvá-

Moderátori J. Klukošovský a M. Majerčáková Podujatie otvárajú J. Majerčák, M. Žabenský a Ľ. Molitoris Napriek zime prišlo hodne divákov
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FS Zelený javor z Krempách
Skupina moderného tanca z Krempách

ra pestrý repertoár, ktorý je postavený na tancoch a
spevoch rázovitých regiónov ako napríklad Myjava,
Horehronie, Liptov, Tekov, Šariš, Podpoľanie, Sedmohradsko, Gemer, Zemplín i na scénických obrazoch tvoriacich prierez tradíciami, zvykmi a obradmi obyvateľov slovenského vidieka počas roka.
Súbor Klnka vystriedal na scéne domáci Detský
folklórny súbor Malí Beľania pod vedením Dominiky Majerčákovej, ktorý predstavil program nazvaný
„Hry na pasienku“.
Následne sa na scéne predstavil ďalší slovenský
hosť, folklórna skupina z Brezovice pod vedením
Ľubomíra Lužbeťáka so svojou ľudovou hudbou,
ktorá prezentovala oravské spevy i tance, ako i ľubozvučné trávnice. Program doplnili zaujímavým
zbojníckym tancom.
Záver Dňa slovenskej kultúry v Novej Belej patril
dychovým hudbám. Ako prvá sa prítomným predstavila Mládežnícka dychová hudba z Kacvína pod
vedením Stanisława Wojtaszeka, ktorá počas vystúpenia zahrala polku Padá rosička, Lambadu i niekoľko ďalších známych piesní a skladieb.
Tohtoročné podujatie ukončila rezkými slovenskými ľudovkami domáca dychová hudba dekana Františka Móša z Novej Belej pod vedením Jozefa Cervása.
Každý z vystupujúcich dostal na záver pamätný
diplom a vázu za svoje vystúpenie. Ľ. Molitoris sa
v záverečných slovách poďakoval všetkým vystupujúcim za predvedený program a hosťom za to,
že prišli aj v takom nečase a vydržali až dokonca.
Zároveň pozval všetkých už na budúcoročné Dni
slovenskej kultúry.
Deň slovenskej kultúry v Novej Belej bol zorganizovaný v rámci projektu „Sprevádzkovanie Oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej
na Spiši“, na ktorého realizácii sa spoločne podieľa
Spolok Slovákov v Poľsku a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská
republika 2007-2013.

DFS Klnka z Bratislavy
FS z Brezovice

Mládežnícka dychovka z Kacvína

Dychovka dekana
F. Móša z Novej Belej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Związku Euroregion Tatry, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.

ročník 56

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

23

POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
Jakub Čarnogurský

Mladosť

P

olnoc sadla na široké magurské hrebene. V studenom
mlčaní čušia biele reťaze hôr. Poľany, ktoré v lete tak
prívetivo hľadia v ústrety prichádzajúcemu, dovoľujú
teraz len starým pokriveným smrekom, kochať sa v ich
iskrivej snežnej kráse.
Hlboké snehy a zimné vetry vyhnali z hôr všetko živé.
Čo len mohlo, utiahlo sa do dolín. Ale tam dolu búši život
neskrotnou silou ďalej. Pod čiernymi strechami učupených
chalúp starajú sa ľudia o zajtrajšok, radujú sa, smútia, pracujú – žijú.
Ešte aj teraz, v hlbokej noci leje sa svetlo z malých okien
a do nehybného mrazivého ticha derie sa smiech, výskot,
hudba a spev. Dnu v izbe mrvia sa rozjarení svadobníci. Teraz na chvíľu pritíchla basa, ustal dupot potrundžených mládencov. Namiesto neho vzniesla sa z dievčenských hrdiel
jemná, melódia:
Zašumela zelená dubina, zašumel i háj,
prečo plačeš, nadobná dievčina, či ti vienka žial?
Nič tak neľutujem, ako tú jednu vec,
tie žlté vrkôčky, čo sa mi vili z pliec.
Teraz neprikryjú ani márnu šiju,
iba sa mi, Bože, do kolečka vijú.
V kruhu dievok sedí zadumaná mladá nevesta na pruhovanom vankúši. Zo sklonenej hlavy berú jej ženy zelený
vienok, rozpletajú dlhé vlasy, aby jej ich zavinuli kolo hlavy.
Nejedna z družíc odvracia hlavu, usmrkne a päsťou vytrie
slzičku z oka. Jaj, Bože, keď to predsa len smutne príde, veď
kamarátka už viac nebude s nimi po muzikách chodiť, ani
v kostole v prvom riadku sa pýšiť.
Ale tklivosť chvíle už pominula, nevesta je začepená
a ženy roztopašne spustia:
Jak mi padne, tak mi padne,
len keď mi je v čepci ladne.
Hoc by ma aj bieda bila,
len keď som sa začepila.
Dievky sa zhŕkli ešte tesnejšie. Bo čepenie už-už skončilo a ktorej z nich sa teraz prvej podarí sadnúť na nevestin
vankúš, tá sa do roka isto vydá. Hanka drgla lakťom susedku a pretisla sa bližšie ku vstávajúcej neveste. Do napnutej
chvíle zrazu skríkla prestrašene svetlovlasá dievka od kováča, čo ju volali aj jazyčnicou, lebo musela prvá vedieť o všetkom, čo sa v dedine robilo:
– Bože môj, pozrite kto je vo dverách!
Každý sa obzrel, ešte aj sama nevesta, zľaknutá jej skríknutím hľadí do dverí, ale tam nič. Hľadia v nedorozumení
na Katrenu kováčovie – a tá už je rozložená na perine ako
kvočka, víťazoslávne sa chichoce pred ostatnými sklamanými družicami. Prv však, než stihla niektorá hodiť Katrene hnevné slovo do tváre, zahundrala basa, ozvali sa husle
a svadobníci znovu zadupkali, vykrúcajúc po poriadku „mladú pani“. Dobrá vôľa rástla, teraz už nielen mladí tancovali,
ale i starým pri stole žilky zaihrali. Za stolom sa vzpriamil
statný chlap, prekročil lavicu a rozkročil sa pred muzikou:
Goral som ja, goral, spod Tatier, ej, spod hôr,
dáždik ma vykúpal, vykolísal vietor!
24
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Zanôtil a zadupkal v tvrdom rytme „goralského“. Hanke
v kúte zabúšilo srdce, udreli jej do uší tie zvuky, nohy samy
poskočili – a ani nevedela ako, našla sa vstred izby pred tanečníkom. Bojazlivo šibla okom na sváka, či ju nezaženie, ale
ten sa usmial, schytil ju a už sa vrtela ako vreteno, až sa jej
izba krútila pred očami, len ešte stihla zachytiť zrakom tetky
na lavici pod oblokom, čo si významne šepkali a merali ju od
hlavy po päty.
Zrazu jej krv búšila do tváre, zbadala, ako ostatné páry
jeden za druhým prestávajú tancovať a hľadia na nich. Chcela uskočiť, ale sváko ju zadržal, ba zaspieval muzike ešte raz:
Svieti mi mesiačik, svietia mi i hviezdy,
mám ja tanečnicu, závidí mi každý!
A už zas zacifroval pred Hankou tak svižne a ľahučko, že
mládenci pri stene zbledli závisťou. Ešte len i ten Kuba, čo
obecné kravy pasie, zahľadel sa na nich. Jáj, keby sa to tá
Hanka pred ním vykrúcala, joj, ale by on cifroval! Ale kdeže
by to mohlo byť, keď jemu sa ešte len aj Katrena kováčovie
vysmieva, že vraj aj cez kostol sa tak kníše, ako za kravami.
Kdeže by mu tá pyšná Hanča išla tancovať, keď ona študuje
v meste a na rok bude už veľká pani – učiteľka! Ba načo len
sem došla, keď je raz taká pani, nech si v meste tancuje.
Ale ona si príde, a ešte aj kvietkovanú kydľu oblečie, celkom
tak, ako ostatné dievky, lenže je ešte stokrát krajšia, a to len
mládencom na zlosť. Ech, pohnal by ju stadeto, keby mohol! – hodil nasrdený rukou a šiel si uchlipnúť pálenky ku
stolu, aby zahnal tú nespokojnosť, čo mu znenazdajky ďobla
do duše.
– Zazeráš, Kuba, jak hrom do šaflíka – prehodila posmešne široká kováčka, Katrenina mať, pri stole. Sladká domáca
pálenka jej dobre pomastila jazyk, raz tej, raz tamtej susedke vykladala, ale pritom pásla očami po celej izbe a najviac
po mladých. Neušlo jej nič ani v tej najtuhšej mrvenici tanečníkov. Najbližšiu nedeľu mohla už s istotou ženám vykladať, kto s kým bude zakrátko písať ohlášky. Sama mala
dcéru Katrenu pod čepiec súcu a pre syna by tiež nedbala
priviesť poriadnu nevestu do domu, takú, čo by bola aj do
koča, aj do voza – i parádna, i robotná. Neraz preberala v duchu rad za radom všetky dievky z dediny. Ej, ale tie boli na
prísnom exámene! Jedna sa jej zdala ako buchta – tá by iste
aj z dvoch misiek zjedla – takej netreba. Druhá chudá – ešte
horšia. Kto zná, čo za vnúčence by boli – také píšťalky. Tretia
zas pyskatá. Jej Michalovi treba len takú tichú, lebo on sám
je zurvalec, keď buchne päsťou o stôl, musí byť po jeho vôli.
A keby mu žena začala hundrať – veď by misky lietali!
Čoraz takto rozmýšľala vždy jej vychodilo, že by sa k nim
tá Hanka najlepšie za nevestu hodila. Ona už síce chodí
druhý rok do mesta do školy, ale jej mať by z nej tiež radšej
nevestu mala. Čo sa tam má dievča s knihami moriť, keď jej
aj sedliacka robota až tak kvitne pod rukami. Tichučká je,
usilovná a dievka taká, že by nejeden za ňou plot preskočil.
Tetkinmu bystrému zraku neušlo, že aj teraz za ňou mládenci zakukujú. Žeby aj jej Mišo? Usmiala sa, keď ho vynašla pri
muzike, vystriehla chvíľu, keď sa im zraky stretli a kývla mu.
Michal sa pretisol k nej.
– Čo chcete, mamo? – spýtal sa strmo, lebo myslel, že
bude treba ísť po niečo domov.
– Mal by si Hanku vykrútiť, syn môj.
– To sa nebojte. Aj bez vás znám.
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– No len, no! Aby ti ju nepredchytili! Pozri, jak za ňou
očami pasú!
Michal sa len zasmial. – Počkajte chvíľu, uvidíte! – obrátil
sa a pošiel naspäť ku kamarátom.
Medzitým „goralského“ skončili, rozveselení chlapi dali
si teraz zahrať „zbojníka” a udychčaná Hanka pribehla späť
ku svojim kamarátkam. Katrena sa hneď pretlačila ku nej
a schytila ju popod pazuchu:
– Ej, Hanuš, ale ťa vyzvŕtal!
– Závidíš?
– Mala by som koho! – odvrkla Katrena urazene. – Takého starého! Len či príde aj mladý po teba!
– Nemusí. Ani by som nešla s ním.
– No veď už je aj tu! A hneď ten pravý, čo ti ho mať za
muža šikujú! – posmešne sa zasmiala Katrena.
Hanka sa zvrtla. Michal stál pred ňou, sebavedome mykol strapatou hlavou smerom k muzike a už ju aj bral za
ruku. Vlna nevôle zavalila Hanku, od tanca rozhorúčená tvár
vzbĺkla jej ešte viac.
– Nešalej Michal, veď teraz idú hrať „zbojníka“!
– Tomu hrajú, kto zaplatil! Ja sám som si rozkázal a s tebou! Mne musia hrať!
Hudba naozaj pritíchla, páry sa rozostúpili a všetci hľadeli s očakávaním na nich.
– Za mňa si nezaplatil. Nemusím!
V Hankiných očiach sa už tiež zablysklo, lebo ju sebavedomie a pýcha Michala pobúrili do hĺbky duše.
– Musíš!
Mykla sa, sťa by ju to slovíčko šiblo. Ostré slovo zostalo
na jazyku, obrátila sa a než ju prekvapený i urazený mládenec stihol zachytiť, šmykla sa pomedzi kamarátky ku peci,
schytila vlniak a vybehla von.
Hromový smiech zasypal omráčeného Michala, lebo
jeho sebavedomie sa už dávno všetkým prejedlo. Mládenci v kole sa posmešne uškŕňali, že toho, ktorý sa pred nimi
ako kohút vynášal, teraz dievka zahanbila. Zahrešil, skrútil
sa a stratil ako para, len chichot dievok vznášal sa za ním.
Svieži zimný vzduch príjemne zavial Hanke na rozhorúčené líca, keď prekročila vysoký prah pitvora. Vbehla do dvora,
lebo na ceste pred domom videla mihať sa žiariace uhlíky
cigariet a počula hádky i smiech, pod oknami postávajúcich
mládencov. Zastala pod krivou, planou hruškou za stodolou.
Ďalej už nebolo prešľapané, nechcelo sa jej len tak pre nič,
za nič brodiť sa vysokým snehom. Oprela sa o mocné brvná
stodoly.
Ešte vždy sa jej ozývali v ušiach Michalove tvrdé slová.
Aká to pýcha, s koľkou istotou prišiel po ňu! Vidno, musela ho mať nahovoriť! Koľkokrát tá zastavila Hanku na ceste.
Vždy jej vyhadzovala učenie na oči. Nezabudla pridať, že
keby sa skromnejšie držala a nehnala sa za „panským chlebom“, kvitlo by jej aj tu v dedine v daktorom dome šťastie.
Hanka také reči k srdcu neberie, ale horšie, že už aj jej matka
počala tú pesničku húsť. Napočúva sa toho za každý raz, keď
sa v nedeľu večer chystá zase do školy. Ťaží jej to srdce ako
kameň, radšej by kvôli tomu celé týždne domov nechodila. Ale keď raz príde sobota, nedá jej to, pochytí ju mocná
túžba za domovom, za tými čiernymi horami, čo strážia rodnú dedinu.
Zdvihla hlavu, aby ich aj teraz pohladila zrakom. Pred
ňou sa vypínala mlčanlivá biela Magura, opradená storukýročník 56

