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SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY
V PODANÍ DETÍ ZO SPIŠA A ORAVY

V APRÍLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Východiská a perspektívy vyučovania
slovenčiny na Spiši a Orave
6-7 Klubovňa Spolku Slovákov v Podvlku
pomaly ožíva

Síce z vonku nevyzerá podvlčianska klubovňa príliš prívetivo, vo
vnútri je to už iná rozprávka. Podstrešie si privlastnili členovia podvlčianskej dychovky, ktorí si tam už naznášali svoje nástroje a dole
behajú mažoretky s paličkami a každú chvíľu nacvičujú nejakú choreografiu. A pomedzi to pobehujú z času na čas malí huslisti, ktorí
sa postupne priúčajú, ako správne držať slák...

8 Lyžiarsky výcvik v Donovaloch
9 Vzdelávací seminár pre učiteľov v Novej Belej
10 Horčičné zrnko
11 Mystérium umučenia Pána v Harkabúze
12-13 Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze
v rokoch 1920–1945 (4)
14-15 Obec Krempachy a jej investície

O tejto téme sme sa porozprávali s richtárom obce Krempachy Jozefom Petráškom. Dozvedeli sme sa, ako sa richtárovi počas posledného volebného obdobia darilo a či všetky plány, ktoré si zaumienil spolu
s občanmi, sa mu podarilo zrealizovať. Ale taktiež o nových predsavza
tiach, ktoré sú inšpiráciou krempašanov k ďalšej činnosti v obci.

16-17 Ako podporí v tomto roku Slovákov v Poľsku
Slovensko?
17-18 S vojtom Antonim Karlakom
o gmine Jablonka
19 Plány rozvoja gminy Nižné Lapše – rozhovor
s vojtom Jakubom Jamrozom
20 Z činnosti Slovenského inštitútu
21-23 Slovenské rozprávky v podaní detí zo Spiša
a Oravy

Slovenské rozprávky sú už po stáročia nevyčerpateľnou inšpiráciou
obrazotvornosti a studnicou ľudovej múdrosti, ktorá bola takouto
zábavnou formou predávaná z generácie na generáciu. V dávnej minulosti si ľudia príbehy rozprávali, neskôr ich zaznamenali pomocou
písma, potom pomocou zvuku a nakoniec aj pomocou obrazu. Všetky
tieto formy prezentácie slovenských rozprávok sa mohli stať námetmi
ďalšieho ročníka tradičnej výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, ktorej
tohtoročnou témou bola „Najkrajšia slovenská rozprávka“.

24-25 Poviedky na voľnú chvíľu
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Krátko zo Spiša a Oravy

Na obálke: práca Kornelie Chowaniecovej, 2. roč. gymn. v Pekelníku.
Reprodukcia: M. Majeriková-Molitoris, grafická úprava: E. Koziołová.
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Zapíšte svoje deti na slovenčinu!
autor Milica Majeriková-Molitoris
Vzdelaní ľudia sú základom zachovania, rozvoja a napredovania každého spoločenstva. V posledných rokoch však naša
slovenská komunita v Poľsku čoraz intenzívnejšie naráža na ten
istý problém, a to problém nemožnosti, resp. značne obmedzenej možnosti štúdia v slovenskom jazyku. Časy, keď bola v každej
spišskej a oravskej obci slovenská škola, sú už dávno preč. Slovenské už nie je ani lýceum, ktoré vybudovali pre svoje deti Slováci
v Jablonke a nepodarilo sa zachrániť ani maturitu zo slovenského
jazyka, a to aj napriek tomu, že v čase jej zrušenia mal počet študentov prejavujúcich o ňu záujem stúpajúcu tendenciu. Nie je
tajomstvom, že slovenské školstvo v Poľsku je v kríze a neriešenie tohto problému, ak si ešte raz pomaly a zreteľne prečítate
úvodnú vetu, bude znamenať pre slovenskú komunitu v Poľsku
katastrofu.

P

ríčiny tohto úpadku sú viac-menej známe a nie je mojím zámerom ich v tomto úvodníku rozoberať, keďže
na viaceré z nich, ako napríklad na školské reformy,
nemáme vplyv. Niektoré z nich však môžeme ovplyvniť
a nič nás to nestojí, len úprimné priznanie sa k tomu, že
sme Slováci a uvedomenie si, že sú nimi aj naše deti a vnuci. Viem, že to nie je vždy jednoduché a niekedy z toho
vyplývajú rôzne konzekvencie, ale naši predkovia to mali
omnoho ťažšie a ak by sa vzdali, ak by boli ľahostajní, dnes
už tu nie sme.
Samotné dieťa sa totiž nerodí s hotovou národnou
identitou, ale postupne si ju vytvára na základe výchovy a
vzorov, ktoré dostáva z rodinného prostredia a v súčasnosti čoraz viac na základe výchovy v školách. A tá je v poľských
školách výrazne národne orientovaná, čo prirodzene nie
je výčitka, lebo každý národ by mal vštepovať svojim príslušníkom národnú hrdosť, ktorá sa tak stane prirodzenou
súčasťou jeho každodenného života. Kto ale bude vašim
deťom a vnukom vštepovať ich slovenskú identitu, ktorá,
a to je potrebné zdôrazniť, nie je v nijakom rozpore s poľskou štátnosťou. Len vy ako rodičia i starí rodičia a učiteľ
v škole na hodinách slovenského jazyka. To ale musí dieťa
tieto hodiny navštevovať.
Nuž, a v tom je veľký problém... Totižto ani deti viacerých Slovákov, ktorí sa otvorene hlásia k svojej národnosti, na hodiny slovenského jazyka jednoducho nechodia.
Prečo? Na to si už musí odpovedať každý sám, či im úcta
k otcom a dedom nestojí ani za to, aby sa ich deti naučili
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Žiaci učiaci sa slovenský jazyk v Krempachoch pod vedením Mgr. Moniky Pacigovej

dobre rozprávať rečou svojich predkov a dozvedeli o nich
viac. Nehovoriac o tom, že ovládanie iného ako poľského
jazyka je veľkou výhodou, s ktorou sa možno neskôr v živote dobre uplatniť. Tieto skutočnosti si však žiadne dieťa nedokáže uvedomiť, lebo to chce mať zvyčajne len čo
najmenej povinností a čo najviac zábavy. Musí to tak za
neho urobiť jeho zákonný zástupca, ktorý by si mal uvedomovať aj tieto širšie súvislosti. A preto Slováci z Podvlka, Jablonky, Krempách, Novej Belej, Nedece, Kacvína
i Jurgova zapisujte svoje deti na slovenčinu, pokiaľ sa vo
vašej obci ešte vôbec vyučuje! Krempašania a Novobeľania nenechajte padnúť slovenčinu na gymnáziu v Krempachoch!
V iných obciach totižto už takúto možnosť nemajú.
Pravdou však je, že ešte nič nie je stratené a i tu možno
vyučovanie slovenčiny obnoviť. Stačí, aby o neho prejavili
záujem minimálne tri deti, respektíve ich rodičia, a riaditeľ
je povinný vyučovanie zabezpečiť. Je to právo garantované
poľskou legislatívou a nikto ho nemôže porušovať. A preto sa pýtam: nenájdu sa v jednotlivých školách na Spiši
a Orave aspoň traja rodičia, ktorí by chceli zapísať svoje
deti na slovenčinu?
Nebuďte k tomu ľahostajní, ide totiž o veľa, ide o budúcnosť našej slovenskej komunity a nakoniec aj o budúcnosť vašich potomkov. Okrem toho, že sa poriadne naučia
jazyk svojich predkov, ktorý im v dospelosti umožní širší
záber pri výbere povolania, či možnosti ďalšieho zárobku
napríklad ako tlmočníkom, zažijú na hodinách slovenčiny
aj to, čo na iných predmetoch nemôžu. Budú mať možnosť
zúčastňovať sa poznávacích výletov na Slovensko, lyžiarskeho výcviku na Slovensku, ale aj letných táborov v rôznych slovenských regiónoch, kde zažijú množstvo zábavy
a nájdu si nové priateľstvá.
Zapíšte svoje deti na slovenčinu, kým je ešte možnosť,
pretože, keď budem parafrázovať známeho britského štátnika W. Churchilla, ak nebudete bojovať za dobrú vec ešte
v čase, keď sa ju dá poľahky dosiahnuť aj bez strát; ak nebudete bojovať, keď je jej dosiahnutie ešte isté a nestálo
by vás veľa – potom sa môžete dostať do situácie, že budete musieť bojovať v čase, keď sú všetky vyhliadky proti
vám a vy máte iba pochybnú šancu na záchranu. No môže
to byť ešte horšie. Môžete bojovať aj vtedy, keď nemáte
žiadnu nádej na víťazstvo, pretože je lepšie zahynúť, ako
žiť v otroctve.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Východiská a perspektívy vyučovania
slovenčiny na Spiši a Orave
autor Milica Majeriková-Molitoris
Vyučovanie slovenského jazyka v spišských a oravských obciach, ktoré sú dnes súčasťou Poľska, má dlhodobú tradíciu. V slovenčine sa učili žiaci čítať, písať i počítať už v 18. storočí, keď boli
na základe školských reforiem osvietenských panovníkov Márie
Terézie a Jozefa II. zakladané tzv. triviálne alebo ľudové školy,
kde deti mali nadobudnúť základné poznatky v „jazyku ľudu“. Archívne dokumenty dosvedčujú, že i v neskoršom období, na prelome 19. a 20. storočia, v časoch tzv. maďarizácie, sa v mnohých
hornooravských a severospišských školách udržiavala, popri povinnej a pre deti často nezrozumiteľnej maďarčine, aj slovenčina.

