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Ponúka štúdia na Slovensku je pomerne bohatá a zaujímavá.
A pokiaľ sa jedná o študentov z krajanských rodín, zároveň podporovaná štipendiom vlády Slovenskej republiky. Prinášame vám
informácie o tom, ako sa stať študentom na slovenských školách
a kam sa obrátiť o pomoc.
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Začiatok nového kalendárneho roka vždy patrí sviatku starých
rodičov, čo sa odzrkadľuje v podujatiach a stretnutiach venovaných našim babkám a dedkom, veď bez nich by sme tu neboli.
A práve oni nám dávajú nezištný elán, podporu, radosť, rozprávajú
o rodinných tradíciách a vytvárajú v nás vzťah k nášmu pôvodu.
Z takýchto nezabudnuteľných chvíľ prinášame spravodajstvo zo
Spiša i Oravy.

15 Pocta starým rodičom
16 Deň starých rodičov v Kacvíne
17-18 Deň starých rodičov na oravských školách
19-20 Krátko zo Spiša a Oravy
21 Oblátkové stretnutie krajanov z Jurgova,
Čiernej Hory a Repísk
22-23 Novoročné stretnutie v Krempachoch

Krajanské novoročné stretnutie v Krempachoch je tradičným
podujatím zapísaným do kultúrneho kalendára tamojšej miestnej
skupiny SSP. Je taktiež zahájením činnosti na začiatku nového roka
a úvodom do ďalších akcií, ktoré prídu na rad v neskorších mesiacoch. Krajania sa nielen spoločne rozveselia, ale aj si zaspievajú
slovenské pesničky, zatancujú a nadväzuje sa spoločná medzigeneračná niť, od ktorej sa odvíja odovzdávanie tradícií mladším.

26-27 Po stopách lásky Maríny a Sládkoviča

Krása lásky odzrkadlená v jednom z vrcholných diel A. Sládkoviča Marína vznikla na základe reálneho príbehu nenaplnenej lásky
autora a Márie Pischlovej, ktorých osudy sa skrížili počas štúdia
Sládkoviča na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, kde naďalej
nájdeme stopy ich prítomnosti.

28-29 Z diania na Slovensku
30 Spomienka na Š. L. Kostelničáka

Na obálke: Zimné športy priťahujú deti. Foto: D. Moś. Grafická úprava: E. Koziołová.
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Poďte študovať na Slovensko!
autor Milica Majeriková-Molitoris
foto Ján Gemza

Z

ačal sa mesiac február a tretiaci gymnazisti, ako aj
absolventi posledných ročníkov stredných škôl i lýceí
sa už vážne musia zamyslieť nad tým, čo ďalej. Na
akú školu ísť študovať? Aký odbor si vybrať? Aké povolanie
je zaujímavé a zvládnuteľné? Niektorí už v tom majú celkom jasno, niektorí ešte stále váhajú a premýšľajú, čo by
bolo pre nich najlepšie. Nech patríte k prvej, či druhej skupine, vedzte, že môžete do svojho zvažovania pripočítať
aj jednu skvelú možnosť – možnosť štúdia na Slovensku.
Prečo som túto možnosť označila ako skvelú? Na ďalších
stranách vám o tom zaujímavo porozprávajú z vlastnej
skúsenosti vaši rovesníci, avšak na úvod vyzdvihnem aj ja
niekoľko pozitív, ktoré štúdium na Slovensku ponúka.

Zdokonalíte sa v znalosti slovenského jazyka

Štúdium na Slovensku vám zaručí, že po jeho
absolvovaní, a dovolím si povedať, že dokonca už po
zvládnutí prvého roku, budete bez problémov rozprávať,
myslieť i písať v slovenskom jazyku. Tým sa pred vami
otvoria, a to bez ohľadu na to, čo budete študovať, ďalšie
zaujímavé pracovné možnosti. Budete môcť pracovať napríklad pre poľské firmy na Slovensku alebo pre slovenské
firmy v Poľsku. Ak sa rozhodnete v jazyku ďalej zdokonaľovať, môžete sa venovať tiež tlmočníctvu, či prekladateľskej
činnosti, a to aj popri inom zamestnaní. Ovládanie ďalšieho jazyka jednoducho zvýši vašu cenu na trhu práce, kde si
potom budete môcť vyberať zo širšej ponuky. A hádam ani
neexistuje lepšia možnosť ako sa zdokonaliť v jazyku ako
vycestovať do krajiny, kde sa ním hovorí.

Nadviažete nové priateľstvá

V novej škole nadviažete nové priateľstvá. Isteže, tieto
by ste nadviazali aj v prípade, že ostanete študovať v Poľsku, to ale nebudete mať priateľov v zahraničí. Študentské
priateľstvá zvyčajne bývajú veľmi silné, keďže vás navždy
ročník 57

zviažu niekoľkoročné každodenné spoločné zážitky. Vždy
sa k takýmto priateľom budete môcť vrátiť a nakoniec
nikdy neviete, kde sa vaši spolužiaci uplatnia a možno
aj vďaka nim raz nadviažete medzinárodnú slovenskopoľskú spoluprácu.

Nadobudnete nové skúsenosti

Príchodom na Slovensko sa naučíte množstvo nových vecí. Bližšie sa zoznámite s krajinou svojich predkov
a keďže budete ďalej od domova, nadobudnete väčšiu
slobodu, s ktorou však ide ruka v ruke aj väčšia zodpovednosť. Naučíte sa žiť samostatnejšie a taktiež riešiť rôzne
nepredvídané situácie. Získate tak neoceniteľné skúsenosti a zručnosti, ktoré sa vám v bežnom živote iste pridajú.

Získate štipendium, ktoré pomôže pokryť
náklady

Na štúdium viacerých odborov poskytuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre zahraničných Slovákov štipendium. Ich zoznam nájdete na stránke spomínanej inštitúcie a určite si z neho vyberiete, keďže pokrýva
drvivú väčšinu stredných škôl i veľkú časť odborov na vysokých školách. Novinkou je, že v tomto roku budete môcť
získať štipendium aj na štúdium medicíny. Štipendium,
ktoré dostanete v eurách, vám pomôže pokryť náklady na
cestovanie, ubytovanie i stravu. Navyše od novembra minulého roku sú na Slovensku vlaky pre študentov zadarmo.

Vykročte v ústrety svojej budúcnosti!

Nuž, a to je len niekoľko výhod, ktoré vám poskytne
štúdium na Slovensku. Poďte teda študovať do krajiny svojich predkov, zažite niečo nové a majte z toho aj úžitok! Nebojte sa nových výziev a odvážne vykročte v ústrety svojej
budúcnosti, ako to urobili Monika a Michal, ktorí dnes študujú v Košiciach a v Žiline a sú so svojím rozhodnutím nadmieru spokojní. Veď nakoniec presvedčte sa sami na ďalších
stranách, na ktorých sa s vami podelia o svoje skúsenosti.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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MICHAL
KRÓL
rodná obec: Kacvín
vek: 19 rokov
doterajšie štúdium:
Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Nowym Targu
terajšie štúdium:
Konzervatórium
v Žiline
záľuby: hudba

Očarený hudbou

Žilina je írečitým slovenským mestom, kde študuje kacvínsky
rodák Michal Król. Už tretí rok navštevuje jednu z najstarších
a najlepších hudobných škôl na Slovensku – Konzervatórium
v Žiline, ktoré za vyše šesťdesiat rokov vychovalo množstvo
špičkových umelcov. Ako sa darí Michalovi na tejto prestížnej
škole a prečo sa rozhodol študovať práve tu, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Prečo si sa rozhodol študovať na Slovensku?
- Už od malička som mal rád hudbu, no chýbalo mi hudobné vzdelanie a hrať som sa učil ako samouk. Keď som
začal štúdium na ekonomickej škole v Novom Targu, bolo
už neskoro začať študovať na základnej umeleckej škole.
Vtedy som sa dozvedel o možnosti štúdia hudby v Žiline,
a tak som sa po prvom roku rozhodol nechať školu v Novom Targu a ísť študovať na Slovensko.
Ako si sa dozvedel o tejto
možnosti?
- O tejto možnosti som sa
dozvedel od gen. tajomníka
Ľudomíra Molitorisa, ktorý sa
svojho času rozprával s vedúcim oddelenia cirkevnej hudby na Konzervatóriu v Žiline
a pedagógom hry na organe
pánom Mariánom Muškom
o možnosti prijatia nejakého
nadaného študenta z dedín
v Poľsku, kde žijú Slováci. Keď
som sa teda rozhodol, že štúdium skúsim, prišiel si ma pán
Muška vypočuť a následne
som absolvoval talentové
skúšky. S ostatnými záležitosťami ohľadom štúdia na
Slovensku mi pomohol pán
Molitoris.
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Na akej škole a aký odbor študuješ?
- Študujem v treťom ročníku na Konzervatóriu v Žiline cirkevnú hudbu, ktorá obsahuje hodiny hry na organe, dirigovania, zboru, hlasovú
výchovu, improvizáciu, liturgickú hru a povinný
klavír.
Ako si spokojný so štúdiom na Slovensku?
- So štúdiom na Slovensku som veľmi spokojný. Pedagógovia sú tu veľmi dobrí, ústretoví,
ale zároveň požadujú stále napredovanie a prácu v hudbe. Taktiež žiaci tejto školy sú priateľskí a ochotní druhým pomáhať. Navyše mesto
Žilina je pekným mestom a ponúka študentom
hudby veľmi dobré koncerty, často zahraničných
umelcov, ale aj iné rôzne aktivity ako divadlo,
kino a podobne. Veľmi nápomocné je štipendium, ktoré pomôže zaplatiť stravu, cestovanie
a ubytovane, pričom od novembra minulého roku majú
študenti dopravu vlakmi zdarma.
Čo Ti spôsobovalo v začiatkoch štúdia najväčšie
problémy?
- Na začiatku som mal trochu problém s jazykom, ale
do pol roka som sa ho naučil celkom dobre a odvtedy je
po tejto stránke všetko v poriadku. S cestovaním som nemal väčší problém, keďže všetky spoje sú vypísané na internetovej stránke www.cp.sk. Zdravotnú starostlivosť mi
pomohol vybaviť pán Molitoris, potvrdením z ministerstva
školstva, že som študentom SR a v Žiline mám bezplatne
zabezpečených lekárov, ktorých potrebujem.
Odporúčal by si aj iným Slovákom z Poľska štúdium
na Slovensku?
Myslím si, že mladí ľudia by mali skúsiť štúdium na
Slovensku, lebo tu majú možnosť študovať na kvalitných
školách, spoznať niečo nové a veľa sa naučiť.

Michal so spolužiakmi a poprednými osobnosťami slovenskej organovej hudby Mgr. Ing. M. Muškom,
Mgr. art. M. Gáborovou a doc. I. Szabóm ArtD.
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MONIKA
RADECKA

risa, ktorý o takejto eventualite informoval
na súťažiach, či rôznych podujatiach. Inšpiroval ma aj Michal Król, ktorý taktiež študuje na Slovensku, v Žiline, a je už v tretom
ročníku.

rodná obec: Kacvín
vek: 16 rokov
doterajšie štúdium: Gymnázium
Nižné Lapše
terajšie štúdium: Konzervatórium
Exnárova 8 v Košiciach
obľúbený slogan:
„Nikdy si nenahováraj,
že si neporadíš, lebo viera v seba
je polovicou úspechu.“

Na akej škole a aký odbor študuješ?
- Som prváčkou na Konzervatóriu
v Košiciach, v odbore: hudobno-dramatické umenie, v skratke herectvo. Okrem
hlavného predmetu, ktorým je už spomínané herectvo, mám ďalšie umelecké
predmety – spev, tanec a hru na klavíri.

Divadelný sen

Košice sú druhým najväčším slovenským mestom. Pred dvoma rokmi sa stali dokonca Európskym hlavným mestom kultúry.
Umenie tu cítiť na každom kroku, na starodávnych budovách, na
námestiach i na školách. Na jednej z takýchto umeleckých škôl
študuje prvý rok herectvo aj rodáčka z Kacvína Monika Radecká,
ktorej sme pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok.

Prečo si sa rozhodla študovať na Slovensku?
- O štúdiu na Slovensku som začala rozmýšľať už
v druhej triede gymnázia. Na začiatku som sa obrátila na
svoju pani učiteľku slovenčiny Máriu Kačmarčíkovú, ktorá ma v mojom rozhodnutí
motivovala a podporovala.
Keď som sa začala pripravovať na prijímacie skúšky, obrátila som sa na pani učiteľku
slovenského jazyka v Kacvíne Alžbetu Górovú, ktorá mi
v tomto smere taktiež veľmi pomohla. Musím sa však
priznať, že to nebolo ľahké
rozhodnutie, najmä preto, že
Slovensko je predsa len iný
štát, v akom som doteraz žila,
ale dnes môžem povedať, že
to bolo najlepšie rozhodnutie, aké som ohľadom výberu
strednej školy mohla urobiť.
Myslím si, že v Poľsku by som
nemala možnosť študovať
v takomto odbore, a to bolo
hlavnou motiváciou, prečo
som išla do Košíc.

Ako si spokojná so štúdiom na Slovensku?
- So štúdiom na Slovensku som veľmi
spokojná. Učitelia sú veľmi milí a nevadí
im, že ešte neviem hovoriť perfektne po
slovensky. Mám aj super spolužiakov, ktorí sú pre mňa
zároveň veľkou konkurenciu a motiváciou, lebo sú tiež
výbornými hercami. Čo sa týka samotného mesta Košice,
teším sa, že som práve tu, lebo je to fakt pekné a skvelé
mesto. Okrem toho mi je veľmi nápomocné aj štipendium,
ktoré mi pomohol vybaviť pán Molitoris, keďže mi pomáha vykryť všetky základne potreby ako ubytovanie, stravovanie, či cestovanie.
Čo Ti spôsobovalo v začiatkoch štúdia najväčšie
problémy?
- Na začiatku štúdia mi najväčšie problémy robilo cestovanie. Nikdy predtým som tak ďaleko necestovala sama a navyše ešte vlakmi! Našťastie mám spolužiačku z Popradu, ktorá cestovala so mnou, keď
sme sa po prvom týždni vracali domov. V Poprade
mi ukázala autobusovú stanicu, na ktorej už čakal
Michal na autobus na Veľkú Frankovú, a tak sme
sa spoločne dostali až do Kacvína. Okrem toho sa
mi, samozrejme, cnie za rodinou a domovom, ale
to hádam zvládnem. Všetko sa dá zvládnuť, keď človek robí to, čo ho baví a čo má najradšej. Veľa vecí
uľahčuje aj spomínané
štipendium.
Monika sa spolužiačkami
Odporúčala by si aj
iným Slovákom z Poľska štúdium na Slovensku?
- Všetkým, ktorí ste
sa aspoň raz zamýšľali
nad možnosťou študovať na Slovensku, to veľmi odporúčam a držím
palce! Verte mi, bude
to jedno z vašich najlepších rozhodnutí.

Ako si sa dozvedela o tejto možnosti?
- O možnosti študovať na Slovensku som sa dozvedela od pána generálneho tajomníka Ľudomíra Molitoročník 57

Zhovárala sa Milica
Majeriková-Molitoris
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Chcete študovať na Slovensku?
autor Milica Majeriková-Molitoris
Obráťte sa na svojich učiteľov slovenčiny, predstaviteľov Spolku Slovákov v Poľsku vo svojej obci alebo v Krakove, či redaktorov
Života. Radi vám poradíme, ako na to. A aby sme nehovorili len
tak na prázdno, prinášame niekoľko zaujímavých typov na stredoškolské štúdium.

Hotelová akadémia
Otta Brucknera v Kežmarku

Web stránka: www.haobkk.edupage.org
Dĺžka štúdia: 4 alebo 5 rokov
Zameranie: gastronómia, hotelierstvo, cestovný ruch
Bonus: blízko hranice, stáže v zahraničí, štipendium

Gymnázium Spišská Stará Ves
Web stránka:
www.gssvznamky.edupage.org
Dĺžka štúdia: 4 roky
Zameranie: všeobecné
+ podnikanie v cestovnom ruchu
Bonus: blízko hranice, štipendium, tablet

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi je
všeobecnovzdelávacou školou a dostanete tak kvalitné
vzdelanie v prírodovedných, ako aj humanitných predmetoch. Výhodou toho je, že si počas štúdia môžete ešte rozmyslieť, aké povolanie bude pre vás to pravé. Nemusíte sa
však obávať, že po skončení školy nebudete mať v rukách
žiadne „remeslo“, keďže súčasťou vzdelávacieho programu
je aj predmet Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý vám
umožní začať podnikať alebo sa zamestnať v účtovníctve či
administratíve. Počas štúdia si môžete vybrať tiež zo širokej škály krúžkovej činnosti, zúčastňovať sa rôznych súťaží,
či výmenných pobytov v zahraničí. Keďže sa gymnázium
nachádza v pohraničnom mestečku,
zo spišských obcí nebudete musieť cestovať do tejto školy
veľmi ďaleko a navyše, všetkých prvákov
čaká prekvapenie vo
forme tabletu, ktorý
dostanete ako pomôcku na celé štyri
roky štúdia.
6
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Hotelová akadémia v Kežmarku je kvalitnou, modernou odbornou školu, ktorá v minulom roku v hodnotení
všetkých slovenských stredných škôl skončila na vynikajúcom štvrtom mieste. Študovať tu môžete štvorročné odbory kuchár alebo manažment regionálneho cestovného ruchu a päťročný odbor hotelová akadémia.
Po ich ukončení získate maturitné vysvedčenie, výučný
list a dodatok, budete schopní komunikovať v dvoch
cudzích jazykoch a zamestnať sa, či samostatne podnikať v oblasti gastronómie, hotelierstva i cestovného ruchu, ktorého rozvoj má momentálne v našich spišských
a oravských obciach stúpajúcu tendenciu. Počas štúdia sa
môžete zúčastniť odborných stáží v Nemecku, Rakúsku,
Francúzsku, Tunisku, Švajčiarsku, na Cypre alebo gréckych ostrovoch Rodos, Kréta a Kos i na riečnych výletných
lodiach. Praxovať budete môcť aj v Centre slovenskej
kultúry v Novej Belej. Veľkou výhodou je taktiež blízkosť
školy pri hranici, a tak nebudete musieť cestovať ďaleko.
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Konzervatórium
v Žiline

Web stránka: www.konza.sk
Dĺžka štúdia: 4+2 roky
Zameranie: umelecké (hudba)
Bonus: študuje tu krajan zo
Spiša, štipendium

Konzervatórium v Žiline patrí k najstarším a najkvalitnejším hudobným školám na Slovensku. Ak vás baví hudba
a máte nadanie, tak si určite na tejto škole prídete na svoje. Pod vedením skúsených a erudovaných pedagógov tu
môžete študovať cirkevnú hudbu, hru na organ, dirigovanie, operný spev, kompozíciu, hru na klavír, hru na dychových nástrojoch (trúbka, pozauna, tuba, flauta, klarinet,
hoboj, fagot, saxofón), hru na gitare, hru na harfe, hru
na sláčikových nástrojoch (husle, viola, violončelo, kontrabas), hru na cimbale či hru na akordeóne. Po skončení
štyroch rokov získate maturitu a po ďalších dvoch rokoch
odborné hudobné vzdelanie s oprávnením vyučovať na
základných umeleckých školách. Môžete sa tiež stať profesionálnym hráčom v orchestroch, členom rôznych profesionálnych hudobných telies alebo pokračovať v štúdiu
na vysokej škole. V domovskej obci sa iste uplatníte ako
organista, či vedúci rôznych hudobných telies ako napr.
dychovka. Výhodou je, že sa naplno budete môcť venovať hudbe a navyše na škole nebudete sami a v začiatkoch
vám môže pomôcť i poradiť náš krajan, ktorý na škole študuje už tretí rok.

Stredná
odborná škola
sv. Jozefa Robotníka
v Žiline
Web stránka: www.sos.sdb.sk
Dĺžka štúdia: 3 alebo 4 roky
Zameranie: stavebníctvo, drevárstvo, autoopravárenstvo,
počítačová grafika
Bonus: kresťanská výchova, štipendium

nadstavbovom štúdiu s maturitou v odboroch dopravná
prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba alebo stavebníctvo. V ponuke je tiež štvorročný študijný odbor s maturitou grafik digitálnych médií, po skončení ktorého sa
môžete zamestnať v tlačiarňach a vydavateľstvách, televíziách i reklamných a IT agentúrach. Výhodou je taktiež, že
počas štúdia môžete získať vodičské oprávnenie skupiny
B a C, zváračský preukaz, či certifikát Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory.

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline
je saleziánska škola, kde výchova a vzdelávanie prebieha
podľa don Boscovho preventívneho systému. Je pre vás
dobrou voľbou, ak ste duchovne založení, manuálne zruční, či počítačovo zdatní a chcete mať po skončení strednej
školy v rukách nejaké to „remeslo“. Škola ponúka trojročné študijné odbory autoopravár, stolár, murár a maliar,
pričom po ich skončení môžete pokračovať v dvojročnom
ročník 57
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V Malej Lipnici
autor Marián Smondek
Malá Lipnica je vlastne malou len preto, že je o čosi menšia,
ako tá Veľká. Dávnejšie sa nazývala aj horná, alebo vyšná, to už
závisí od dobových zdrojov, na aké natrafíme. Avšak vzhľadom
na to, že v Poľsku už bola Horná a Dolná Lipnica, Lipnice boli premenované na Malú a Veľkú. Malá Lipnica však patrí k najväčším
obciam gminy Jablonka.