mi rozprávaniami. Hanke ožila v mysli tvár nebohého starého otca, ako si ju brával na kolená, keď bola ešte malá
a rozprával jej o divých vlkoch, čo donedávna trhali valachom ovce na tých vysokých poľanách, o zbojníkoch, čo pristavovali furmanov v tých čiernych horách, o hajdúchoch,
čo prichádzali spoza Magury, aby odviedli najšvárnejších
mládencov do dvanásťročnej tvrdej vojenskej služby. Hanka
sa vtedy ukrutne bála tých tmavých hôr, ešte aj vo sne ju
strašili, prebúdzala sa udychčaná a túlila sa k matke. Nebola
by sa za ten svet pozrela do obloka, za ktorým sa v mesačnom svetle rysovali hory.
Poriadnu bitku dostala od otca, kým sa odhodlala vziať
prút do ruky a pohnať po prvý raz kravičky na pašu tam
hore, na samý vrch Furmanca. Ustrašene sa vtedy obzerala na každý obláčik, čo sa vynoril spoza strmých končiarov
Tatier. Lebo z tých divých hôr vedia sa znenazdajky privaliť
ukrutné čierňavy – Hanka to skúsila neraz. Ale hory jej každým dňom viac a viac prirastali k srdcu. Keď sa jej za jasného rána rozpásol statok po širokej poľane, nestačila vpíjať
zrakom všetku tú krásu hôr i dolín, štíhlych smrekov a rozprávkových oblakov. Zahynuli diví zbojníci, krvilační vlci i zlé
lesné žienky. Hory dýchajú pokojnou krásou. Hanke prirástli
k srdcu a jej sa zdalo, že srdcom vycítila, čo vravia. I ľudský
život by mal byť taký krásny ako tie hory. Veď hoci je človek
len omrvinkou v porovnaní s ozrutnými velikánmi Tatier, je
predsa oveľa viac než ony, lebo má pracovité ruky a teplé
ľudské srdce. Hanka si ho cíti, to horúce srdce, čo jej tlčie
v hrudi a chcela by z neho rozdať všetkým ľuďom, že by už
viac nikto, nikto nesmútil, že by si ľudia v spoločnej práci
vytvorili krásny život.
Strhla sa z myšlienok, akýsi šuchot ju vyrušil a ona si znovu uvedomila, kde je. Vráti sa už, lebo ráno cestuje. Rodičia
sa na ňu hnevajú, že išla do školy, chceli mať z nej robotnú nevestu, preto jej neraz vyčítajú tú korunu, čo pýta na
knižky, na internát, hoci im už o peniaze v dome neni taká
núdza. Veď by aj mohla dostávať nejaké tie koruny, ale učenie jej veru ide ťažko. Čo ako sa usiluje, nikdy nedosiahne
potrebný prospech. A presedí veru nad knižkami viac než
druhé jej spolužiačky. Keby nebolo úpornej húževnatosti,
ktorú si z domu priniesla, nechala by to všetko. Ale Hanka
privykla na tvrdú robotu ešte doma na otcovskej roli. Ani tej
práce v škole sa nezľakla, hoci je často ešte ťažšia.
Mykla sa, lebo šuchot, ktorý ju predtým vyrušil, ozval sa
znova. Sneh zavržďal pod nesmelým krokom. Obzrela sa.
Kuba kraviar stál pred ňou a rozpačite žmolil čiapku v ruke.
– Hanka, bo teraz zahrali goralského v izbe a už naostatok – ja som videl, ako si sem šla – bo ja by si tak chcel zaskočiť...
Zaviaznul, nevedel ako ďalej, zdalo sa mu, že ho Hanka
už-už vysmeje ako Katrena kováčovie, alebo sa nahnevá alebo bohvie čo ešte zrobí. Najradšej by sa bol v tej chvíli ocitol
pri svojich kravách hore na Furmanci.
– Poď Kuba, – zasmiala sa veselo Hanka a schytila ho za
ruku, – poď skoro, bo mi je zima.
– Hanka, – poskočil rozradostnený Kuba, – a ja myslel, že
to ty už pani.
Vbehli do izby. Až dych zastavil, ten hurhaj, smiech a muzika. Hanka sa zakrútila – a Kuba od nečakaného šťastia aj
cifrovať zabudol, zakrútil sa po dievčensky a ťapol si do dlaní.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Výmena ministrov

Začiatkom júla došlo k rekonštrukcii slovenskej vlády,
prostredníctvom výmeny dvoch ministrov, ktorí podali demisiu. Na miesto ministra školstva Dušana Čaploviča zasadol štátny tajomník ministerstva financií a podpredseda
strany SMER-SD Peter Pellegrini a na poste ministra hospodárstva vymenil Tomáša Malatinského jeho doterajší
štátny tajomník Pavol Pavlis. Nový minister školstva si kladie za cieľ zmodernizovať a zdynamizovať rezort školstva,
tak aby bol flexibilnejší a schopný reagovať na zmeny 21.
storočia. Prioritou nového ministra hospodárstva bude,
podľa jeho slov, predovšetkým vyhľadávanie zahraničných
investícií. (mm-m)

Peter Pellegrini

Pavol Pavlis

Oravské folklórne leto ponúkne celkom osem
festivalov

Leto je na Orave bohaté pestrou ponukou folklórnych festivalov a podujatí, v ktorých sa uplatňuje najmä
tradičná kultúra. Osem z nich združilo v spoločnom mediálnom a prezentačnom projekte Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja. Oravské folklórne leto je tak pozvánkou na podujatia, ktoré sa uskutočnia v júli a auguste vo Veličnej, Podbieli, Malatinej, Sihelnom, Dlhej nad
Oravou, Zuberci, Párnici a Pribiši. V spoločne vydávaných
propagačných materiáloch sa prezentujú i letné aktivity
Múzea oravskej dediny. Cieľom spoločnej prezentácie je
najmä ucelenejšie prezentovať a záujemcom ponúknuť
najvýznamnejšie aktivity, ktoré sa v letných mesiacoch
pripravujú na Orave a ich programy sú orientované na
tradičnú ľudovú kultúru. Oravské kultúrne stredisko chce
tak podľa slov jeho riaditeľa Miroslava Žabenského touto iniciatívou zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť festivalov
a obecných slávností, ktorých dramaturgia a program je
zaujímavý a osloví nielen domácich divákov, ale i návštevníkov z iných častí Slovenska a zo zahraničia. O vzájomnej
participácii miestnych usporiadateľov svedčí i skutočnosť,
že mediálny projekt je financovaný zo združených zdrojov.
Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom nielen medzi verejnosťou, ale i v odbornej kultúrnej obci už v uplynulom
období. Vychádzajúc zo skúsenosti bude informačný materiál Oravského folklórneho leta distribuovaný počas leta
nielen na najvýznamnejších folklórnych festivaloch na Slovensku, ale bude záujemcom k dispozícií v informačných
kanceláriách, múzeách a skanzenoch, centrách turistického ruchu, v kultúrnych inštitúciách na Slovensku a s pomocou zahraničných partnerov aj v Poľsku a Českej republike.
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Súčasťou bude i propagácia prostredníctvom mediálnych
partnerov.
Oravské folklórne leto začne vo Veličnej. Prvou programovou ponukou budú 17. folklórne slávnosti dolnej Oravy a 23. tradičný veličniansky jarmok 5. júla vo Veličnej.
V nedeľu 6. júla sa folklórne dianie presunie do Podbiela,
kde Obecný úrad pripravil 23. podbielanské folklórne slávnosti. Vyvrcholením folklórneho diania na dolnej Orave
budú 14. bačovské dni v Malatinej. Festival sa uskutoční
12. a 13. júla a vo svojom programe ponúka výstavy, prezentáciu ľudových tvorcov, tradičnej stravy a kultúry Moravy i Oravy, súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka,
súťaž v práskaní bičom i o najkrajšie jahňa, remeselný jarmok a vystúpenia folklórnych skupín a súborov zo Slovenska, Česka a Poľska s viac ako 700 účinkujúcimi. Gorali sa
stretnú 20. júla v amfiteátri v Sihelnom na 22. folklórnych
slávnostiach pod Pilskom a Babou horou. Program festivalu ponúka okrem oravských aj folklórne súbory a skupiny
z Poľska, Zamutova a Myjavy. Tradičné zvyky, piesne a tance z Oravy i z ďalších regiónov ponúknu 26. a 27. júla vo
svojom programe 8. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom
v Dlhej nad Oravou. Najvýznamnejším festivalom z ponuky
Oravského folklórneho leta budú 39. podroháčske folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia v Zuberci a Oravskom Bielom Potoku od
1. do 3. augusta s bohatým
trojdňovým programom
a sprievodnými aktivitami.
V ňom sa okrem účinkujúcich zo Slovenska predstavia i hostia z Poľska,
Českej republiky, Mexika,
Izraela, Ruska a Gruzínska. Ďalšou z festivalovej
ponuky bude 8. párnické
švábkobranie 24. augusta v
Párnici. V programe obecných slávností budú dominovať zemiaky. K druhému
oravskému chlebu bude
zameraná výstava, prezentácia tradičných pokrmov,
množstvo súťaží, jarmok i sprievodný folklórny program.
Folklórnymi aktivitami však bude žiť i Múzeum oravskej
dediny v Zuberci, ktoré okrem celodennej prehliadky ponúkne i tematické programy. Oravské folklórne leto vyvrcholí Mrkvárskymi hodmi v Pribiši 29. augusta, na ktorých
návštevníci okrem bohatého folklórneho programu budú
môcť ochutnať sladké i slané jedná z mrkvy od „mrkvárov“. Tak totiž Oravci Pribišanov nazývajú. (PhDr. Miroslav
Žabenský)