S

lovenský jazyk sa začal pomaly z týchto škôl vytrácať
v medzivojnovom období, keď boli spišské a oravské
obce pripojené k Poľsku. Ako vyučovací jazyk bola totiž na týchto školách prvýkrát v dejinách zavedená poľština, čo sa neraz stretávalo s nevôľou miestnych obyvateľov.
Výnimkou boli azda len hodiny náboženstva, ktoré v niektorých obciach vyučovali slovenskí kňazi. K obnoveniu
vyučovania v slovenskom jazyku došlo v čase druhej svetovej vojny, kedy boli spišské a oravské obce opätovne
pripojené ku Slovensku. Tento stav trval päť rokov a po
skončení vojny v Európe došlo k obnoveniu medzivojnovej
hranice, pričom slovenskí učitelia i kňazi, vrátane autochtónov, boli z poľského územia vypovedaní.
Zrušenie slovenských škôl a zavádzanie poľštiny sa však
stretlo so značným odporom miestneho obyvateľstva,
a tak sa aj s podporou vtedajšej česko-slovenskej diplomacie podarilo postupne obnoviť základné slovenské školstvo takmer v každej obci a v roku 1951 začalo dokonca
fungovať prvé slovenské lýceum v Jablonke. Päťdesiate
roky dvadsiateho storočia môžeme právom považovať
za obdobie najväčšieho rozmachu slovenského školstva
v Poľsku. V tomto období navštevovalo 32 slovenských
škôl, v ktorých boli všetky predmety s výnimkou poľského jazyka aspoň formálne vyučované v slovenskom jazyku,
takmer 2000 žiakov.
Nasledujúci úpadok slovenského školstva v Poľsku
mal viacero príčin. Jedným z rozhodujúcich faktorov bola
pozvoľná cielená polonizácia, keď boli v slovenských
školách postupne vytvárané poľské triedy, dosadzovaní učitelia neovládajúci slovenčinu, či riaditelia, ktorých
úlohou bola likvidácia, resp. premena slovenskej školy
na poľskú. Takýto postup umožňoval o.i. slabnúci záujem vtedajšej česko-slovenskej diplomacie, ktorý vyplýval jednak z vyhľadávania a likvidovania tzv. „slovenských buržoáznych nacionalistov“ a jednak z ideológie
internacionalistického bezkonfliktného spolužitia bratských socialistických štátov.
V porevolučných rokoch zohrala negatívnu úlohu najmä reforma školstva z roku 1999, kedy boli vytvorené
spádové školy tzv. gymnáziá, ktoré poňali žiakov od 7. do
9. ročníka z viacerých okolitých obcí. Tým sa prerušila
kontinuita vyučovania slovenského jazyka na základných
školách a výrazne klesol počet študentov zapísaných na
4
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tento predmet. Poslednou školou s vyučovacím jazykom
slovenským bola základná škola v Novej Belej.
V súčasnosti sa slovenčina vyučuje v šiestich základných školách, dvoch vyšších stupňoch základných škôl
tzv. gymnáziách a v jednom type strednej školy tzv. lýceu.
Celkovo vyučovanie slovenského jazyka momentálne
navštevuje 228 žiakov. Najviac detí, čo do počtu i percentuálneho zastúpenia, sa učí slovenský jazyk tri hodiny týždenne ako povinný voliteľný predmet v Základnej
škole v Jurgove. Ide o 44 žiakov z Jurgova, Čiernej Hory,
Repísk a dokonca i z územia za hranicami Spiša, čo tvorí
55% celkového počtu žiakov miestnej školy. Tento trend
je pomerne stabilný, a to vďaka pozitívnemu prístupu vedenia školy, rodičov i učiteľky Mgr. Anny Šoltýsovej. Žiaci
pod jej vedením sa aktívne zúčastňujú recitačnej, výtvarnej i vedomostnej súťaže o svojej starej vlasti, navštevujú
krúžok slovenského jazyka, chodia do letných táborov i na
výlety na Slovensko a prezentujú sa tiež počas kultúrnych
podujatí organizovaných Spolkom Slovákov v Poľsku. Po
absolvovaní základnej školy však nemajú ďalej možnosť
pokračovať v učení sa slovenského jazyka, keďže tento
predmet bol na gymnáziu v Tatranskej Bukovine pred
niekoľkými rokmi zrušený. Jurgovská škola má však ambíciu zriadiť pri základnej škole aj gymnázium, čo by bolo pre
slovenských žiakov veľmi pozitívnym krokom.
Takmer tretina žiakov navštevuje slovenský jazyk v Základnej škole v Krempachoch, kde nultý a prvý ročník vyučuje Mgr. Beáta Florčiková a druhý až šiesty ročník Mgr.
Monika Pacigová. Prvá menovaná učiteľka pôsobí taktiež
v Základnej škole v Novej Belej, kde učí nultý až druhý ročník, zatiaľ čo starší žiaci od tretieho do šiesteho ročníka sa
učia pod vedením Mgr. Dominika Surmu. Celkovo v druhej
menovanej škole navštevuje hodiny slovenského jazyka
približne jedna štvrtina žiakov z celkového počtu. Spádovou školou pre týchto študentov je gymnázium v Krempachoch, kde sa momentálne učia slovenský jazyk iba dvaja
žiaci z Novej Belej. Učiteľom je Mgr. Dominik Surma.
Študenti týchto škôl sa pod vedením svojich učiteľov
aktívne zúčastňujú Dňa slovenskej poézie a prózy F. Kolkoviča, súťaže Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov, výtvarnej súťaže L. Korkoša, chodia na Slovensko na výlety,
letné tábory i lyžiarsky kurz. Slovenčina sa vyučuje v týchto školách ako nepovinný predmet tri hodiny týždenne,
čo môže byť jednou z príčin klesajúceho záujmu, najmä
v staršom veku, keď deťom pribúdajú ďalšie hodiny, či doučovanie z iných predmetov. Možným riešením by bolo, ak
by žiaci mali možnosť vybrať si slovenský jazyk ako jeden
z dvoch cudzích jazykov a učiť sa ho tak v rámci vyučovania. Na základných školách je pritom prístup vedenia i ostatných učiteľov viac-menej neutrálny, nesnažia sa vzbudiť
u žiakov záujem o slovenčinu ako o niečo, čo sa im v živote
môže zísť. Ďalším problémom, a to najmä na gymnáziu,
je prítomnosť učiteľky s xenofóbnym zmýšľaním, ktoré
vštepuje študentom, o čom svedčí aj fakt, že pod jej vedením napísali prácu s výrazne protislovenským kontextom,
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kde sa o Slovákoch vyjadrujú vo veľmi negatívnych národnostných konotáciách.
Pozitívny trend v posledných rokoch zaznamenáva slovenský jazyk na Základnej škole v Kacvíne, kde vyučovacie
hodiny navštevuje viac ako štvrtina žiakov. Tí sa pod vedením učiteľky Mgr. Alžbety Górovej taktiež veľmi aktívne zapájajú do vedomostnej, recitačnej i výtvarnej súťaže
a zúčastňujú sa výletov i letných táborov na Slovensku.
Okrem toho s nimi pani učiteľka nacvičuje rôzne divadielka, napríklad na každoročné oblátkové stretnutie krajanov,
hrá detské hry a organizuje stretnutia či diskotéky.
Necelá šestina žiakov navštevuje vyučovanie slovenského jazyka v susednej obci Nedeca, kde je učiteľkou PhDr.
Žofia Bogačíková. Aj tieto deti sa pod jej vedením zúčastňujú recitačnej súťaže, posielajú svoje práce do výtvarnej
súťaže a sú prítomné na výletoch, či letných táboroch.
Kacvínski a nedeckí žiaci majú možnosť pokračovať vo
vyučovaní slovenského jazyka na gymnáziu v Nižných Lapšoch pod vedením Mgr. Márie Kačmarčíkovej. Momentálne 3+1 hodinu navštevuje 16 žiakov nielen z dvoch vyššie spomínaných obcí, ale taktiež z Vyšných Lápš. Keďže
sú tieto hodiny slovenčiny výlučne na začiatku alebo na
konci vyučovania, vyvstáva z toho niekoľko problémov.
Jednak majú žiaci posledného ročníka dodatočné vyučovanie angličtiny, a teda sú nútení sa rozhodnúť, ktorý jazyk
budú preferovať a jednak školské autobusy, ktoré rozvážajú žiakov po okolitých obciach, odchádzajú po poslednej
hodine, a teda slovenčinári, ak majú vyučovanie neskôr,
sa musia dopraviť domov sami. Opätovne sa tu ako jedno
z riešení ponúka vyučovanie slovenčiny ako jedného z voliteľných cudzích jazykov. Veľmi motivujúcim prvkom, aby
sa deti prihlásili na vyučovanie slovenčiny, sú letné tábory a výlety na Slovensko. Okrem týchto podujatí sa žiaci
každoročne pripravia pod vedením pani učiteľky na vedomostnú i recitačnú súťaž.
Na Orave sa slovenský jazyk vyučuje tri hodiny týždenne na jedinej základnej škole č. 2 v Podvlku. Vyučujúcou je
Grażyna Kozáková, pričom v triede má troch žiakov z tejto
obce, ktorí sa pod jej vedením zapájajú do výtvarnej i recitačnej súťaže a zúčastňujú sa letných táborov na Slovensku. Nízky počet žiakov súvisí jednak s celkovým demografickým vývojom v obci i nezáujmom rodičov. Na druhej
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strane by počet žiakov mohlo zvýšiť zavedenie slovenčiny
ako jedného z cudzích jazykov, prípadne, ak by sa vyučovala formou krúžku. Bolo by to však dvojsečnou zbraňou,
pretože v oboch prípadoch by gmina nedostala na týchto
žiakov dodatočné subvencie.
Jedinou strednou školou v Poľsku, kde možno navštevovať hodiny slovenského jazyka, je Združená škola v Jablonke, ktorej súčasťou je aj pôvodne slovenské lýceum.
V súčasnosti sa tu učí slovenčinu ako cudzí jazyk dve hodiny týždenne pod vedením Mgr. Anny Lenčovskej 42 žiakov
z Jablonky, Malej Lipnice, Podvlku, Orávky, Podsrnia, Hornej
a Dolnej Zubrice. Možnosť maturovať zo slovenského jazyka
však nariadením ministra školstva v roku 2007 zanikla.
Nemožnosť získať maturitu má negatívny vplyv aj na
rozhodovanie žiakov pri zapisovaní sa na hodiny slovenského jazyka a taktiež pri rozhodovaní o štúdiu na vysokej
škole, a to nielen vo vzťahu k lýceu v Jablonke.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že na vyučovanie chýbajú moderné a zaujímavé učebnice i učebné pomôcky, ktoré by zodpovedali súčasnej forme vyučovania
slovenského jazyka na školách v Poľsku. Tento problém je
dlhodobo neriešený a do značnej miery negatívne ovplyvňuje záujem žiakov o navštevovanie týchto hodín.
Napriek tomu, že situácia nie je ideálna, nie je ani nezvrátiteľná. Odstránenie vyššie spomínaných problémov,
väčšia aktivita vedenia škôl, či informovanosť rodičov,
spoločne so zaangažovanosťou slovenskej diplomacie
pri riešení niektorých otázok na medzištátnej, vládnej
i samosprávnej úrovni, by určite pomohli situáciu na školách, kde sa vyučuje slovenčina zlepšiť. Taktiež tu existuje
možnosť obnoviť vyučovanie slovenského jazyka i na školách, kde už zanikol alebo dokonca i v materských školách,
pričom stačí, aby prejavili záujem minimálne traja žiaci,
a to i z viacerých škôl v gmine (viac pozri v priloženom letáku). Gmina by pritom takúto aktivitu mala len privítať,
keďže dostáva na každého žiaka učiaceho sa slovenský jazyk dodatočnú štátnu subvenciu, ktorá v celkovom súhrne
tvorí v rozpočte jednotlivých gmín, ako vidieť v tabuľke,
určite nie nezanedbateľnú sumu. Nezabudnite však, že to,
či sa slovenčina udrží alebo nie, závisí vo veľkej miere práve od vás – rodičov a podajte prihlášku, ktorú musí mať
riaditeľ školy najneskôr do 30. apríla.