Z

a posledné roky sa Malá Lipnica zmenila. Obec ako
taká sa rozrástla, aj keď mám pocit, akoby ubudlo
tých krásnych rozprávkových niekdajších dreveničiek, vďaka ktorým bola táto obec v porovnaní s ostanými hornooravskými obcami jednoducho iná, krajšia, malebnejšia, povedal by som „oravskejšia“. A namiesto nich
vyrástli malé zámočky. Niektorí sa dokonca smejú, že rakúske, pretože časť Malolipničanov naozaj dochádza za
prácou až do Rakúska.
Dnes už v obci nenájdeme ani pôvodnú školu č. 1, a taktiež ani dávnu školu „dvojku“. Na jej mieste vyrástla moderná, veľká škola s veľkou telocvičňou. Teraz sa už žiaci a deti
netlačia na jednej hromádke,
netisnú sa jeden k druhému,
aby sa pomestili. Teraz sa už niekedy ani len neuvidia. Miesta
pre žiakov i učiteľov je viac ako
dosť, verím teda, že to len a len
prospeje malolipnickým deťom
a mládeži. Pri škole bolo zasa vybudované nové športové ihrisko.
Nie je to síce Orlik, ale veľa mu
k nemu nechýba a hneď za ním,
hneď vedľa školskej budovy vyrástlo detské ihrisko. Priestoru je
teda nadostač pre všetkých.
Pri mojej poslednej návšteve stále ešte v obci bagre kopali kanalizáciu. Dnes je už celá
obec na ňu napojená a tak sa
táto dlhoročná investícia už pred
8
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pár rokmi, ešte v roku
2010, konečne skončila. Celá obec je zároveň
napojená na obecný
vodovod a tým patrí
medzi najlepšie vybavené oravské obce. Po prekopaní celej obce prišla na rad cestná komunikácia, ktorá je dnes vo
veľmi dobrom stave. Obec získala tiež nové cestné prepojenie s Veľkou Lipnicou, čo výrazne skrátilo cestu medzi
susednými obcami, hlavne obyvateľom bývajúcim v ich
horných častiach, na úpätí Babej hory. Vlani bola opravená
taktiež cesta smerom na Rajštag, teda tzv. „dyluvka“, ktorá
už bola v katastrofálnom stave. Pôvodne bola postavená
na drevených brvnách, pretože časť územia pod Babou
horou je močaristá, a cestu bolo potrebné spevniť, aby sa
neprepadávala. Dnes sa až k Rajštagu tiahne pekná, asfaltová komunikácia.
Ďalšou investíciou, ktorá už bola čiastočne realizovaná,
ale väčšia časť na realizáciu ešte len čaká, je výstavba chodníka popri hlavnej ceste. V projekte sú ďalšie 4 km, ktoré by
mali byť postavené v dohľadnej budúcnosti. Verím, že v taObnovovaný kostol sv. Stefana v Malej Lipnici

2/2015

Kaplnka sv. Jozefa v Malej Lipnici

komto časovom rozpätí bude postavená taktiež nová cestná
komunikácia, ktorá prepojí Malú Lipnicu s Dolnou Zubricou.
Zatiaľ sa táto komunikácia plánuje. Vďaka nej by sa výrazne
skrátila cesta z Podvlka až do Veľkej Lipnice, a čo je najdôležitejšie, nebolo by potrebné nadchádzať dobrých pár kilometrov cez Jablonku. Cesta by mala byť mimo obce naozaj
široká, pretože okrem časti pre motorové vozidlá by sa mal
na nej nachádzať aj špeciálny pruh pre cyklistov. V súvislosti
s výstavbou cesty bude nanovo schvaľovaný územný plán
obce. Pokiaľ by teda cesta vznikla, zároveň s ňou vznikne aj
prístupová cesta k viacerým pozemkom, ktoré bude možné
deﬁnovať ako stavebné pozemky.
Dôležitou investíciou na tento rok bude nepochybne
oprava cesty do časti Zakamionek. Tá síce patrí administratívne do Hornej Zubrice, avšak prístup do tejto časti je
omnoho lepší zo strany Malej Lipnice a taktiež deti odtiaľto chodia do malolipnických škôl.
Z ďalších významných investícií si našu pozornosť nepochybne zaslúži prestavba kostola sv. Štefana. Postavená
bola nová, vyššia veža, medzičasom bol kostol rozšírený
a po obidvoch stranách boli k nemu pristavané bočné

lode. Vďaka tomu sa do kostola bez
problémov zmestia všetci farníci. Teraz farnosť investuje do jeho nového
vybavenia. V kostole sú nové lavice,
a najvýznamnejšia oprava prebieha
teraz na hlavnom oltári. Vedúcim celého projektu je malolipnický umelec
a miestny rodák Marian Smreczak.
Azda najväčšou atrakciou obce
je detský folklórny súbor „Malolipnicane“, ktorý pôsobí pri katolíckom
združení Kolpinga. Nepochybne je
to najväčší súbor na Orave, v ktorom
aktívne pôsobí do 130 detí. Tí, ktorí
viac inklinujú k športu, sa zasa môžu
zapojiť do činnosti farského športového klubu, v rámci ktorého fungujú
dve sekcie – futbalová a volejbalová. Výrazne sa darí volejbalistom, ktorí patria k špičke v gmine Jablonka, avšak
viaceré vynikajúce umiestnenia získali aj na úrovni malopoľského vojvodstva.
S richtárom obce Emilom Łukom sme sa však nerozprávali len o vykonaných investíciách a plánoch do budúcnosti, ale sme sa prešli obcou, aby som mohol vidieť viaceré
zaujímavé miesta aj zblízka. Vďaka tomu sme sa dostali
tiež ku kaplnke sv. Jozefa v hornej časti obce, ktorú tu dal
postaviť neďaleko svojho rodného domu malolipnický rodák Jozef Vojtiček (*1861 – †1931), neskôr kňaz a školský
inšpektor, asesor, dekan, kanonik, generálny vikár, prelát
a niekdajší rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule
v rokoch 1921-1931. Pochovaný je Zakamennom. Až do
exhumácie spojenej s procesom blahorečenia bol vedľa
neho pochovaný spišský biskup Ján Vojtaššák.
Musím priznať, že Malá Lipnica nie je len dynamicky sa
rozvíjajúcou, ale i veľmi zaujímavou obcou. Za oboznámenie sa s ňou vďačím predovšetkým richtárovi Emilovi Łukovi, ktorému ďakujem za rozhovor a taktiež za možnosť bližšie spoznať túto naozaj malebnú hornooravskú dedinku.

ročník
57 cesta, tzv. „dyluvka“ pod Babou Horou, nový asfalt kryje čertvo napadaný sneh
Obnovená

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

9

Horčičné zrnko
15. 2. 2015
6. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 1, 40 – 45)

Stretnúť malomocného bolo pre ľudí tej doby nepríjemné a nebezpečné. Každý malomocný bol nečistý
a musel byť izolovaný. Držali sa predpisov, ktoré platili od
čias Mojžiša a Árona. Ak by bol okolo Ježiša väčší zástup,
malomocného by boli určite odohnali. Chýr o mocnom
uzdravovateľovi sa mu doniesol napriek jeho izolácii. Je
obdivuhodné, ako poprosil Ježiša. Nehovoril mu o žiadnych
zásluhách, nehovoril, koľko si
vytrpel kvôli malomocenstvu.
Iba skromne a pokorne poprosil a čakal. Dostal odpoveď:
„Chcem, buď čistý!“
Zvykli sme si mať všetko
a hneď. Kedysi sme čakali na
poštu, na zásielku, na telefonát. Teraz sa všetko zrýchlilo
a my sme uponáhľaní a netrpezliví. Malomocný je pre
nás príkladom trpezlivého
čakania. Netrpezlivosť a nespokojnosť sa prenáša aj do duchovného života. Chceme,
aby boli okamžite vypočuté naše modlitby a prosby. Po
sviatosti zmierenia očakávame okamžitú a trvalú zmenu,
v ktorej nás Boh podporí svojou pomocou. Osvojme si
postoj malomocného človeka, keď sa postavil pred Ježiša
a v pokore a dôvere poprosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“

22. 2. 2015
1. pôstna nedeľa
(Mk 1, 12 – 15)

Začiatok pôstneho obdobia je spojený s Božím slovom, ktoré nám predstavuje začiatok Ježišovho verejného
ohlasovania. Po dňoch strávených na púšti, dňoch pôstu
a modlitby nasledujú slová o Božom kráľovstve a výzva na
pokánie. Ježišova výzva na pokánie nás má viesť k tomu,
aby sme sa vedeli pokorne a kriticky pozerať na svoj život.
Zároveň, aby sme vnímavo pozerali okolo seba a správne
rozlišovali dobro od zla. Aby sme v mene akejsi pseudo
tolerancie, lásky, nediskriminácie neschvaľovali to, čo je
nemorálne.
Ježiš Kristus vyzýval na pokánie, vyzýval na reštart mysle a srdca. Nech nám toto Božie slovo dáva silu pozerať
očami pokánia na svoj život a nech nám dáva silu objavovať a obhajovať pravdu, ktorú Boh vložil do poriadku stvorenia a je ukrytá v ľudských srdciach.

1. 3. 2015
2. pôstna nedeľa
(Mk 9, 2 – 10)

Svätý otec František v posolstve na Pôstne obdobie
upozorňuje na ľahostajnosť a píše doslova o globalizácii
ľahostajnosti. Premenenie na hore Tábor a slová o utrpení a zmŕtvychvstaní sú dôkazom Božieho záujmu o človeka. Traja apoštoli videli, s kým majú dočinenia, keď Ježiš
zmenil podobu a na chvíľu nadobudol zmenenú podobu.
Zostúpil zo slávy Božieho trónu, aby sa postaral o človeka.
Boh k nám ľahostajný nie je a každý mu leží na srdci. Pôstne obdobie je podľa pápeža
Františka vhodným obdobím
k tomu, aby sme sa nechali
Bohom obslúžiť a stali sa jemu
podobnými. K tomu dochádza
vtedy, keď počúvame Božie
slovo a keď prijímame sviatosti, obzvlášť Eucharistiu. V nej
sa stávame tým, čo prijímame:
Kristovým telom. V tomto tele
ľahostajnosť, ktorá sa často
zmocňuje našich sŕdc, nemá
miesto. Lebo kto je z Krista,
patrí k jednému telu a v ňom
nie sme ľahostajní jeden
k druhému.“
„Ak teda trpí jeden úd, trpia
spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa
s ním všetky údy.“ (1Kor 12, 26).

8. 3. 2015
3. pôstna nedeľa
(Jn 2, 13 – 25)

Po prudkom a nečakanom zásahu v chráme padla otázka: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš
im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Obrazná reč o zmŕtvychvstaní bola zo strany Židov chápaná
doslovne, preto ten údiv a prekvapenie. Nechceli uveriť, že
by bolo také niečo možné zvládnuť. Nebolo možné také niečo zorganizovať a už ani nemysliac nato, žeby sa bol toho
ujal iba jednotlivec. Avšak rýchla stavba zboreného chrámu
bola prijateľnejšia ako slová o zmŕtvychvstaní. Ani len nepomysleli nato, žeby mohol rozprávať o takej skutočnosti. Dokonca ani najbližší okolo Ježiša nedokázali prijať a osvojiť si
jeho slovo o zmŕtvychvstaní. Veľkonočná nedeľa im osvetlila
tajomstvo Ježišových slov. Apoštoli sa vtedy rozpomenuli na
slová o zmŕtvychvstaní. Náš postoj k Ježišovmu zmŕtvychvstaniu nie je len údivom nad veľkým zázrakom. Plody jeho
zmŕtvychvstania sú pre nás stálou ponukou. Za tri dni vystaval chrám svojho tela a dal nám nádej, že i naše chrámy
sa budú môcť obnovovať. Ponárame sa do smrti a neustále
zápasíme s hriechom. Jeho zmŕtvychvstanie nás však stále
dvíha k novému životu, životu v Božej milosti.
Spracoval: ThDr. vdp. Viktor Pardeľ, PhD.
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Novoročné
stretnutie
MS SSP v Krakove
autor Marián Smondek
Koncom januára sa uskutočnilo vianočno-novoročné stretnutie MS SSP v Krakove na fare pri kostole sv. Kríža v Krakove. Už
tradične hostiteľom tohto sviatočného stretnutia bol vdp. Paweł
Kubani. Prítomní sa najprv zúčastnili sv. omše v slovenskom jazyku, ktorá je odbavovaná v kostole sv. Kríža pravidelne každý
posledný utorok mesiaca a následne sa premiestnili do neďalekej
budovy fary.

N

áš hostiteľ všetkých prítomných pohodlne usadil,
ale pred podaním vynikajúceho bigosu ešte, v súlade s vianočnou tradíciou, prečítal úryvok zo sv. písma o narodení Ježiša a následne sa so všetkými pomodlil
za všetkých prítomných i za tých, ktorí sa tohoročného
stretnutia už nedožili. O tom, že je pán farár nielen výborný kazateľ, ale i kuchár, po prvej ochutnávke už nikto nemal pochýb. Prítomným sa taktiež prihovoril konzul Tomáš
Kašaj z Generálneho konzulátu SR v Krakove, ktorý poprial
krajanom do ďalšieho roka všetko dobré a zároveň sa začal so všetkými pomaly lúčiť, pretože v polovici roka končí
svoju diplomatickú misiu v Krakove, a po ňom generálny
tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris.
Po chutnej večeri si prítomní
pochutili na kvalitnom slovenskom
víne, ktoré na toto
stretnutie poskytol
Generálny konzulát

ročník 57

SR v Krakove. Diskusia, ktorá sa pomaly rozbehla, sa niesla v hodnotení roka uplynulého, a v plánovaní roka nadchádzajúceho. Medzi hosťami nechýbal ani Piotr Boroń,
bývalý poslanec poľského snemu, inak profesor histórie
a milovník kultúry. Mlstné jazýčky si pochutili taktiež na
vynikajúcich cukrovinkách krajanky Anny Šoltýsovej, ktorá
pravidelne obohacuje krakovské stretnutia svojím kuchárskym umením.
S dobrým pocitom na duši sa hostia pomaly rozchádzali do svojich domácností. Tradícia novoročno-vianočných
stretnutí u nášho pána farára už na trvalo vošla do kalendára krakovských krajanov, a preto sme radi, že ani tento
rok nebol výnimkou. Hostiteľovi ďakujeme za pekný večer
strávený v krajanskom kruhu a nepochybujem, že všetci,
ktorí zavítali na tohoročné stretnutie, sa tešia už na to budúcoročné.
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Pripomenieme si v roku 2015
autor Milica Majeriková-Molitoris
90. VÝROČIE podpísania československo-poľskej dohody
Dňa 23. apríla 1925 bola vo Varšave podpísaná dohoda medzi Československom a Poľskom o otázkach právnych
a finančných, upravujúca záležitosti vyplývajúce z rozhodnutia veľvyslancov zo dňa 28. júla 1920, ktorým boli pripojené
o.i. obce severného Spiša a hornej Oravy k Poľsku. Riešila najmä problematiku štátneho občianstva obyvateľov bývalého
plebiscitného územia, amnestie činov vykonaných počas plebiscitu, ochrany menšín, spisovej rozluky, likvidácie majetku,
úpravu penzijných záväzkov samosprávnych zamestnancov, Sliezske úverové ústavy, úpravu pohľadávok a peňažných
záväzkov, vydávanie depozitov a postup pri sporných prípadoch.

1925

70. VÝROČIE pripojenia severného Spiša a hornej Oravy k Poľsku
Začiatkom mája 1945 ovplyvnila udalosti na Spiši a Orave situácia na Tešínsku, ktoré v dňoch 3. až 5. mája 1945
obsadila Červená armáda. Keďže Tešínsko bolo počas vojny pod priamou nemeckou správou v Ríši a taktiež stále
neexistovala československo-poľská zhoda ohľadom hranice, vynárala sa otázka, kto bude spravovať Tešínsko po
prechode frontu. Preto sa československá vláda rozhodla k ráznemu kroku, avšak nie v samotnom Tešínsku, ale na
slovensko-poľskej časti hranice. Ešte v ten istý deň, keď Červená armáda definitívne eliminovala nemecké vojská na
Tešínsku, teda 5. mája, rozhodla československá vláda na svojom rokovaní v Košiciach o odovzdaní území severného
Spiša a hornej Oravy Poľsku podľa stavu spred Mníchova, pričom si nekládla žiadne podmienky, len zdôraznila slovenský charakter týchto území. Diplomatický odkaz tohto aktu bol zrejmý – Československo je ochotné vrátiť sa
k predmníchovským hraniciam aj napriek evidentnému odporu slovenského obyvateľstva na Spiši a Orave a taký istý
krok očakáva z poľskej strany aj napriek možným protestom poľského obyvateľstva na Tešínsku. Dňa 17. mája vyslala
Slovenská národná rada svojho podpredsedu majora Milana Poláka, aby odovzdal spomínané územia Poľsku. Protokol
ustanovujúci na Spiši a Orave predmníchovské hranice bol podpísaný 20. mája 1945 v Trstenej.
70. VÝROČIE ukončenia druhej svetovej vojny
V máji 1945 sa takmer po piatich rokoch bojov skončila druhá svetová vojna v Európe.
Porazené Nemecko podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu so západnými spojencami už
7. mája v Remeši, keďže však nebol prítomný žiadny vyšší oficiálny predstaviteľ Sovietskeho zväzu, opakoval sa tento akt znovu 8. mája. Za Nemecko kapituláciu podpísal Wilhelm
Keitel, Hans Georg von Freiburg a Hans Jürgen Stumpff, za ZSSR Georgij Žukov, za USA
Carl A. Spaatz, za Veľkú Britániu Arthur Tedder, za Francúzsko Jean Marie de Lattre de
Tassigny. Na druhý deň, teda 9. mája, nadobudla kapitulácia platnosť.
Podpísanie kapitulácie

70. VÝROČIE založenia Národnej rady odtrhnutých obcí hornej Oravy
Po pripojení severospišských a hornooravských obcí k Poľsku bolo jedným
z prvých opatrení okresného novotarského starostu nariadenie o rozpustení
zvolených Miestnych národných výborov (MNV), odvolaní ich predsedov, na
ktorých miesta boli dosadení vojtovia a richtári poľskej národnosti, a vyhos
tení slovenských učiteľov. Odvolaní predsedovia a tajomníci oravských MNV sa
28. júna 1945 zišli v Jablonke a vytvorili Národnú radu odtrhnutých obcí hornej Oravy,
ktorá: „keďže bola zvolená predstaviteľmi Národných výborov zo všetkých obcí, ktoré
výbory zvolil sám tunajší ľud, je jedine oprávnená zastupovať záujmy všetkých občanov – Slovákov z odtrhnutých slovenských obcí Hornej Oravy“. Za svoj hlavný cieľ si
stanovili „starať sa všemožne o to, aby vôli občianstva, dostať sa k ČSR, bolo vyhovené“
a v prípade, že sa to nepodarí, postarať sa o presídlenie slovenského obyvateľstva na
územie Slovenska. Za predsedníčku a zároveň pokladníčku bola jednohlasne zvolená
rodáčka z Jablonky a miestna učiteľka Ľudmila Verčeková, za podpredsedu obchodník z Jablonky Ján Rafáč a za tajomníka predseda MNV v Pekelníku Ján Florek. Členmi
sa stali všetci ostatní odvolaní predsedovia a tajomníci oravských MNV. Počas svojho
fungovania v Poľsku spísali žiadosť o pripojenie k ČSR i protest proti vypovedaniu
slovenských učiteľov. Po udalostiach v Podvlku sa presťahovali na Slovensko, kde sa
podieľali na pomoci utečencom a presídľovacej akcii obyvateľov z k Poľsku pripoŽiadosť Národnej rady o pripojenie
jených
obcí do Československa.
k ČSR
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
70. VÝROČIE znovuobnovenia spišsko-oravskej otázky
Blížiaci sa koniec druhej svetovej vojny znamenal opätovné otvorenie otázky prináležitosti severného Spiša a hornej
Oravy. Hoci už vo februári 1945 sa miestne obyvateľstvo v 98% vyjadrilo za zotrvanie pri Slovensku, resp. v obnovujúcej
sa Československej republike, usilovala sa poľská strana o nastolenie predvojnovej štátnej správy, keď 15. februára
vydal krakovský vojvoda Kazimierz Pasenkiewicz nariadenie zaviesť v obciach severného Spiša a hornej Oravy poľskú
administratívu, a to vrátane obcí, ktoré anektovalo Poľsko v roku 1938. Táto snaha pre odpor obyvateľstva skončila
fiaskom a znamenala začiatok dlhotrvajúceho sporu medzi miestnymi obyvateľmi a poľskými orgánmi.

5

70. VÝROČIE petícií za pripojenie Spiša a Oravy k Československu
Dňa 7. apríla 1945 odišla do Košíc trojčlenná delegácia predstaviteľov hornej Oravy, aby lobovala v prospech zotrvania
hornej Oravy v Československu. Členmi tejto delegácie boli: rodáčka a miestna učiteľka z Jablonky Ľudmila Verčeková,
starosta Chyžného Karol Kadlubiak a predseda Miestneho národného výboru v Orávke Ignác Kučkovič. Počas svojho
pobytu v Košiciach boli prijatí prezidentom Edvardom Benešom, predsedom vlády Zděnkom Fierlingerom, ministrom
financií Vavrom Šrobárom, predstaviteľom Povereníctva vnútra Karolom Rebrom i podpredsedom vlády a predsedom
Demokratickej strany Jánom Ursínym. O dva týždne neskôr, 21. apríla, navštívila prezidenta Beneša aj delegácia spišských
obcí, aby mu odovzdala Memorandum, v ktorom jednotlivé inkorporované spišské obce žiadali, aby boli rozhodne pričlenené k Československu. O deň neskôr sa na Memorande, v ktorom sa konštatovalo, že 90 až 95% obyvateľov hornej
Oravy je slovenskej národnosti a chce náležať do ČSR, uzniesli tiež zástupcovia hornooravských obcí. Túto skutočnosť
dosvedčovali pripojené petície zo všetkých hornooravských obcí datované na dni od 19. do 22. apríla 1945. Prezident
Beneš sa však vyjadril v tom zmysle, že „oběti jsou nutné“, čo predznamenávalo ďalšie riešenie spišsko-oravskej otázky.

1945

70. VÝROČIE založenia Oslobodzovacích výborov hornej Oravy
a severného Spiša
Po pripojení spišských a oravských obcí k Poľsku vznikali po 20. máji
1945 v USA Oslobodzovacie výbory pre Spiš a Oravu (American Liberation
Committee for Spis and Orava) s centrálnym komitétom v Pittsburgu. Taktiež na Slovensku vznikli pod patronátom utečencov zo spomínaných obcí
a regionálnych činiteľov v septembri 1945 Oslobodzovací výbor v Trstenej a
10. októbra 1945 v Spišskej Starej Vsi Oslobodzovací výbor severného Spiša.
Za svoj cieľ si stanovili opätovné pripojenie spišských a oravských obcí ku
Slovensku, bezprostrednú pomoc spočívajúcu najmä v zásobovaní a ubytovaní utečencov a sledovanie politického, hospodárskeho i kultúrneho
položenia slovenského obyvateľstva v obsadených obciach.

Predstavitelia Oslobodzovacieho výboru v Chicagu
na čele s Valentínom Bizubom z Tribša

70. VÝROČIE ozbrojeného povstania v Podvlku
Obsadzovanie severného Spiša a hornej Oravy poľskými jednotkami sa nezaobišlo bez
množstva konfliktov a vzbúr. K najväčšiemu povstaniu došlo v hornooravskej obci Podvlk
v dňoch 2. až 4. júla 1945. Podnetom bol nesúhlas miestneho obyvateľstva s pripojením
k Poľsku, posilnený zobratím miestneho kňaza za rukojemníka a rabovaním v okolitých obciach. Dňa 2. júla zaútočili Oravci na poľských milicionárov v Podvlku, pričom boli zajatí štyria
Slováci a zastrelený Ján Zonzel z Podsrnia. Následne sa začali schádzať Oravci z celého okolia
a v noci 4. júla ich asi tristo opätovne zaútočilo na poľskú podvlčiansku stanicu. Poľskí milicionári sa ukryli vo veži kostola, kde sa mohli lepšie brániť. Keď im však došla munícia, vzdali
sa. Výsledkom prestrelky bolo množstvo ranených a traja mŕtvi poľskí milicionári. Ostatní boli
za veľkého hnevu prizerajúceho sa davu vyzutí, odzbrojení a odvedení do Malej Lipnice, kde
ich prevzali vojaci Červenej armády.