Zamagurské folklórne slávnosti

Predposledný júnový víkend ožilo Zamagurie už po
tridsiatyôsmykrát tradičným ľudovým spevom, hudbou
i tancom. V piatok, 20. júna, sa totiž začali Zamagurské
folklórne slávnosti, ako býva zvykom, ohrávaním májov
7/2014

júla pribudli aj vonkajšie bazény a na jeseň by malo začať
fungovať taktiež dobre vybavené wellness centrum. (Ján
Bošnovič)

a sprievodom krojovaných súborov mestom Spišská Stará
Ves. Folkloristi si položením kytice kvetov uctili pamiatku jedného zo zakladateľov festivalu Viktora Majerika i
pamiatku spišskostaroveského rodáka Š. L. Kostelničáka.
Po slávnostnej sv. omši v miestnom kostole si mohli návštevníci pozrieť uvítací program v réžii vedúceho súboru
Maguranka Petra Zelinu, pod názvom Vitajte v Zamagurí.
Okrem domácich – FS Maguranka, DFS Pieniny a DFS Rovinka sa v ňom predstavili aj ďalšie zamagurské folklórne
zoskupenia ako FS Osturňáčik z Osturne, FS Kútniček zo
Spišských Hanušoviec, FS Frankovčan z Malej Frankovej, či
ľudová hudba Furcoňovcov so speváčkami z Matiašoviec.
Večer ukončilo vystúpenie slovenskej rockovej skupiny
Tublatanka a zábava v amfiteátri v Červenom Kláštore.
V sobotu, 21. júna, nechýbali už tradičné podujatia ako trh
ľudových remesiel, či škola zamagurských tancov. Otvárací
program Stretnutie pod Troma korunami, pod taktovkou
režiséra Juraja Švedlára, sa začal príchodom krojovaných
účastníkov na pltiach po Dunajci. V hlavnom amfiteátri
následne vystúpili domáce FS Frankovčan a Osturňanka, Klnka z Bratislavy, ĽH a spevácka skupina Bystrianka
zo Svitu, FZ Stráne z Važca, speváci z Ľubotíc Kelemeské
furmani, Stavbár zo Žiliny a Vranovčan z Vranova nad Topľou. Festival v tomto roku poctil svojou návštevou aj nový
slovenský prezident, zamagurský rodák, Andrej Kiska.
V nočnom programe sa predstavila ľudová hudba Kandráčovci. Posledný deň slávností začal sv. omšou v kostole Antona pustovníka v kláštore kartuziánov, ktorú celebroval
Mgr. Peter Randjak s podporou Zamagurského spevokolu
Alojza M. Chmela. V programe Při Dunajcu sa predstavili
súbory Maguranka zo Spišskej Starej Vsi a súbor Háj z Rimavskej Soboty. Záverečný program Pieniny, Pieniny priniesol dobrú zábavu v podobe ľudového rozprávača Jožka
– Jožku, ktorý sprevádzal celým programom. Postupne sa
predstavili súbory: Maguranka, Magura z Kežmarku, Háj
z Rimavskej Soboty a Šarišan z Prešova. Všetky súbory
predviedli tradičné zvyky z oblastí, odkiaľ pochádzajú. Tomuto ročníku ZFS doprialo aj počasie a tak si ľudové tradície prišlo pozrieť množstvo divákov, ktorí sa už môžu tešiť
na ďalší zaujímavý ročník. (mm-m)

Nový slovenský aquapark

V polovici júna bol na Slovensku otvorený najnovší
termálny aquapark Termal park Šírava. Je položený na
východnom Slovensku, neďaleko Michaloviec, na brehu
jednej z najväčších slovenských vodných nádrží Zemplínska Šírava, ktorá je nazývaná aj slovenským morom. V júni
boli spustené do prevádzky vnútorné bazény, začiatkom
ročník 56

Spojenie Bardejova s Krynicou

Počas tohtoročnej letnej sezóny, od 5. júla, budú medzi slovenskými kúpeľmi v Bardejove, mestom Bardejov
a poľskými kúpeľmi v Krynicy-Zdróji premávať víkendové
autobusové spoje. Cieľom tejto aktivity je ľahšie sprístupnenie slovenského a poľského kúpeľného mesta i historického mestečka Bardejov, ktoré je zapísané do Svetového zoznamu dedičstva UNESCO, turistom i návštevníkom
z oboch krajín. Doteraz, napriek tomu, že Bardejovské
kúpele a Krynica-Zdrój sú od seba vzdialené len približne
30 km, bolo bez vlastného dopravného prostriedku spojenie veľmi problematické. (Ján Bošnovič)

Dohody na neurčitý čas na Slovensku končia

Od začiatku júla začala platiť novelizácia Zákonníka
práce, podľa ktorej sa trvanie dohôd vykonávaných mimo
pracovného pomeru obmedzí. Dohody o vykonaní práce,
dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti budú môcť trvať najviac už len jeden rok.
Dohody, ktoré boli uzatvorené pred 1. júlom tohto roka,
sa skončia najneskôr 30. júna budúceho roka. Odmenu za
vykonanú prácu na dohodu musí zamestnávateľ vyplatiť
najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Rezort práce a
sociálnych vecí chce týmto opatrením zabrániť zneužívaniu dohôd na obchádzanie platenia sociálnych odvodov.
(mm-m)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Skupina moderného tanca „Taking Over“
autor DOROTA MOŚ
foto ARCHÍV L. MILANIAK
Moderné tance sú zaujímavou oblasťou, v ktorej je veľa možností, ako rozvíjať svoje nadanie a tanečné schopnosti. Pekne si to
rozpracovali i roztancovali dievčatá zo skupiny moderného tanca
„Taking Over“ z Nedece - Lýdia Milaniak, Joanna Chmiel, Veronika Piątek, Veronika Frączek, Kornelia Janosz, Gabriela Milaniak,
Alžbeta Bogaczyk. Majú veľa nadšenia pre tento druh tancov
a stále skúšajú niečo nové a to im poskytuje motiváciu a odhodlanie pre ďalšiu prácu. Sú to mladé dievčatá, ktoré si vyplnili čas
svojou veľkou záľubou, ktorou je tanec.

A

ko uviedla L. Milaniaková: -Tanečná skupina vznikla
vďaka pani učiteľke Mgr. Magdaléne Dunajczan –
Dolata, ktorá nám umožnila v roku 2012 vystúpenie
na jednej z viacerých školských akcií. Nesmierne sa nám to
páčilo a rozhodli sme sa s dievčatami, že budeme v tomto
smere pokračovať. Dali sme sa do práce a stále hľadáme
nové nápady, ako vylepšiť našu prezentáciu na javisku.
Veľmi sa mi páčia profesionálne skupiny moderného tanca
Vystúpenie na Deň deti v Nedeci, jún 2014

28

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

a veľkým snom je vstup na profesionálne javiska, ale to
je otázka isto ďalšej budúcnosti. Pani Magdaléna si všimla
ich tanečný talent a začala ich podporovať a pomáhať
v rozvíjaní tohto talentu. Pre mladé dievčatá to znamenalo veľa, pretože podpora zo strany dospelého im umožnila
pokračovať v nácvikoch. Ona im od začiatku držala palce
a verila, že sa dopracujú k pekným výsledkom. Pani učiteľka Magdaléna je ich oporou a pomáha im rozvíjať krídla.
Preto dievčatá sú jej vďačné za túto podporu a pomoc a aj
prostredníctvom toho článku jej zasielajú poďakovanie.
Publikum sa ich vystúpenia zapáčili a čoraz častejšie sa
skupina moderného tanca objavovala na javisku, či to na
školských akciách alebo veseliciach.
V roku 2013 sa dievčatá prihlásili do súťaže „Mám talent“, ktorá je organizovaná Gminným kultúrnym strediskom so sídlom v Nedeci, na ktorej získali „Cenu divákov“.
O rok neskôr sa dievčatá opäť zúčastnili tejto súťaže a
obsadili II. miesto. Od tejto doby máju svojho sponzora
Marcina Pająka, ktorý sa stará o zabezpečenie vystúpení,
hľadá možnosti, aby sa dievčatá mohli ukázať širšej verejnosti a podporuje nákup tanečných kostýmov. Tanečnú
choreografiu si skupina pripravuje samá, čo podľa členiek
skupiny je ich osobne veľký úspech. Sú hrdé na to, koľko
sa im už podarilo dosiahnuť. O tejto tanečnej skupine písali už aj noviny a majú svoju funpage na Facebook´u, kde
majú zdieľaných vyše 1000 likov. Tieto údaje sú pre dievčatá veľmi povzbudzujúce, že rastie počet ich fanúšikov.
Zároveň to ich motivuje k ďalšej práci. Ako povedali, je to
super vec mať fanúšikov, ale je to aj náročné na to, aby ich
nesklamať.
Zatiaľ sú to 13-ročné dievčatá, ktoré chcú v tejto oblasti
dosiahnuť úspech, chcú sa navzájom pozitívne motivovať
k nácvikom a rozvíjať svoju záľubu.
Dievčatám prajeme mnohé úspechy primerané veku
a početné vystúpenia s plnými hľadiskami divákov. Prajeme si, aby ľudí ako pani Magdaléna bolo medzi nami viac,
ktorí vedia podporiť záujem a podržať v tom správnom
momente.
7/2014

Prezentácia činnosti
Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne
autor MARIÁN SMONDEK
V júni bola v priestoroch Centra slovenskej kultúry v Novej Belej
nainštalovaná výstava prezentujúca činnosť Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Výstavu spoločne otvorili riaditeľ
Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský, generálny tajomník ÚV Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír
Molitoris a koordinátor projektu Jozef Majerčák.

V

ýstava predstavuje osvetovo-kultúrnu činnosť, ktorú
Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja vyvíja na území regiónu Orava,
ale aj v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou i Českou republikou. Na desiatich vystavných paneloch
sú uvedené najdôležitejšie oblasti pôsobenia o .i.: folklór
- tradičná a ľudová kultúra – (skupiny, súbory, ľudové hudby, sólisti), ľudová umelecká a remeselná tvorba, moderný
a nefolklórny tanec, moderná, vokálna, country, folková a
dychová hudba, film, fotografia, výtvarné umenie, umelecké slovo (recitátori, moderátori, ľudoví rozprávači),