Počet žiakov učiacich
sa slovenský jazyk

Percentuálny podiel žiakov
učiacich sa slovenský jazyk
v rámci školy

31*
35*
2
24
31
16
44
3
42

24%
32%
1%
15%
26%
7%
55%
4%
20%

Dodatočná
subvencia
(v zł.)
577 717

648 417
454 535
33 304
---

Dodatočné subvencie poskytované jednotlivým gminám na žiakov slovenského jazyka v školskom roku 2014/2015 (* počet vrátane žiakov nultej triedy)
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Klubovňa Spolku Slovákov v Podvlku pomaly ožíva
autor Marián Smondek
Pred klubovňou Spolku Slovákov v Poľsku sa to opäť hemží
deťmi i mládežou. Stavba sa na prvý pohľad zmenila. Podstrešie
si privlastnili členovia podvlčianskej dychovky, ktorí si tam už
naznášali svoje nástroje a dole behajú mažoretky s paličkami,
každú chvíľu nacvičujú nejakú choreografiu. A pomedzi to pobehujú z času na čas mali huslisti, ktorí sa postupne priúčajú, ako
správne držať slák...

K

eď sa otvoria dvere podvlčianskej klubovne, zrazu je
v nej rušno. Už však nepočuť kladivo majstrov, ktorí inštalovali všakovaké potrubia, opravovali strechu,
dávali nové okná, vyrezávali kachličky či maľovali steny, ale
uši napĺňa džavot malých, ale i väčších, avšak neustále neposedných detí.

Veľká sála na prízemí

6

A tie nakúknu všade. Do malej miestnosti, kde bude
kancelária, do veľkej miestnosti, kde síce kraľujú mažoretky, ale ak sa tu rozložia stoly, bude tu vynikajúce miesto
na posedenie. Za rohom je kuchyňa, teda mala by byť, ale
zatiaľ je to skladisko stoličiek. V dohľadnej budúcnosti by
tu však mala byť kuchynská linka aj so všetkým, čo k tomu
patrí. No najväčšou raritou sú toalety. Po tých škôlkarských, v ktorých v zime zamŕzala voda, už niet ani stopy.
Teraz sú dve a rovno oproti vchodovým dverám. Jedna, tá
naľavo pre mužov a tá napravo pre ženy. Nálepky síce ešte
chýbajú, ale každý vie, kam má ísť.
Za cez malú sálu prejdeme k schodisku, ktorým vybehneme na podstrešie, ktoré si už privlastnili dychovkári. Miestnosť, v ktorej by mali nacvičovať, je ešte väčšia,
ako tá dole, a to je dobre, pretože pri nácvikoch aspoň
neohluchnú. A hneď vedľa je miestnosť, kam si budú od-