Ján Zonzel z Podsrnia bol jednou z obetí podvlčianskeho konfliktu

70. VÝROČIE založenia Gminnej národnej rady v Jablonke
Z iniciatívy predsedu Okresnej národnej rady (Powiatowa Rada Narodowa) v Novom Targu Leona Leju sa 28. júla
1945 uskutočnilo v Jablonke založenie Gminnej národnej rady (Gminna Rada Narodowa). Jej súčasťou sa spočiatku stali
všetky pripojené oravské obce. Začiatkom septembra však boli opäť rozčlenené do troch gmín podľa predvojnového
stavu. Podsrnie a Harkabúz pripadli do gminy Raba Wyżna a Bukovina, Podsklie a Pekelník do gminy Odrowąż. Ostatné
oravské obce zostali v gmine Jablonka.
ročník 57

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

13

ČRIEPKY Z HISTÓRIE
70. VÝROČIE inkardinovania spišského a oravského dekanátu
do krakovského arcibiskupstva
Dňa 1. novembra 1945 bolo 18 farností severného Spiša a hornej Oravy inkardinovaných do krakovského arcibiskupstva, a to na základe dekrétu poľského prímasa Augusta Hlonda z 21. októbra 1945, vydaného z poverenia Svätej
Stolice, v ktorom stanovil, že od 1. novembra jurisdikcia nad spomínanými farnosťami patrí krakovskému arcibiskupovi.
Ešte ten istý mesiac dostali slovenskí duchovní príkazy na vysídlenie, pričom svoje pôsobiská mali opustiť do 6. decembra
daného roku.
70. VÝROČIE začiatku presídľovacej akcie do Československa
Dňa 12. augusta 1945 sa v Sklenom začala presídľovacia akcia
utečencov z obcí hornej Oravy, ktoré pripadli Poľsku. Akciu organizovala Národná rada utečencov z hornej Oravy za pomoci Povereníctva
pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu. Do 20. januára 1947
prešlo cez záchytné miesto v Sklenom viac ako 1200 slovenských rodín
z Oravy, ktoré boli osídlené najmä na južnom Slovensku. Celkovo sa
z k Poľsku pripojených spišských a oravských obcí vysťahovalo viac ako
6000 obyvateľov, čo predstavovalo takmer jednu štvrtinu miestneho
obyvateľstva. Časť z nich sa po upokojení situácie vrátila.

1945

Utečenci v Československu

40. VÝROČIE úmrtia Jána Strelca
Dňa 28. novembra 1975 zomrel zbormajster, pedagóg, prvý rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave,
hudobný kritik, rodák z Kacvína Ján Strelec. Študoval najskôr v Spišskej kapitule, ale nakoniec sa rozhodol pre hudbu
a vyštudoval dirigovanie a spev na konzervatóriu v Prahe i hudobnú vedu a slavistiku na Filozofickej fakulte Karlovej
univerzity. V roku 1916 sa vrátil na Spišskú kapitulu, kde pôsobil ako pedagóg na učiteľskom ústave. Po troch rokoch odišiel do Bratislavy, nakrátko na pedagogickú fakultu do Trnavy a späť do Bratislavy, kde pôsobil na Hudobnej
a dramatickej akadémii a na Štátnom konzervatóriu. Bol organizátorom, zakladateľom a prvým rektorom Vysokej
školy múzických umení v Bratislave, neskôr prorektorom a vedúcim Katedry spevu a opernej reprodukcie. Prednášal
dirigovanie zboru, dejiny hudobnej výchovy a hlasovú výchovu. Bol zbojmajstrom Spevokolu bratislavských učiteľov
a neskôr Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Pôsobil aj ako riaditeľ Slovenskej filharmónie. Zaslúžil sa tiež o zrod
a formovanie slovenskej hudobnej kritiky a je autorom viacerých diel z hudobnej metodiky či hudobnej psychológie.

1975

30. VÝROČIE úmrtia Miroslava Iringha
Dňa 28. mája 1985 zomrel účastník Varšavského povstania a aktívny krajanský
činovník Miroslav Iringh. Narodil sa 28. februára 1914 v slovenskej rodine dlhodobo
usadenej vo Varšave, kde z politických dôvodov v dobe najkrutejšej maďarizácie ušiel
jeho otec Stanislav. Spolu s ním sa prihlásil do Légie Čechov a Slovákov v Poľsku,
pričom otec po vypuknutí II. svetovej vojny zahynul pri obrane Varšavy. Miroslav prešiel
do ilegality a pod krycím menom „Stanko“ bol v rokoch 1942 – 1944 predsedom
konšpiračného Slovenského národného výboru vo Varšave a veliteľom 535. čaty Slovákov Krajinskej armády, ktorá sa ako jediná inonárodná – nepoľská čata zúčastnila
Varšavského povstania. Za svoju odbojársku činnosť bol vyznamenaný Dôstojníckym
krížom Radu obrodenia Poľska, radom Virtuti Militari, dvakrát Krížom chrabrosti Slovenský pluk vo Varšavskom povstaní
Poľskej republiky a ďalšími vyznamenaniami. V súčasnosti je po ňom vo varšavskom
Czerniakove pomenované námestie. Miroslav Iringh sa taktiež veľmi zaslúžil o rozvoj krajanského hnutia v Poľsku. V roku
1957 bol spoluzakladateľom Spoločnosti kultúrno-sociálnej Čechov a Slovákov v Poľsku, členom jej prípravného výboru, aktívnym spolupracovníkom krajanského časopisu Život a redaktorom CAF (Ústrednej fotografickej agentúry) vo Varšave.
V roku 2007 bol in memoriam vyznamenaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom Radom Ľudovíta Štúra II. triedy – za
významné zásluhy o ľudské práva v boji proti fašizmu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Je pochovaný
na varšavskom cintoríne Powązki.
30. VÝROČIE zmeny názvu na Sociálno-kultúrnu spoločnosť Čechov a Slovákov v Poľsku
Dňa 26. novembra 1985 bola rozhodnutím Úradu mesta Krakov pod číslom SA.II.6010-4/85
potvrdená zmena štatútu a vpísaný nový názov organizácie združujúcej slovenskú menšinu
v Poľsku. Nová organizácia sa nazývala Sociálno-kultúrna spoločnosť Čechov a Slovákov v Poľsku
(Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce) a mala sídlo v Krakove. Pod
týmto názvom fungovala do roku 1995, kedy bolo na celoštátnom zjazde rozhodnuté o zmene
názvu na Spolok Slovákov v Poľsku (Towarzystwo Słowaków w Polsce).
14
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Početne zhromaždení starí rodičia vo Vyšných Lapšoch pozorne sledujú príbeh o narodení Ježiška

Pocta starým rodičom
autor Dorota Moś

V januári si pripomíname Deň starých rodičov. Tradične vo
všetkých škôlkach a na základných školách na Spiši i Orave vnuci
pripravujú kultúrne programy pre svoje babičky a dedkov a majú
tiež prichystané vlastnoručne vyrobené darčeky, ku ktorým
pripájajú roztomilé blahopriania, napr.:
Babka a dedko, to sú tí najlepší ľudia na svete.
Ach, oni ti pomôžu vo všetkom.
Babka to je poklad svetov,
kráľovná všetkých kvetov.
Dedko to je poklad náš,
kráľovič všetkých krás,
a keď niečo chceš, tak im to rozpovieš!
Majú nás veľmi radi
a sme s nimi dobrými kamarátmi.
Ďakujeme im za všetko!

Ako trávia čas vyšnolapšanskí starí rodičia?

Babička a dedo tiež mali bezstarostné detstvo, aj keď
nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne
a roztomilé. Neskôr to detstvo vystriedalo detstvo ich
detí. Úzkosť a trápenia, každodenný život. Teraz určite
v ich mysliach sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že teraz ich deti majú už svoje vlastné deti. Roky sa míňajú a uprostred starostí i radostí s rôznymi aktivitami si nájdu čas na svoje vnúčatá.

Spomienka na starých rodičov je deň úcty voči ním
a obdiv k starším. Mnohí starí rodičia sa dennodenne podieľajú na výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahradzujú rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť ich
lásku, pohladenie a ich účasť na spoločných hrách.
Starí rodičia prijali pozvanie, aby strávili pár nezabudnuteľných okamihov so svojimi najmilšími vnukmi. Žiaci
základných škôl na Spiši na znak úcty a vďaky pozvali svojich starkých do škôl, kultúrnych domov, klubovní, kde pre
nich pripravili bohatý kultúrny program plný piesní, básní
a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo od
nich dostali a čo pre nich robia a ešte urobia.

Novobeľskí žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka

Scénky z Novej Belej v poľskom a slovenskom jazyku venované starým rodičom

Babička a dedo
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Starým rodičom v Kacvíne
autor Ela Góra
Dňa 21. a 22. januára sú výnimočné dni, a to aj napriek tomu,
že v zimnom období. Práve vtedy ideme s gratuláciami za našimi
starými rodičmi, myseľ a srdce všetkých vnúčat, či sú blízko alebo
ďaleko, uteká za nimi.

V

stredu 21. januára na základnej škole v Kacvíne
pripravili žiaci pre nich slávnostný program s pose- Ženský zákon v podaní DS Omladina. Foto D. Radecká
dením pri čaji, kávičke a chutných koláčikoch. Posedenie spestrilo vystúpenie kapely dedov Andreja Soju na Mare, nech si radšej vezme jej syn richtárkinu dcéru, lebo
harmonike a Jana Pacigu na husliach. Všetci si veselo za- tá je bohatšia. Mara jej uverí, a o svadbe s Aničkou už
nechce počuť. Jano je na Doru kvôli klebetám nahnevaný.
spievali a želaniam i radosti nebolo konca.
Mara a Zuza sa na seba zlostia aj kvôli tomu, u koho by
Anička s Miškom bývali, a aj kvôli tomu, že Zuza hodila Mišov list do ohňa. Jano je nahnevaný na Maru, že verí Doriným rečiam, Dora je totiž „najspoľahlivejším masmédiom“
v dedine. Miško sa medzitým vráti z vojny, Zuza mu ihneď
vynadá, nech si ide za richtárkinou dcérou. Mare príde vo
vzájomnej hádke zle, odpadne a to trochu obmäkčí Zuzino srdce, a prihovorí sa k nej. Anička vyčíta Dore, čo spôsobila. Doru začne trápiť svedomie a rozhodne sa všetko
napraviť. Anička si však všetko s Miškom vyjasní. Mara nakoniec so svadbou súhlasí a súhlasí aj s tým, že budú mladí bývať u Zuzy, no s podmienkou, že im budú pomáhať.
Mara sa zo Zuzou teda uzmieria, Jano je rád, že sa ženy
nakoniec pomerili.
Tajovský v tejto hre venuje pozornosť otázke životných
hodnôt. Zamýšľa sa nad tým, aké nešťastie postihne celú
rodinu, keď sa do popredia pred láskou a dôverou dostaStarí rodičia uprostred vnúčať. Foto B. Schlegel
nú túžba po majetku, sebeckosť, tvrdohlavosť a intrigy.
Dňa 25. januára 2015 oslavy Dňa starých rodičov po- Autor práve tieto vlastnosti nazýva ženským zákonom,
kračovali v miestnom Dome slovenskej kultúry v Kacví- ktorý sa snaží prelomiť múdrosť, nadhľad a dôveru, ktoré
ne. Naši dedkovia a babičky mali možnosť sa kultúrne zosobňuje najstaršia postava v dráme - Jano Malecký. Aupovzniesť. So svojím programom sa predstavil divadelný tor poukazuje na dôležitosť kompromisu, veď neoblomná
súbor „Omladina” zo Zubrohlavy na Orave s divadelným tvrdohlavosť a zarytosť k šťastnému koncu nikdy nevedie.
predstavením „Ženský zákon” popredného slovenského Do popredia vyzdvihuje hodnotu človeka, ale nielen seba
dramaturga Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940). Ten- samého, ako to často robila Mara, pretože toleranciou
to prozaik bol vedúcou osobnosťou druhej vlny sloven- a dôverou sa dá predísť intrigám. Rodiny Maleckých a Jaského literárneho realizmu, a ako dramatik zakladateľom vorových si málo dôverovali, keďže ich dokázali rozhádať
slovenskej realistickej drámy. Jeho hry sú aj v súčasnosti klebety.
Divadelná hra sa všetkým veľmi páčila. Vďaka vynikasúčasťou kmeňového repertoáru slovenských profesionálnych divadiel, vrátane Slovenského národného divadla, júcej interpretácii hercov zo súboru „Omladina“ sa diváci
domácich i zahraničných ochotníckych divadiel. Sú vďačné zasmiali aj vzrušili. Zdalo sa mi, že starí rodičia sa preniesli
na interpretáciu a tematický aktuálne aj dnes a preto aj duchom do čiaš svojej mladosti a téma im bola blízka, veď
žili v časoch, v ktorých sa neraz stretli s rovnakými situáčasto hrávané.
Námet jeho najznámejšej divadelnej hry - už spomína- ciami. A práve honba za majetkom zapríčiňovala veľakrát
nej - „Ženský zákon” tvorí láska Aničky a Miška. Títo dva- nešťastie mladých ľudí. Hostia zo Slovenska nám aj krásne
ja sú do seba zaľúbení a dajú si sľub, že sa vezmú. Miška zaspievali a priniesli so sebou svoje tradičné koláčiky, ktovšak povolajú na vojnu a tak sa rozhodnú povedať o sľube rými sme sa ponúkali. Ďakujeme im za vystúpenie a tešírodičom. Tých však nahnevá skutočnosť, že im o tom ne- me sa na budúce.
V mene miestnej skupiny Spolku Slovákov v Kacvíne,
povedali skôr. Jano, Mišov otec, ich sľub podporuje. Vznikne však otázka, kde budú mladí po svadbe bývať. Ankina ďakujeme organizátorom, hlavne Slovenskému inštitútu
mama Zuza je vdova, a chce, aby ostali pri nej, lebo u nej vo Varšave za finančnú podporu a neoceniteľným zlatým
nebude mať kto robiť. Mišovi rodičia chcú tiež syna doma, žienkam – Daniele a Jozefine za pomoc pri organizácii toho
veď oni tiež starnú. Suseda Dora nahovorí Mišovej mame pekného podujatia.
16
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Deň starých rodičov
V Harkabúze

Dňa 22. januára 2015 sa v požiarnej zbrojnici v Harkabúze uskutočnila slávnosť, ktorú Harkabúzania očakávajú
po celý rok: deň Babky a dedka, spojený s Rodinnou súťažou v spievaní kolied a vianočných piesní. Táto súťaž má
v obci dlhoročnú tradíciu a tento rok sa uskutočnila už po
14. krát. Slávnosť zorganizovali rodičia spolu s učiteľmi
a žiakmi miestnej základnej školy, v spolupráci s Gminným
centrom kultúry v Rabe Wyżnej. Slávnosti sa zúčastnili nielen pozvaní hostia, ale predovšetkým starí rodičia, ktorým
bolo toto podujatie venované. Aj keď sa program musel
neustále prispôsobovať tomu, že chvíľami nebola elektrika, nemalo to žiaden vplyv na radosť zúčastnených.

Tohoročnej súťaže v koledovaní sa zúčastnilo 6 rodín.
Na základe rozhodnutia poroty prvé miesto obsadili rodiny Długopolskich a Szyszkowcov, druhé miesto rodiny
Szarlejovcov a Śmiechovcov a tretie miesto patrilo nakoniec rodine Kierpcových. Vyznamenanie za účasť dostala
rodina Hasanovcov.
Po spoločnom koledovaní žiaci starších tried predstavili
scénku jasličiek nazvanú „Boh vždy prichádza v pravý
čas“, ktorú pripravili špeciálne pre svojich starých rodičov.
Mladší žiaci sa na slávnosti predstavili s divadielkom „Ko-

zucha kłamczucha“. Po spoločnom blahoprianí a zaspievaní „Sto rokov“ sa každý žiak rozbehol za svojimi starými
rodičmi. Keď sa už vnúčatá museli pobrať domov, rodičia
prichystali pre starých rodičov chutné pohostenie, pri ktorom si mohli s radosťou poklebetiť, zaspievať, zatancovať
a schuti sa zasmiať. Tohtoročná slávnosť sa skončila neskoro v noci, čím sa len potvrdilo, že najkrajšie podujatie na
Orave, venované starým rodičom, ako podotýkajú Harkabúzania, je práve tu, v Harkabúze.
(Ilona Traczyk-Bożek)

V Podvlku

Dňa 22. januára t.r. bola na v Združenej škole v Podvlku
zorganizovaná slávnosť pri príležitosti Dňa babky a dedka.
Tento rok na slávnosť zavítalo okolo 90 hostí. Starí rodičia
mohli obdivovať svoje malé ratolesti počas umeleckého
programu, započúvať sa do básničiek i pesničiek, a taktiež si pozrieť divadelné predstavenie pripravené pri tej-

to príležitosti. Následne bolo pre hostí pripravené chutné
občerstvenie, ktoré pripravili rodičia žiakov. Počas spoločného posedenia tieto milé chvíle, počas ktorých sa starí
rodičia mohli pochváliť svojimi šikovnými vnúčatami a taktiež si zaspomínať na svoje školské roky, obohacovala ľudová hudba, ktorá pôsobí pri škole. Pri jej tónoch sa všetci
s radosťou bavili a si aj zaspievali.
(Agata Gacek)

Vo Veľkej Lipnici – v Skočíkoch

Sviatok Deň babky a dedka sa na Základnej škole č. 3
sv. Stanislava Kostku vo Veľkej Lipnici – Skočikoch slávi každoročne 21. januára. Hostia, ktorých pozvali ich vnúčatá,
prišli v hojnom počte. A nielen z Veľkej Lipnice, ale z celej
Oravy, a dokonca aj z Podhalska. Radosti a úsmevu nebolo
konca. Všetky vnúčence sa tešili z prítomnosti svojich staročník 57
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rých rodičov. Po privítaní hostí deti predstavili umelecký
program, ktorý si pripravili na túto príležitosť pod vedením
učiteliek Stefanie Kucekovej, Elżbiety Kozubovej i Emilie
Karlakovej. Žiaci prvých tried sa predstavili s predstavením
„Na straganie” a tretiaci vo farebnom oblečení predviedli
divadielko „Červená čiapočka“. Druháci sa zasa naučili viaceré básne a piesne, ktoré doplnili krásnymi blahoprianiami. Ďalšia časť programu sa niesla v regionálnom duchu.
Piataci a šiestaci si totiž pri tejto príležitosti prichystali
tradičné oravské jasličky.
Veľkou atrakciou programu bola súťaž v anglickom jazyku pre starých rodičov. Na záver všetci žiaci svorne za-

spievali „Sto rokov“ a vnúčatá venovali svojim starým rodičom vlastnoručne pripravené malé darčeky. Na záver je
potrebné dodať, že také pekné popoludnie venované starým rodičom sa podarilo zorganizovať nielen vďaka učiteľom a žiakom, ale taktiež vďaka pomoci zo strany rodičov.

Marii Pilchovej, ktorá srdečne privítala prítomných hostí.
Následne sa všetci žiaci predstavili v umeleckom programe, ktorý si na tento deň pripravili. Ako prví sa predstavili
žiaci nultej a prvej triedy, ktorých pripravila Melania Kulawiak. Ich predstavenie sa starým rodičom veľmi páčilo,
keďže najmladší žiaci vložili do predstavenia všetky svoje
schopnosti i celé srdce. Následne sa predstavili druháci
a tretiaci, ktorí si na túto príležitosť prichystali rad nádherných básní a piesní, ktoré s vďakou zarecitovali starým rodičom, pretože to práve oni si vždy nájdu pre vnúčatá čas.
Pri príprave na vystúpenie deťom pomohli Ewa Główczak
a Maria Pilch.
Na záver svoj herecký talent predviedli najstarší žiaci,
teda štvrtáci, piataci a šiestaci, ktorí sa predstavili v scénke „Vianočný príbeh“. Žiaci v ňom spracovali náročnú
tému o dôsledkoch samoty, neraz zapríčinenej egoizmom
a chamtivosťou. Poukázali v ňom na potrebu vzťahov, vzájomnej pomoci a možnosti vnútornej premeny človeka. Záver patril dvom nadaným piatačkám, ktoré zaspievali pre
starých rodičov v sprievode huslí dve veľmi pekné piesne.
Starým rodičom sa prichystaný program veľmi páčil,
a tak svoje vnúčence obdarovali nielen vrelým potleskom,
ale i mnohými objatiami a slovami vďaky. Potom si spolu
všetci pochutili na sladkých dobrotách, ktoré prichystali
pri tejto príležitosti mamy.
Milovaným babičkám a dedkom pri tejto príležitosti ešte raz prajeme len tie najkrajšie chvíle v živote, aby
mohli byť vždy hrdí na svojich vnukov rovnako ako práve
počas dňa babky a dedka.
(Agata Król)

(E.R.)