Účastníci výstavy

divadlo detí a dospelých, vzdelávacia činnosť pre všetky
vekové a sociálne skupiny, kultúrno-historická topografia
regiónu, kultúrny manažment, poradenstvo a projektová
činnosť, zaznamenávanie, archivácia a digitalizácia kultúrnych prejavov regiónu atď.
Je odborným programovým a poradenským centrom
pre kultúru a vzdelávanie v regióne. Vzniklo na základe
Osvetového zákona v roku 1953 a za takmer šesťdesiat rokov aktívneho pôsobenia v oblasti miestnej a regionálnej
kultúry sa etablovalo na inštitúciu s vysokým odborným
kreditom, tradíciou, systematickosťou a koncepčnosťou
pri vyhľadávaní, uchovávaní, sprístupňovaní, zveľaďovaní
a propagovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt
v regióne i šírení nových vedomostí a zručností.
Pripravuje kultúrne a vzdelávacie aktivity, najmä festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy, tvorivé dielne a ďalšie
vzdelávacie podujatia. Každý rok realizujeme viac ako 20
scénických programov, do 20 regionálnych, krajských,
celoštátnych i medzinárodných súťaží, desiatky výstav a
takmer 100 vzdelávacích podujatí pre 63 obcí a miest Oravy. Svojou vzdelávacou činnosťou významnou mierou prispieva k získavaniu nových vedomostí a zručností i nových
postojov a návykov a v rámci svojej územnej pôsobnosti
vytvára a odborne usmerňuje aktivity miestnej kultúry.
Výstava sa uskutočnila v rámci projektu „Sprevádzkovanie Oddelenia kultúry v Centre slovenskej kultúry v Novej
Belej na Spiši“, na ktorého realizácii sa spoločne podieľa
Spolok Slovákov v Poľsku a Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne. Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu
Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika – Slovenská republika 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Związku Euroregion Tatry, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.
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Gratulácie
Ako to rýchlo preletelo
nad Vašou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,
strieborný sniežik krášli skráne.
A zrakom duše pátrate v diali,
spomienky sa Vám roja v mysli,
a tie, čo radosť prinášali,
a tie, čo smútok v dušu vtisli.
Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako jarmo
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežili ste tie roky darmo.
Pre svojich drahých šťastné chvíle,
pre všetkých, čo máte naokolo,
pre všetko, čo je Vám tu milé,
prežiť tie roky hodno bolo.
Človek, kým žije, silou celou
snaží sa, ako srdce velí
a nevzdáva sa svojich cieľov
rozdať sa svojim drahým celý.
Blahoželanie zasielame Márii Lojekovej, rodenej Skvarekovej z Novej Belej, ktorá 12. júla t.r. oslávila krásne
a úctyhodné 90. narodeniny. Do ďalších rokov života jej
narodeninový vinš zasielajú deti s rodinami.
Krajanka Mária Lojeková sa narodila v roku 1924. Jej
rodičia boli Slovákmi a aj ju viedli k slovenčine, čo aj ona
v priebehu svojho života odovzdala svojim deťom a vnukom. Povojnové roky boli rušné na prihraničnom území, ktorých trpkosť okúsila aj Mária. Šarapatila banda
„Ognia“, ktorá jej zobrala to, čo mala rada – manžela Jána
Lapšanského, za ktorého sa vydala v roku 1941. Ich manželské šťastie zrušila v noci 16. apríla 1946 banda „Ognia“,
ktorá prepadla ich domácnosť a odvliekla tridsaťtriročného J. Lapšanského, preto lebo sa hlásil k slovenskému
povedomiu. A spolu s ním aj ďalších krajanov J. Chalupku,
J. Kraka a J. Ščureka. Mária sa až na jar 1947 dozvedela,
kde sa nachádza Jánova mŕtvola. Ostala s dvoma malými
dcérami Julkou a Marienkou, ktorá sa narodila v decembri
1946. Boli to pre ňu veľmi ťažké roky, ale silu do života jej
dávali deti. Musela sa starať aj o gazdovstvo a pracovať,
aby dokázali prežiť. V roku 1948 sa po druhýkrát vydala
za Jakuba Lojeka a spolu vychovali dvoch synov Jozefa a
Jakuba i dcéru Bernadetu. Dočkali sa vnukov i pravnukov,
ktorí im robili radosť. Jakub zomrel pred viacerými rokmi
a Mária ostala bývať so synom Jakubom a jeho rodinou.
Napriek všetkým neprajnostiam osudu sa vždy snažila
vytvoriť teplý a veselý domov pre svoju rodinu. V súčasnosti je na zaslúženom dôchodku a teší sa vnukom i pravnukom, ktorí ju navštevujú. Zdravie jej už síce neslúži ako
voľakedy, ale sa na to neponosuje.
Do ďalších dní prajeme krajanke Márii veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.
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Čašu naplnenú dobrým vínom,
balík dobrej nálady,
šťastia, zdravia vrchovato,
veľkú dávku pohody.
Lásky, vášne podľa chuti,
svižnosť ducha, radosť z dní,
smiechom vtipom nešetri
a obklop sa priateľmi.
Kto tento recept užíva
dlhých rokov sa v šťastí dožíva.
Táto gratulácia patrí Petrovi Solusovi z Novej Belej,
ktorý 11. júla 2014 oslávil svoje 25. narodeniny. K tomuto peknému sviatku mu blahoželá všetko dobre manželka
Paulína a ďalšia rodina.
***
Milá Ewelina!
Nech cesta, po ktorej kráčaš
je vždy ružami vystlaná,
nech čiara Tvojho života
na dlani v diaľ tiahne sa,
aby Tvoje srdce silno len bilo,
nech Ti na tomto svete
je len krásne vždy a milo,
aby sa Ti ešte mnoho rokov
tu dobre medzi nami žilo.
Toto všetko Tebe k narodeninám prajeme
a ešte k tomu aj veľký bozk na líčko
za všetkých Ti posiela dcérka Dária.
***
Blahoželanie patrí Eweline Klukošovskej z Novej Belej,
ktorá 26. júna t.r. oslávila krásne 30. narodeniny, zasiela ho
manžel s dcérkou Dáriou, ako aj ostatná rodina.
To tiché ÁNO na obežnej
dráhe krúži, obrúčky zašli,
zošúchaný monogram.
Pripadol biely sniežik
do kytice ruží,
svadobný pochod,
príhovor a zvonkohra.
Vyzváňa 40 rokov,
prelúdiá na organe.
Pre lásku zajtrajšiu
sa v deťoch rozdávame,
Keď úsmev odďaľuje
neúprosný tieň.
A znova, ako vtedy
v nenačatej chvíli, spojivo rúk a sŕdc do ďalších liet.
Perlový pozdrav už len ku zlatu sa chýli.
Prítulné slová. Ó ten najvzácnejší vzlet.
Gratuláciu zasielajú manželom Irene a Jozefovi Dvornickým z Fridmana pri príležitosti 40. výročia sobáša,
ktoré oslávia 28. júla t.r. a súčasne pripájajú blahoželanie
k 60. narodeninám Irene dcéry, synovia, zaťovia, nevesta,
vnuk a vnučky.
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K Tvojim narodeninám Ti prajeme
kvapku hrdosti, lyžičku radosti,
hrnček úspechu, jazierko peňazí,
more šťastia, oceán zdravia
a celý vesmír lásky.
Túto gratuláciu zasiela Mariole
Kłakovej z Nedece pri príležitosti jej
krásnych 18. narodenín, ktoré oslávila 13. júla t.r. mamka, brat, starí rodičia Klakovci a Krempaskí.
***
V knihe Tvojho života strana 80 sa otvára,
pripíjame si s Tebou perlivým vínom z pohára.
Na Tvoj život spomíname s vďakou a v tichom dojatí,
kto z nás a kedy, drahá mama, Vám všetku lásku oplatí?
Prajeme Vám radosť, úsmev na tvári, zdravie
a hojnosť Božích milostí do budúcich dní.

Toto blahoželanie patrí Helene Kurnatovej z Novej Belej, ktorá 15. júla t.r. oslávila 80-te narodeniny. Pri tejto
príležitosti veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote, ale predovšetkým pevné zdravie jej prajú dcéra a synovia s deťmi aj
ostatná rodina.

Lekárom si duše, tela,
jasá s Tebou rodný kraj.
Pre ľudstvo smieš spraviť veľa,
na to stále pamätaj!
Toľko šťastia, pozornosti,
koľko v tejto chvíli,
nech Ťa celý život hostí,
Peter náš milý.
Radostná k nám prišla zvesť,
že 27. júna 2014 bol slávnostné
promovaný na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach Peter Linkesch a bol mu udelený titul MUDr.
K úspešnému ukončeniu štúdia mu gratuláciu zasiela
rodina Mošová, Zarembová, Sołtysová, Klukošovská,
Chalupková a ďalší príbuzní.
***
Dnes krásny sviatok máš,
už 18 rokov život spoznávaš.
Život Ti dal, čo posiaľ dať Ti mal,
niekto Ťa potešil, niekto oklamal.
Ako ruža pekne kvitne,
tak nech kvitne život Tvoj.
Nech Ti šťastie s láskou svieti,
nech Ti žičí osud Tvoj.
Pevné zdravie, veľa lásky,
spokojnosť a pohodu,
šťastný život bez starostí
a vždy dobrú náladu.
Všetko najlepšie
k Tvojim narodeninám
Blahoželanie zasielajú oslávenkyni Veronike Braviakovej z Vyšných Lápš pri príležitosti 18. narodenín rodičia,
brat, babičky, sesternice a bratranci, ujovia a tety

O slovenských vojakoch v Krakove
Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove pripravil výstavu venovanú slovenským vojakom s názvom „Medzi poľskou šachovnicou a slovenským dvojkrížom – slovenskí vojaci na poľskej zemi 1914-1945. Výstava bola otvorená
dňa 16.júna t.r. v priestoroch krakovského Múzea letectva a bude otvorená po celé letné prázdniny.
Výstava nás oboznamuje s krátkou históriou Slovenska od začiatku 20. storočia dodnes a ďalej poukazuje na miesta
na ktorých bojovali jednotky slovenských vojakov počas prvej i druhej svetovej vojny, ako i pôsobnosť slovenských pilotov v nielen v službách slovenskej armády, ale i letkách Habsburskej monarchie a pod.
Všetkých záujemcov srdečne pozývame na zahliadnutie výstavy. (text: MS, foto: D. Wróblewski)
ročník 56
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Kurz slovenčiny v Slovenskom
inštitúte ukončený

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa koncom júna, za
účasti veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku Vasila Grivnu,
uskutočnilo slávnostné ukončenie celoročného kurzu slovenského jazyka. V tomto ,,školskom roku“ boli účastníci dlhodobého kurzu rozdelení do troch skupín podľa stupňa ovládania slovenčiny - pre začiatočníkov, stredne pokročilých a
pokročilých. Súčasťou podujatia bolo vystúpenie Študentského divadla pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, ktoré
uviedlo hru Karola Horáka „Živý nábytok“, pri sledovaní ktorej si absolventi kurzu precvičili nadobudnutú slovnú zásobu.
Do dlhodobého kurzu slovenského jazyka v Slovenskom inštitúte vo Varšave sa každoročne zapája približne 50 osôb,
pričom prevažná väčšina tohtoročných absolventov potvrdila svoj záujem pokračovať v zdokonaľovaní svojej slovenčiny
v ďalšom ročníku kurzu, ktorý sa začne koncom septembra
tohto roku. (Monika Kalinowska)

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagievnikoch
v Krakove o 15.30 hod.
• júl – 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.
• júl – 29.07.2014
• august – 26.08.2014
• september – 30.09.2014
• október – 28.10.2014
• november – 25.11.2014
• december – 30.12.2014
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Fotografia zachytáva mladých výtvarníkov s pracovníkmi SI vo Varšave

Výstava výtvarníkov
z krajín V4

V priestoroch Slovenského inštitútu vo Varšave sa začiatkom leta uskutočnila vernisáž výstavy MULTIPOINT,
ktorú svojimi príhovormi otvorili kurátorka Nora Šulíková
a riaditeľ uvedeného inštitútu Milan Novotný.
MULTIPOINT je medzinárodné maliarske sympózium,
ktoré sa koná od roku 2009 v Nitre a významne podporuje aktivity medzinárodnej umeleckej komunity. Účastníci
sympózia každoročne počas desiatich júlových dní spracúvajú konkrétnu tému. Okrem početných zahraničných hostí je zakaždým veľmi dobre zastúpená aj mladá slovenská
výtvarná scéna. Doteraz sa na podujatí zúčastnilo vyše 50
umelcov z 18 európskych krajín, ale aj z Mexika, USA, Nového Zélandu, Číny a Indie.
Prezentovaná výstava je výberom z tvorby minuloročných účastníkov sympózia, pochádzajúcich z krajín V4. Domácim i zahraničným návštevníkom Slovenského inštitútu
vo Varšave tak predstavila umenie „vyšehradských“ výtvarníkov práve v období, keď Slovenská republika preberala predsedníctvo v tomto významnom stredoeurópskom
zoskupení. (Ľ. Miller)

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.
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ČITATELIA • REDAKCIA       
ODIŠLI OD NÁS
Dňa 26. júna 2014 zomrela po ťažkej chorobe v Krempachoch vo veku
56 rokov krajanka