Miestnosť na podstreší už obsadili členovia dychovky
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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kladať hudobné nástroje. Hore na poschodí je tiež
Malá sála na prízemí
toaleta a hneď pri schodišti by mala byť šatňa.
Spolu s dokončovaním sa črtajú aj prvé plány, ako obnovenú starú školu najlepšie využiť.
V starých kachľových peciach sa už nekúri, zato
ústredné kúrenie vyhrieva miestnosti na optimálnu teplotu. A pri nej sa dá naplánovať toho
naozaj dosť. Nad všetkým dohliada vedúca klubovne Božena Bryjová.
Mažoretky však ani na naplánovanie poriadne
nečakali a rovno sa so svojou vedúcou Annou Zborekovou vrhli do práce. Pravidelne sa každý týždeň
schádzajú na nácvik, aby si precvičili starú či novú
choreografiu. Mažoretky sú v prevažnej miere dievčatá, ale nájdu sa medzi nimi aj chlapci. A tí sa veru
nedajú zahanbiť. Momentálne v klubovni nacvičujú
tri skupiny mažoretiek – najmladšia, stredná a najstaršia. Deti z najmladšej sa zatiaľ učia krútiť paličkami a hľadajú vo svojich nôžkach tempo rytmu,
aby zvládli základy pochodovania čo najlepšie. Tí starší si ko. Veď priestorov na nácvik je viac ako dosť, a pri troške
už pomaly zvykajú na dlaždice a už ich aj využívajú vo svoj šťastia sa tu budú dať organizovať aj divadelné večierky.
prospech. Konečne stoja v rovných radoch a všetci vedia,
Na svoje by si tu mali prísť aj umelecky nadané deti,
kde majú stáť. A tie najstaršie to všetko už veľmi dobre pretože vedúca klubovne už pre nich chystá výtvarné dielvedia a tak cvičia niečo nové na tohoročné vystúpenia.
ne, počas ktorých si vyrobia rôzne príležitostné ozdoby
Členovia dychovky pod taktovkou Luciána Bryju po- ako kraslice, maľované skrinky, venčeky, vianočné ozdoby
maly prečisťujú nástroje, ktoré istý čas v rukách nedržali, a podobne.
pretože jednoducho nebolo kde cvičiť. A taktiež ich leštia
Ale i starší si tu nájdu niečo pre seba. Po sviatkoch je
a ladia, aby si mohli zahrať konečne nejakú tú svoju obľú- skoro každý rád, že môže tie sviatočné kilogramy kdesi
benú pieseň. K nim sa občas pridajú aj deti z ľudovej kape- vyskákať. A práve pre takýchto záujemcov je zumba ako
ly, ktoré neraz potrápia uši svojho učiteľa Krištofa Pieron- stvorená.
ka. Jednu generáciu hudobníkov už vychoval a tá sa naozaj
Ako vidieť, klubovňa ešte poriadne svoju činnosť ani nemôže pochváliť hudobným remeslom. Vidieť však, ako už rozbehla a týždenný plán sa už napĺňa rôznymi aktivitami,
pomaly vyrastá ďalšia generácia hudobníkov.
do ktorých sa budú môcť zapojiť všetky vekové kategórie.
Jediné, čo Podvlku chýba, je folklórny súbor. O jeho Podvlčanom prajeme, aby sa splnili ich očakávania, ktoré
opätovnom založení už Podvlčania dlšie rozmýšľajú, nie vkladali do klubovne Spolku Slovákov, ale zároveň ich aj
je to však také jednoduché, pretože je potrebné začať od prosíme, aby nielen očakávali, ale sa s chuťou aj zapojili do
tých mladších. A na svoje si tu príde aj Divadielko Ondrej- rôznych aktivít, ktoré sa tu budú diať.

Nová toaleta
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Lyžiarsky výcvik v Donovaloch

autor Beata Florczyk
Štrnásť detí zo ZŠ z Novej Belej, Krempách a Gymnázia
v Krempachoch, ktoré navštevujú vyučovanie slovenského jazyka, sa v dňoch od 9. do 15. marca t.r. zúčastnili lyžiarskeho
a snowbordového výcviku v krásnom lyžiarskom stredisku Donovaly na Slovensku. Spolu s našimi deťmi sa kurzu zúčastnili
aj deti z Ukrajiny, Maďarska a Srbska. Pre mnohé z nich to bolo
niečo úplne nové. Niektoré sa stretli prvýkrát s lyžami, iné zasa
prvýkrát stáli na snowborde. Vďaka skúseným odborníkom z Katedry telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici, inštruktorom
– Mirovi, Štefanovi, Stanke, Aničke a Jiřimu Michalovi všetky deti
zvládli jazdu na svahu a takisto zvládli snowbord a jazdu vlekom.

P

o náročnom dni na svahu sa deti každý deň tešili na
netradičné športové aktivity, ktoré pre nich zabezpečovali inštruktori. Deti sa stretávali pri rôžnych aktivitách: hádzanie šípok, ringo krúžky, stolný tenis, streľba zo
vzduchovky na terč či plávanie. V každej z týchto aktivít sa
na koniec uskutočňovali súťaže a výhercovia získali diplomy.

8
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Okrem tohto programu inštruktori ukázali deťom Habakuky a vyviezli ich lanovkou na Novú hoľu (1363 m.n.m)
Na záver pobytu deti zo všetkých krajín prezentovali
program a boli im odovzdané diplomy za ukončenie lyžiarskeho a snowbordového výcviku.
Podujatie pre deti zahraničných Slovákov z Poľska, Maďarska a Ukrajiny zorganizovalo Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Technicky a organizačne podujatie zabezpečovala Katedra telesnej výchovy
a športu FF UMB v Banskej Bystrici na čele s doc. Jiřim
Michalom.
Musíme priznať, že to bolo veľmi vydarené podujatie,
ktorého hlavným cieľom bolo naučiť deti lyžovať a jazdiť
na snowborde, spoznať slovenskú odbornú terminológiu
spojenú s týmito druhmi športov a jazykový výcvik. Okrem
praktických a športových zručností deti spoznali nových
kamarátov z Ukrajiny, Srbska a Maďarska. Ďakujeme všetkým, ktorí to našim deťom umožnili a zároveň aj Spolku
Slovákov v Poľsku, ktorý nám zabezpečil dopravu.
Tohoročného kurzu sa zúčastnili: Natália Bryjová,
Gabriel Skvarek, Michal Moš, Natália Šoltýsová, Karolína
Lukášová, Renáta Podgórna, Karolína Florczyk, Martin Braviak, Martin Pacyga, Karol Surma, Dagmara Dluha, Viktória
Tazik, Kamil Pacyga, Eva Bendiková. Žiakov na lyžiarskom
kurze sprevádzali Beáta Florczyk a Žofia Braviaková.
4/2015

Vzdelávací seminár pre učiteľov v Novej Belej
autor Milica Majeriková-Molitoris
Priestory Centra slovenskej kultúry v Novej Belej ožili v dňoch
27. a 28. marca kreatívnymi nápadmi, slovnými hrami, ale aj teoretickými poučkami. Tentokrát sa však neučili a nehrali deti, ale
ich učitelia, konkrétne učitelia slovenského jazyka pôsobiaci na
školách v Poľsku a na Ukrajine. Zaujímavý vzdelávací seminár pod
názvom „Využívanie moderných metód a slovných hier vo vyučovaní
slovenského jazyka v prostredí deti Slovákov žijúcich v zahraničí”
pripravilo pre pedagógov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Spolkom Slovákov
v Poľsku.

S

eminár otvoril generálny tajomník SSP Ľudomír
Molitoris, ktorý v úvode privítal zástupkyňu ministerstva
Katarínu Čamborovú i lektorky z katedry Elementárnej
a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Alenu Douškovú, PhD.
a Doc. Simonetu Babiakovú, PhD. Pripomenul, že sme už
takmer sto rokov mimo Slovenska a hoci sa nachádzame
blízko svojej domovskej krajiny, fungujeme už v poľských
a ukrajinských reáliách, a preto si vážime, že ministerstvo
školstva nám chce pomôcť priniesť nové poznatky ohľadom
vývinu jazyka, či nových foriem jeho vyučovania.
K prítomným sa prihovorila aj Katarína Čamborová.
Zhodnotila, že ide už v poradí o štvrtý, na seba nadväzujúci, výjazdový vzdelávací seminár, ktorého poznatky, dúfa,
opätovne nájdu odzrkadlenie v zdokonalení a spestrení
hodín slovenčiny na školách v Poľsku i na Ukrajine.

Po dvoch dňoch spoločnej práce možno skonštatovať,
že z tohto hľadiska seminár určite naplní svoj účel. Okrem
niekoľkých úvodných teoretických poznatkov si mohli totiž učitelia v praxi odskúšať rôzne aplikačné a slovné hry,
zážitkové a tvorivé metódy rozvíjania komunikačných
kompetencií žiakov, sebakontrolu a sebahodnotenie ako
prostriedok rozvoja jazyka, moderné metódy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov, či tvorbu voľného textu.
Lektorky ponechali učiteľom k dispozícii taktiež predlohy
pomôcok, ktoré môžu na vyučovaní použiť a oboznámili
ich s najnovšími trendmi v slovenskej detskej literatúre.
K dispozícii boli aj detské časopisy, ktoré pre potreby seminára zabezpečil Slovenský inštitút vo Varšave.
Keďže už tradičným boľavým miestom slovenského
školstva v Poľsku sú učebnice, ktorých je jednak nedostatok a jednak sú už zastarané a pre žiakov nezaujímavé,
veľmi veľkou pomocou pre učiteľku a študentov
lýcea v Jablonke budú najnovšie moderné učebnice
slovenského jazyka, ktoré do Novej Belej priviezla
K. Čamborová, za čo jej a slovenskému ministerstvu školstva patrí veľká vďaka.
Celkovo mal vzdelávací seminár medzi účastníkmi pozitívnu odozvu, pričom okrem nových teoretických i praktických poznatkov bolo jeho kladnou stránkou aj to, že počas
spoločne strávených dní si mohli učitelia slovenského jazyka medzi sebou navzájom vymeniť skúsenosti z praxe, ktoré budú môcť následne uplatniť aj vo svojich domovských
vzdelávacích inšitútciách.