V Jablonke – Boroch

Aj keď je január zimným mesiacom, počas ktorého je
najviac práve tých chladných dní, nájdu sa medzi nimi dva
dni, ktoré hrejú pri srdci. Tieto dni sa spájajú s Dňom babky a Dňom dedka, lebo práve starí rodičia patria popri rodičoch k tým najdôležitejším osobám v živote dieťaťa.
Veď nikto neupečie tak dobrý koláčik ako babička,
a nikto iný nie je tak zručný ako dedko. Pre starých rodičov
sú vnúčatá najdôležitejšie. Sú trpezliví, dobrí, láskaví a veľmi skúsení. Preto, ako každý rok, žiaci a učitelia Základnej
školy v Jablonke – Boroch pripravili pri tejto príležitosti
veľmi peknú slávnosť. Úvodné slovo patrilo pani riaditeľke
18

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

2/2015

KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Koncert kolied v Jurgove

V nedeľu 4. januára 2015 sa vo farskom kostole v Jurgove a v Čiernej Hore uskutočnil koncert kolied. Bola to už
ďalšia tohto typu akcia vo farnosti, ktorú pripravil dp. kaplán Łukasz Czarnik a mládež zo združenia katolíckej mládeže v obidvoch obciach. Farníci a hostia si mohli vypočuť
krásne poľské, slovenské, anglické koledy, ako aj vianočné
piesne a jurgovské koledy. Speváckemu zboru prihrávala
dievčenská ľudová kapela, ktorá patrí do združenia katolíckej mládeže. Iniciátorom koncertu v jurgovskej farnosti
je farár vdp. Stanisław Malarz. Príprava takéhoto koncertu
je veľmi náročná a vyžaduje obrovskú angažovanosť, preto veľká vďaka patrí kaplánovi Łukaszowi, ako aj všetkým,
ktorí sa do tejto akcie zapojili. (sp)

Diskotéka v Kacvíne

Šťastné detstvo a búrlivá mladosť sa chcú vyšumieť.
A kde je lepšie stratiť trošku energie a kalórii, ako na diskotéke? Aj tento rok sa 17. januara v Dome slovenskej
kultúry v Kacvíne konala vianočno-karnevalová diskotéka
pre všetkých účinkujúcich v jasličkovom predstavení na
oblátkovom stretnutí, ktoré bolo týždeň skôr. Ťažká práca a hodiny nácvikov boli docenené. Všetci si niečo zajedli a v dobrej nálade strávili sobotňajší večer. Dúfajme, že
budú mať chuť do práce aj na budúce. (eg)

predviedli regionálne vianočné zvyky. Hostiteľom tohto
podujatia bol akademický folklórny súbor „Młode Podhale“, ktorý pozval FS „Czardasz“ z Nedece na Spiši a FS
„Orawiacy“ z Veľkej Lipnice na Orave. (dm)

Prezentácia nového CD z Jurgova

Dňa 31. januára t.r. sa v reštaurácii v lyžiarskom stredisku Havraň v Jurgove konala promócia CD nosiča Jurgovskej kapely. Je to výsledok projektu s názvom: Nahranie
platne so spišskou hudbou „Na Jurgove veselo…” (poľ.
Nagranie płyty z muzyką spiską „Na Jurgowie wesoło…”)
v rámci malých projektov z Programu rozvoja vidieckych
oblastí na roky 2007-2013. Na propagačnej akcii sa zúčastnili: vojt gminy Bukowina Tatrzańska Stanisław Łukasz
czyk, predseda Zväzu Podhalan Andrzej Skupień, predseda
okresnej rady Tatrzanského okresu Edward Tybo, riaditeľ
Bukowiańského centra kultúry v Bukowine Tatrzańskej
Bartłomiej Koszarek, predseda Komisie osvety, kultúry
a športu v gmine Bukowina Tatrzańska Marian Kikla, richtárka obce Jurgov Marta Sołtys, riaditeľka Základnej školy
v Jurgove Bogumiła Ciągwa, jurgovský farár vdp. Stanisław
Malarz, predseda spoločnosti Hawrań Józef Milan Modła,
vďaka ktorému sa toto podujatie mohlo konať v reštaurácii na lyžiarskom stredisku, a ďalší.
Pred vystúpením odzneli gratulácie z úst riaditeľa
Bukowianského centra kultúry, ktorý poprial mnoho úspechov ľudovej kapele i folklórnemu súboru a vyjadril radosť
z toho, že mladí stoja neustále na stráži svojich spišských
tradícií. Pri tejto príležitosti sa divákom predstavil FS z Jurgova. Zároveň folklórny súbor aj spolu s kapelou pripravil
pre hostí regionálne jedlá, na ktorých si mohli pochutiť
návštevníci počas programu. (dm)

„Godny cas” v Novom Targu

Dňa 18. januára t.r. sa v Mestskom kultúrnom dome
v Novom Targu uskutočnil koncert s názvom „Godny cas“,
počas ktorého folklórne súbory z Oravy, Spiša a Podhalia

ročník 57
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Novobelské jasličky

Dňa 18. januára t.r. uviedli žiaci zo Základnej školy v Novej Belej v miestnom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej
scénku Jasličky, po ktorom vdp. Tadeusz Korczak pozval na
faru dôchodcov na oblátkové stretnutie. (dm)

Na poľane pod Okulnym

Dňa 1. februára v požiarnej zbojnici v Jurgove predstavil detský folklórny súbor rodičom nový program – detské
hry s názvom „Na poľane pod Okulnym“. Súbor vystúpil
prvýkrát s novými členmi, ktorí nastúpili do súboru tento školský rok. Detský folklórny súbor z Jurgova nacvičuje
Judyta Ptak. (dm)

Stretnutie

Vlani sa nám naskytla možnosť stretnúť sa s našimi
priateľmi z Austrálie a spolu s nimi aj s veľmi významným
hercom Jerzym Stuhrom a jeho manželkou Barbarou. Počas rozhovoru nás tento známy poľský herec výrazne podporil v pestovaní našej kultúry, podčiarkol význam našej
činnosti, aby naše slovenské slovo neupadlo do zabudnutia. Počas nášho rozhovoru poukázal na to, že poznatky
o našej minulosti sa zachovajú len vtedy, ak si ju budeme
môcť pripomínať a spoznávať ju a zároveň ju sprístupňo-

novovyasfaltovaná cesta z centra obce na Studžanky. A už
sa realizuje ďalšia investícia na Studžonkach – kanalizácia.
Dúfam, že Orávka sa bude takto rozvíjať aj naďalej. (žf)

Novoročný koncert FS Zelený javor

FS Zelený javor každoročne pozýva Krempašanov, ale
i hostí z okolia na Novoročný koncert, počas ktorého sumarizuje svoju činnosť za uplynulý rok. Tohtoročný sa
uskutočnil 31. januára. Všetkých prítomných privítala pri
tejto príležitosti vedúca súboru a zároveň choreografka
Mária Wnęk. Postupne sa so svojím programom prestavili
všetky tanečné skupiny počnúc od najmladších škôlkarov,
cez súbor „Mali tonecnici“, „Javorinky“ až po „Zelený javor“. Keďže Krempašania už veľmi dobre poznajú svojich
tanečníkov a veľmi dobre vedia, aké kúsky ich mládež dokáže na scéne povystrájať, členovia súboru si pre nich pripravili krásne prekvapenie v podobe humornej scénky Ako
vyliečiť chorobu Homo sapiens?, v ktorej sa predstavila
skupinka Oldboyov. Diváci ich zmysel pre humor odmenili
dlhým potleskom. Počas koncertu si zasa mladší členovia
spomenuli na svojich starých rodičov a keďže Deň babky
a dedka bol len niekoľko dní skôr, odovzdali im darčeky
a k tomu im ešte zaspievali známe „100 rokov“. (fp)

vať ďalším pokoleniam. Pokiaľ si v pamäti my ako rodičia
a starí rodičia zachováme obrazy historických skutočností,
naše deti sa budú môcť veľa od nás dozvedieť. Je len na
nás, aby sme vštepili do mysle mladých záujem o to, čo
bolo, aby sa zaujímali o svoju minulosť, kultúru, aby pamätali na svoj pôvod. Sama si spomínam na svoj mladý vek,
a veľmi mi je ľúto, pretože by som sama chcela vedieť viac,
ale už sa nemám koho opýtať. Obzerám sa za rokmi, ktoré
boli naplnené veselým životom na dedine, a bolí ma, že
mladí nemajú záujem o zachovanie kultúrnych hodnôt do
ďalšej budúcnosti. (gp)

Nová cesta na Studžanky v Orávke

Orávka je síce malá dedinka, ale v nej sa neustále niečo deje. Za posledné roky sa obec veľmi rozvíja. Pôsobia
tu dva regionálne súbory. Jeden pôsobí už dlhší čas, a ten
druhý, ktorý sa nazýva „Koliba“, je nový. Dňa 13. decembra 2014 bola v obci malá slávnosť. Otvorená totiž bola
20
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Oblátkové stretnutie krajanov z Jurgova, Čiernej Hory a Repísk
autor Anna Šoltýsová
Na začiatku nového roka sa v niektorých miestnych skupinách
konajú oblátkové a novoročné stretnutia pre krajanov. Je to jedna z mála možností prísť a spoločne sa porozprávať. Rozptýliť sa
a zabudnúť na svoje ťažkosti i starosti každodenného života. Je
to veľmi potrebné v dnešnej uponáhľanej dobe, aby ľudia pobudli takto v spokojnosti a nadobudli nové sily, ktoré sú nám vždy
veľmi potrebné. Takto sa vytvára aj svojrázny pocit spolupatričnosti a vzájomnej podpory vo veciach spojených s dedovizňou
otcov.

J

ednou z miestnych skupín SSP, ktorá každoročne organizuje takéto stretnutie pre svojich krajanov, je jurgovská miestna skupina. Keďže je to spoločná farnosť
s Repiskami-Bryjovým Potokom a Čiernou Horou, pozývajú aj krajanov z týchto dvoch miestnych skupín. Tento
raz sa tradičné oblátkové stretnutie uskutočnilo v jurgovskej požiarnej zbrojnici po hodoch na svätého Sebastiána,
v nedeľné popoludnie 25. januára 2015.
Na úvod všetkých zhromaždených privítal predseda
MS SSP v Jurgove Jozef Vojtas a neskôr odovzdal slovo
žiakom zo základnej školy v Jurgove, ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka, aby uviedli svoj program.
Predstavili sa vianočnými koledami a novoročnými vinšmi.
Nechýbali ani želania pre starých rodičov k ich sviatku.
Vystúpenie žiakov spestrila mladá jurgovská kapela, ktorú vedie a nacvičuje Małgorzata Matys. Zatiaľ sú to samé
dievčatá, ale už sa pracuje na tom, aby sa toto dievčenské
zastúpenie posilnilo o chlapcov. Zahrali nám koledy, ako aj
slovenské a jurgovské melódie. Za svoje vystúpenie boli žiaci odmenení dlhotrvajúcim potleskom prítomného publika.
Napokon účinkujúcim v programe žiakom poďakoval predseda J. Vojtas a poprosil prítomného farára S. Malarza, aby

Stretnutie spestrili žiaci
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Prítomní krajania

sa prihovoril zhromaždeným a požehnal oblátky, ktorými sa
podelia. Krajania si priali veľa zdravia, božieho požehnania,
radosti a aby sa opäť o rok mohli stretnúť v takejto alebo aj
bohatšej zostave tu v zbrojnici.
Na stretnutie prišli pozvaní hostia: miestny farár
vdp. S. Malarz, kaplán vdp. Ł. Czarnik, obvodný predseda
SSP na Spiši F. Mlynarčík a predseda MS SSP v Repiskách –
Bryjovom Potoku J. Kurčak.
Súce jurgovské gazdinky pripravili malé pohostenie
a občerstvenie, ktoré už putovalo na stoly. Pri poháriku
dobrého vínka, koláčikoch a ďalších dobrôtkach sa rozprúdili živé diskusie o všetkom, čo trápi krajanov, aj v ich osobnom živote. Spoločne si tiež zaspievali slovenské ľudové
pesničky.
Veselosť a dobrá nálada sa niesla celým stretnutím
a napokon si ju krajania odniesli spolu so sebou do svojich
domácností, aby ich sprevádzala po celý rok.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave
a organizácií stretnutia. Ich úsilie vyúsťuje do našej radosti
stretávať sa spolu.

Delenie sa oblátkou a blahopriania
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Novoročné stretnutie krajanov v Krempachoch
autor Dorota Moś
foto D. Moś, F. Paciga, Kajot
Skončil sa advent, prišli Vianoce a po Vianociach karnevalové
obdobie. Čas radosti a zábav. Popri zhone každodenného života je
dobré občas vyjsť z domu von a stretnúť sa so známymi, kamarátmi
a stráviť s nimi príjemne čas.

K

rajanská komunita v Poľsku, na Spiši, si v niektorých
spišských obciach tradične organizuje pre krajanov oblátkové či novoročné stretnutia. Jednou z aktívnejších
skupín je práve krempašská, ktorá už dlhšiu dobu organizuje tieto stretnutia. Tento rok sa Slováci a priatelia Slovákov stretli 17. januára v miestnom Kultúrnom dome. Tieto
stretnutia sú pre krajanskú komunitu veľmi dôležité, pretože sa stretávajú všetky generácie, ktoré sa spoločne integrujú najmä pri spoločnom speve slovenských pesničiek. Práve
na takýchto podujatiach vidieť ducha súdržnosti slovenskej
komunity. Staršia generácia odovzdáva mladšej najkrajšie
bohatstvo slovenskej kultúry v podobe slovenských ľudových pesničiek a tancov.
Úvodné slovo patrilo predsedníčke Monike Pacigovej,
ktorá privítala všetkých prítomných, vrátane hostí, ktorí prijali pozvanie. Novoročného stretnutia sa zúčastnil podpredseda SSP Dominik Surma s manželkou, gen. tajomník ÚV

Predsedníčka Monika Pacigová
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Gen. tajomník Ľudomír Molitoris
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SSP Ľudomír Molitoris, podpredseda gminnej rady Gminy
Nowy Targ Jozef Lorenc, predseda Obvodného výboru SSP
na Spiši František Mlynarčík s manželkou, vdp. Jozef Bednarčík, richtár obce Jozef Pietraszek, riaditeľka Kultúrneho
domu Mária Krzysztofeková, hudobník Józef Pierzga a jeho
spevokol, ľudová kapela Daniela Damera a členovia FS Zelený javor.
Začiatkom roka obyčajne hodnotíme, čo sa nám podarilo zrealizovať z našich plánov a čo naďalej ostalo len plánom
pre budúcnosť. Pozerajúc späť na činnosť MS SSP v Krempachoch za uplynulé obdobie, ako povedala predsedníčka
M. Pacigová, podarilo sa ju naplniť na sto percent, z čoho sa
nesmierne tešia. Do nového roka majú taktiež veľa plánov
a dúfajú, že všetky dostanú reálnu podobu, čo im aj želáme.
Predsedníčka oboznámila všetkých zhromaždených
s podujatiami, ktoré zorganizovala miestna skupina v Krempachoch v roku 2014 a s obecnými podujatiami, do ktorých
sa miestna skupina zapojila. Boli to o.i.: Ostatki – Fašiangy,
zúčastnila sa XII. zjazdu SSP, usporiadali Ondrejskú zábavu
pre deti a mládež, ktorá navštevuje hodiny slovenského
jazyka, v predvianočnom období zasa spolu s deťmi piekli
a zdobili medovníky. Toto pečenie prinieslo deťom mnoho
radosti, bola to jedna z najvydarenejších akcií.
Monika Pacigová pri tejto príležitosti poďakovala celému
výboru MS za podporu a pomoc pri príprave všetkých podujatí. Vyjadrila nádej, že podujatia, ktoré sa organizujú pre
deti, rozvíjajú ich záujmy, záľuby a samozrejme popri tom aj rozvíjajú znalosť slovenského jazyka.
Neskôr sa slova ujal gen. tajomník
Ľ. Molitoris a tiež potvrdil, že MS v Krempachoch je najaktívnejšia, vždy sa možno
na ňu spoľahnúť. Poďakoval sa celej MS
a poprial všetkým veľa úspechov v novom roku.
Po úvodných slovách sa začal kultúrny program. Vystúpil spevokol
s krásnymi slovenskými koledami.
Po ich vypočutí a spoločnom speve
M. Pacigová poďakovala J. Pierzgovi
a s úctou vyjadrila vďaku za to, že ne-

Žiačky v scénke o športovaní
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Prihrávala ľudová kapela zo Slovenska

Vystupujú členovia FS Zelený javor

ustále dokáže rozvíjať záľubu k spevu u detí a mládeže,
a to v každom jazyku a za túto námahu, ako poďakovanie
bol J. Pierzgovi udelený diplom uznania. Program spríjemnili prítomným aj členovia FS Zelený javor rezkými slovenskými tancami a na koniec žiačky Dagmara Dluhá a Viktória Taziková pripravili prekvapenie a predstavili humornú
scénku o moderných športoch. V programe vystúpila aj
ľudová kapela Daniela Damera zo Slovenska, ktorá prihrávala počas celého stretnutia. Túto kapelu si bolo možné
vypočuť vďaka podpore Slovenského inštitútu vo Varšave,
ktorý prizval kapelu medzi krajanov, za čo mu miestna skupina vyjadruje poďakovanie.
Neskôr bol čas na rozhovory, spev a tanec. Príjemná zábava trvala do neskorého večera. Krajania sa rozchádzali
trochu s ľútosťou, že musia čakať rok, aby sa takto spoločne
opäť stretli.

Čestní hostia podujatia
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Zúčastnení krajania

Vo víre tanca
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
Anna Rău-Lehotská

Zahraničná Slovenka žijúca v Nadlaku v Rumunsku, kde tvorí svoje krátke prózy,
básne, krátke prózy pre deti a takto vypovedá o obklopujúcej ju skutočnosti, svojich pocitoch a životných skúsenostiach. Na našich stránkach prezentujeme výber
z jej poviedok z knihy Voľný kúsok priestoru, ktorá vyšla v roku 2011 vo Vydavateľstve Ivana Krasku v Nadlaku v rámci edície Pôvodná tvorba.
Povolaním je učiteľka a vyučuje fyziku na Lýceu Jozefa Gregora Tajovského
v Nadlaku v Rumunsku a zároveň pracuje ako redaktorka slovenského mesačníka
Naše snahy a ako jazyková redaktorka časopisov Dolnozemský Slovák a Naše snahy plus, ako aj kníh vydávaných Vydavateľstvom Ivana Krasku v Nadlaku.

Ako je tým učiteľom dobre...
„A

ko je tým učiteľom dobre...” - počula som neraz
poznámku mojich priateľov iných povolaní, keď sa
sťažovali na krátku dovolenku, na dlhý čas strávený v zamestnaní, na riziká, ktorým sú vystavení, či na dlhé
služobné cesty. A ich odôvodnenia boli pritom také presvedčivé, že by som im aj ja bola ľahko uverila, keby som
náhodou... nebola sama učiteľkou: „Máš tri mesiace letných prázdnin, okrem toho zimné a jarné prázdniny; máš
málo hodín a aj na tých opakuješ každý rok jedno a to isté
- veď čo sa už v tej fyzike preboha môže meniť, aj za mojich
čias bol Newton mŕtvy, aj teraz; sem-tam opraviť nejaký
test, to aspoň máš zadosťučinenie, že sa ti tie detváky dobre naučili, čo si im vysvetlila. A tí, čo sa nikdy nič nedokážu
naučiť? Nuž čo, za tých hocijako nemusíš mať výčitky svedomia, veď nebude zo psa slanina...”
Pri takýchto argumentoch akosi aj ja začínam veriť,
že to mám na ružiach ustlané. Chvalabohu, systém sa už
postará, aby som mohla hneď vytriezvieť. Ale čosi pravdy
na tom musí byť, lebo podosiaľ sa mi každý rok podarilo
šťastne a vo viac-menej dobrom zdraví ukončiť školský rok
a dožiť sa neuveriteľne netrpezlivo očakávaných prázdnin.
Prázdnin, to je trochu zveličené, pretože tie dostali len
detičky. Pre nás a pre ôsmakov nasledoval týždeň skúšok
spôsobilosti. Oni písali, my sme pozorne sledovali, aby si
náhodou niektorý z nich nepoplietol svoj skúškový hárok
so susedovým a neprečítal odtiaľ to, čo nesmie. Alebo aby
ani omylom nesiahol do vrecka a nevybral odtiaľ celé prebrané učivo starostlivo zapísané v najmenšom čitateľnom
formáte, takom malom, že takéto staršie dámy by sotva
uzreli papier, no ôsmačik z toho dokáže vylúštiť každé písmenko. Alebo skoro každé... No, možno z toho nevylúšti
vôbec nič múdre, ale zato popíše tri hárky somarinami.
A to je dobré. My, ako vychovávatelia, si musíme ceniť
snahu niečo na skúškový hárok dať a vytrvalosť zapisovať
doma, pred skúškou, toľko textu a k tomu tak zmenšené
na papier. (Mimochodom, práve sa mi niekto, kto len prednedávnom ukončil strednú školu a teda vie všetko oveľa
lepšie než ja, vysmial, že to predsa neprepisuje žiak sám
a k tomu rukou, však by si tým len zbytočne kazil oči, aká
som ja len naivná, skorože hlúpa, či som o žiadnej technike
dvadsiateho prvého storočia nepočula? Tak teda, celý tento odsek je neaktuálny, dokonca nepravdivý.)
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Takže žiaci sú prítomní, učitelia prítomní, skúška z matematiky môže začať. Ibaže pozor! Keďže som triedna jedným
z ôsmakov a po druhom zrátaní mi tiež vyšlo, že jeden žiak
nie je prítomný, čo mi trieda ihneď a náležito hlasne potvrdila, musela som ísť oznámiť neprítomnosť žiačky, ktorá sa
za posledné týždne ukazovala v škole len zriedkavo, zato
z rôznych strán sa mi dostávali vysvetlenia, že chorá určite
nie je. Vedela som, že do lýcea sa nechystá ísť, dali mi to
obidve, ona i jej matka, napísané i podpísané, ale obidve
mi sľubovali, že na skúšky príde. Iste si dievčina neobyčajne
dospelácky uvedomila, že na takúto skúšku života ešte nie
je dostatočne spôsobilá a radšej si ju oddiali na budúci rok.
Nastala panika. V zborovni som si utŕžila jasne naznačujúce pohľady, že veru ako triedna som nanič, keď som
nedokázala ani takú maličkosť - postarať sa o hladký priebeh skúšok. Nuž čo, sadať do auta a ísť pre žiačku. Alebo
ešte lepšie - požiadať policajnú hliadku, ktorá sa aj tak už
hodinu povinne prechádza pred školskou budovou, aby
ma odniesla k žiačke domov a priviedla nás obe naspäť,
súrne a v bezpečí.
Vyrazili sme teda najväčšou rýchlosťou k policajnému
autu. Ja a traja policajti. Dvaja z nich dopredu, ako sa na
šéfov patrí, tretí policajt si prisadol ku mne vzadu. Rodičia, z ktorých tri štvrtiny sa celý rok nestihli ukázať v škole
ani raz, teraz do jedného netrpezlivo dupkali pred školou.
Pravdaže nás hneď zbadali. A hneď za mojím chrbtom ktosi utrúsil: „Pozrite, odnáša ju polícia! Čo ozaj spravila?”
Pokračovanie som už našťastie nedopočula, ale celou cestou po najvzdialenejší domček našej obce som mala dosť
času na rôzne scenáre.
Doma u žiačky bolo, ako som na takú včasnú hodinu
správne predpokladala, zamknuté. Polícia však vie, ako na
to. Po ráznom zabúchaní na vráta a hromovom basovom
výkriku „Otvorte! Polícia!” neprešlo viac ako tri sekundy
a všetci obyvatelia tejto najvzdialenejšej ulice nášho mestečka vytvorili okolo nás hlúčik. Z toho asi päťdesiat detičiek. Všetci, teda aj moja žiačka, strapatá a v pyžame, ako
aj jej mama, ktorá ani do nášho odchodu nestihla pochopiť, o čo ide. Neustále však opakovala jedno a to isté: „To
som nebola ja! O ničom neviem!” No moja žiačka správne
a okamžite pochopila, že je tu reč o nej. Podišla ku mne
s veľmi logickým vysvetlením: „Na sobotu sa žením, tak
reku, načo pôjdem na skúšku?” Ako správny pedagóg som
ju najprv opravila, že mala povedať „na sobotu sa vydávam”, potom som vystihla zmysel týchto slov a zhrozene
som sa jej prizrela. To, čo predtým vyzeralo potešujúce, že
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už nie je slabo vyživená, ale konečne dobre papká, sa teraz ukázalo byť okrúhlučkým bruškom. „Áno, budem mať
fagana”, - potvrdila na môj spýtavý pohľad.
Nestihla som ani zareagovať, pretože policajti sa do
toho zamiešali: „Utekaj sa obliecť, o minútu odchádzame
do školy.” A nemýlili sa. Žiačka o minútu sedela poslušne
medzi mnou a policajtom na zadných sedadlách.
Prvý deň skúšok mohol začať, no mňa ešte čakal ďalší týždeň vysvetliviek, ankiet a prehlásení, prečo som
o ničom nevedela. Mojím jediným šťastím bolo to, že sa
žiačke síce nepáčila prvá trieda, takže ju zapísali do školy
až osemročnú, ale zato sa jej mimoriadne zapáčila ôsma
trieda a opakovala ju toľkokrát, koľkokrát len mohla, takže
prednedávnom práve oslávila osemnáste narodeniny. Ako
dopadla svadba, to už neviem, lebo ani ja, ani nikto z jej
spolužiakov nebol pozvaný.
Našťastie sa ôsmacke skúšky spôsobilosti v poriadku dokončili a všetci moji ôsmaci, okrem tej vydatej, sa
s úsmevom na tvári a prstom na výsledkovej listine objavovali v zozname tých, čo skúšky zložili. A to už bol najvyšší čas zapisovať sa do lýceí. Takže triedna zobrala bicy
kel a pobrala sa oznamovať všetkým rodičom i detičkám,
odkedy-dokedy sa majú všetci hlásiť v škole na zápis, aké
papiere k tomu potrebujú, kde a ako si ich môžu vyhotoviť. Ďalšie dni zasa vybavovala zápisy a všetko, čo tomu
prislúcha.
Ani sa zápis ôsmakov poriadne neskončil, už tu boli maturitné skúšky. Tohto roku som patrila medzi tých šťastlivcov, ktorých žiaci nepísali skúšku z ich predmetu. Proste
fyzika nepatrí do kategórie obzvlášť obľúbených predmetov a vyberú si ju ako skúškový predmet naozaj len tí, ktorí
sa do nej šťastne či nešťastne zamilujú.
A to, že fyzika nepatrí medzi povinné maturitné predmety, mi tí „povinní” kolegovia naozaj závidia, a bodaj by
nie, veď oni posledné mesiace pred maturitou naozaj makajú, skoro všetky voľné poobedia trávia v kruhu svojich
najbližších - teda dvanástakov, ktorých svedomito pripravujú na tie skúšky.
Takže prišli maturitné skúšky a keďže sa ani tie nemôžu
zaobísť bez pozorného dozoru pedagógov, počas ďalších
dvoch týždňov som už o šesť hodín a dvadsať minút ráno
cestúvala s ďalšími pätnástimi kolegami do susedného
mestečka. Tentoraz nám v tom pomáhali nielen strážnici,
policajti a inšpektori, ale aj videokamery, namontované do
každej triedy.
A tu je nám, učiteľom, zasa naozaj super. Veď, v ktorom
inom povolaní sa človek môže pochváliť toľkou srandom
a rehotom, hoci aj prísne potláčaným, ako učiteľ, ktorý
opravuje testy alebo sa prechádza pomedzi lavice usilovne píšucich žiačikov a sem-tam mimovoľne prečíta práve
zapisovaný výrok?
„George Coşbuc sa narodil medzi rokmi 1886-1889;
kráľ mal záhradu a v zadku jabloň; povstanie začalo na
kopci a skončilo sa v roku 1778; keď jej lekári nevedeli pomôcť, navštívila parapsychopata.” - zapisujem len tie, na
ktoré si ešte z tohtoročnej maturity spomínam.
Ledva som čakala, aby už konečne bolo po maturite
a aby som aj ja začala „prázdninovať”. V úvodzovkách preto, lebo som tým nemala na mysli odcestovanie na nejakú
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dovolenku, tuzemskú alebo zahraničnú, ale len a len domáce roboty, ktoré by som mala robiť ja, roboty, na ktoré
som už mala objednaných majstrov, ako aj záväzné dokončenie práve tejto knižky. Keď ten deň naozaj prišiel, spravila som si zoznam tých najsúrnejších robot, ktoré som
počas celého školského roka musela kvôli nedostatku času
stále odkladať. Bolo to na vyše strany zošitového papiera.
Dobre. Dám si kávu a pustím sa do toho najnaliehavejšieho, zaumienila som si. Vtom zazvonil telefón.
- Ahoj, všakže by si chcela s nami ísť na dva týždne do
medzinárodného tábora?! Do Poľska!
„Preboha, len to nie! Dajte mi pokoj, veď prázdniny sú
už mesiac a ja som doposiaľ mala len jeden-jediný voľný
deň! Už mi hučí v hlave, zuby sa pýtajú k zubárovi, čaká ma
tona špinavého a ďalšia tona nevyžehleného prádla a na
druhý týždeň prídu majstri! Ani mi len nenapadne ísť do
táboru!” - zakričala som zúfalo. V duchu.
- Dobre, pôjdem, - povedala som nahlas. Neviem, či
všetci ľudia, alebo len učitelia, alebo možno len ja jediná
mávam momenty, keď myslím na jedno a nahlas poviem
niečo celkom iné? Tábor začínal od budúceho pondelka,
tak som sa hneď od ďalšieho rána každý deň stretávala
s ďalšími dvoma kolegyňami, aby sme si súrne zozbierali
tridsať štvrtákov a piatakov, po desať každej. Potom sme
ich zvolali všetkych, aby sme im vysvetlili, čo tam budú
musieť vedieť a čo všetko si majú pre tie dva týždne nachystať, čo tam budú potrebovať, nuž a potom ešte rýchlejšie odvolať majstrov, ktorým sa to veru vôbec nepozdávalo, vlastne spoločne nájsť iný termín, ktorý by tak im,
ako aj mne vyhovoval.
Keďže už bol štvrtok, do toho pondelka bolo treba vybaviť všetko, čo sa vybaviť malo, nachystať všetko, čo sa
nachystať malo, navariť, napiecť, oprať a vyžehliť aspoň
časť z toho, čo som plánovala.
Medzičasom som si urobila zoznam vecí, ktoré budem
za dva týždne v tábore potrebovať. Podľa harmonogramu,
ktorý som našťastie dostala už doma, som zistila, že počas
týchto dvoch týždňov potrebujem hrubé, teplé športové
oblečenie a obuv pre studené dni strávené vysoko v horách; ale možnože tenké športové oblečenie pre horúce
dni strávené v horách; tenké a ľahké, ale možnože naopak,
hrubšie a teplejšie, podľa počasia, no určite mierne elegantné oblečenie a obuv pre dni strávené v meste a nanajvýš elegantné oblečenie a obuv pre slávnostné večery
a stretnutia s osobnosťami. A to som skoro zabudla na
plážové oblečenie pre návštevy kúpaliska. Musím mať na
zreteli to, že počas tých dvoch týždňov budeme po Poľsku
veľa cestovať, ale hlavne to, že možno to budú dva úplne
horúce, možno dva úplne studené týždne.
Začala som vyberať zo skrine veci presne podľa tohto
zoznamu. Keď som povyberala celú skriňu, zistila som, že
to ešte nie je dosť. Učiteľský rozpočet príjmov býva malý
a výdajov veľký, nuž som si najprv pozapisovala, čo všetko
nemám a súrne si musím nakúpiť. Jedenásť kusov. Potom
som začala vyškrtávať to, čo som nepovažovala za úplne
nevyhnutné. Aj tak sa zvýšilo šesť kusov. V obchode, pri
pohľade do peňaženky, sa tie nevyhnutnosti scvrkli na tri
a tie som si aj dokúpila.
Pokračovanie bude nasledovať
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Zaľúbený pár - Andrej Sládkovič a Mária Pischlová