ŽOFIA PETRÁŠEK
rodená Dębska

Dňa 16. apríla 2014 zomrela
v Nedeci vo veku 87 rokov krajanka

ROZÁLIA
NEUPAUEROVÁ

Zosnulá bola vernou, dlhoročnou
čitateľkou Života a členkou Miestnej
skupiny SSP v Nedeci. Spolu s nebohým manželom Michalom vychovali
svoje deti v slovenskom duchu. Zosnulá Rozália vytrvalo
podporovala svojho manžela v jeho činnosti v prospech
krajanskej komunity. Bola veselou, nábožnou a zhovorčivou ženou.
Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá matka, babičMS SSP v Krempachoch, OV a ÚV SSP a redakcia Život
ka a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Rodina zosnulej Žofie Petrášek vyjadruje poďakovanie
OV SSP na Spiši, MS SSP v Nedeci a redakcia Život
za prejavy sústrasti v tejto smutnej pre nich chvíli.
Zosnulá bola čitateľkou Života
a podporovala svojho manžela v činnosti v rámci miestnej skupiny Spolku
Slovákov. Svoju pozornosť a čas venovala aj deťom, dvom synom a dcére. Odišla od nás dobrá
krajanka, starostlivá manželka, obetavá matka, teta, sestra
a suseda. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Dňa 18. júna 2014 tragický zahynul v Repiskách - Bryjovom Potoku vo
veku 73 rokov krajan

Dňa 7. júna 2014 tragický zahynul v Nedeci vo veku 82 rokov krajan

JÁN JURGOVIAN

JOZEF TATKA

Zosnulý bol predsedom Miestnej
Zosnulý bol dlhoročným členom
skupiny v Repiskách – Bryjovom PoSpolku a verným čitateľom Života.
toku a členom Ústredného výboru
So záujmom sledoval dianie v kraSSP, doručovateľom, propagátorom
janskej komunite a aktívne sa zapáa čitateľom časopisu Život. Bol akjal do jej činnosti. V rámci Miestnej
tívnym človekom pôsobiacim na krajanskom poli, ale aj
skupiny v Nedeci bol dlhšie obdobie
v miestnom hasičskom zbore, farskej rade a vo svojom ro- pokladníkom a v súčasnosti členom výboru. Vážil si svoje
disku. Nech odpočíva v pokoji!
slovenské korene a odovzdal ich svojím deťom.
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý otec, svokor,
MS SSP v Repiskách – Bryjovom Potoku, Grocholovom Potoku, dedo, brat a známy. Nech odpočíva v pokoji!
Jurgove, Čiernej Hore, OV a ÚV SSP, redakcia Život, DHZ v Repiskách
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
– Bryjovom Potoku

Rodina zosnulého Jána Jurgoviana vyjadruje poďakovanie za prejavy sústrasti a účasť na poslednej rozlúčke so
zosnulým.
Dňa 9. júna 2014 zomrel v Čiernej Hore vo veku 93 rokov najstarší
krajan

JOZEF TRZOP

Zosnulý bol dlhoročným členom
Spolku a verným čitateľom Života.
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, dedo, pradedo
a prapradedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nedeci

Dňa 21. marca 2014 zomrela
v Podsrní vo veku 81 rokov krajanka

CECÍLIA BRYJOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou MS SSP v Podsrní a čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás dobrá krajan, manželka, mama, babička a prababička. Nech odpočíva
v pokoji.
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Podsrní

MS SSP v Čiernej Hore od Jurgova

ročník 56
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MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

NA VÝLETE DO PRÍRODY

Viete, že...
Danuša Dragulová-Faktorová

NA VÝLETE DO PRÍRODY
Čo je to za sťahovanie?
Aký vietor to sem vanie?
To je vánok spoza lesa.
Šup, na výlet vyberme sa!

Plecniak máme plný, ťažký,
k tomu ešte ďalšie tašky.
Nech sa všetkým dobre vodí
na výlete do prírody!

Milé deti,

pripravili sme pre vás zaujímavú úlohu. Do štvorcov nakreslite iné plody rovnakej farby ako tie uvedené nad nim. Napíšte, aké plody ste nakreslili. Výsledky svojej práce
nám pošlite do redakcie.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s finančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V júni sme odmenili: Krištofa
Kozuba z Kacvína a Matúša Kotarbu z Jurgova.
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Jo-jo ako hračku uviedol na
trh Američan Louis Marx v roku
1929. Stala sa veľmi módnou –
ľudia vtedy chodili po uliciach
s týmto navíjacím sa kotúčikom
podobne ako dnes na kolieskových korčuliach alebo kolobežkách. Táto hračka vznikla podľa
vzoru filipínskej zbrane, ktorú
používali domorodci. Avšak táto
cievka vážila 2 kilogramy a šnúrka merala 6 metrov.
Najvyšší vek medzi stromami
dosahujú sekvoje – pravdepodobne žijú 4000 až 5000 rokov.
Životnosť platana je 1300 rokov,
borovice 1000, lipy 600, jablone
150 a brezy 120 rokov.
Najväčším cicavcom je modrá veľryba. V roku 1947 ulovili
v južných moriach samicu, ktorá
vážila 190 ton. Pre lepšiu predstavivosť: takú hmotnosť má dohromady asi 150 osobných áut.
Životnosť vlasov je 2 až 5 rokov, pričom svetlé ju majú kratšiu
ako čierne. Denne ich u zdravého
človeka vypadne 20 až 100. Za
deň narastú približne o dve desatiny milimetra. Životnosť rias
je 120 až 180 dní.
Najvyššiu teplotu krvi má
spomedzi cicavcov koza domáca.
Dosahuje až 39,8 stupňov Celzia.
Naopak – teplota skrečka zlatého poklesne niekedy pred zimným spánkom len na 3,5 stupňa
Celzia.
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text a ilustrácia IVANA PANČÁKOVÁ

N

evedela som sa dočkať, kedy už konečne bude
júl! Jasné. Rovnako ako ostatní školáci. Ale ja som
nečakala len na prázdniny. Pred tromi mesiacmi sme
poštou dostali list, keď ho mamka otvorila, oči jej len tak
zažiarili. Sme pozvaní na svadbu! Dvanásteho júla. Jupííí...
Pozvánka od mojej sesternice bola nádherná. Prosíkala
som mamku, aby som si ju mohla nechať, ale že vraj sa
takéto veci zakladajú do rodinného albumu. No tak teda
dobre. Aspoň som si ju dôkladne poobzerala. Akoby som
v ruke držala nejaký starý dokument. Ešte aj okraj pozvánky bol taký, no neviem, starý... akoby zožltnutý. A písmo!
Krasopísmo. Zlaté písmená vyzerali na tej pôvabnej kartičke ako výšivka. Našťastie tam neboli žiadne holubičky,
ani anjeličkovia či ostatné trapošiny. V strede bol len jeden
jediný obrázok, ktorý sa podobal na erb v kráľovských listinách. Vznešené. Keď sa raz budem vydávať, aj ja budem
mať také oznámenie. Takmer ihneď sa začali aj prípravy na
svadbu. Tatko dostal za úlohu dať do poriadku auto, aby
sme sa mohli spoľahnúť na to, že na tú svadbu aj docestujeme. Ja, ako hlava výmyselná, som písala milé a slušné
blahoželanie mladomanželom k novému začiatku a na
mamku ostalo všetko ostatné. Kúpiť dar, pripraviť tatkovi
oblek, mne nové šaty, lebo rastiem ako z vody. Aj mamka
chcela nové šaty, hoci už nerastie niekoľko rokov. Všetko sme samozrejme hravo zvládli. Dokonca aj naše auto
bez reptania dorazilo
do cieľa. Na svadobnom obrade som sa
trošku nudila. A vôbec
som nerozumela tomu,
prečo tetky plačú, keď
je to veselá udalosť.
Radšej som sa sústredila na nevestu. Nádherná. Nevesty zvyknú
prirovnávať k princeznám, ale tá naša bola
víla. Šaty mala z ľahučkej a priesvitnej
látky ako od víly Makulienky a jej sukňa bola
nariasená a navrstvená
... sedemdesiat sukien
mala a predsa sa vydala  Závoj zakrýval
celú našu nevestu. Až
na konci jej ho ženích
odhrnul a pobozkal
ju. To už plakali naozaj
všetky tetky. Mladých
ročník 56

manželov potom odviezla ozdobená limuzína (to je také
slávnostné mega-auto) a my ostatní sme sa presunuli do
záhrady, kde sa konala slávnosť. Skoro som odpadla! Dlhé
stoly, zakryté obrusmi až po zem, boli plné dobrôt. Nafintené torty stáli na sklenených podnosoch ako baletky na
jednej nohe. A koľko ich bolo! Na každom druhom stole jedna torta. Spravodlivo sa striedali s misami plnými
ovocia. A všelijaké fľaše, limonády, džbány s vodou, plné
tácne pohárov a koláčov. A akoby toho nebolo dosť, stoly
boli ozdobené girlandami (tak mi to pomenovala neskôr
mamka) a prekrásnymi kyticami. Och, úplne ma to posadilo na zadok. Len som sa pozerala a pozerala. Vyrušiť ma
dokázala len vôňa jedla, ktoré po nejakých príhovoroch
a ďakovaniach, začali prinášať na stoly. A potom to začalo. Perfektná zábava. Tancovala som so sesternicami , aj
s takými, čo som ich pred svadbou vôbec nepoznala. Tancovala som s mamkou, s tatkom, dokonca aj s nevestou.
Zábava bola fakt perfektná, ale som presvedčená, že tak
ako ja, si aj všetci ostatní budú pamätať tanec tety Dariny. Uf, poriadne sa rozšantila! Vyzvŕtala uja Stana (hoci to
malo byť naopak) a v jednej chvíli, keď chcela tanečníčka
vystrúhať nejakú profi-otočku minimálne z Let´s Dance, sa
jej nohy šmykli, vyleteli do vzduchu a teta Darina spadla
na zadok. Dosť hlučne. Všetci sa zastavili, strýkovia ihneď
vyštartovali k záchrane, ale teta Darina bola frajer. Vstala
a so širokým úsmevom sa nám poklonila. A ešte jej aj všetci tlieskali. Raz darmo, teta Darina je trieda!
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ŠPORT