Učitelia si kreatívne metódy vyskúšali aj v praxi
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HORČIČNÉ ZRNKO
19. 4. 2015
3. veľkonočná nedeľa
(Lk 24, 35 – 48)

Emazských učeníkov po návrate do Jeruzalema privítali zvesťou o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Ježiš vstal zmŕtvych a Šimon ho videl, keď sa mu zjavil. Navrátilci z Emauz
hneď pridali vlastnú skúsenosť so Zmŕtvychvstalým. Jeho
sprevádzanie na ceste, otváranie Písiem, a lámanie chleba. Je zaujímavé všimnúť si, čo všetko v tých dňoch ožilo.
Po zmŕtvychvstaní ožilo mŕtve a pochované Ježišovo telo.
Pri stretnutiach s učeníkmi opakoval, čo prvýkrát urobil pri
poslednej večeri. Bral do rúk obyčajný chlieb a rozdával
živý – svoje Telo. Jeho slovo im otváralo myseľ a oni pochopili, že v ňom sa stalo živým. Slová prorokov, Žalmov
a Mojžišov zákon sa naplnili na ňom. V chlebe a slove je
prítomný stále a ponúka sa nám. Oživuje, pretvára a posilňuje naše srdcia a vďaka nemu neostáva náš zrak zúfalo upätý na hrob, ktorý je symbolom všetkých nezdarov,
všetkého nebezpečného, zlého, negatívneho a tragického. Dvíhame zrak k Zmŕtvychvstalému, ktorý oslobodzuje z nebezpečenstiev a očisťuje od všetkej špiny hriechu
a našich zlyhaní.

26. 4. 2015
4. veľkonočná nedeľa
(Jn 10, 11 – 18)

Dobrý pastier nemal strach, nesledoval svoje záujmy,
nasadil vlastný život kvôli záchrane stáda. Obrátil svoju
láskavú pozornosť i na ovce vzdialené z ovčinca a nechcel
ich nechať napospas sebe samým alebo napospas vlkom.
Ohrozené zachránil, zablúdené priviedol späť.
Nedeľa Dobrého pastiera je spojená s modlitbami na
úmysel duchovných povolaní v kňazstve a rehoľnom živote. Na tichý Boží hlas prichádza odozva jeho učeníkov,
ktorých pozýva do služby pre Boží ľud a jeho spásu. Zveril
svoje dary do rúk ľudí. Jeho povolanie nie je za zásluhy
a nie je to odmena. Je to vyznačenie, privilégium a zároveň záväzok verne nasledovať podľa jeho vzoru, nebáť sa,
nasadiť vlastný život, chrániť, povzbudzovať, zjednocovať
a privádzať naspäť do ovčinca Dobrého pastiera. Vernosť
a vytrvalosť v záväzku celoživotného zasvätenia je potrebné podporovať mnohými modlitbami a obetami.

3. 5. 2015
5. veľkonočná nedeľa
(Sk 9, 26 – 31)

Je ľudsky neuveriteľné, ako pôsobí Božia milosť. Kristus
vstal zmŕtvych a mnohé zjavenia a znamenia presvedčili
jeho učeníkov, aby neboli ustráchaní a bezradní. Spoznali silu a tajomnosť Božieho pôsobenia. Ale i tak im bolo
o niekoľko rokov ťažké uveriť Šavlovmu obráteniu. Cirkev
sa stala bohatšou o horlivého apoštola národov. Pavol mal
hneď po svojom obrátení rýchly rozbeh. V Damasku muse10
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li mať z neho riadny chaos. Ten, ktorý prišiel so zatykačom,
aby pozatváral stúpencov Ježišovej cesty, zrazu hovorí
v Ježišovom mene. Božia milosť má silu zmeniť v človeku
to, čo sa protiví obrazu a podobe, na ktorú bol stvorený.
Šavlova dychtivá nenávisť je zmenená na horlivý zápal
ohlasovania a putovania po apoštolských cestách. Pozerajúc na život apoštola národov môžeme s ním porovnať svoj
život. Niekedy padáme z koňa, inokedy nevidíme, a možno
aj prežívame nedôveru voči sebe alebo voči druhým. S dôverou očakávajme podobné zázraky Božej milosti, ako sa
diali v živote sv. apoštola Pavla.

10. 5. 2015
6. veľkonočná nedeľa
(Jn 15, 9 – 17)

„Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“
(Jn 15,17). V jednej nemocničnej izbe očného oddelenia
ležalo niekoľko pacientov. Bolo oslovujúce, s akou trpezlivosťou a ochotou sa o nich starala jedna zo sestier, ktorá na oddelení pracovala. Každý z nich mal problém so
zrakom, ale predsa dotyčná zdravotníčka vnášala od ich
dní svetlo. Jedného dňa padla otázka, odkiaľ berie na to
silu. Odpovedala, že sa snaží začínať svoje služby chvíľami
adorácie v nemocničnej kaplnke. Stáva sa, že ochorieme
kvôli tomu, že sa od niekoho nakazíme. Dá sa to obrátiť
a použiť aj v pozitívnom zmysle a hovoriť o nakazení sa
Božou láskou. Prejav láskavej služby „nakazil“ spomínaných pacientov a ona im odpovedala, kde sa „nakazila“
ona sama. Lásku ťažko prikázať, ale ak tieto slová Pán Ježiš povedal, chcel zdôrazniť naliehavú potrebu lásky. Nič
nie je tak dôležité vedieť ako, že som pre svojho Stvoriteľa tým najdôležitejším tvorom na zemi. Ku každému má
tak blízko, ako by sme boli jeho jediné stvorenia. Jeho
lásku nemožno zakonzervovať, ona má tendenciu cez nás
plynúť a preto si často „prikazujme“ lásku a cez jej prejavy svedčme o Bohu.

17. 5. 2015
7. veľkonočná nedeľa
(Jn 17, 11 – 19)

Evanjelium nám hovorí o posvätení pravdou. Silným
heslom, ktoré bolo viditeľné i na prezidentskej štandarde,
je Pravda víťazí. Po páde komunizmu často znela z reproduktorov a z hrdiel ľudí pieseň s rovnakým refrénom. V časoch prenasledovania aj v čase relatívneho pokoja prevažuje skôr pocit, že pravda spôsobuje nepríjemnosti ako to,
že pravda posväcuje. Zamilovať si pravdu je dôležitým pre
správnu podobu nášho svedomia. Citlivosť svedomia sa dá
zmerať postojom ku klamstvu. Čím je svedomie dokonalejšie, tým je citlivejšie na klamstvo. Výchova zodpovedného
človeka musí byť vždy spojená s úsilím, zapáliť v ňom lásku
k pravde. Kto neklame, žije vo svete pravdy, ktorý je Božím
svetom, nech o tom ten dotyčný vie alebo nevie. Boh je
totiž Pravda.
Spracoval vdp. ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
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Mystérium umučenia Pána v Harkabúze
autor Ilona Traczyk-Bożek
Už niekoľko rokov pripravuje Základná škola Márie Konopnickej v Harkabúze inscenáciu Mystéria umučenia Pána. Postupne,
z roka na rok, sa toto predsavzatie rozvíja a stáva sa slávnostnejšie. Tradične za celou prípravou stojí katechétka Monika Sarniak spolu s Kingou Gryziak.