Po stopách lásky Maríny a Sládkoviča
spracovala Agáta Jendžejčíková
Banská Štiavnica je známa nielen ako banské mesto, v ktorom sa ťažila ruda, ale aj vďaka evanjelickému lýceu, na ktorom
študovali poprední slovenskí básnici. Jedným z nich bol Andrej
Sládkovič (vlastným menom Andrej Braxatoris), ktorý sa zapísal
do dejín slovenskej literatúry najmä svojím vrcholným dielom
Marína. Jeho veľkou múzou a prototypom pri písaní tohto diela
sa stála nenaplnená láska k banskoštiavnickej meštianke Márii
Pischlovej.

N

a potulkách po meste sa stretneme aj dnes so stopami tejto veľkej nenaplnenej lásky. Tzv. cestičku lásky
vytvorila pre turistov a návštevníkov tohto banského
mesta Mária Petrová z Pohronského osvetového strediska,
ktorá sprevádza po všetkých miestach spojených so slávnym zaľúbeným párom.
Vydali sme sa aj my ulicami Banskej Štiavnice pozrieť
si stopy Maríny a Sládkoviča. Práve ulicami tohto mesta
sa prechádzal mladý študent Andrej Sládkovič, neskorší
významný slovenský básnik, spolu so svojou milovanou
Máriou. Ich nenaplnenú lásku zhmotnil vo svojej tvorbe
a dodnes po stáročiach sú tieto verše o láske zdrojom inšpirácie pre mnohých čitateľov i literátov. Putujúc centrom
mesta sa dostaneme k rodnému domu Márie Pischlovej,
kde bývala múza slovenskej poézie. Tento meštiacky dom
sa nachádza v susedstve neskorogotického kostola svätej
Kataríny. V súčasnosti sa v tomto dome nachádza správa
Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Obyvatelia
mesta ho však poznajú pod názvom Dom Maríny. Na budove je namontovaná tabuľa s výrečným úryvkom z diela
Marína:
„Možno mi tvojich úst sa odrieknuť, Možno mi ruku nedostať, ... Možno mi seba samého zhubiť. Nemožno mi ťa
neľúbiť!...” (Sládkovič, A.: Marína, 1846)
26

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Je to veľmi pekná a zároveň i rozpačitá citácia o sile
ľúbostného citu autora voči svojej múze. Súčasne toto
miesto sa stalo akýmsi „mysom dobrej nádeje“ pre zaľúbené páry. Zamilované páry prichádzajú sem nielen z mesta, ale aj zo širokého okolia, aby si na kovovú konštrukciu primontovanú pod tabuľou umiestňovali zámky. Je to
symbol uzamknutého sľubu lásky. Najviac takýchto zámok
pribúda najmä v období Valentína. Každá táto zámka nesie
príbeh jedného zamilovaného páru, ktorý si takto sľúbil
lásku a verí, že jeho láska bude silná, náplní sa a pretrvá
všetky prekážky.
Sládkovič sa do Banskej Štiavnice dostal v roku 1832,
kde pokračoval v štúdiu na Evanjelickom lýceu. V roku 1839
ho jeho priateľ odporučil na vychovávateľské miesto v rodine Pischlovcov, ktorá bola jednou z najzámožnejších rodín v meste. Máriin otec Pavol bol garbiarskym majstrom,
spolumajiteľom baní, vlastnil výčap a mal viaceré nehnuteľnosti. Sládkovič pochádzal z chudobnej rodiny a preto,

Tabuľa venovaná A. Sládkovičovi na dnes už schátralej budove niekdajšieho evanjelického lýcea v Banskej Štiavnici
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Evanjelický kostol

Rodný dom Márie Pischlovej s množstvom zámok lásky

aby mohol študovať, musel si privyrábať a tým pádom aj
často prerušoval štúdium. V Banskej Štiavnici študoval
osem rokov. Od začiatku vychovávateľskej práce v rodine
Pischlových si Andrej a Mária padli od oka a zaľúbili sa
do seba. Chodili na dlhé prechádzky a viedli nekončiace
sa rozhovory. Bolo to ich najšťastnejšie obdobie. V roku
1840 však Andrej Sládkovič odišiel na štúdium do Bratislavy a neskôr na univerzitu do nemeckého Halle. Rozhodol sa stať evanjelickým farárom. Skôr, ako odišiel, si však
s Máriou vymenili zásnubné prstene. V literatúre sa hovorí
o tom, že Mária venovala Andrejovi zlatý prsteň a on jej
daroval strieborný s modrou nezábudkou. Po istom čase
však Sládkovič dostal do Halle list od Márie, v ktorom mu
písala, že rodičia trvajú na manželstve a chcú ju vydať za
bohatého pernikára a voskára Juraja Gerzsöa. Andrej bol
veľmi zasmútený jej správami, ale odpísal svojej milej, že
jej nechce stáť v ceste, ak si myslí, že bude šťastná. A keď
ho počká, on jej zas bude verný. Napokon sa Mária Pischlová ako 25-ročná vydala v máji 1845 roku za Juraja. Sobáš
mali v evanjelickom kostole, neďaleko rodného domu Márie. Ako sme sa dozvedeli, v kostole sa naďalej nachádza
brokátové rúcho, ktoré sa používa pri obradoch a bolo ono

Náhrobné kamene M. Pischlovej na starom evanjelickom
cintoríne v Banskej Štiavnici
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ušité zo svadobných šiat Márie Pischlovej. Okrem neho venovala kostolu aj dva svietniky. Z dobových prameňov je
zrejmé, že Mária Pischlová sa síce vydala za Juraja, ale v jej
srdci naďalej ostal Sládkovič, s ktorým dúfala, že ju ešte
osud spojí.
Na to Sládkovič zo smútku po nenaplnenej lásku vytvoril krásnu básnickú skladbu Marína, v ktorej sa prelína
láska k vlasti s láskou k žene. Toto dielo patrí k vrcholným
dielam slovenskej romantickej poézie. Mária Pischlová sa
mu stala múzou, ktorú v diele pomenoval Marína - je zosobneným ženy milovanej a milujúcej. Stala sa symbolom
lásky a krásy - dodávala zmysel životu autora. Práve jej
duchovné kvality a zjav inšpirovali básnika k prekrásnemu
vyznaniu lásky, čo mu pomohlo povzniesť sa nad všetko
ostatné. Pre ňu žil a s ňou mal spojené všetky plány. Veril,
že ich city nikto nerozdelí:
Maríne
Pozri, krásna, na tých ruží krásu,
V tom jej najkrásnejšom uzdarení,
Zvädne, - spŕchne, - na zem sa premení;
ale krása duše nezná času:
Pozri, drahá, jak sa hviezdy trasú,
ako blesk velebne sa mení
ony zhasnú, hádam, v okamžení,
ale čistá ľúbosť nezná času:
Čas aj peknú mladosť si prisvojí;
ale duše mladistvé, milené
ani sama večnosť nerozdvojí;
zem a nebo časnosti sa bojí:
Ale duše verne spriateľné
ani sama večnosť nerozdvojí!

Náhrobný kameň A. Sládkoviča
v Radvaní

V roku 1847 Sládkoviča vysvätili a povolali za evanjelického kňaza do Hrochote. Tam sa oženil s dcérou úradníka na miestnom panstve Antóniou Júliou
Sekovičovou, s ktorou mal 9 detí. Zomrel v roku 1872
v Radvani pri Banskej Bystrici.
Andrej Sládkovič sa neskôr určite neraz vrátil do
Banskej Štiavnice a možnože sa stretol aj s Máriou
Pischlovou, svojou veľkou láskou z mladosti.
Posledným miestom, kde sa končí putovanie po
stopách Sládkoviča a jeho lásky je starý evanjelický
cintorín situovaný za Klopačkou. Tam sa nachádza náhrobný kameň rodiny Gerzsövcov. Mária tam bola pochovaná v roku 1899. V blízkosti sa nachádza aj symbolický hrob Maríny Sládkovičovej, ktorý v roku 1969
dal vyhotoviť miestny odbor Matice slovenskej.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Slovenský premiér na Ukrajine

Začiatkom februára navštívil slovenský premiér Róbert
Fico v sprievode ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ministra hospodárstva Pavla Pavlisa a ministra dopravy Jána Počiatka vojnou zmietanú Ukrajinu. Na stretnutí
s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom a premiérom Arsenijom Jaceňukom hovorili o spustení vyššej kapacity plynovodu, širokorozchodnej železnici i iných ekonomických otázkach. Dotkli sa aj vnútropolitickej situácie
na Ukrajine a mierových iniciatív Nemecka a Francúzska.
(mm-m)

Vzdelávanie Slovákov žijúcich v zahraničí

Predposledný januárový deň sa v Školiacom a kongresovom stredisku Harmónia v Modre uskutočnila koordinačná porada týkajúca sa vzdelávania Slovákov žijúcich
v zahraničí, ktorú pripravila Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Porady sa zúčastnili predstavitelia
spomínaného ministerstva, Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí i Ministerstva zahraničných vecí a zástupcovia
Slovákov žijúcich v Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku,
Rumunsku a na Ukrajine, pričom Poľsko zastupovali generálny tajomník SSP Ľ. Molitoris a redaktorka časopisu Život
M. Majeriková-Molitoris. Počas zasadnutia prítomní zhodnotili programy pre žiakov a učiteľov uskutočnené v minulom roku a zároveň bolo predstavené rámcové zameranie
vzdelávacích programov na rok 2015 s konkrétnymi ponukami Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, Centra
pre slovenčinu ako cudzí jazyk – SAS, Centra celoživotného
vzdelávania a Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
(mm-m)

detí a ich následná výchova?, 3. Súhlasíte s tým, aby školy
nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?. K volebným urnám prišlo celkovo 21,41% oprávnených voličov, z ktorých
vyše 90% odpovedalo kladne na všetky tri otázky. Referendum však je neplatné, keďže na platnosť je potrebné,
aby prišla nadpolovičná väčšina voličov. To sa udialo len na
Orave, a to v obvode Námestovo, kde sa referenda zúčastnilo 51,82% voličov, pričom najvyššia účasť bola v oravskej
obci Beňadovo s 86,62% účasťou. Naopak najnižší záujem
bol v obvode Dunajská Streda, kde prišlo svoj názor vyjadriť len 7,64 voličov. (mm-m)

Zvyšovanie odvodov živnostníkom

Zatiaľ čo rôzne cieľové skupiny využívajú novovytvorené zľavy, živnostníkom opätovne stúpli odvody do sociálnej i zdravotnej poisťovne. Novú výšku odvodov boli povinní zaplatiť do 8. februára, ináč sa stávajú neplatičmi so
všetkými z toho vyplývajúcimi konzekvenciami. (mm-m)

Svetové umenie v Poprade

Koncom januára sa v Tatranskej galérii v Poprade
uskutočnila vernisáž jedinečnej medzinárodnej výstavy
diel svetoznámych francúzskych a španielskych umelcov
20. storočia. Týmto exkluzívnym podujatím inštitúcia otvorila jubilejný rok, v ktorom si pripomína 55. výročie svojho
založenia. Výstava potrvá do 22. marca, pričom počas nej
budú môcť návštevníci galérie vzhliadnuť obrazy skutočných ikon moderného umenia ako napríklad Salvadora
Dalího, Marca Chagalla, André Deraina, Raoula Dufyho, či
Jeana Carzoua. (mm-m)

Referendum

Jednými z hlavných tém verejného života na Slovensku boli začiatkom februára otázky ohľadom manželstva,
rodiny a výchovy detí. Siedmy deň tohto mesiaca sa totiž
uskutočnilo referendum, v ktorom sa občania Slovenska
mali možnosť vyjadriť ku trom otázkam: 1. Súhlasíte s tým,
aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?, 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
28
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Ďalšie zľavy pri cestovaní vlakom

Od začiatku februára majú ľudia cestujúci za zamestnaním na Slovensku nárok cestovať vlakom za polovičnú
cenu. Zľavy sa týkajú cestovania v druhej triede pri traťových predplatných cestovných lístkoch, teda mesačných
alebo týždenných, a to jednosmerných aj obojsmerných,
ktoré sa vydávajú na vzdialenosť maximálne 210 kilometrov, avšak neplatia na tratiach Tatranskej elektrickej železnice a Ozubnicovej železnice. Podľa ministerstva dopravy
si toto opatrenie vyžiada peňažné prostriedky vo výške
1,35 milióna eur. Na druhej strane však predpokladá, že
tieto výdavky sa podarí vykryť výnosmi, ktoré má priniesť
vyšší záujem ľudí o cestovanie vlakmi. (mm-m)

Svetová zimná univerziáda na Slovensku

V dňoch od 24. januára do 1. februára 2015 sa na Slovensku, na Štrbskom Plese a v Osrblí, uskutočnila prvá
časť vysokoškolského medzinárodného športového podujatia – Svetová zimná univerziáda, počas ktorej univerzitní
športovci súťažili v behu na lyžiach, skokoch na lyžiach, severskej kombinácii a biatlone. 27. ročníka tohto podujatia
sa zúčastnilo 398 športovcov z 31 krajín, pričom najviac
sa na Slovensku darilo ruským športovcom, ktorí získali až
39 medailí. Slovensko získalo v domácom prostredí tri medaily, všetkých vzácnych kovov, o ktoré sa postarala biatlonistka Paulína Fialková. Univerziáda pokračovala ďalej
v španielskej Granade až do 14. februára. Slovenská časť
podujatia prebehla bez komplikácií a pritiahla do Tatier
množstvo návštevníkov. Preto už teraz domáci rozmýšľajú
o uskutočnení ďalšieho športového podujatia medzinárodného významu.

Ľadové kráľovstvo na Hrebienku

Foto Janka Kriaková

Posledný januárový víkend zažiaril tatranský Hrebienok
odleskom ľadových sôch, keď sa tu zišli sochári zo Sloven-
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ska, Česka, Maďarska, Ruska, Talianska, Veľkej Británie,
Fínska, ale aj Japonska, Thajska a Malajzie, aby vdýchli
život takmer sedemdesiatim tonám ľadu. Počas tretích
neoficiálnych majstrovstiev sveta v tesaní ľadových sôch
Tatry Ice Master vytesali umelci tatranské medvede, krajinu odkiaľ pochádzajú i ľubovoľnú tému. Trojdňové podujatie sprevádzal bohatý kultúrny program, ktorý prilákal
na Hrebienok takmer 19000 ľudí. Ak chcete vidieť toto
prekrásne ľadové kráľovstvo, vyberte sa do slovenských
Tatier, pokiaľ slnko ešte dopraje jeho existenciu. (mm-m)

Kam na vysokú školu?