„Nieźwiedzie Orawy“
autor MARIÁN SMONDEK
foto ARCHÍV KLUBU

P

ríhoda so športovým klubom „Nieźwiedzie Orawy“ sa
začala koncom roka 2008, keď v novinách jeho zakladateľ a predseda Jakub Janczy z Jablonky našiel informáciu o pretláčaní a rozhodol sa vyštartovať, aj keď ešte vtedy tento šport tak dôkladne nepoznal. Zúčastnil sa pretekov
a jeho záujem o tento šport vzrástol. Zo začiatku trénoval
v klube „Titan“ Jaworzno, najväčšom poľskom klube
v pretláčaní rukou. V tom čase žiaden klub južnejšie ani
neexistoval. Za tento klub získal titul majstra Poľska, poľský
pohár a dosiahol mnohé ďalšie vynikajúce výsledky. Neskôr
dostal nápad preniesť
pretláčanie bližšie na
Oravu, pretože začal
pracovať v škole a záujem mládeže o tento
šport rástol. Ako sám
spomína: - Približne
pred dvoma rokmi, teda
v roku 2012 sme začali so skupinkou 7 osôb
trénovať
pretláčanie
rukou. Záujem o tento
šport vzrástol po pretekoch zorganizovaných
v škole a tak sa počet
trénujúcich postupne
zvyšoval. Preto sme sa
rozhodli založiť žiacky
športový klub. Zo začiatku sme pôsobili popri školskom klube pri združenej škole v Jablonke, ktorá spája základnú školu
a gymnázium. Táto škola nám sprístupnila svoje priestory,
v ktorých trénujeme dodnes. Zaregistrovali sme žiacky klub
a od tohto času štartujeme v rámci federácie ako „Nieźwiedzie Orawy“. A začali sme veľmi dobre, pretože z prvých
našich Majstrovstiev Poľska v roku 2013 oravskí športovci priniesli každý po dve medaily, čo bol veľký úspech pre
klub, ktorý ešte len začína, a v generálnej klasifikácii sme sa
umiestnili na treťom mieste spomedzi 27 (resp. 28) klubov.
A potom sa to rozbehlo. V každých pretekoch, ktorých
sa zúčastnili, získali nejaké medaily. Taktiež v jednotlivých
pretekoch poľského pohára v roku 2013 získavali dobré,
vysoké umiestnenia. Okrem týchto úspechov treba nepochybne spomenúť 6. miesto Patryka Kubacku na Majstrovstvách sveta v Poľsku v roku 2013. Výborné miesta získali
„Nieźwiedzie Orawy“ taktiež v Čechách vo Vyšehrade na
pretekoch v rámci Vyšehradskej štvorky, odkiaľ si Patryk
Kubacka i Piotr Harkabuzik priniesli po dve zlaté medaily, Paweł Paniak jednu zlatú medailu a v najťažšej kategórii juniorov Piotr Jablonský jednu bronzovú medailu. Čo
sa týka Majstrovstiev Poľska 2014, „Nieźwiedzie Orawy“
vybojovali druhé miesto v generálnej klasifikácii juniorov
a priviezli spolu cca 20 medailí.
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A ako funguje športový klub? Do klubu sú prijímaní
žiaci piatej triedy základnej školy, avšak v súťažiach štartujú až prváci gymnázií. Základ klubu tvoria pretekári od
11 do 21 rokov. Niekoľko pretekárov je však aj z kategórie
seniorov, o.i. majster Poľska Paweł Gomola z Wisły, a taktiež v kategórii Masters, ktorá združuje pretekárov nad 40
rokov. V tejto kategórii k tým najúspešnejším patrí Jerzy
Kwiatkowski zo Zakopaného, vicemajster Európy. V klube
sú aj dvaja pretekári z Ukrajiny, ktorí v Jablonke pracujú.
To znamená, že dorast klubu tvoria predovšetkým Oravci,
avšak čím sú pretekári starší, tým je dosah klubu širší.
Na pravidelných tréningoch sa pretekári snažia zlepšiť
jednotlivé pohyby, dopracovať techniku, keďže techník
pretláčania je viac. Väčšina pretekárov má svoju najlepšiu, obľúbenú techniku, tí najlepší ich majú viac a preto
štýl boja môžu ľahšie prispôsobiť protivníkovi. Tréning je
prispôsobený individuálnym potrebám pretekára, jeho
možnostiam regenerácie a jeho najslabším prvkom, na ktorých musí popracovať.
Týždenný tréningový
cyklus vyzerá tak, že
dvakrát v týždni sa trénuje na stole, a k tomu
sú doplnené tréningy
v posilňovni, kde jednotlivci posilňujú jednotlivé svaly celého
tela, pretože, aj keď sa
to nezdá, pri pretláčaní pracuje celé telo.
Čo sa týka samotného
pretláčania, v rámci
pravidiel sú určené
pozície, ktoré už nie sú dovolené, ale sú aj pozície, ktoré
sú nebezpečné, pretože pri nich môže dôjsť k dolámaniu
ruky.
Popri tréningoch a účasti na súťažiach aj my na Orave
organizujeme medzinárodné podujatie Orawa Armwrestling Challenge, ktoré v minulom roku získalo štatút eliminačných pretekov na svetový pohár pre poľských športovcov. Tento turnaj priťahuje športovcov svetovej úrovne,
vďaka ktorým toto podujatie získalo rýchlo vysokú úroveň.
Zúčastnili sa ho takí športovci ako päťnásobná majsterka
sveta Snezhana Babaieva z Ukrajiny, desaťnásobný majster sveta Andrey Puskar z Ukrajiny, päťnásobný majster
sveta Ľubomír Jagnešák zo Slovenska, štrnásťnásobný
majster sveta Ján Germánus, taktiež zo Slovenska a iní.
Vďaka tomu sa podujatie rýchlo rozvíja, a tak do Jablonky
okrem domácich poľských športovcov prichádzajú na toto
podujatie aj športovci zo Slovenska Česka, Ukrajiny, Ruska,
Litvy i iných štátov, – podotýka Jakub Janczy.
Klub je financovaný pomocou grantového systému predovšetkým zo strany Úradu gminy Jablonka, ale významne
pomáhajú aj súkromní sponzori. V klube aktuálne trénuje
približne 30 osôb, a z nich polovica sa pravidelne zúčastňuje celoštátnych i medzinárodných turnajov, 6 členov
klubu sa dostalo do národného družstva.
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MOTO A VARENIE

Hyundai ix35

T

oto stredne veľké SUV kórejskej automobilky je zamerané nielen na európsky, ale i americký trh. Dizajn
má východný, ázijský, ale vie už osloviť zákazníkov
s európskym vkusom. Pôsobí viac uhladene než agresívne, no na ceste sa nestratí. Miesta vo
vozidle je naozaj dostatok. Všetko si
viete niekam uložiť, jedlo, pitie, mobil,
kľúče, na čo len pomyslíte. Stredová
konzola vpredu je široká, lakťová opiera hlboká a do dverí si môžete uložiť
fľašu. Ani vzadu sa nikto z cestujúcich
nebude sťažovať. Kufor je priemerný
s objemom 465 l, s možnosťou
rozšírenia na 1436 l. Je výborne
tvarovaný a má plnohodnotnú
rezervu. Po sklopení sedadiel sa do
auta zmestia aj nerozložené horské
bicykle.
Ázijský pôvod sa prejavuje aj
v interiéri. Rozloženie tlačidiel je
však intuitívne. Vozidlo je ladené
komfortne a tak ani deravé cesty nie
sú preň záťažou. Auto v pohode zvláda
aj horský terén, zapadnutie do blata
či hlbšie výmole na poľných cestách.
Problém môže spôsobiť nižšie položený predný spojler.
Auto je dostatočne výkonné, veď dvojlitrový diesel mu
poskytuje silu 184 koní. Automatická prevodovka však ne-

umožňuje tento výkon využiť na doraz. Azda len v športovom režime. Prenos síl na vozovku pri pohone všetkých
štyroch kolies by mal byť optimálny. Tu sa zrýchlenie javí
naozaj zaujímavo a stovku na hodinu dosiahnete pod 10 s.
Odráža sa to však na spotrebe, ktorá v priemere presahuje
hodnotu 8 l na 100 km, a v meste je ešte vyššia, aj keď
výrobca uvádza údaje podstatne nižšie.

Aj napriek tomu si jazdu v aute vychutnáte a ani vysoká
rýchlosť nebude dráždiť vaše ušné bubienky. Hyundai ix35
je vynikajúco odhlučnený. (ms)

Zuzka varí Z kuchyne dolnozemských Slovákov
Srbský kurací paprikáš

1 väčšie kura, 3 lyžice masti, 4 stredné cibule, 2 zelené
papriky, 1 väčšia paradajka, 1 lyžica múky, 2 dl kyslej smotany, soľ, červená paprika, voda.
Pracovný postup: Na masti upražíme na kolieska pokrájanú cibuľu. Zatiaľ pokrájame na kúsky očistené a umyté
kura, dáme na cibuľu, posolíme, pridáme Červenú papriku, podlejeme vodou a dusíme do polomäkká. K mäsu
potom pridáme na kolieska pokrájanú paradajku, papriku
a ďalej dusíme. Nakoniec pridáme kyslú smotanu, v ktorej
sme rozhabarkovali múku a necháme prevrieť. K paprikášu podávame halušky.

Višňová pita

40 dkg múky, 25 dkg masla alebo 20 dkg masti, 3 žĺtky,
3 lyžice cukru, 3 lyžice smotany, 5 dkg droždia, mlieka asi
1 dl, trochu soli.
Plnka: 1 kg kôstok zbavených višní. 1/4 kg cukru, 2 hrste
strúhanky alebo krupice, škorica.
ročník 56

Pracovný postup: Maslo alebo masť rozmrvíme s múkou, pridáme cukor, smotanu, soľ, v mlieku rozmiešané
žĺtky a droždie, všetko spracujeme na cesto. Cesto rozdelíme na 2 diely. Jeden diel vyvaľkáme vo veľkosti plechu,
dáme na pomúčený plech a potrieme plnkou. Z druhého
dielu robíme naň mriežky a necháme kysnúť asi 1 hodinu.
Vykysnuté upečieme v teplej rúre a pred dopečením potrieme rozšľahaným bielkom.
Plnka: V mise zmiešané ocedené (na site) višne s cukrom, strúhankou a škoricou.

Pomarančový koktail

1 pomaranč, 10 dkg medu alebo 8 dkg cukru, 3 dl mlieka, 1 bielok, kúsok ľadu alebo vanilková zmrzlina.
Pracovný postup: Do mixéra dáme obielený pomaranč,
rozobratý na rezy bez jadierok, med alebo cukor, bielok,
mlieko, všetko dobre rozmixujeme za 2 minúty. Nakoniec
pridáme kúsok ľadu alebo vanilkovej zmrzliny.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec, Slovenské
vydavateľské centrum : 2012
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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KOSMETOLOG
Letnia karuzela kolorów
na paznokciach

Lato w pełni wabi kolorami także
paznoki. Często powtarza się, że dłonie to nasza wizytówka. Faktycznie,
wiele osób zwraca na nie uwagę –
ich kształt i sposób gestykulacji. Najważniejsze jednak, aby dłonie były
zawsze zadbane i modnie wyglądały.
Pięknie nałożony lakier do paznokci,
w jednym z topowych odcieni sezonu
może uzupełnić nasz look podobnie
jak stylowy dodatek. Zgodnie z trendami tego lata modny manicure nie
może być nudny! Między innymi
dlatego producenci prześcigają się
w wymyślaniu kolejnych innowacji,
które sprawią, że nasze paznokcie
będą wyglądały nietuzinkowo. Bardzo modne są pastele, ale też lakier
pękający lub dający efekt piasku,
szronu, skóry. Z kolei dla wielbicielek
wrażeń zapachowych dostępne są na
rynku lakiery zapachowe.
Jednym z modnych trendów są
pastele. Oprócz tego nakładany jest
i blask, i mat, wesołe odcienie owoców i elegancki granat.

Pastele rządzą

Błękit, delikatny róż, wiosenna
mięta, słoneczne odcienie żółtego
– te odcienie są obecnie najbardziej
pożądane. Delikatne, młodzieżowe,
doskonale synchronizujące się zarówno ze stylem romantycznym, jak
i trendem sportowym. Bardzo modne jest malowanie paznokci na różne kolory:
pastele możesz zestawiać ze sobą lub łączyć
z odcieniami letnich
owoców: pomarańczowym, jagodowym
czy malinowym – one także są teraz
supermodne! Z ciemniejszych kolorów radzimy wybrać marynarski granat. Hitem sezonu letniego jest także
fiolet – pastelowy lub jaskrawy.
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W najnowszych kolekcjach kosmetyków możemy znaleźć zarówno
lakiery do paznokci o metalicznym
połysku, z błyszczącymi drobinkami
i nadające efekt żelu. Mocniejszym
trendem wydaje się jednak modny
manicure z efektem matu.