T

ohoročné predstavenie, podobne ako pred rokom,
spojilo na scéne tri harkabúzske pokolenia. Dôkladné prípravy trvali už dlhšie obdobie. Na prípravu
kostýmov, zdobenia scény, osvetlenia, hudby a mnohých
ďalších, dalo by sa povedať, drobností bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia, do ktorého sa zapojilo mnoho osôb.
Predstavenie by žiaci spolu so svojimi učiteľkami nedokázali pripraviť bez pomoci matiek, babičiek, otcov a starých
otcov, ako i starších žiakov – absolventov harkabúzskej základnej školy.
Keďže o tohtoročné predstavenie bol zo strany divákov
veľký záujem, prezentované bolo až dvakrát. Vďaka tomu
bolo možné prijať viac divákov a poskytnúť im aspoň minimálne pohodlie bez tlačenice v neveľkej harkabúzskej
telocvični.
Na premiéru predstavenia zavítala Aniela Kasiniak
z Kuratória osvety, ktorá vo svojom príhovore vychválila
hercov i organizátorov celého predsavzatia. Nadšenie neukrývali ani mnohí diváci. Tohtoročné predstavenie totižto
nadväzovalo na 10. výročie úmrtia pápeža Jána Pavla II.
– osoba svätca bola vkomponovaná do predstavenia v jej
poslednej časti, v ktorej sa stretáva so zmŕtvychvstalým
Ježišom.
Diváci odmenili hercov i organizátorov nielen dlhým
potleskom, ale i mnohými milými a pochvalnými slovami. Keďže väčšina divákov bola z Harkabúza, zároveň bola
hrdá na to, že tu, v ich škole, dokážu žiaci spolu so svojimi
učiteľmi pripraviť predstavenie na tak vysokej úrovni.
Popri vážnosti celého predstavenia bolo však aj viacero
humorných momentov, keď si Judáš počas prestávky zahral stolový futbal a jeden z apoštolov si zase pochutnával
na napolitánke Prince Polo.
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze
v rokoch 1920–1945 (4)
autor prof. dr hab. Jozef Čongva
Jurgovský farár Karol Kubala
a ostatní slovenskí kňazi

Dp. Karol Kubala bol, aj doteraz, posledným slovenským
farárom v Jurgove. Menovaný do Jurgova bol biskupom Vojtaššákom, 20. júla 194449, spravoval jurgovskú farnosť necelé poldruha roka. Aj jemu prišlo zakúsiť brutalitu nových
povojnových pomerov, o.i. strieľanie vojakov pod oblokmi
fary, či krátke uväznenie v Novom Targu. Spomína svedkyňa týchto čias, jurgovská krajanka Mária Cibrínová (rodená
Gombošová): „Tiež je tam50 klamstvo, že pán farár Kubala
podpísal protokol, že mu nebolo ublížené. Najprv ho mučili
a potom mu dali podpísať nejaký protokol. Väznili ho v Novom Targu a v noci ho prepustili v jemu neznámom prostredí. Nevedel, čo s ním zamýšlajú, či ho po ceste zabijú.
Išiel 18 km v noci peši do Jurgova 3 kroky vpred a 3 kroky
pospiatky. K tomu ho pri rybolove odrodilec J.G. napadol,
polámal mu udicu a dokopal ho do rozkroku, že na následky
toho predčasne zomrel”51. V Protokole Komisji do zbadania
zajść i sytuacji narodowościowej na Spiszu z 26. septembra
1945 nájdeme dve vety výpovede kňaza Kubalu: „Według
oświadczenia miejscowego proboszcza, księdza słowackiego Karola Kubali, złożonego na piśmie, duchowieństwo
słowackie nie podnosi żadnych skarg na Milicje miejscowa
i władze wojskowe. Ksiądz Kubala oświadczył również, że
nie jest mu wiadome, aby na terenie Jurgowa byt stosowany jakikolwiek ucisk w stosunku do ludności miejscowej“52.
Je len samozrejmé, že to nebola pravda. Ťažko by však
bolo reálne očakávať od jurgovského kňaza, aby po takých
príkoriach vypovedal niečo iné. Iste dobre predvídal, že Komisia odíde z Jurgova ešte v ten istý deň, a on sa stane terčom odvetných útokov zo strany poľskej milície a vojska53.
Nevieme, či spišský ordinár mal podrobné informácie
o osude prenasledovaného sacerdosa. Nenašli sme dôkazy, že sa biskup Vojtaššák podujal individuálnej intervencie
v Kubalovej kauze. Prípady surového postupu voči slovenským duchovným boli v tom čase, tak na Spiši, ako aj na
49
RD Carolus Kubala, coop. Lúžnacnsis, erga patronalem presentationem nominatus est parochus in Jurgov („Diecezánsky Obežník Biskupstva
Spišského 1944, č. 6, s. 47).
50
T.j. v protokole, z 26. septembra 1945, Komisji do zbadania zajść i sytuacji narodowościowej na Spiszu.
51
M. Cibrínová: Dokedy sa bude prekrúcať história Spiša a Oravy? Nepublikovaný materiál v archíve redakcie „Život”.
52
J. Kwiek: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 88.
53
Násilie voči Slovákom bolo reálnym javom, hoci protokol hovorí úplne
niečo iné. Sám som bol, ako šesťročný chlapec, očitým svedkom takého
násilia v Jurgove, na ktoré už asi nikdy nezabudnem. Mojich jurgovských
krajanov, Andreja Gomboša a Jozefa Lacniaka, stýraných bitím, vedených
pod bajonetmi po celej dedine, mám stále pred očami.
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Orave, na dennom poriadku54. Namiesto individuálnych
intervencií, ktoré ani neboli možné, lebo biskup Vojtaššák
bol práve vtedy uväznený, 23. novembra 1945 zabezpečil
kňazom, vyhosteným z Poľska, pôsobiska v slovenských
farnostiach spišskej diecézy. Jedným z takto zaopatrených
dušpastierov bol aj jurgovský farár, Karol Kubala, telegraficky disponovaný do Spišskej Soboty: „Pán farár Kubala Ždjar
Zaujmite stanicu kaplánsku spišskosobotskú. Ordinariat“55.
Ten istý prameň obsahuje rozhodnutie spišského ordinariátu, ktoré disponovalo do slovenských fár všetkých slovenských dušpastierov nedeckého dištriktu, vyhostených z Poľska v jeseni 1945. „Telegram, 23.XI.1945. Dekanský úrad
Spišská Stará Ves. Ordinariát ustanovuje Farbarika správcom fary v Milbachu Kubičára v Kluknave Móša v Lomnici
Lihositha v Javorine Kubalu kaplánom v Sobote Jána Kubičára vicerektorom seminára Záhoru a Ovšonku prepúšťa do
Trnavy. Ordinariat. Podáva Biskupský úrad Spiš. Kapitula“56.
Druhým telegramom, poslaným na dekanský úrad v Čimhovej Liesku ordinariát vyzval oravského farára Doránskeho
„nech podá sem zprávu o sebe“57. Je len samozrejmé, že sa
biskup postaral, tým istým dekrétom z 23. novembra 1945,
presťahovať na Slovensko aj farárov trstenského dekanátu58.
Odcitujme ešte latinskú, pôvodnú verziu telegramu, ako
presnejšiu a komplexnejšiu: „Telegraphice disponuntur: Farbarik Jos. e Fridman pro A. in Milbach; [...] Kubala Carolus, P.
in Jurgov (h.t. in Ždiar) pro C. in Sp. Sobota; Officio Decanali
in Sp. St. Ves telegraphice ad notitiam: disp. Farbarik J. pro
A. in Milbach; Kubičár J. pro A in Kluknava; Móš Fr. pro Exp.
in V. Lomnica; Lihosith Ign. pro A. in Javorina; Kubala Carolus pro C. in Sp. Sobota; Kubičár Fran. pro vicerectore sem.;
Záhora Sim. et Ovšonka in Dioec. Trnavaensem dimittuntur.
Offo Dec. in Čimhová telegr. ad notitiam [...] Doránsky
Andr. provocatur ad relationem de semetipso“59.
54
Jurgovský rodák Jozef Vojtas (1906–1977), v rokoch 1939–1945 dekan nedeckého dištriktu, písal o násili voči slovenským duchovným v 1945:
„R. 1945, keď Poliaci znovu obsadzovali hornú Oravu a severný Spiš, zavreli
vdp. dekana Františka Móša v Novej Belej a 9 mesiacov ho väznili. Potom ho
vykázali na Slovensko bez toho aby si mohol niečo vziať so sebou zo svojho
majetku. – Alebo na hornej Orave v Bukovine – Podsklí ako vtedy kruto zaobchádzali s naším kňazom Adolfom Wagnerom, tamojším správcom fary!
– A konečne do 8. dec. 1945 Poliaci vypovedali z tohto územia všetkých
našich kňazov“ J. Vojtas: Osvedčenie. V Ľubici 14. októbra 1966. Citovaný
dokument vlastní vdp. Štefan Kóma, bývalý správca farnosti Liesek. Text dokumentu citujeme z knihy M. Garek: Hornú Orava a severný Spiš v rokoch
1945–1947. Krakov 2007, s. 240.
55
Telegraphice disponuntur: [...] Kubala Carolus, P. in Jurgov (h. 1. in
Ždiar) pro C. in Sp. Sobota (ABÚ, č. 1657/1945).
56
Ibidem.
57
Ibidem.
58
„Ordinariatus Scepusiensis rescripto suo ddto 10. Nov. a. c. Nr. 1583.
ad Ordinariatum Archicpiscopalem Cracoviensem dirceto decretum citatum ad notitiam sumpsil simulquc omnes curatos suos in territorio qucstionato hucusque applicalos cum tcrmino 30. Nov. a. c. in servitium suae
revocavit” („Diecezánsky Obežník”, č. 6/1945, s. 44).
59
ABÚ, č. 1657/1945.
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Násilie, ktoré voči slovenským kňazom vyvíjali orgány
svetskej moci: milícia, štátna bezpečnosť, vojsko, orgány
štátnej správy a samosprávy, síce neboli inšpirované najvyššími predstaviteľmi krakovského cirkevného ústredia,
na druhej strane však krakovskí cirkevní hodnostári, predovšetkým kardinál Sapieha, prezentovali postavy neutrálnych pozorovateľov vývinu drastických udalostí. Nenašli
sme vlastne ani jedno gesto aspoň jedného kňaza krakovskej archidiecézy, vyjadrujúce nespokojnosť s osudom slovenských oltárnych bratov. Taký postoj krakovskej katolíckej
cirkvi treba právom považovať za tichú akceptáciu politiky
tvrdého zaobchádzanie so slovenským duchovenstvom.
Práve naopak. Po nástupe poľských kňazov na uprázdnené spišské a oravské farnosti môžeme dokladovať, najmä
u rádového duchovenstva, stúpajúcu agresivitu voči spievaniu v kostoloch slovenských piesní. Takú prax môžeme
dokumentovať ešte aj v roku 1957, keď sa na obranu Slovákov v Poľsku postavil American Liberation Committee for
Spiš and Orava. Americký Výbor poslal 2. septembra 1957
tri protestné listy, adresované Władysławowi Gomułkowi,
prímasovi Wyszyńskému a tribskému farárovi Pawłowi Koniorczykovi. V liste kňazovi Koniorczykovi Výbor konštatuje,
že dostáva veľa správ zo Spiša a Oravy a taktiež od rodákov
z Československa. „V spomenutých zprávach je podrobne
uvedené, že ako [...] miestny farár v obci Tribš vystupujete
ako najväčší nepriateľ proti našim rodákom a len preto že
sú slovenskej národnosti. [...]. Taktiež sme veľmi zvedaví, že
v ktorom odstavci Písma Svätého je napísano, že v kostole
zejdení veriaci slovenskej národnosti, ktorí sa neznajú modliť po poľsky pripadne spievať po poľsky, aby boli ticho, ako
ste Vy [...] vyhlásili v kostole“60.