Od 12. februára začal fungovať internetový portál
www.lepsieskoly.sk, ktorý by mal pomôcť stredoškolákom
lepšie sa zorientovať pri výbere štúdia na vysokej škole.
Portál bude postupne prinášať informácie o priemerných
platoch absolventov jednotlivých škôl, či ich uplatnení na
trhu práce. (mm-m)

O NAJKRAJŠIU KRASLICU 2015
14. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Uzávierka prác: 5. 3. 2014
Výstava: 13. 3. – 24.4. 2015
Podmienky súťaže: do súťaže spojenej s predajnou výstavou sa môžu prihlásiť autori z celého Slovenska a krajania
zo zahraničia s počtom max. 10 kraslíc, vytvorených rôznymi
technikami. Práce musia byť riadne označené: meno, priezvisko, vek, adresa, telefonický kontakt, e-mail, škola. Práce
môže autor doniesť osobne, alebo zaslať poštou. Je potrebné ich zabezpečiť proti znehodnoteniu, keďže ide o krehký
materiál. Autor práce do súťaže posiela na vlastnú zodpovednosť, prípadné škody vzniknuté pri preprave mu nebudú
nahradené.
Vekové kategórie:
5 – 11 rokov, 12 – 18 rokov, nad 18 rokov.
Termín zaslania súťažných prác: podmienkou účasti je
doručenie súťažných prác najneskôr do 5. 3. 2015
- osobne, - poštou: Oravské kultúrne stredisko,
ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
Výsledky súťaže: Výsledky súťaže budú uverejnené
v regionálnej tlači a na stránke www.osvetadk.sk. Autori budú
s výsledkami súťaže oboznámení písomne. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovať reprodukcie prác pri propagácii podujatia bez nároku autorov na honorár. Po skončení
výstavy budú práce vrátené autorom na vyžiadanie. V prípade organizačných zmien budú autori včas informovaní.
Kontakt: Mgr. Lenka Fukasová, Oravské kultúrne
stredisko, ul. Bysterecká 1263/55,
026 01 Dolný Kubín, tel. 043/5 864 978,
0905 637053, vytvarnictvo@osvetadk.sk
Srdečné pozývame!
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Spomienka na Štefana Leonarda Kostelničáka
autor Mgr. Anna Kromková

V

o februári sme si pripomenuli 115 rokov od narodenia významného umelca, rodáka zo Spišskej
Starej Vsi, Š. L. Kostelničáka, zakladateľa slovenskej
ornamentiky, osvetového pracovníka v rodnom Zamagurí, redaktora periodika Naša Magura, vydavateľa a priekopníka slovenského výtvarného výstavníctva. Narodil sa
14. 2. 1900 v rodine Antona a Márie, rodenej Rajtárovej.
Bol najmladším zo šiestich súrodencov. Už v detských rokoch prejavoval neobyčajné nadanie na kreslenie a maľovanie, preto ho rodičia dali po ukončení ľudovej školy študovať na levočské gymnázium, ktoré pre 1. svetovú vojnu
nedokončil a narukoval. Po vojne sa vrátil do svojho rodiska
a bol prvým človekom, ktorý do Zamaguria priniesol správu o vzniku Československej republiky. V štúdiu pokračoval
v reholi u františkánov. Tu vstúpil do rádu dekana Herbsta
a prijal rehoľné meno Leonard, ktoré z kresťanského presvedčenia používal celý život. Bol však národovcom a celým
srdcom spojený s dušou národa. Svoje poslanie videl v službe národu umením. Preto odišiel s porozumením svojich
rehoľných bratov z kláštora a vydal sa na cestu odkrývania
ornamentálnej tvorby. Začal sa venovať osvetovej práci,
ktorej cieľom bolo zvýšenie vzdelanostnej úrovne a národného povedomia zamagurského ľudu. V roku 1921 založil
spolok Ústredie magurských Slovákov. Významným činom
spolku bolo založenie časopisu Naša Magura, ktorého príspevky boli v slovenčine, ale aj v goralskom nárečí.
V roku 1925 odišiel do Košíc, začal študovať u výtvarného pedagóga Eugena Króna. Táto škola významne ovplyvnila rozvoj jeho sociálneho a výtvarného cítenia a dala mu
pevnú ideovú, hodnotovú a národnú orientáciu. Už roku
1926 si tu umelec založil svoj ateliér a venoval sa ornamentu a keramickej tvorbe. Po zániku školy po odchode
Eugena Króna, Kostelničák odišiel do Prahy, kde ho viedol
akademický maliar ukrajinského pôvodu Uvarov. Odtiaľ
šiel do Brna. Každý z týchto pobytov významne ovplyvnili
jeho tvorbu, ale základom pre všetko mu boli ľudové ornamenty zo Zamaguria.
Kostelničák mal aj svoje ďalšie ateliéry postupne v rôznych mestách (Bratislava, Štrbské Pleso, Lúčky, Ružomberok, Starý Smokovec), čo súviselo s jeho finančnou situáciou. Nakoniec sa usadil v Lúčkach. Mal tiež vydavateľstvo
umeleckých reprodukcií v Poprade, kde sa na istý čas aj
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usadil. V roku 1948 dostal na svoju tvorbu objednávku až
z Izraela, žiaľ, finančná situácia mu nedovoľovala objednávku potvrdiť. Zomrel náhle 19. 9. 1949 u svojho brata v Košiciach, pochovaný je na cintoríne v Spišskej Starej Vsi.
Š. L. Kostelničák nám zanechal odkaz nielen v podobe
kresieb, ale maľoval na steny interiérov, na nábytok, keramiku, pohľadnice miest i diplomy, príležitostné listiny, ale
predovšetkým tvoril originálne obrazy. V rokoch 1920 až
1945 usporiadal na Slovensku a Morave vyše 65 výstav. Ťažiskom Kostelničákových umeleckých snáh bola slovenská
ľudová ornamentika. Bohatou ornamentálnou výzdobou
dekoroval významné historické dokumenty z dejín nášho
národa (Pittsburská dohoda, Martinská deklarácia a i.),
texty slovenských hymnických piesní, základné modlitby,
vytvoril súbor jubilejných obrazov. Vrcholom jeho tvorby je
dielo Slovenská ornamentika, v ktorom sústredil vyše 4000
artefaktov ľudového ornamentu a prezentoval aj vlastnú ornamentálnu tvorbu, s prioritným cieľom podnietiť záujem
kultúrnej verejnosti o túto formu umenia a zachovať ľudovú
ornamentiku ako duchovné dedičstvo nášho národa.

Kostelničákov ornament
12. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže
Téma: Ornament na odeve a módnom doplnku
Vyhlasovateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Spojená škola Spišská Stará Ves, Miestny odbor Matice slovenskej
v Spišskej Starej Vsi
Vekové kategórie: Do súťaže sa môžu zapojiť deti a žiaci vo veku do 15 rokov v 3 kategóriách:
1. predškoláci
2. 6 – 10 rokov (1. – 4. roč. ZŠ)
3. 11 – 15 rokov ( 5. – 9. roč. ZŠ alebo príma – kvarta OG)
Výtvarný prejav: ľubovoľný, môžu byť plošné aj priestorové práce, návrhy aj makety
Každá práca musí obsahovať údaje: meno a priezvisko
autora, vek, škola a trieda, meno vyučujúceho, pečiatka
školy, e-mailová adresa školy, telefónny kontakt
Práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
Uzávierka súťaže: 7. máj 2015 – práce musia byť už
v škole, nestačí poštová pečiatka
Práce zasielajte na adresu: Spojená škola, Štúrova
231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
Vyhodnotenie súťaže: Súťažné práce vyhodnotí odborná porota a udelí v každej kategórii 3 ceny. Porota
má právo udeliť aj mimoriadnu cenu, znížiť alebo zvýšiť
počet ocenených prác. Vernisáž výstavy bude 29.5.2015
o 12.00 hod. v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.
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ČITATELIA – REDAKCIA

Blahoželáme

Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne,
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby
žitia letia,
nech Ti Pán Boh
požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete
krásnom mnohé dlhé roky.
Toto krásne blahoželanie zasielame šťastným rodičom
Dorote a Wojciechovi Bednarzovcom z Jaworzna, ktorým
koncom vlaňajšieho roka pribudla do rodiny dcérka Kornélia. Je to ich druhý prírastok. Veľkú radosť a hrdosť na
svoju malú sestričku má ich staršia dcérka Amelka, ktorá
je jej starostlivou opatrovateľkou. Všetko len to najkrajšie
a najlepšie celej rodinke prajú tety a starí rodičia.
***
K titulu inžinier dovoľ nám vinš krátky,
nech Ti vždy bohatnú vedecké poznatky.
I keď cieľ vysnený ponúka oddýchnuť,
viem, že pôjdeš ďalej, na ďalšiu žitia púť.
Že bude sprievodcom obloha belasá
i riečka tajomná,
čo dobrom volá sa.
Že sa v Tebe nesklame rodina Tvoja,
čo sleduje Tvoj každý krok, o Teba sa bojí.
S láskou, úctou, vďačnosťou objím
si ich vrelo,
v teple lásky ich sŕdc pôjdeš ďalej smelo.
Táto gratulácia patrí Natálii Milaniakovej z Nedece,
ktorá úspešné ukončila štúdium na vysokej škole Banícko
– hutníckej akadémie Stanisława Staszica na Fakulte fyziky
a aplikovanej informatiky v odbore lekárskej fyziky v Krako-

Prezentácia slovenskej literárnej
tvorby v poľskom preklade

V

Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnila
prezentácia poľského prekladu knihy Víťa Staviarského „Wytrzezwialka“ (Záchytka), ktorú v uplynulom roku vydalo Wydawnictwo Pogranicze v Sejnach.
Autor knihy, rodený Prešovčan, absolvoval štúdium dramaturgie a scenáristiky na Filmovej a televíznej fakulte múzických umení v Prahe a v roku 2013 získal najprestížnejšiu
slovenskú literárnu cenu Anasoft litera za pôvodnú prózu.
Prekladateľ prezentovanej knihy Jacek Bukowski v uplynulých rokoch preložil do poľštiny viaceré diela slovenských
autorov – o.i. „Marakéš“ a „Bude to krásny pohreb“ od Václava Pankovčina, tri zbierky poviedok Vladimíra Ballu a niekoľko rozhlasových hier, čo vo svojom príhovore vysoko oceročník 57

ve. Veľa úspechov do ďalšieho štúdia praje mama, sestra
Lidia, starí rodičia Mária a Vendelín Krempaskí s rodinou.
***
Nejeden v deň narodenín
do rúk Tvojich vloží dary,
položí Ti kvety na stôl
so želaním, aby rástol rokov rad Ti
ako stuha a žiarila šťastia dúha.
Aj my s veľkým potešením
želáme Ti v deň narodenín,
aby v šťastí, dobrom zdraví,
bez starosti, bez obavy
ďalšie roky prežila si,
plné radosti a krásy.
Toto krásne blahoželanie zasielajú Anete Brodovskej
z Novej Belej k 18. narodeninám, ktoré oslávila 13. februára t.r., rodičia i starí rodičia, súrodenci, rodina a známi.
***
Ospravedlňujeme sa jubilantovi a jeho rodine, že v Živote č. 1/2015 na strane č. 30 bola nesprávne uvedená
gratulácia k 74. narodeninám namiesto 75. narodeninám.
Redakcia
Drahý otec,
otvor tašku s mladosťou,
dozadu nech plynie čas.
Vítame Ťa s radosťou,
poď sa tešiť medzi nás.
Nech Ti úsmev na tvári
kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívaj
s nami tento krásny svet.
Nech Ťa Pán Boh v opatere má
a pevného zdravia Ti dá.
Blahoprianie patrí Františkovi Pivovarčíkovi z Kacvína,
ktorý 20. januára t.r. oslávil krásne 75. narodeniny, ku ktorým mu gratuláciu zaslali deti s rodinami a ostatná rodina.
nil riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný.
V následnej takmer hodinovej zaujímavej diskusii s návštevníkmi podujatia
J. Bukowski odpovedal o.i. na otázku, ako
sa popri tlmočení
z iných slovanských
jazykov dostal k slovenčine, spomenul
tiež najväčšie „nástrahy“ pri tlmočení
podobne znejúcich
slov a slovných spojení a pri viacerých
odpovediach svojím
všeobecným prehľadom priblížil poľským čitateľom tvorbu
viacerých súčasných slovenských prozaikov a básnikov.
(Ľ. Miller)
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Štefan Furdek
- Orava a Slováci v Amerike

O

rava, krásny, ale drsný kraj Slovenska, je bohatý na
prírodné krásy, kultúrne a historické pamiatky, malebné doliny a dediny, nad ktorými sa hrdo vypína
symbol Oravy, Oravský hrad. Orava určite očarí každého, kto
navštívi Slanú vodu pod Babou horou, kde básnik Hviezdoslav našiel Hájnikovú ženu, Oravskú priehradu a Slanický
kostol na ostrove zatopenej obce Slanica, ktorá je rodiskom
nášho prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona
Bernoláka.
To všetko poskytuje človeku radosť, šťastie a pokoj
v duši.
Som hrdý na to, že aj ja pochádzam z tohto kraja a ako
správny lokálpatriot som hrdý aj na významné osobnosti,
ktoré sa na Orave narodili a ktoré sa svojou prácou zapísali do dejín kultúrneho a spoločenského života slovenského
národa a slovenského sveta.
Hoci zoznam takýchto osobností by bol veľmi dlhý nedá
mi, aby som nemenoval aspoň niektorých z nich. Už spomínaný básnik Pavol Ország Hviezdoslav (1849-1921) sa
v roku 1919, ktorý bol rokom obnovenia Matice slovenskej
stal jedným z jej predsedov. Signatárom Martinskej deklarácie a predsedom Matice slovenskej bol aj ďalší oravský rodák Juraj Jánošík (1856-1930). Z Oravy pochádzal aj
Anton Bernolák (1762-1813), prvý kodifikátor spisovnej
slovenčiny. Najvýznamnejší predstaviteľ slovenského literárneho realizmu a prozaik európskeho rozsahu Martin
Kukučín (1860-1928) sa narodil tiež na Orave. Nemôžeme
opomenúť ani ďalšie významné osobnosti pochádzajúce
z Oravy, ako bola maliarka a predstaviteľka slovenského realistického impresionizmu Mária Medvecká (1914-1987),
básnik katolíckej moderny Rudolf Dilong, právnik, diplomat a exilový pracovník Jozef Mikuš (1909-2005) a biskup
Ján Vojtaššák (1877-1965), signatár Martinskej deklarácie,
ktorý trpel za vlastné presvedčenie. Taktiež by som chcel
pripomenúť Janka Matušku básnika, prozaika, dramatika a
autora textu hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska, ktorá sa neskôr stala hymnou Slovenskej republiky. Na Orave
sa narodili aj Ignác Gessay (1874-1928) novinár v amerických krajanských novinách, spoluzakladateľ Slovenskej
ligy v Amerike a zakladateľ Slovenskej ligy na Slovensku a
bratia Tylkovci funkcionári Slovenskej ligy v Amerike.
V jednej slovenskej ľudovej pesničke sa spieva „Na
Orava dobre, na Orave zdravo“, no realita života z konca
19. a začiatku 20. storočia, bola skôr opačná.
Ťažký život, nedostatok práce, neúrodná pôda, zlé
ekonomické pomery, ale aj silné potláčanie národných práv
Slovákov vo vtedajšom Uhorsku, prinútilo Oravcov odísť
na Dolnú zem, do vyspelejších krajín západnej Európy, ale
predovšetkým ďaleko za more, do Ameriky.
Tak tomu bolo aj v živote Štefana Furdeka, oduševného
Slováka, ktorého 100. výročie od úmrtia (18.1.1915), sme si
v týchto dňoch pripomenuli.

Odchod z vlasti
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Na vŕšku blízko malej dedinky s vyziablou
tvárou muž stojí.
V ruke má uzlík, v druhej palicu,
iste do sveta sa strojí.
Na mladom čele mu vidieť vrásky,
mozole mu zdobia ruky,
zrkadlo srdca, tvár, nám povedá,
musí trpieť hrozné muky.
S Bohom, kraju môj, šepká, mám ťa rád:
ľúbim krásne háje tvoje,
ale ako žiť, keď niet čo robiť?
za daň vzali role moje.
(časť básne Štefana Furdeka „Odchod z vlasti“)
Štefan Furdek sa narodil 2. septembra 1855 v Trstenej
na Orave. Študoval teológiu a klasickú filológiu v Budapešti
a v Prahe a krátky čas učil v Strážnici.
Prijal pozvanie od biskupa R. Gilmoura z Clevelandu,
ktorý vo svojej diecéze potreboval kňaza, ktorý by sa v nej
staral o komunitu Slovákov a iné slovanské národnosti. Do
Ameriky prišiel na jar v roku 1882. Svoje kňazské štúdia
dokončil v Clevelande. Po štúdiu sa hneď zapojil do pronárodnej, proslovenskej aktivity krajanských kultúrnych
a katolíckych náboženských spolkov. V roku 1889 sa pričinil o založenie Spolku sv. Jozefa a stal sa jeho predsedom.
Počas jeho pôsobenia, už v júli toho istého roku, boli na
schôdzi schválené dočasné stanovy budúcej Jednoty. Onedlho bola na valnom zhromaždení katolíckych spolkov založená Prvá katolícka slovenská jednota v Spojených štátoch amerických. Vo svojom vystúpení Furdek zdôraznil:
„Nikto nezakazuje nám tu, aby sme sa v našej ľubozvučnej
slovenčine cvičili. Každý môže tu hovoriť rečou, ktorú učila
ho matka. Keď živorí reč, živorí i viera. Katolícka jednota
vzala si za cieľ brániť vieru a národ“. V stanovách bola zakotvená predovšetkým podporná činnosť členov, upevňovanie viery, slovenského jazyka a vlastenectva pod heslom
„Za boha a národ.“ V máji 1891 vyšlo prvé číslo časopisu
Jednota. Jeho redaktorom bol Štefan Furdek.
Ako druhá organizácia, ktorú založil v roku 1892 v Clevelande, bola Prvá katolícka slovenská ženská jednota.
Furdekovi bolo jasné, že slovenský národ potrebuje hmotnú podporu.
„My deti slovenského rodu, zaviazaní sme, koľko sily
stačia, obetovať pre náš biedny národ, ktorého maďarónstvom tak už oslabenému vysťahovalectvom sily uberané.
Z chválorečí sa nikto nenaje, reči národ slovenský neobohatia. Tu treba skutky, tu treba obetí“. Táto výzva Štefana
Furdeka neostala bez odozvy. V septembri v roku 1893
sa v Chicagu zišlo 100 slovenských národovcov katolíkov
aj evanjelikov, aby založili Slovenskú ligu v Amerike. Na návrh Ervína Gelhoffa však bola založená Matica slovenská
v Amerike na pamiatku zatvorenia Matice slovenskej na
Slovensku. Prvé dva roky bol jej predsedom Štefan Furdek.
Úlohou Matice bola podpora rodákov v starej vlasti. Vo výzve k americkým Slovákom Furdek zdôrazňuje: „Každého
koho slovenská mať pod srdcom nosila, svätou povinnos2/2015
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ťou je stať sa údom matice. Taký ale, kto sa zdráha, alebo
vyhovára, nech sa nehonosí čestným menom Slovák, lebo
ten nie je toho hodný.“
Keď v roku 1906 obvinili Andreja Hlinku za poburovanie
proti Maďarom a bol za to prenasledovaný, zvolal Štefan
Furdek do Pittsburghu zástupcov slovenských časopisov
a založili Združenie slovenských novinárov. Odtiaľ prišiel aj
impulz založiť Slovenskú ligu v Amerike. Po mnohých skúsenostiach, ktoré Furdek nadobudol pri organizovaní amerických Slovákov, odhodlal sa k činu, ktorý završuje jeho
národnú prácu. Založil Slovenskú ligu v Amerike. Kongres
sa zišiel 26. mája 1907 a jednomyseľne rozhodol založiť
Slovenskú ligu v USA a jej prvým predsedom sa stal Štefan
Furdek. Liga začala vydávať svoje noviny Slovák v Amerike.
Významná bola aj jeho vydavateľská činnosť. V rokoch
1891-1910, vydával a redigoval týždenník Jednota a vydal
aj 15 kalendárov s rovnakým názvom.
Pri spomienke na Štefana Furdeka nemôžeme obísť
jeho zásluhy v pedagogickej oblasti. Pre slovenské školy
v USA napísal gramatiku a čítanky pre 1. triedu ľudových
škôl, vyrobil zariadenie na vyučovanie čítania a rátania, na
ktoré v roku 1900 získal americký patent. Veľmi aktívne sa

podieľal pri založení Národného fondu a fondu pre zachovanie národného dedičstva.
V roku 1911 postavil modernú budovu, v ktorej sa nachádzal úrad spolku a tlačiareň, neskôr postavil dom pre
siroty a dom pre matky pod ochranou sv. Anny v správe
rehoľných sestier svätého Cyrila a Metoda.
Počas svojho života dostal Štefan Furedek od Slovákov
titul otec amerických Slovákov. Za jeho spolupracovníkov
a pokračovateľov jeho diela možno považovať osobnosti
ako Peter V. Rovnianek, Anton Bielek, Jozef Murgaš, Gustáv
Marshall - Petrovský, Albert Mamatey, Ignác Gessay, Peter
Kompiš, Michal Bosák, Matúš Jankola, Juraj Onda, Ervin
Gelhoff, Jozef F. Krajsa a ďalší.
Ani na Slovensku sa na neho nezabúda. V Bratislave
nad vstupom do objektu Liga Pasáž, mu bola 15.5.2007
odhalená busta, ktorá je umiestnená tak, aby bola pendantom ku skôr odhalenej buste Ignáca Gessaya. Pamätnú
tabuľu má aj na rodnom dome v Trstenej.

Slovenské sv. omše v Krakove

ODIŠLI OD NÁS

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

február – 24.02.2015
marec – 31.03.2015
apríl – 28.04.2015
máj – 26.05.2015
jún – 30.06.2015
júl – 28.07.2015

•
•
•
•
•

august – 25.08.2015
september – 29.09.2015
október – 27.10.2015
november – 24.11.2015
december – 29.12.2015

Slovenské sv. omše
v nedeľu a sviatky na Spiši a Orave

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

Mgr. Daniel Zemančík
riaditeľ Krajanského múzea MS

Dňa 20. januára 2015 zomrel v Novoti vo veku 94 rokov
krajan a kňaz Spišskej diecézy

VDP. KAROL LIHOSIT

Karol Lihosit sa narodil 27. januára 1921 v Jablonke. Pôsobil ako
kaplán v Liptovských Kľačanoch
a v Slovenskej Vsi. V rokoch 1951
- 1954 bol v PTP. Ďalej pôsobil ako
kaplán v Poprade (1954), v Spišskej
Novej Vsi (1955) a v Námestove
(1957). V rokoch 1958 - 1973 pôsobil ako správca farnosti Novoť, 1973 - 1994 správca farnosti Ľubica, 1994 - 1997 farár v Podbieli a neskôr ako kňaz na
dôchodku v Novoti. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jablonke

Dňa 5. októbra 2014 zomrela
v Orávke vo veku 81 rokov krajanka

JOZEFÍNA
OTREMBIAKOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou časopisu Život. Odišla od
nás milá a srdečná krajanka, starostlivá matka a babička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Orávke

ročník 57

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

33

MLADÝM • MLADŠÍM • NAJMLADŠÍM

Pozrime sa!

LIBUŠA FRIEDOVÁ

Vidím padať prvú vločku.
skočila mi na čiapočku.

Krásna
novina

Druhá vločka, to som rád,
prihupla mi na kabát.

Cez noc si náš potôčik
krásne zasklil oblôčik.

Tretia, celá v bielom tričku,
vletela mi na čižmičku.

Zasklil si ho odrazu
strieborným sklom od mrazu.

Počuj, sniežik!
Už to stačí!
Už je zo mňa – snehuliačik!

Teraz si v ňom rybky žijú
jak v ľadovom akváriu.

Chumelica
Dnes je z neba biela misa.
Z bielej misy chumelí sa.
Biela múka. Sniežik sypký.
A od Snehulienky – čipky.