Malowanie z odrobiną
fantazji – lakier pękający

Bardzo pomocne w tym sezonie letnim, wręcz hitowe, do robienia popękanych
wzorków na paznokciach są pękające
lakiery
nawierzchniowe.
Wiele firm kosmetycznych rozszerza swoją ofertę
o te specjalne lakiery, które można
dowolnie łączyć kolorystycznie z lakierami podstawowymi. Ciekawe
jest to, że za każdym razem lakier
ten tworzy inne pęknięcia, dzięki
czemu jest różnorodnie i ciekawie.
W zależności od nastroju można
kombinować z kolorami zarówno lakieru bazy, jak i lakieru pękającego.
Najpierw nałóż lakier bazowy w wybranym kolorze. Pamiętać należy, że
wszelkie pęknięcia będą miały ten
właśnie kolor. Lakier nakłada się tak
jak zawsze. Odczekać do dokładnego
wyschnięcia paznokci. To jest bardzo
ważny krok. Lakier bazowy powinien
być całkowicie suchy przed przystąpieniem do dalszych kroków. Tylko
to gwarantuje uzyskanie pożądanego
efektu. Następnie nakładamy niezbyt
grubą warstwę lakieru pękającego.
Uwaga, aby nie przejechać pędzelkiem w tym samym miejscu więcej
niż raz. Odczekać ponownie do całkowitego wyschnięcia lakieru, a w tym
czasie można obserwować magię!
Lakier będzie pękał tworząc piękne
wzory na paznokciach. Na sam koniec
można nałożyć lakier utrwalający lub
nabłyszczający. (aj)
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Miażdżyca jest przewlekłą chorobą,
polegającą na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej
i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych, rzadziej
w tętnicach kończyn.
Objawy miażdżycy zależą od:
lokalizacji zmian, stopnia ich nasilenia i dynamiki rozwoju. Początkowe
stadia choroby zwykle nie dają żadnych symptomów: pojawienie się
objawów związane jest ze znaczącym
niedokrwieniem narządów. Najbardziej charakterystyczne są objawy
niedokrwienia serca, mózgu i kończyn dolnych. Serce: miażdżyca tętnic
wieńcowych objawia się pod postacią
choroby niedokrwiennej serca. Typowym objawem jest gniotący ból za
mostkiem, który może promieniować
do żuchwy, nadbrzusza lub lewego
ramienia; wywołany jest wysiłkiem
fizycznym lub stresem, ustępuje
w spoczynku lub po przyjęciu nitrogliceryny. W zależności od stopnia niedokrwienia mięśnia sercowego, obserwuje się różne nasilenie objawów,
od opisanych wyżej symptomów stabilnej postaci choroby, aż do nasilonych dolegliwości związanych z zawałem serca, w którym ból jest o wiele
silniejszy i nie ustępuje po przyjęciu
nitrogliceryny. Mózg: upośledzenie
przepływu mózgowego przez zmiany
miażdżycowe może przebiegać pod
postacią przejściowego niedokrwienia, objawiającego się przemijającymi zaburzeniami świadomości,
dysfunkcją w zakresie czucia i ruchu
oraz zaburzeniami widzenia i mowy.
Nagłe całkowite zamknięcie światła
jednej z tętnic dostarczających krew
do mózgu może doprowadzić do
udaru niedokrwiennego; objawy zależą od lokalizacji obszaru objętego
niedokrwieniem, a następstwa neurologiczne mogą mieć trwały charakter. Kończyny dolne: chory odczuwa
ból mięśni łydki w czasie chodzenia,
po krótkim odpoczynku dolegliwości
mijają i znów możliwe jest przejście
pewnego dystansu. W miarę narastania zmian miażdżycowych dystans,
który można przejść bez zatrzymania, ulega skróceniu. Stopniowo ból
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pojawia się również w spoczynku, szczególnie w pozycji
leżącej; ulgę przynosi spuszczenie chorej nogi z łóżka lub
spanie w pozycji siedzącej. Możliwe jest również występowanie zmian uogólnionych: wówczas objawy kliniczne
są wielonarządowe. Ponieważ opisane wyżej dolegliwości
wiążą się najczęściej ze znacznym upośledzeniem przepływu krwi i zaawansowanym procesem miażdżycowym, ich
zaobserwowanie wymaga skontaktowania się z lekarzem.
Co przyczynia się do powstania tego schorzenia?
Wiek – ryzyko miażdżycy wzrasta wraz z wiekiem, pierwsze objawy pojawiają się zwykle po czterdziestym roku życia. Płeć – choroba częściej rozwija się u mężczyzn, jednak
kobiety po menopauzie mają takie samo ryzyko miażdżycy jak mężczyźni w tej samej grupie wiekowej, przyczyną
są zmiany hormonalne. Obciążenie rodzinne – miażdżyca
rozwija się częściej, jeśli w najbliższej rodzinie występowały choroby tj. zawał serca czy udar mózgu. Nadciśnienie tętnicze – powoduje uszkodzenie śródbłonka, co jest
jednym z podstawowych czynników prowadzących do rozwoju miażdżycy. Cukrzyca – powoduje zaburzenia gospodarki tłuszczowej (lipidowej) oraz zmiany budowy niektórych białek strukturalnych. Palenie tytoniu – powoduje
wzrost stężenia cholesterolu LDL, spadek HDL, skurcz tętnic i niedotlenienie, co dodatkowo uszkadza śródbłonek.

Niewłaściwa dieta – spożywanie dużej ilości tłuszczów
zwierzęcych, małej ilości warzyw i owoców prowadzą do
rozwoju otyłości, zaburzeń lipidowych, zwiększają ryzyko
nadciśnienia i cukrzycy. Mała aktywność fizyczna – również sprzyja rozwojowi tego schorzenia.
Miażdżyca leży u podłoża chorób o wysokiej zachorowalności i śmiertelności, stąd tak ważne wydaje się odpowiednio wczesne wprowadzenie działań profilaktycznych,
które pozwolą zminimalizować skutki tego patologicznego procesu. Podstawą leczenia miażdżycy jest zwalczanie
czynników ryzyka, a więc zaprzestanie palenia, leczenie
cukrzycy, nadciśnienia, zaburzeń lipidowych, normalizacja
masy ciała. Zanim włączone zostanie postępowanie farmakologiczne, można spróbować leczyć współistniejące
zaburzenia poprzez zmianę stylu życia. W wielu przypadkach wprowadzenie zdrowej diety, zwiększenie aktywności fizycznej i rezygnacja z używek pozwalają osiągnąć
prawidłowe wartości ciśnienia, stężenia glukozy oraz parametry gospodarki lipidowej. Jeśli postępowanie takie
nie przynosi efektu, należy sięgnąć po leki wypisane przez
lekarza.

Elżbieta Krzysik

technik masażysta

PRAWNIK
Ubezpieczenie na wakacjach

Zbliżają się wakacje i w związku z tym także częste wyjazdy. Wyjeżdżając na wakacje warto przemyśleć sprawę
naszego ubezpieczenia turystycznego. Zwróćmy uwagę
na to co ono obejmuje, czyli za które zdarzenia będziemy
mogli mieć wypłacone odszkodowanie, a które zdarzenia
nie są objęte ubezpieczeniem, jak wyglądają procedury
postępowania w momencie nieszczęśliwego wypadku. Są
to kwestie, na które często w przypływie euforii z wyjazdu
nie zwracamy uwagi, a warto. Niezależnie czy na wakacje
wyruszamy z biurem podróży, czy organizujemy go na własną rękę.
Biuro podróży zobowiązane jest do zawarcia umowy
z ubezpieczycielem w zakresie następstw od nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KLZ). Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż organizatorzy wyjazdów, kierując się chęcią obniżenia kosztów
własnych, podpisują umowy na możliwie najniższe limity
ubezpieczeń. Jest to zgodne z polskim prawem, które nie
narzuca ustawowo minimalnej wysokości ubezpieczenia,
stanowiącego gwarancję bezpieczeństwa turystów.
W trosce o swoje bezpieczeństwo mamy prawo domagać się od naszego biura podróży detalicznych informacji
dotyczących zakresu ubezpieczenia i wysokości limitów
potencjalnych kosztów. Jeśli uważamy, że zakres zdarzeń
nieobjętych ubezpieczeniem jest zbyt szeroki, warto rozważyć opcję rezygnacji z tymczasowego ubezpieczyciela
i spisać swoje oczekiwania, a później rozejrzeć się za ofertą
bardziej zbliżoną do naszych oczekiwań. (aj)
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Zmiana wysokości opłaty
za wydanie informacji z KRK

Z dniem 1 lipca 2014 r. następuje zmiana w opłacie za
wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Są one
od tej daty następujące: 30 zł – za informację o osobie,
30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym. Zostały
rozszerzone (od 1 lipca 2014 r.) sposoby wnoszenia opłat:
w formie znaków opłaty sądowej (dotychczasowo obowiązująca forma), gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu, na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa, NBP O/O Warszawa, PL 77 1010 1010
0400 1922 3100 0000, Narodowy Bank Polski, Oddział
Okręgowy Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 4,
00-950 Warszawa, w tytule przelewu należy wskazać:
imię, nazwisko osoby lub podmiotu zbiorowego (których
dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego),
datę oznaczoną we wniosku lub w zapytaniu podaje się,
jako datę wystawienia informacji. (aj)
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HVIEZDY O NÁS
LEV (23.7.-23.8.)

Ako sa zdá, všetko sa vyvíja
vo váš prospech. Objavia sa
pred vami úplne nové príležitosti. Niekto z minulosti
sa môže vrátiť do vášho života a prinesie so sebou vplyvy, ktoré sa
vám môžu, ale nemusia páčiť.

PANNA (24.8.-23.9.)

Verte viac sami sebe než
priateľom. Aj keď je viac než
isté, že vám chcú pomôcť.
Oni vás nepochopia tak,
ako sa pochopíte vy sami. V zamestnaní
vám všetko pôjde skvele.

VÁHY (24.9.-23.10.)

Všetko, na čo siahnu vaše
ruky, pôjde hladko. Nič nebude pre vás priťažké, či
nesplniteľné. Na pracovisku dosiahnete neuveriteľný
úspech a medzi kolegami sa stanete obľúbenými.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

VODNÁR (21.1.-19.2.)

V kolobehu povinností máte
tendenciu neustále vyjednávať, stále sa do niečoho púšťať, ale k riešeniu
problémov tým určite neprispejete. Držte sa radšej v úzadí, viac
premýšľajte a pozerajte sa okolo seba.
Vyhnite sa časovej tiesni.

RYBY (20.2.-20.3.)

Prácu hravo zvládnete a budete mať pocit, že milujete celý
svet. Je pravda, že k úplnej
spokojnosti vám ešte mnoho
chýba, na druhej strane si však
uvedomujete, že sa vám začína dariť.

BARAN (21.3.-20.4.)

Ak úprimne vyjadríte svoj názor, a to s dostatočnou dávkou taktu, vyhnete sa priamemu obvineniu a zachováte si
prirodzenú autoritu. Jednajte
opatrne a s citom. Všetko, čo vám v práci doteraz šlo dobre, vám pôjde ešte
ľahšie.

BÝK (21.4.-20.5.)

V pracovnej sfére bude všetko v poriadku. So spolupracovníkmi si budete rozumieť
veľmi dobre. Zbierajte životné
skúsenosti a nesťažujte sa, ak sú príliš
trpké. Možno vás ich nepríjemná chuť
v budúcnosti zachráni pred veľkým sklamaním.

Do práce sa neponáhľajte,
ale radšej vyrazte z domu
o čosi skôr. Vymažte nestálosť a ovplyvniteľnosť
niektorými ľuďmi z vášho
okolia. Buďte obozretní. Ak vám dnes
niekto ponúkne pomocnú ruku, radšej
si to premyslite. Istotne z toho plynú určité výhody, ale aj pár nevýhod.

STRELEC (23.11.-21.12.)

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Príliš veľa času snívate, málo
času venujete ceste k dosiahnutiu cieľa. Nič nepríde
samo. Pritom máte predpoklady, aby ste uskutočnili
svoje plány. Chce to len pustiť
sa do toho s odhodlaním.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Môže sa stať, že vašej polovičke by sa búrlivejšia výmena
názorov hodila. Zabudnite
na jasné argumenty, chcete predsa idylu a nie rodeo plné
konfliktných situácií. Budete stredobodom pozornosti všetkých spoločenských aktivít a vzorom pre svoje okolie.
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V láske sa to utrasie a finančné úspechy pokračujú.
V každom prípade by ste sa
však mali vyhýbať zbytočným provokáciám. Vraví sa,
že nádej zomiera posledná a vo vašom
prípade to spôsobí nový cyklus prosperity. Hmotný úspech máte na dosah, stačí nepoľaviť v úsilí.

RAK (22.6.-22.7.)

Vzťahy s kolegami sa dostanú do normálnych koľají. Zamyslite sa nad možnou ponukou nového zamestnania,
ktorú ste nedávno dostali.
Pracovné úlohy si plňte s presnosťou
majstra hodinára.
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Viete hospodáriť
s peniazmi?