Hmotná pomoc biskupa Vojtaššáka slovenským
utečencom

Po zmene poľsko-československej hranice, 20. mája
1945, a po znovupripojení severného Spiša a hornej Oravy
k Poľskej republike, nastali pre slovenské obyvateľstvo výnimočne ťažké časy. Protislovenský postoj prezentovali totiž,
prakticky až do poľsko-československej zmluvy z 10. marca 1947, orgány štátnej správy a samosprávy, poľskí kňazi
a učitelia, vojsko61, polícia, štátna bezpečnosť, poľskí pohraničiari, ale aj Poliaci z ľavého brehu Bialky. Ako príklad
drastických protislovenských opatrení uvedieme uznesenie
samosprávnej rady obce Tatranská Bukovina. V uznesení,
z 24. marca 1945, bukovinskej rady čítame, o.i.:
„Wszystkich tych mieszkańców, którzy oświadczają, że są
Słowakami, a mieszkają na polskich ziemiach w gromadach
Jurgów, Jaworzyna, Rzepiska i Czarnogóra spowodować do
opuszczenia tych gromad w drodze dobrowolnej, a w razie
oporu przymusowo wysiedlić.
60

List American Liberation Committee for Spiš and Orava, z 2. septembra 1957, tribskému farárovi Pawłowi Koniorczykovi (Archív Kultúrnosociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku); J. Čongva: Slovenčina
v kostoloch na Spiši a na Orave. (2). „Život“ č. 6/1990, s. 8.
61
Veľkú krivdu zo strany poľského vojska pocítili aj moji rodičia. Totiž
v lete 1945 sa oddiel poľského vojska ilegálne nasťahoval do nášho domu,
vtedy najväčšej budovy v Jurgove, a používal ho ako malú kasáreň do
23. apríla 1945, keď z viny vojakov zhorel.
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Wszystkich tych polskich obywateli, którzy oświadczają,
że są Słowakami – a uprzednio odbyli czynną służbę w Wojsku Polskim i Państwu Polskiemu przysięgę wierności złożyli — prosimy pociągnąc do surowej odpowiedzialności za
zdradę stanu”62.
Na poľsko-slovenskom pomedzi šarapatila banda
„Ognia”, Jozefa Kurasia, rodáka z obce Waksmund pri Novom Targu. Tento človek si prisvojoval právomoci riadneho
orgánu štátu: podpisoval rozsudky smrti, zabavenia židovského, slovenského, ale aj poľského majetku, nakladal vysoké kontribúcie. Pritom aj vraždil, lúpil a kradol63.
Bádateľ poľsko-slovenských vzťahov tohto obdobia má
niekedy dojem, že veľa týchto protislovenských akcií malo
charakter iracionálnej odvety a pomsty za to, že sa Spišiakom a Oravcom podarilo pokojne a bezpečne prežiť obdobie 2. svetovej vojny ako občanom Slovenskej republiky, čo
nebolo dané obyvateľom Generálneho Gubernátu.
Prenasledovanie slovenského obyvateľstva malo viacero foriem. Za svoju neoblomnú slovenskosť bolo potrebné
zaplatiť vysokú cenu. Interpelácia poslancov Demokratickej
strany, podaná v Národnom zhromaždení 16. februára 1946,
uvádza, že v tom čase vyhasli životy prinajmenšom 14 Slovákov. Boli viaceré prípady uväznenia, telesného týrania, krádeží a rabovačiek. V duchovnej a psychickej sfére ťažko doľahli
na Slovákov: likvidácia slovenského školstva, eliminovanie
slovenčiny ako jazyka bohoslužieb, či nariadenie, že matričné
spisy musia byť prispôsobené poľskému pravopisu.
Výpočet protislovenských akcií by si vyžiadal viaczväzkové publikácie, čo dosvedčujú markantne o.i. spisy Komitétu utečencov zo Spiša a Oravy v archíve v Bytči. Problém
je pomerne dobré spracovaný v slovenskej historickej literatúre64. V dôsledku prenasledovaní, nespočetných krívd
(hmotných a morálnych), pocitu neistoty, čo prinesie najbližšia budúcnosť, okolo šesť a pol tisíc Spišiakov a Oravcov,
to jest viac ako štvrtina populácie severného Spiša a hornej
Oravy, hľadalo útočište na území Slovenska.
Utečencom z Poľska spišský biskup pomáhal aj materiálne,
čo dosvedčuje Report delegáta Amerického Výboru Oslobodenia Spiša a Oravy Jozefa Miloslava Maťašovského: „He
stated in his Report, that Bishop Vojtassak was involved in
helping the Spiš and Orava Slovaks even in 1946 when, in
addition to clothing and feeding the Slovak refugees from
Polish-held Spiš and Orava villages, he petitioned the ecclesiastical hierarchy in Poland for the return of the villages to
Slovak Spiš diocese”65.
Pokračovanie v ďalšom čísle
62

Rezolucja Gminnej Rady Narodowej, z 24 marca 1945 r., do Tymczasowego Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. In: J.
Kwiek: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 85.
63
Z najnovšej literatúry o Kuraśovi pozri napríklad štúdiu Ľ. Molitorisa: Postoj Józefa Kuraśa „Ogňa” k slovenskej národnostnej menšine na Spiši
a Orave v rokoch 1945–1947. In: Nepokojná hranica. Krakov 2010, s. 157—
195. O pôsobení Kuraša hovorí aj dokumentárny film, vyrobený Ústavom
pamäti národa, Bohom zabudnuté kúty.
64
Z najnovšej vedeckej literatúry pozri: M. Majeriková: Postavenie slovenského obyvateľstva na severnom Spiši a hornej Orave po skončení druhej
svetovej vojny (1945—1947). In: Nepokojná hranica..., s. 139–155.
65
I. Matasovsky-Matuschak: The abandoned ones. The tragic story of
Slovakia’s Spiš and Orava regions. 1919–1948. Pennsylvania 2008, s. 75.
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Obec Krempachy a jej investície
autor Dorota Moś
V apríli t.r. sa uskutočnili v gmine Nowy Targ richtárske voľby a volila sa taktiež nová obecná rada. Pri tejto príležitosti som
sa porozprávala s richtárom obce Krempachy, s pánom Jozefom
Petráškom o tom, ako sa mu darilo počas posledného obdobia
ako richtárovi, či všetky plány, ktoré si zaumienil spolu s občanmi, sa mu podarilo zrealizovať a taktiež o nových predsavzatiach,
ktoré sú inšpiráciou k ďalšiemu konaniu.