Milé deti,

V tomto čísle je
vašou úlohou pomôcť
lyžiarovi nájsť spiatočnú cestu na chatu. Za
správne riešenia vás
odmeníme peknými
slovenskými knihami
nakúpenými do súťaže s finančnou podporou z Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí. V januári sme
odmenili: Karola Kuchtu z Kacvína a Karolínku Bryniarsku Bendik z
Varšavy.
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Spoločenstvo stromových ľudí
a záhradná slávnosť II.
text a ilustrácie Ivana Pančáková
Vizitka: Expedícia prevedená mnou, bádateľom a cestovateľom Viliamom I., vek: 11 rokov
Navigácia: Cesta z paneláku juhozápadným smerom, asi 20
minút v pokojnom režime. Mestský park medzi dvoma hlavnými cestami. Topoľové stromoradie pri potoku. Pozor! Vstup cez
najvyšší topoľ.
Sedím doma na svojej posteli a snažím sa zapísať posledné dojmy a fakty z návštevy u stromových ľudí. Veľká
škoda, že som okrem diktafónu nevzal so sebou aj fotoaparát. Neviem, či tú úžasnú
atmosféru budem vedieť opísať
slovami. A hlavne – mal by som
obrázok, pamiatku, dôkaz! Veď
toto mi nikto neuverí. Namojdušu, už aj ja pochybujem, či sa
mi to náhodou iba nesnívalo...
Nie. Bolo to naozaj. Fakt! Spomínam si na všetky chute a vône,
ktoré som na záhradnej slávnosti ucítil. Ako prvá sa zo stromovej kuchyne priplazila vôňa
sviatočnej polievky. Sladká, skoro vanilková. Aj keď vôbec nie
som polievkový typ, ochutnal
som a musím uznať – bola výborná. (Ešte malá poznámka:
už ste si isto všimli, že stromáčikovia sú podstatne menší
ako ja a keďže z ich nádherných mištičiek by som sa ťažko
najedol, nosili mi večeru rovno v kuchynských hrncoch.) Už
pri prvej polievke ma priatelia upozornili, že každé jedlo je
mimoriadne sýte a chodov bude veru neúrekom. Och, aká
to bola pravda! Obávam sa, že si na všetky jedlá ani nespomeniem. Veď len polievok bolo päť druhov. Myslím, že po
nich nasledovalo predjedlo – šaláty zo strukov fazuliek, kvetov, jadierok a ešte nejakých bylín. Jeden šalát sladký, druhý
jemne pikantný a všetky krásne ozdobené a voňavé. Najviac
mi však chutili grilované fazuľky. Malí priatelia mi starostlivo
vyberali tie najväčšie kúsky a ja som jedol a jedol. Všetci sa
na mňa síce milo usmievali, ale pri ôsmej fazuľke už stromáčik zavrtel hlavou a naservíroval mi akýsi horký bylinný
nápoj. Zdá sa, že na lepšie trávenie. Môj žalúdok bol totiž
tesne pred kolapsom. Po malej prestávke, keď na stôl prinášali dezert, stromáčikovia zrazu spozorneli. Ich pohyb ustal
a zavládlo ticho. Vycítil som nebezpečenstvo. Zhasli všetky
svetielka a nastala úplná tma. Prikrčil som sa a čestne priznávam – mal som fakt strach. Vôbec nič som nevidel, počul som len zvuky. Najprv čosi neznáme. Šuchot. Asi krídel.
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A nepríjemné, hrôzostrašné krákanie a škriekanie. A pomedzi to sa predieral aj jeden veľmi známy zvuk. Už som si na
neho počas pobytu u stromových ľudí zvykol. Zvuk jemný
a vysoký, akoby tiché pískanie. To sa bieli ľudkovia spúšťali
po svojich toboganoch. Bolo to ako vojna zvukov. Najprv vyhrával ten nepríjemný, ale každou sekundou slabol a vzďaľoval sa, až napokon vyhralo jemné pískanie stromáčikov.
Ako potvrdenie víťazstva sa opäť zažali všetky lampášiky
a krajina zlatého svetla ožila. „Vieš,“ vysvetľoval malý kamarát a ja som ledva stihol zapnúť diktafón, „to boli vtáky. Po
väčšinu dní sme pre nich nezaujímaví. Iba dvakrát do roka
sú pre nás hrozbou. Súvisí to s touto hostinou. Vtáky totiž vedia, ako výživná je naša rastlinka a akú hodnotu majú
jedlá z nej pripravené. Záhradnou slávnosťou sa končí náš
aktívny rok a my sa na zimu stiahneme do našich domčekov
a zobudíme sa až na jar so šušťaním prvých listov. Práve tieto jedlá“, rozhliadol sa po okolí, „nám zabezpečujú výživu
na celý čas. A vtáky to dobre vedia. Chápeme, že aj pre ne
je zložité hľadať si v zime potravu, ale kradnúť ju stromovým ľuďom nie je predsa riešenie. V dávnej minulosti naše
spoločenstvo postihlo veľké nešťastie. Záhradnú slávnosť
napadol vtedy húf vtákov. Odniesli nám väčšinu pripraveného jedla. V nasledujúcu jar
sa neprebudilo mnoho stromáčikov...“ Malý bieli človiečik
sklonil hlávku a akoby sa ešte
raz rozlúčil so svojimi dávnymi priateľmi. No vzápätí s rozžiarenými očkami pokračoval:
„...ale dnes sme už pripravení!
Náš gravisystém vytvára akýsi
ochranný štít. Jednoducho tu
votrelcov nepustí. A teraz poď
– čaká nás dezert.“
Dovtedy som si vlastne ani
neuvedomil, aké je toto jedlo
pre stromových ľudí vzácne.
Od fazuľky, ktorú som mal opäť v ústach, závisí ich prežitie.
Bral som si na tanierik zrazu očividne menšie porcie.
Zaznamenať musím ešte prenádherný rituál ukončenia
slávnosti. To, že prichádza záver večera, som vedel podľa
známeho, dlhého a hlbokého trúbenia, ktoré zaznelo zo
všetkých strán. Myslel som si, že sa teraz jednoducho všetci rozídu do svojich obydlí, ale čakalo ma milé rozlúčkové
prekvapenie. Malí bieli ľudkovia priniesli veľkú čašu. Podali mi ju a ja som si z nápoja trošičku usrkol. A stromáčikovia
tak, ako to len oni vedia – naraz v čase a priestore, s úctou
sklonili hlávky na pozdrav. Ale nelúčili sa len so mnou. Navzájom si podávali čašu a s každým svojim členom sa rozlúčilo celé spoločenstvo stromových ľudí. Zdal sa nekonečný
celý tento rozlúčkový rituál, no bola to čarovná chvíľa, pri
ktorej neplynul čas.
Aj teraz, tu vo svojej izbe, rozmýšľam nad dokonalým
spolužitím mojich malých priateľov. Akí sú múdri a pri tom
skromní, akí dobrotiví a pracovití. Och, máme sa my pozemskí ľudia ešte čo učiť! Vonku fúka severný vietor a ja
viem, že svojich priateľov uvidím až o niekoľko mesiacov.
Ale možno, že do jari objavím iný zvláštny svet a zažijem
nové dobrodružstvo.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ŠPORT

Korona Pekelník
spracoval Tadeusz Bielański

H

istória ľudového športového klubu „Korona“ Pekelník sa začala písať pred viac ako 10 rokmi. Prvá schôdza sa uskutočnila na jeseň roku 2002. Prišlo na ňu
okolo 80 osôb v rôznom veku, od najmladších až po tých
najstarších (Stanisław Lis a Stanisław Kotlarczyk). Dnes už
obaja majú po 84 rokov. Po nej sa rozbehol proces registrácie. Počas zimy na prelome rokov boli predložené potrebné doklady na súde v Krakove, kde nás odmietli zaregistrovať a kázali nám ísť na Okresný úrad do Nového Targu,
kde 26. marca 2003 bol LKS Korona Pekelník zaregistovaný
a zahájil svoju oficiálnu činnosť. V rámci klubu bola vytvorená jedna futbalová družina. Na jeseň 2002 začala družina hrať priateľské zápasy s „Czarnymi“ z Čierneho Dunajca,
„Deltou“ Pieniążkowice a ďalšími susednými družstvami.
Nemali sme ihrisko, ani vybavenie, a taktiež sme boli bez
dresov i akéhokoľvek majetku. Prvé dresy sme dostali ako
dar od priateľov z družstva „Czarnych“ z Čierneho Dunajca. Dodnes ďakujem Stanisławowi Czyszczońovi, že nám
na začiatku tak pomohol. Sezónu 2003/2004, jesenné kolo
sme zahájili v najnižšej lige „C triede“ Podhalskej futbalovej podoblasti v Novom Targu. Vďaka dotácii z Gminného
úradu sme kúpili vlastné vybavenie a mohli sme zaplatiť
aj rozhodcov, transport a poistenie. Gminný športový klub
„Czarni“ Čierny Dunajec nám nezištne prenajal ihrisko
i šatne. Zo začiatku sa nám príliš na ihrisku nedarilo, ale
postupom času, po niekoľkých rokoch sme sa naučili vyhrávať a mali sme čoraz vyššie ambície.
Prvým predsedom klubu bol Stanisław Lis. Počas jeho
kadencie sa podarilo dohodnúť sa so súkromnými majiteľmi pozemkov „na dole“ – Władislawom a Władislawou
Wesołowskými, Janom a Helenou Głodziakovcami, Stanisławom Dworszczakom, Stanisławom a Zofiou Grelovcami, Jánom a Helenou Florekovcami, Mirosławom a Alicjou
Bulekovcami, ktorí dovolili postaviť na tomto mieste ihrisko. A tak sme mohli začať konať. Keďže je to močaristý terén, rozhodli sme sa naviesť vrstvu zeminy z môjho
poľa, spolu 800 m3. Pomohla nám firma Stanisława Maś36
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nicu. Síce výdavky spojené s prevážaním zeminy neboli
veľké, mladý klub ich splácal dva roky. Práce na novom
ihrisku sa začali v apríli 2007 a 4. augusta toho istého
roka bolo slávnostne otvorené. Ihrisko bolo posvätené
a následne bolo na ňom odohratých niekoľko zápasov, do
ktorých sa zapojilo šesť družstiev: LKS „Korona“ Pekelník,
GKS „Czarni“ Čierny Dunajec, „Orawa“ Jablonka, „Delta“
Pieniążkowice, „Babia Góra” Veľká Lipnica, „Janosik“ Sieniawa. Počasie bolo krásne a tak aj povzbudzujúcich bolo
naozaj veľa.
No skôr, ako sa podarilo ihrisko otvoriť, bolo doň potrebné zainvestovať veľa práce, Najprv bol nivelizovaný
terén pod ihrisko a následne boli vyzbierané kamene.
Pomohli mnohí ochotníci, prišli žiaci zo školy aj spolu
s riaditeľom P. Tyrybonom, pekáreň Józefa a Heleny Lenartovcov nám dala nápoje a sladké pečivo. Jedným
z najzaangažovanejších bol nepochybne najstarší člen
klubu Stanisław Kotlarczyk. Pomáhalo naozaj veľa osôb,
vymenujem azda len tých najdôležitejších, a dúfam, že
nikoho neopomeniem: Urbár v Pekelníku, Gminný úrad
v Čiernom Dunajci, Jozef a Danuta Rokickí, Henryk a Władysław Stafira a už zosnulý Wojciech Stafira, Stanisław
a Wojciech Kołodziejovci, Marek Kotlarz, Władysław Piekielnicki, Paweł Dziubek, Roman Mośnica, Janusz Lenart,
Władysław Szuba, Edward Kapałka, Czesław Chlebek,
Stanisław Otrębiak, Władysław a Lucyna Czyżovci, Antoni Szuba, Stanisław Lis, firma Madziar, Stanisław Wójcik,
Władysław Machaj. Kazimierz a Stanisław Pawlakovci
a Stanisław a Marzena Żądlakovci a mnohí ďalší.
Sezóna 2008/2009 bola natoľko úspešná, že v júni 2009
družstvo seniorov postúpilo do „B triedy“, v ktorej hrá
dodnes. Aktuálne v rámci klubu trénuje taktiež juniorské
družstvo a predtým sme mali aj družstvo žiakov. Avšak
rozpočet, ktorý dostávame len z Gminného úradu v Čiernom Dunajci, nám neumožňuje udržať zároveň družstvá
v troch vekových skupinách. V priebehu tých 13 rokov sme
od Gminného úradu dostali cca 120 000 zlotých, za čo
športový klub Korona v Pekelníku srdečne ďakuje.
Druhým predsedom klubu, ktorý vystriedal v tejto
funkcii už spomínaného Stanisława Lisa, bol Roman Lenart. Toho pred rokom vystriedal na predsedníckom kresle
Józef Madziar. Farbami ľudového športového klubu Korona v Pekelníku sú: červená, žltá a zelená.
2/2015

MOTO A VARENIE

Toyota Aygo 1.0 VVT-i

Prvé, čo vás zaujme na tomto neveľkom autíčku, je jeho dizajn
a štýlovosť. A až potom sa začnete zaujímať o ďalšie parametre.
S rozmermi nepresahujúcimi 3,5 m toto autíčko zaparkujete naozaj všade. A k tomu sa výborne s ním manévruje.

V

nútorný priestor je obmedzený len do istej miery. Na
predných sedadlách sa pohodlne usadia aj urastení
šoféri, dokonca aj s rezervou nad hlavou. Vzadu to
až také veselé nie je, chýba
miesto nad hlavou i na nohy.
Sadať si dozadu je vhodné len
v prípade núdze a nie na veľké vzdialenosti. Ale pre párik
s jedným batoľaťom je toto vozidlo ako ušité. Auto sa taktiež
hodí na nákupy. Do kufra sa
ich síce veľa nezmestí, pretože
objem kufra je len 168 l, za to
ich bude možné pohodlne položiť na zadné sedačky, keďže
vozidlo je päťdverové. Zadné
opierky sa skladajú v pomere 50:50, avšak v kufri nevznikne rovná plocha a treba rátať s nepríjemným schodíkom.
Pri zohľadnení veľkosti vozidla je jeho ergonómia naozaj

dobrá. Za volantom sa usadíte rýchlo, všetko je viditeľne
usporiadané a ovládače sú vzdialené tak akurát.
Nakoľko v meste sa toto malé vozidlo cíti ako ryba vo
vode, diaľnica mu až tak nesedí. Cítiť to na stabilite, pod
ktorú sa podpisuje krátky rázvor. Aj pruženie je skôr ladené na mestský rozbitý tankodróm. Aj pohon japonského
miniauta je ladený na mestskú trmu-vrmu, ktorému dynamiku určuje litrový atmosférický benzínový trojvalec.
Síce oficiálne hodnoty zrýchlenia (14,2 s z 0 na 100 km/h)
nie sú presvedčivé, subjektívny pôžitok z jazdy presviedča
o niečom úplne inom. A to
si v meste radí so spotrebou
pohybujúcou sa okolo 5 l na
100 km. Na diaľnici sa jeho
hlad zvyšuje pri 130 km/h
o jeden liter. To nie je veľa,
ale pôžitok z jazdy už kazia vonkajšie vplyvy, predovšetkým hluk okolia.
Možno aj preto maximálka
160 km/h sa v prípade tohto japonského auta zdá naozaj dostačujúca. Avšak na
dlhších trasách mimo miest a diaľnic, kde sa toľko nestojí
a ani netlačí na plyn, si pýta len štyri litre. A motor i hluk
okolo sa náhle upokojí. (ms)

Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov
Karfiolová polievka

3 lyžice masti, 1 cibuľa, 2 litre vody, soľ, Vegeta, koreňová zelenina, trochu mletej červenej papriky, korenie,
2 lyžice múky, zelený petržlen a zeler, 1 dl smotany, ocot,
cukor, 1 vajce, 6 dkg múky (alebo tarhoňa).
Pracovný postup: Na masti vypražíme drobno pokrájanú cibuľu do ružova, pridáme horúcu vodu, soľ, pokrájanú
koreňovú zeleninu, červenú papriku, Vegetu, korenie a varíme 15 minút. Zatiaľ umyjeme karfiol a rozoberieme na
ružičky, potom vložíme do polievky (tiež i hlúb) a ďalej varíme kým karfiol nezmäkne, čo netrvá dlho. Z múky a vajca si urobíme cesto na lievanky a zavaríme do polievky
a povaríme. Z múky a trochu vody urobíme zátrepku, vylejeme do polievky a necháme prevrieť. Nakoniec pridáme
smotanu, pokrájaný zelený petržlen a zeler, ocot alebo citrón a trochu cukru.

Dolnozemské zemiaky „pečené na ťapši“

1 a 1/2 kg zemiakov (ružiakov), masť, 4 menšie cibule,
8 strukov cesnaku, trochu cukru, Vegeta, mleté čierne korenie, soľ, 1 kg bravčových rezňov (rebier), 1 kg klobásy
(čerstvej alebo údenej), 2 cibule, voda.
Pracovný postup: Bravčové rezne posolíme, okoreníme, posypeme Vegetou, pokrájaným cesnakom a cibuľou,
okoreníme. Potom dáme na pekáč, podlejeme masťou, prikryjeme a dáme do horúcej rúry dusiť. Počas dusenia polievame ho šťavou. Keď je mäso mäkké, odkryjeme ho a zaročník 57

pečieme do červena. Mäso môžeme obmäkčiť aj na sporáku
na panve a potom zapečieme v rúre. Takto mäso bude na
zemiakoch mäkké. Zemiaky obielime, umyjeme, pokrájame
na tenké plátky alebo krížalky, ktoré v nádobe posolíme,
pocukríme, pridáme na drobno pokrájaný cesnak, dobre
zamiešame a dáme na pomastený pekáč. Do uhlov pekáča
dáme cibuľu očistenú od vrchných šupín. Zemiaky prelejeme šťavou z mäsa a čistou masťou (10-15 lyžíc). Zemiaky
upečieme v horúcej rúre (200-250°C) do červena, čo trvá
asi 1 h. Potom zlejeme z nich masť a len trochu necháme
na pekáči. Upečenú, pokrájanú klobásu a mäso poukladáme na zemiaky a vložíme do rúry, aby nevychladli. Upečené
zemiaky s klobásou a mäsom podávame s kyslými uhorkami, paprikou, alebo so zaváraninou. Zemiaky „na ťapši” sú
chutnejšie, keď sú upečené v sedliackej (alebo pekárskej)
peci, lebo v nej dostanú zvláštnu chuť.

Dusený kapustný šalát

1/2 bielej alebo červenej kapusty, 2 lyžice cukru, soľ,
ocot, 4 lyžice masti.
Pracovný postup: Očistenú kapustu pokrájame na tenké
rezance a posolíme. Na rajnicu dáme zohriať masť, pridáme
pokrájanú kapustu, cukor a dusíme odkrytú, kým nezmäkne. Potom okyslíme octom a ešte trochu paríme. Počas parenia kapustu často prevraciame varechou, aby nám neprihorela. Podávame ju k čerstvej pečenej klobáske a jaternici.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec,
Slovenské vydavateľské centrum : 2012
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W zdrowym ciele, zdrowy duch
Z historii kosmetyki

Kosmetyka - sztuka leczenia, pielęgnacji i upiększania ciała na
zewnątrz, czyli dbanie o skórę, włosy i paznokcie jest tak stara jak
ludzkość. Można śmiało powiedzieć, iż od zarania dziejów stosowano różne środki, początkowo w celu ochrony skóry, a później
do jej upiększania. Wykorzystywano do tego wszystko co było dostępne, przede wszystkim dary natury: oleje zwierzęce i roślinne,
kolorowe glinki, krzemionkę, wosk i miód pszczeli, mleko, ziarna,
otręby, napary, wyciągi z ziół i wiele innych substancji.

J

uż w epoce kamiennej namaszczano skórę olejami zwierzęcymi, zapewne aby chronić ją, w zależności od pogody, przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi
jak deszcz, wiatr, nadmierne słońce czy mróz. Równie stare
jest ozdabianie twarzy i pozostałych części ciała naturalnymi barwnikami. Wiadomo, że Neandertalczycy malowali
twarze na znak rozpoczęcia wojny, a u Majów kolor ciała
informował o statusie społecznym, wykonywanym zawodzie, czy stanie cywilnym.
Do dziś ludy i plemiona żyjące z dala od
cywilizacji w Afryce, Ameryce Południowej czy Australii malują całe ciała dla zaznaczenia przynależności do danej grupy
czy plemienia, w celu podkreślenia jakiegoś wyjątkowego dla nich wydarzenia,
uczczenia szczególnej ceremonii jak narodziny, śmierć czy ślub, do przekazania
emocji oraz w trakcie rytuałów religijnych
i magicznych. Współczesne tatuaże to
również sztuka zdobienia ciała.
Z wykopalisk archeologicznych wiadomo, że cywilizacje starożytne znały
specyfiki kosmetyczne z naturalnych
surowców. Egipcjanki lakierowały paznokcie, farbowały brwi i rzęsy, używały
mydła – mieszaniny popiołu drzewnego
i gliny, stosowały olejki i wyciągi ziołowe
do kąpieli. Królowa Nefretete już w XIV w. p.n.e. używała
szminek, kredek i cieni do powiek. Natomiast Kleopatra,
słynąca ze swej wielkiej urody, kąpała się w mleku oślic,
stosowała żel aloesowy i maseczkę z krzemionki. Z Egiptu
pochodzi pierwszy znany przepis na ładną cerę: „wysuszyć
strączki, ziarno i łupiny kozieradki, utrzeć na pył, zalać oliwą i wcierać w skórę”. Od czasów Ramzesa III makijaż nosili
także mężczyźni: skórę wokół oczu malowano substancjami odkażającymi, aby zapobiegać infekcjom wywoływanym przez kurz, piasek, słońce i owady. Szeroko pojęta
kosmetyka stosowana była również w Azji: w Indiach i Chinach używano balsamów, ekstraktów ziołowych i pachnideł, w Persji znana była woda różana i piżmo. Pierwsze
lakiery do włosów i paznokci wynaleziono właśnie w Chinach. Ten ostatni robiono z gumy arabskiej, żelatyny i jaj
w postaci nalewki. W Japonii korzystano z łaźni, które są
starsze od słynnych starożytnych łaźni rzymskich. Arabowie stosowali khol – specjalny proszek do przyciemniania
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powiek przy linii rzęs. Koczownicze plemiona Beduinów
wykorzystywały wielbłądzie mleko do pielęgnacji stóp narażonych na gorący piasek. W powszechnym użyciu była
henna jako środek bakteriobójczy, zwłaszcza przy grzybicach stóp; stosowano ją przy nadmiernym poceniu się
rąk i nóg oraz przy odmrożeniach i zrogowaceniach skóry. Maść z henny, oliwy i sproszkowanej siarki pomagała
w walce ze świerzbem. Jeszcze w dzisiejszych czasach hinduski stosują hennę i barwniki do malowania ciała przed
ceremonią zaślubin. Na całym świecie kobiety – i nie tylko
- używają henny do malowania brwi i rzęs.
Wiedza medyczna i kosmetyczna dotarła do Europy
wraz z kupcami ze Wschodu. Przepisy na zabiegi kosmetyczne można znaleźć u Hipokratesa, natomiast receptury
na kremy u greckiego lekarza Galenusa w I w. n.e. Rzymianie do perfekcji doprowadzili kosmetykę łącząc ją z higieną
całego ciała. Największą wagę przywiązywano do kąpieli
połączonych z sauną i masażami, a wszystko z użyciem ziół
i olejków, maści i kremów na bazie czystej lanoliny, maseczek do skóry i włosów np. z żółtek i rumianku. Makijaż był
powszechnie stosowany przez aktorów grających w amfiteatrach dla poprawienia rysów twarzy.
Aborygeni Mężczyźni malowali skórę głowy, aby
ukryć skutki przedwczesnego łysienia.
Podobnie było w Bizancjum, gdzie panował kult piękności ciała, a sztukę kosmetyczną doprowadzono do kunsztu.
Asceza średniowiecza spowodowała, że powoli zarzucano dbałość o zdrowie i piękno ciała. Dopiero po wielu
stuleciach renesans zaowocował powrotem do zajmowania się wyglądem
zewnętrznym. Szybko jednak okazało
się, że kosmetyki zaczęły zastępować
podstawową higienę ciała, oczywiście
ze szkodą dla zdrowia. Przez bardzo
długi okres kosmetyki dostępne były jedynie dla ludzi z wyższych sfer – rodzin
królewskich i najbogatszej arystokracji.
Z zachowanych dokumentów wiadomo, że np. w XVI w. Katarzyna Medycejska stosowała płyn
na bazie soku z ogórków do zmywania twarzy, a Elżbieta
Węgierska już w XV w. używała „wody królowej”. Czasami
stosowanie niewłaściwych preparatów miało przykre skutki
– np. wiele pań używało pudru do wybielania i ukrywania
mankamentów urody na bazie ołowiu, co powodowało zatrucie organizmu, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.
Oświecenie i kolejne stulecia zaowocowały rozwojem
medycyny. Szybko znaleźli się lekarze, jak np. Kneipp,
którzy zaczęli propagować dbałość o higienę osobistą
i wprowadzali naturalne preparaty kosmetyczne do celów
leczniczych i do pielęgnacji, które stały się dostępne dla
wszystkich warstw społecznych. Od tamtego czasu obserwuje się wzmożone zainteresowanie pielęgnacją ciała, poprawianiem i podkreślaniem swojej urody, opóźnianiem
procesów starzenia się. Rozwój przemysłu i nowych technologii w XX w. przyczynił się do masowej produkcji preparatów kosmetycznych dostępnych dla wszystkich, bez
względu na status materialny.
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Kiedy przysługuje renta rodzinna
po zmarłym?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta
rodzinna przysługuje wtedy, gdy ubezpieczona osoba zmarła miała w chwili śmierci ustalone prawo lub spełniała warunek do uzyskania: - emerytury, - renty z tytułu niezdolności
do pracy, - świadczeń przedemerytalnych.
Ponadto w przypadku ustalania prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.
Osobami, którym przysługuje świadczenie renty rodzinnej są:
1. Wdowa (lub wdowiec w przypadku zmarłej żony) po
zmarłym współmałżonku, jeżeli w chwili jego śmierci miała
ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy. Jednocześnie
wdowa, która nie ukończyła 50 lat nabywa uprawnienie do
renty rodzinnej, jeżeli wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, przez okres do ukończenia przez
osobę nad którą sprawowana jest piecza 16 roku życia, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia. W sytuacji gdy sprawowana jest piecza nad dzieckiem całkowicie niezdolnym
do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie
niezdolnym do pracy i uprawnionym do renty rodzinnej,
renta przysługuje również po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości. Prawo do renty nabywa również wdowa, która
w ciągu 5 lat od śmierci męża lub zakończenia opieki określonej powyżej osiągnęła wiek 50 lat.
2. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku życia
w przypadku kontynuowania nauki. Prawo do renty przysługuje również bez względu na wiek, jeżeli dziecko stało się
całkowicie niezdolne do pracy i/lub samodzielnej egzystencji do 16 roku życia (lub 25 w przypadku kontynuowania nauki). Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim
roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej
przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.
3. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (za
wyjątkiem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie
w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka),
jeżeli spełniają warunki opisane w punkcie 2 oraz zostały
przyjęte na wychowanie przynajmniej na rok przed śmiercią
ubezpieczonego uprawnionego.
4. Rodzice zmarłego, jeżeli bezpośrednio przed śmiercią
przyczyniał się do ich utrzymania oraz spełniają warunki
co do wieku opisane w punkcie 1. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna podlegająca
podziałowi w częściach równych pomiędzy uprawnionych.
Wyliczenia dokonuje się w części ustalanej wartością procentową od świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dla jednego uprawnionego do renty rodzinnej będzie
to 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla
2 osób 90 % świadczenia, a dla trzech i więcej 95% świadczenia. (Ela Góra)
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Pierwszy urlop w pierwszej pracy