1. Obdobie zliav:
a) nakúpite i to, čo nepotrebujete,
b) nakupovať v zľavách je pod vašu
dôstojnosť, c) kúpite si iba veci,
na ktoré máte už dlho zálusk, d) i
v zľavách veľa vyberáte, či sa vám
ten ktoré tovar vyplatí.
1. Podľa čoho si vyberáte dovolenku?
a) idete tam, kam sa vám práve
chce, b) podľa ceny, c) podľa atraktivity destinácie, d) volíte rozumný
kompromis medzi svojimi prianiami a cenou.
2. Ako vychádzate so svojím platom?
a) ako kedy, niekedy vám niečo zvýši a inokedy nemáte ani na rožky,
b) väčšinou nevyjdete, c) obvykle
vám každý mesiac niečo zvýši, a
ide o približne rovnakú čiastku, d) v
pohode, viete si odoprieť veci, takže vám každý mesiac celkom dosť
peňazí zvýši.
3. Keby ste vyhrali veľkú sumu, čo
by ste s tou čiastkou urobili?
a) všetko by ste uložili, b) časť by
ste investovali a za časť by ste si kúpili niečo pre radosť, c) dali by ste
na charitu, investovali by ste, usporiadali by ste večierok, v podstate
ani poriadne neviete, d) oslavovali
by ste, cestovali a jednoducho si
užívali.
4. Známy k vám príde s ponukou
výhodnej investície do akciového
fondu, pričom návratnosť takej
investície môže byť i extrémne
vysoká, rovnako ako aj stratová.
Pôjdete do toho?
a) pokiaľ z toho budete mať intuitívne dobrý pocit, tak prečo nie,
b) samozrejme, že nie. Nie ste blázon, aby ste vyhadzovali peniaze
z okna, c) pokiaľ vás dokáže presvedčiť, že tím získate, ste schopný
do neho vložiť i väčšinu svojich financií, d) pokiaľ sa vám bude zdať
reálne, že z by toho mohol byť nejaký zisk, investujete primeranou
(skôr menšou) čiastkou.
5. Máte nejaké sporenie?
a) klasické stavebné (prípadne plus
jedno ďalšie), b) niekoľko rôznych,
c) uvažujete o tom, že si nejaké za7/2014
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ložíte, ale ešte ste sa k tomu nedostali, d) nie, nie ste schopná si nič ušetriť,
ste rada, že so svojím platom vyjdete.
6. Čítate letáky finančných inštitúcií?
a) nie, nudia vás, b) áno, vždycky vás
úplne nadchnú, ale potom sa nikdy
neodhodláte ich produkty použiť,
c) áno, ale tak či tak zostáváte u tých
produktov, ktoré využívate už roky,
d) áno a mnoho z finančných produktov využívate.
7. Koľko percent platu investujete
alebo sporíte?
a) viac než desať percent, b) okolo päť
percent, c) i keď by ste rada, vždycky
sa vaše predsavzatie nejako pokazí,
d) ako kedy, niekedy sa vám podarí
ušetriť viac, niekedy máte problém
vyjsť s platom.
8. Ako často si kúpite niečo len tak
pre radosť?
a) každý deň si urobíte aspoň drobnú radosť, b) väčšinou si urobíte radosť, keď máte zlý deň, ste v strese
a podobne, c) takmer nikdy, nemáte
peniaze na vyhadzovanie, d) čas od
času, keď máte chuť.
9. Máte nejaké dlhy?
a) hypotéku, b) dlžíte každému, na
koho sa len pozriete, c) dlhy zásadne
nerobíte, d) občas si od niekoho požičiate, keď vám tečie do topánok, ale
snažíte sa to čo najrýchlejšie vrátiť.
10. Veľmi túžite po drahej veci, na
ktorú nemáte dostatok peňazí:
a) požičiate si na ňu a kúpite si ju
hneď, b) siahnete po finančných rezervách a kúpite si ju, c) pokiaľ nemáte dostatok peňazí, odrieknete si ju,
d) budete šetriť a kúpu odložíte do
doby, až budete mať peniaze.
11. Máte ponuku na zmenu zamestnania, ktoré ponúka lepšie platové
podmienky, než máte teraz, ale je tu
menšia pravdepodobnosť profesného postupu. Príjmete?
a) samozrejme, peňazí nie je nikdy
dosť, b) závisí na tom, ako ste v doterajšej práci spokojná, c) nie, neznášate zmeny, d) zrejme nie, profesný
postup je podľa vás dôležitejší než
prechodne lepšie platové podmienky.

Vyhodnotenie:

Najviac „a“ odpovedí: Pokiaľ nie sú
financie priamo vaším zamestnaním,
nad vašimi znalosťami a orientáciou
vo finančných produktoch ide len
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AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí 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:
trampkarze, sport.

V SLOVENČINE:
žiaci

juniorzy, sport.

dorastenci

służebność

vecné bremeno

rynna załadowcza

násypný žľab, vsadená drážka

rysunek techniczny maszynowy

strojnícky výkres

rurociąg ssawny
sukcesja roślinna

nasávacie potrubie
rastlinná sukcesia

rytowanie

gravírovanie

wykańczanie imitacyjne (uwydat- imitačná úprava (fládrovaním)
nianie rysunku drewna)
ruszt wysuwny
výsuvný rošt
sňať klobúk. Ste sama sebe tým najlepším osobným bankárom, takže sa
vám nikdy nemôže stať, že by ste sa
na konci mesiaca ocitli úplne bez prostriedkov, na druhú stranu nešetríte
svoje úspory pod slamníkom a dokážete si dopriať väčšinu toho, čo chcete.
Najviac „b“ odpovedí: Vytvárate si
finančné rezervy, takže pokiaľ sa na
obzore objavia nečakané výdavky,
máte kam siahnuť. Pokiaľ to nie je
nevyhnutne nutné, nerobíte žiadne
dlhy, čo však neplatí napríklad pre hypotéku, ktorú považujete za návratnú
investíciu.
Najviac „c“ odpovedí: Bojíte sa rizika,
takže dokážete investovať do produktov, u ktorých je potencialita vyšších
výnosov. Nikdy však nevsadíte svoje
financie na jednu kartu, takže i v prípade, že niektorá z vašich investícií
nedopadne podľa vašich očakávaní,
nezruinujete sa. S vaším prístupom
je pravdepodobné, že vaše financie
budú mať stále vzostupný charakter.
Najviac „d“ odpovedí: Nezaoberáte
sa otázkou, odkiaľ zoberiem peniaze, keď miniem všetky naraz. Ste typ,
ktorý sa o to stará až potom, keď už
nemá finančné prostriedky. S vami sa
dá rýchlo dostať na mizinu.
(Zdroj: www.wanda.atlas.sk)

Nápis nad pisoárom na mužskom
WC: Nenamýšľaj si a prístup bližšie.
***
Skupina vydatých žien bola na seminári s témou: “Koľko lásky je ešte
vo vašom manželstve?”
Najskôr každá dostala otázku, či
ľúbi svojho muža. Všetky povedali, že
áno. A kedy ste mu to povedali naposledy? Niektoré odpovedali dnes,
ďalšie pred pár dňami, iné že už si ani
nepamätajú. Vtedy dostali za úlohu
poslať manželom SMS s textom “Ľúbim Ťa, miláčik!”
A tu sú odpovede niektorých z
nich:
1. Kto je tam?
2. Preboha, čo sa deje?!
3. Aj ja teba (ten bol len jeden)
4. A toto je zas čo? Opäť si poškriabala auto?
5. Čo to ma byť? Nechápem, o čo
ti ide…
6. Neviem, čo si zas urobila, ale
tento raz ti to už neodpustím.
7. ????
8. Nehraj to na mňa a rovno mi napíš, koľko zas chceš.
9. Sníva sa mi to?
10. Keď zistím, komu mala ísť táto
správa, garantujem ti, že ho zabijem!
11. Pekne som ťa prosil, aby si už
viac nepila. Ak s tým neprestaneš, definitívne ťa opustím.
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ZAUJÍMAVOSTI
Problém zamotaných
slúchadiel

Slúchadlá sa dokážu zamotať na
120 rôznych spôsobov už za pár sekúnd. Na základe experimentu to zistil tím fyzikov kalifornskej univerzity v
San Diegu, ktorý tento jav analyzoval
prostredníctvom matematickej teórie
uzlov. Komplikované uzly vznikajú vo
vrecku alebo v taške veľmi rýchlo. Zauzlenie vzniká tým, že do seba narážajú jednotlivé konce slúchadiel, ktoré majú tendenciu ovíjať sa podobne
ako nite pri pletení alebo tkaní.

Súčasťou experimentu boli slúchadlá s rozdielnou dĺžkou. Fyzici ich
jednotlivo umiestnili v škatuliach a
pomaly nimi otáčali. Komplikované
uzly zaznamenali fotoaparátom. Experiment opakovali 100-krát s každou
dĺžkou, aby mali dostatok štatistických údajov, ktoré ďalej spracovali
pomocou počítačovej simulácie. Vďaka 3415 pokusom identifikovali až 120
typov komplikovaných uzlov, pri ktorých sa jednotlivé pramene prekrížili
najmenej 11 ráz. Pri analýze fyzici využili matematickú teóriu uzlov. Prišli
na to, že v závislosti od dĺžky slúchadiel sa pravdepodobnosť zložitejšieho
zauzlenia zväčšovala. Pri určitej dĺžke
však už ďalej nerástla. (Zdroj: TASR)

Parné hodiny vo Vancouveri

Ikonou Vancouveru sú parné hodiny so štyrmi ciferníkmi, ktoré ukazujú
presný čas na všetky svetové strany.
Je to síce neveľká, ale o to viac navštevovaná turistická atrakcia. Hodiny sú
postavené na rohu ulíc Water a Cambie a poháňané sú dosť netradičným,
parným systémom. Každých 15 minút
sa na jej vrchole ozvú v sprievode stúpajúcej pary hlasné píšťaly hrajúce
„Westminster Chimes“ - jednu z najpopulárnejších hodinových melódií.
Prvé parné hodiny, demonštrujúce
rozmanité využitie pary, uzreli svetlo
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sveta ešte v polovici 19. storočia.
Ich súčasťou bol
malý bojler produkujúci
paru,
ktorá sa následne
po
kondenzácii
menila na kvapôčky vody padajúce
v presných intervaloch na špeciálny tanierik. Ten
potom poháňal
hodinový mechanizmus. „Steam
clock” v Gastowne, ktoré zhotovil
v roku 1977 majster hodinár Raymond
L. Sanders, však čerpá paru z podzemného potrubia. Kovový mechanizmus
netradičných hodín umiestnených v
atraktívnej časti Vancouveru pritom
nepoháňa výlučne parný systém, ale
aj pomocné elektromotory. Výrobca
parných hodín pre mesto Vancouver
sa pri ich konštruovaní inšpiroval dizajnom starších hodín. (Zdroj: TASR)

Zlodej sa zabudol odhlásiť
z Facebooku

Polícia v americkom štáte Minnesota zatkla istého Nicholasa Wiga, ktorý sa počas vlámania do domu prihlásil na sociálnu sieť Facebook, no pred
odchodom sa zabudol odhlásiť. Keď
majiteľ domu James Wood zistil, že sa
stal obeťou vlámania, zavolal políciu.
Z domu mu zmizli peniaze, kreditné
karty a hodinky, no našiel nohavice,
opasok a tenisky, ktoré patrili zlodejovi. Následne si všimol na svojom
počítači neznámy profil na Facebooku a dovtípil sa, že patrí dotyčnému
zlodejovi. Následne ho cez facebook
kontaktoval a napísal zlodejovi, nech
si príde po zabudnuté veci, s čím Wig
súhlasil. Keď si však po veci prišiel, na
mieste ho už čakali policajti, ktorí ho
zatkli. (Zdroj: webnoviny.sk)
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ZÁBERY ZO SÚŤAŽÍ

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

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