Gdy zaczynasz stawiać pierwsze kroki w nowej pracy, na
pewno zastanawiasz się – czy i kiedy przysługuje Ci urlop –
poniższa porada jest właśnie dla Ciebie.
Wiadomo, że jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie
można bowiem pracować cały czas nie mając chwili wytchnienia od codziennych obowiązków.
Na wstępie podkreślić należy, że pracownikowi w zależności od stażu pracy należy się: 20 dni urlopu jeżeli jest
zatrudniony krócej niż 10 lat, lub 26 dni urlopu jeżeli jest
zatrudniony dłużej niż 10 lat. Nie oznacza to jednak, że osoby podejmujące pracę po raz pierwszy zaczynają „od zera”
i muszą pracować 10 lat, aby uzyskać 26 dni urlopu ponieważ do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, dolicza się bowiem m.in. ukończenie:
– zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej –
przewidziany programem nauczania czas trwania nauki,
nie więcej jednak niż 3 lata,
– średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem
nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
– średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych
(równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
– średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
– szkoły policealnej – 6 lat,
– szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Jeżeli osoba
ukończyła liceum, a następnie studia wyższe, to do jej stażu
pracy zalicza się 8 lat, a nie 12.
W przypadku osób, które podejmują pierwszą w swoim
życiu pracę, ustawodawca przewidział szczególne rozwiązanie odnośnie nabywania uprawnień urlopowych. I tak,
zgodnie z art. 153 kodeksu pracy, pracownik podejmujący
pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym
podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca w pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu
przysługującego mu po przepracowaniu roku. Należy to
rozumieć w ten sposób, że pracownik uzyskuje prawo do
cząstkowego urlopu z upływem pierwszego miesiąca pracy
oraz z upływem kolejnych miesięcy w pierwszym kalendarzowym roku pracy. Wymiar takiego urlopu cząstkowego
wynosi za każdy kolejny miesiąc 1/12 części wymiaru urlopu
przysługującego w razie przepracowania całego roku kalendarzowego. (Ela Góra)
Źródło: opracowanie własne oraz www.prawodlakazdego.pl

Wzrosło wynagrodzenie minimalne

Płaca minimalna w 2015 roku wynosi 1.750 zł brutto
czyli 1.286,16 zł netto, co oznacza, że pracownik otrzyma
niecałe 50 zł więcej miesięcznie „na rękę”.
W przypadku pracowników podejmujących pracę
w pierwszym roku ich pracy wynagrodzenie w 2015 r. będzie musiało wynosić co najmniej 1400 zł brutto, bo nie
może ono być niższe niż 80 proc. płacy minimalnej.
W tym roku płaca minimalna wzrośnie o 70 zł, po tym
jak w 2014 r. wynosiła 1680 zł. W 2013 r. było to 1600 zł,
w 2012–1500 zł, a w 2011–1386 zł brutto. (aj)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
RYBY (19.2.-20.3.)

Čas je veľmi priaznivý pre
podnikanie a iné riziko, ba aj
pre cestovanie a šport. Niektoré ryby majú možnosť získať väčší byt, aj
keď ich to bude stáť veľa peňazí a nervov. Ak pôjdeš na dovolenku – bude príjemná, ba stretneš osobu, ktorá na teba
veľmi zapôsobí.

BARAN (21.3.-20.4.)

Čakajú ťa nepríjemné a nepokojné dni. Budeš nespokojný
so svojím životom, prácou a vôbec so všetkým okolo teba. Ale
netráp sa, blíži sa jar a s ňou nová
nádej. Mnoho vecí sa ti zrazu začne dariť. To ti dodá novú energiu a koncom
mesiaca budeš plný optimizmu.

BÝK (21.4.-20.5.)

Nečakaj, že ťa niekto
bude chváliť. Okolo teba je
viac ohováračov a závistlivcov, ktorým sa nepáčia tvoje
úspechy. Drž nervy na uzde, lebo ináč sa
zapletieš do beznádejných sporov. Najlepšia by bola pre teba dovolenka, strávená mimo tvojho bydliska.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Môžeš ešte počítať
s priaznivými dňami, zdravím a úspechom v povolaní.
Sila vôle prinesie mnohým
pokoj v rodinnom živote.
Venuj väčšiu pozornosť istej staršej nemocnej osobe, ktorá čaká na tvoju návštevu. Urobíš jej veľkú radosť.

RAK (22.6.-22.7.)

Prvá polovica mesiaca
nebude ľahká, napr. podnikanie ti prinesie viac škody
ako úžitku. Dostaneš niekoľko listov, ktoré ti spôsobia rôzne komplikácie. Snaž sa udržať dobré vzťahy
s priateľmi, ktorých rada a pomoc ti už
neraz pomohla.

LEV (23.7.-23.8.)

Na obzore sa ukazuje
zlepšenie tvojej situácie,
v tom aj finančnej. Nie je vylúčená nová známosť s niekým, kto by sa mohol stať vážnym citovým partnerom. Nezabúdaj, že to môže
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vyvolať žiarlivosť blízkej osoby, ktorá si
myslí, že má monopol na tvoju priazeň.

NÁŠ TEST

PANNA (24.8.-23.9.)

Aká je vaša láska?

Pomerne priaznivý mesiac. Mnohí získajú stratené
postavenie v spoločnosti, iní
zväčšia svoj majetok dedičstvom alebo nejakou výhrou. Aj zdravotný stav bude dobrý. Chuť do života
vyústi v aktívnom spoločenskom živote.

VÁHY (24.9.-23.10.)

Stúpne tvoja podnikavosť a energia a s nimi i pracovné úspechy. Prídu však
aj kritické dni, kedy môžeš
očakávať zhoršenie zdravia, rozpory
v rodine alebo stratu priateľa. Celkove
však bude mesiac úspešný a s komplikáciami sa čoskoro vyrovnáš.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

V týchto dňoch môže dôjsť
ku krátkemu ochladeniu vzťahov. Všetko však bude závisieť
od teba. Nehľadaj vo všetkom
zlé úmysly a snaž sa pochopiť, čo chcú tí
druhí. Snáď si uvedomíš, že niekedy nie
si bez viny aj ty. Nezabúdaj na rodinu.

STRELEC (23.11.-21.12.)

Začiatok mesiaca bude priaznivý, ale
potom sa všetko zmení
ako na hojdačke – na jednej strane získaš, na druhej
stratíš. Poznáš niekoľko zaujímavých ľudí, s niektorými sa dokonca
spriatelíš. Stratíš, žiaľ, priateľa z detstva,
ktorý ti bol blízky ako vlastný brat.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Dostaneš sa do konfliktu s príbuznými, najmä v majetkových
otázkach. Pouvažuj, či stojí za
to udržať dobré vzťahy v rodine i za cenu istej majetkovej
straty. Iste musíš oželieť nejaké maličkosti, ktoré si od teba rôzne osoby vypožičali a dodnes nevrátili.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

Dlhšia nemoc s horúčkou
ťa vyčerpala, čo má za následok skleslosť a stratu energie.
Buď trpezlivý, rekonvalescencia potrebuje čas a pokoj. Čo
teraz zmeškáš, po uzdravení ľahko dobehneš. Netráp sa, radšej sa vyber do
sanatória alebo do kúpeľov. (ms)
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1. Ako ste sa zoznámili?
a) Zoznámili sme sa úplnou náhodou a hneď z toho bola láska;
b) poznáme sa od dávna, ale
iskra preskočila až po rokoch;
c) poznáte ho len z videnia, je to
platonická láska ako hrom.
2. Čím vás partner hneď zaujal?
a) Tým ako vyzerá, je úžasný;
b) svojim správaním, názormi
a postojmi; c) má zvláštnu charizmu, ktorá ma priťahuje.
3. Keď sa stretnete...
a) Pobozkáme sa, usmejeme sa
na seba; b) dlho sa bozkávame,
neviem sa od seba „odlepiť“;
c) netuší, že ho milujem, takže
pri stretnutí ho len pozdravím.
4. Je to váš vysnívaný typ?
a) Áno, presne spĺňa moje predstavy; b) nie, vlastne sa môjmu
ideálu vôbec nepodobá ale milujem ho; c) nikdy som nemala
vyhranenú predstavu o ideálnom mužovi.
5. Ako vníma vašu lásku okolie?
a) Takmer to tajíme, asi by sa
rodine a priateľom nepáčil;
b) sme šťastní a môj partner sa
všetkým páči; c) ťažko povedať,
partner si „nesadol“ so všetkými mojimi priateľmi či rodinou.
6. Preskočila medzi vami tá povestná iskra?
a) Áno, bolo to ako zásah elektrickým prúdom! b) Myslím, že
nie, ale cítim sa pri ňom výnimočne; c) nie.
7. Poznáte jeho milostnú minulosť?
a) Áno, už mal pár vzťahov; b) nie,
o svojich láskach mlčí; c) viem,
že je sukničkár, ale pri mne sa
zmení.
8. Akú šancu dávate svojmu vzťahu?
a) Jedného dňa skončíme pred oltárom; b) zatiaľ neviem, či spolu
vydržíme; c) možno ani netuší,
že existujem, takže šance zatiaľ
nulové.
9. Ako dobre sa poznáte?
a) Stále ma prekvapuje; b) funguje
medzi nami doslova telepatia;
c) takmer vôbec.
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10. Aký typ daru by ste od neho dostali najradšej?
a) Niečo romantické; b) niečo praktické; c) čokoľvek, hlavne nech si spomenie.
11. Snívate o spoločnej budúcnosti?
a) Túto tému rozoberáme často;
b) o plánoch do budúcnosti nechce zatiaľ ani počuť; c) nie, ešte sme
o tom nehovorili.
12. Má váš partner nedostatky?
a) Samozrejme, veď je to muž; b) nie,
je úplne dokonalý; c) zatiaľ mi ukazuje len tú svoju lepšiu stránku.

Vyhodnotenie:
Najviac odpovedí „A“ - Veľmi túžite po mužovi, ktorý by po vašom
boku vydržal, zatiaľ však vaša láska na
takúto skúšku nedozrela. Znova ste si
zrejme vybrali zle. Na pár zamilovaných mesiacov bude dobrý, náročné
skúšky spoločného života však spolu
nezvládnete. Aj keď si teraz užívate
pocit zamilovanosti, happyend vás
zrejme nečaká.
Najviac odpovedí „B“ - Ste naďalej
bláznivo zamilovaná aj keď už ste so
svojim milovaným prežili zopár rôčkov. Na vašej láske zub času rozhodne
žiadne stopy nezanechal. Sila vašej
lásky je obrovská a viete na čom so
svojim partnerom ste!
Najviac odpovedí „C“ - Blahoželáme, vaša láska je silná a možno občas
bláznivá, stojí však na takých pevných
základoch, že sa môžete tešiť z „muža
svojho života“. Ste šťastná, že ste ho
objavili a na svojom vzťahu poriadne
pracujete, aby vám fungoval. Pokiaľ aj
naďalej budete rovnako počúvať svoje srdce i rozum, budete spolu šťastní
ešte dlhé roky. (zdroj: www.wanda.
atlas.sk)
Adam a Eva sa rozprávajú v raji:
- Adam, povedz, miluješ ma?
- A asi koho iného by som mal milovať?
***
Prišiel chlapík do krčmy s írskym
vlkodavom - taký ten pes veľkosti staršieho teľaťa. Uviazal psa vonku a dal si
pivo. Za chvíľku prišiel druhý chlapík,
tak sa rozhliadol, podišiel k nemu:
- Počuj, to je váš pes, ten vonku?
- Hej, prečo?
- No, mám pocit, že ho môj pes zabil.
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AKO JE TO SPRÁVNE?

M

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

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

finansowanie ze wzrostem 0%

financovanie s 0% navýšením

grubość pokrywy śniegu
armatka śnieżna
ratrak

výška snehovej pokrývky
snehové delo
ratrak

transport lądowy
samplowanie (ang. sampling) – termin stosowany w reklamie dźwiękowej i audiowizualnej na określenie
emisji materiału reklamowego w ramach działań plenerowych. Emisja
spotów, dżingli, sampli – charakterystycznych fragmentów utworów muzycznych powiązanych z reklamą
region turystyczny

doprava pozemnými komunikáciami

szlak turystyczny

turistický chodník

walory turystyczne
squatting (oznacza zajmowanie pustostanów, opuszczonych nieruchomości bez zgody właściciela. Taki
pustostan, jak i społeczność w nim
mieszkająca nazywany jest squat
(spolszczane skłot) a jego mieszkańcy
squatersi.)

turistický potenciál

- Počujte, čo máte za psa, že by dokázal zabiť vlkodava?”
- No, ratlíka.
- To mi teda vysvetlite, ako môže
ratlík zabiť vlkodava.
- No, myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
***
Príde chlapík s pekne rozbitou hlavou k doktorovi:
- Čo sa vám, stalo?
- Ale tak si stojím a zrazu oproti
mne raketa a prásk priamo do hlavy. Oklepem sa a zrazu prasa a prásk
priamo do hlavy. Otvorím oči a oproti
mne kôň a rach do hlavy. Padol som
na zem. Vstávam a zrazu lokomotíva
a prásk priamo do hlavy. Strašné rany!
- Raketa, prasa, kôň, lokomotíva, brble si doktor a vypisuje sprievodku
na psychiatriu, - bolo tam ešte niečo?
- Hej, potom prišiel nejaký chlap
a ten kolotoč vypol!

samplovanie (ang. sampling) – pojem používaný vo zvukovej a audiovizuálnej reklame v rámci činnosti
vonku. Vysielanie spotov, džinglov,
samplov – typických ukážok hudobných skladieb spojených s reklamou
región cestovného ruchu

squatting (znamená obsadenie
a obývanie prázdnej a nevyužívanej
budovy bez súhlasu majiteľa. Daná
budova, ako aj komunita ľudí v nej
sa potom nazýva squat a jej obyvatelia squatteri alebo squateri.)
***
- Je tá vaša slimačia paštéta naozaj
zo slimákov?
- Áno.
- A skutočne iba zo slimákov?
- No, keď sa už tak pýtate, pravdupovediac miešame k tomu aj trochu
bravčoviny.
- A koľko?
- Pol na pol, jeden slimák jedno
prasa.
***
Domovníčka rozpráva susedke:
- Pani Justová je neobyčajne zdatná žena, jej muž je na ňu veľmi pyšný. Dopoludnia pracuje v kancelárii,
popoludní je pokladníčkou v kine
a v noci hrá v bare na klavíri.
- A kedy, preboha, spí? - vydesí sa
susedka.
- Cez poludňajšiu prestávku vo výkladnej skrini ako reklama na nočné
košele.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ZAUJÍMAVOSTI
Moderná Hodvábna cesta

Nový vlakový spoj medzi Čínou
a Španielskom dostal prezývku „Hodvábna cesta 21. storočia”. Čínsky
nákladný vlak Yixin’ou úspešne dokončil najdlhšiu nepretržitú vlakovú
jazdu v histórii. Skúšobná jazda, ktorá
trvala 21 dní, by mala položiť základy pravidelnej nákladnej linky medzi
Čínou a Španielskom. Nákladný vlak

viesť takýto okázalý životný štýl, na
aký je zvyknutá, aj po smrti majiteľky.
Žena zároveň priznala, že len za uplynulý rok na fenku minula takmer 85-tisíc eur. Každý deň s ňou vojde do šatníka a spolu vyberajú, do čoho bude
psíček oblečený, fenka má k dispozícii
vyše tisíc overalov z kolekcie známych
dizajnérov vrátane doplnkov z drahých kovov. Pes, ktorý večeria hovädzie medailónky a spáva vo vlastnej
spálni, vyhral niekoľko súťaží vrátane
New York Pet Fashion šou za najlepší
módny štýl. (zdroj: www.mirror.co.uk)

Stopol prezidenta

opustil mesto I-wu v provincii Čeťiang na východe Číny 18. novembra
2014 a po troch týždňoch ho privítali na vlakovom nástupišti v Madride.
Vlak prešiel vyše 13-tisíc kilometrov
cez osem krajín, vďaka čomu si Čína
zapísala prvenstvo najdlhšej neprerušovanej vlakovej jazdy v dejinách.
Vlak, ktorý z Číny prechádzal cez Kazachstan, Rusko, Bielorusko, Poľsko,
Nemecko a Francúzsko do Španielska, viezol 30 kontajnerov prevažne
s hračkami a kancelárskym tovarom.
Na spiatočnej ceste boli jeho vagóny
naplnené najmä španielskymi domácimi produktami vrátane vína, olivového oleja a sušenej šunky. (zdroj:
www.webnoviny.sk)

Nie každá cesta domov z práce
musí byť nudná. Presvedčil sa o tom
istý Gerhald Acosta z Uruguaje. Bol
letný horúci deň na vysoko nad 30
stupňov a zúfalý Gerhald Acosta sa
nemal ako dostať domov z práce
v chemických závodoch, do ktorej sa
nedostal kvôli byrokratickým nezrovnalostiam. Domov mal niekoľko desiatok kilometrov a tak sa snažil stopnúť
nejaké auto na ceste. Avšak spomedzi mnohých prechádzajúcich nijaké
nezastavilo a tak si myslel, že náročnú cestu bude musieť zdolať pešo.
V zúfalstve však mávol na dvojicu za
sebou idúcich áut, ktoré, čuduj sa svete, zastavili. Vodič prvého auta sa stopára spýtal, kam ide a potom ho poslal
do druhého vozidla, ktoré šlo za ním.
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Pes ako dedič

Trojročná maltézska fenka Bella Mia po smrti majiteľky zdedí vilu
a vyše milióna eur. Američanka Rose
Ann Bolsany sa rozhodla v závete zanechať svojmu psovi honosnú vilu
a 1,3 milióna eur, aby si aj po jej smrti mohol vychutnávať život, na aký je
zvyknutý. Maltézska fenka Bella Mia
sa o majetok nebude musieť deliť ani
s dvoma synmi svojej bohatej majiteľky. Ako povedala 60-ročná majiteľka, jej deti sú už dospelé a úspešné,
nepotrebujú moje peniaze. Zároveň
vedia, že Bella Mia urobila šťastných
manželov Bolsanyovcov. Rozhodli sa
tak preto, aby mohla do konca života

MIESIĘCZNIK
SPOŁECZNO-KULTURALNY

DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:
1 miesiąc: 3,00 zł, półrocznie: 18,00 zł, rocznie: 36,00 zł
INDYWIDUALNA:
krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
1 miesiąc 4,75 zł, półrocznie 28,50 zł, rocznie 57,00 zł

A tu ho čakalo naozaj veľké prekvapenie. V aute totiž pohodlne sedela prvá
dáma krajiny Lucía s fenkou Pepe na
kolenách a vpredu usmiaty samotný prezident José Mujico. Prekvapený Acosta docestoval k sebe domov
s prezidenstským párom a potom sa
všetci traja spolu odfotografovali.
(zdroj: www.webnoviny.sk)

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 6 zł – rocznie 72,00 zł
do Europy (w tym Czechy): 13,00 zł – rocznie 156,00 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 13,00 zł – rocznie 156,00 zł,
pocztą lotniczą 16,00 zł – rocznie 192,00 zł
Niezamówionych tekstów, rysunków i fotografii
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów
oraz zmian treści nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów
pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych
z poglądami redakcji.
Za niezamówione teksty redakcja nie płaci
honorariów autorskich.
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V KACVÍNE

v Krempachoch
V KREMPACHOCH

V JURGOVE

V NOVEJ BELEJ

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