J

ozef Petrášek má za sebou prvé obdobie richtárčenia.
Tento mesiac, teda v apríli, sa uskutočnili v obciach voľby richtára, avšak v Krempachoch nie, pretože súčasný
richtár nemá protikandidáta, a tak Jozef Petrášek zostáva
na ďalšie štvorročné obdobie „hospodárom“ obce. Počas
volieb sa bude voliť len obecná rada.
Richtárovi Jozefovi Petráškovi sa darí výborne, čo je
podľa nášho názoru zásluha jeho životných skúseností. Od
najmladších rokov sa zapájal do spoločenských aktivít. Bol
členom mládežníckeho zväzu, dve volebné obdobia pôsobil ako poslanec gminnej rady a jedno volebné obdobie
kadenciu zastával funkciu okresného poslanca. Tri volebné
obdobia pôsobí vo farskej rade. – Treba spoznať zázemie
tejto práce a po rokoch sa nadobúdajú aj skúsenosti a to
všetko potom treba využívať, ale aj stále sa nanovo učiť, –
konštatoval Jozef Petrašek.
Miestny kostol
sv. Martina
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Za posledné obdobie a najmä za posledný rok sa podarilo richtárovi získať celkom uspokojivé finančné prostriedky. V Krempachoch pribudli 3 km nových poľných
ciest. Túto investíciu finančne podporila gmina a Vojvodský investičný fond pre rozvoj roľníctva, ale väčšia čiastka
pochádzala z obecného rozpočtu. Vybudovalo sa tiež detské ihrisko v centre obce, a tak sa majú deti kde hrať a maminky môžu príjemne stráviť čas so svojimi najmenšími.
Posilňovňa na čerstvom vzduchu potešila nielen pánov, ale
aj dámy, ktoré čoraz svedomitejšie dbajú o svoju kondíciu
a zdravie. Dokončili sa taktiež práce pri tartanovom ihrisku. Ďalšia vec, ktorú sa podarilo zrealizovať, bola oprava
vodovodu Nová Belá – Krempachy, jeho nádrže a prečerpávacej stanice. Podarilo sa dofinancovať nákup požiarneho auta a motorového čerpadla. Zároveň obec zo svojho
rozpočtu finančne podporila aj FS Zelený Javor a tiež Združenie gazdiniek.
Potreby sú vždy väčšie ako možnosti, richtár a poslanci
sú si toho vedomí. Krempašský richtár sa snaží podporovať každého, aby sa každý mohol rozvíjať a fungovať na
patričnej úrovni. Obecný kultúrny dom má nové ozvučenie, vďaka čomu sa zvýšila aj kvalita kultúrnych podujatí.
Nezabúda sa tiež na miestnu dychovku, ktorá spríjemňuje
obecné či cirkevné sviatky. Neveľkou sumou je tiež podporená činnosť krempašského internetového portálu. Nové
Parkovisko pri cintoríne
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Richtár obce Krempachy Jozef Petrášek

Novo postavené detské ihrisko v centre obce

osvetlenie má ulica Tatrzańska a ulica Na Łazy. Spevnené
boli brehy potoka pretekajúceho obcou, postavené boli
protipožiarne nádrže, vymenené bolo zábradlie na mostíkoch. Vyhotovená bola dokumentácia na prepojenie ulice
Tatrzańskej so Spiskou. Pripravená je aj dokumentácia na
kanalizáciu a čističku odpadových vôd. Vyhotovená bola
taktiež dokumentácia na chodník pri okresnej ceste smerom k mostu na Novú Belú, a dokumentácia na chodník
smerom na Durštín.
Čo sa týka farských záležitostí, podarilo sa predať farskú Poľanu a prostriedky z predaja sú určené na prestavbu
– zväčšenie sakristie pri kostole sv. Valenta a vybudovanie
domu smútku, ako aj zväčšenie miestneho cintorína a jeho
oplotenie. Podarilo sa pripraviť priestor na parkovisko pri
cintoríne, ktoré je zatiaľ vysypané štrkom, pretože s parkovaním pri cintoríne bol už veľký problém.
O viaceré spomínané investície, – podotýka richtár, –
sa výrazne zaslúžil počas posledného volebného obdobia
poslanec okresnej rady Miroslav Kaczmarczyk. Výborne sa
rozvíjala spolupráca aj s bývalou gminnou poslankyňou
Annou Krištofekovou, a takisto obecnými poslancami Jozefom Tazikom, Julianom Łukaszom, Jaromírom Krištofekom,
Františkom Kaczmarczykom, Emanuelom Brzyzekom, Jánom Krištofekom a Kingou Polakovou. Vyjadril slová uznania pre nich, a slová vďaky plynuli aj občanom, ktorí sa
ochotne zúčastňujú obecných schôdzí, na ktorých sa jasne
a zrozumiteľne hovorí o všetkom, a ak sa vyskytne nejaký
problém, vždy sa poriadne prediskutuje a vysvetlí. Každá kritika zo strany ľudí je dobrá, lebo vďaka nej richtár
a poslanci vedia, ako majú ďalej postupovať.
A ako vyzerajú plány do budúcnosti? Prioritnou vecou
je pre richtára podpora kultúry, zvlášť regionálnej. Rád
by podporil rôzne kultúrne podujatia a programy, ktoré
by boli organizované v Obecnom kultúrnom dome. Chcel
by naďalej finančne podporovať činnosť FS Zelený javor
a taktiež plánuje dofinancovať nákup hudobných nástrojov. Taktiež by bolo potrebné zmodernizovať športové
ihrisko a s ním spojené šatne a sociálne zariadenia. Richtár plánuje požiadať gminu o dofinancovanie oplotenia
pri obidvoch kostoloch. Práce pri nich prebiehajú systematicky. V plánoch je získanie prostriedkov na opravu
schodišťa na kostolnej veži sv. Martina, na ktorej je krásna vyhliadková plošina. Po oprave by ju chceli sprístupniť turistom aj obyvateľom obce. Keďže väčšia časť obce
má charakter pamiatok, bolo by vhodné patričné dobové
osvetlenie ulíc.
ročník 57

Prioritnou vecou je zároveň dokončenie parkoviska
a položenie dlaždíc. Dôležitou investíciou je chodník od
mostu smerom ku kostolu a od Obecného kultúrneho
domu smerom k Fridmanu. Zároveň je potrebné urobiť chodník na uliciach Na Równi, Na Łazy, Na Polnej. Investície si tiež vyžaduje Ľudový športový klub. Pri ihrisku
by bolo potrebné postaviť tribúny a športová strelnica si
vyžaduje nové vybavenie, hlavne záchytné bariéry. Naliehavou investíciou je zväčšenie priestorov hasičskej zbrojnice, pretože je malá a nepostačujúca. Taktiež miestna dychová hudba nemá vhodné podmienky na nácvik a preto
by sa patrilo zbrojnicu prispôsobiť nielen z hľadika lepšej
práce DPZ a ale i dychovky, aby bol dostatok miesta pre
uschovanie hudobných nástrojov a primerané miesto na
nácvik. Zároveň by bolo potrebné spevniť ďalšie časti brehov miestneho potoka a vytvoriť ešte viac protipožiarnych
nádrží. K ďalším plánom patrí modernizácia gminných ciest
a cyklistických ciest. Od posledných samosprávnych volieb
majú Krempašania v Gminnej rade mladého poslanca Jozefa Lorenca. Richtár sa len z toho teší a je je otvorený na
spoluprácu s mladou generáciou. Tvrdí, že straší majú pomáhať, ukázať mladším a naopak mladí majú nové, čerstvé
nápady a takto spoločnými silami môžu dosiahnuť veľa.
Je však veľkou nevýhodou, že nemáme súčasne nikoho
na poste okresného poslanca a tak nás nemá kto zastupovať a haliť naše záujmy.
Dobre by bolo, keby sa rozvinula spolupráca gminy
Nowy Targ a Nižné Lapše najmä vo veci výstavby cesty popri Kramnici do Tribša. Pre prípad, ak by rieka Bialka opäť
urobila také škody ako v roku 2008, táto cesta by poskytovala aspoň nejaké riešenie, aby v krízovej situácii Krempachy a Durštín neboli odťaté od sveta. Na druhej strane
spolu s richtárom obce Nová Belá je potreba počiniť ďalšie
snahy zabezpečenia brehov rieky Bialky nad mostom a na
mieste vychytávania pitnej vody.
Plánov je teda veľa, ale verím, že sa ich richtárovi a jeho
novozvoleným obecným poslancom podarí splniť. Veď ako
vraví Jozef Petrášek: – Ak budú finančné prostriedky, ľudia
sú ochotní pracovať a urobiť všetko pre svoju obec, aby
mala pekný vzhľad, aby bola bezpečná, aby sa rozvíjala
kultúra a tiež aby boli miesta kde si každý môže realizovať
svoj koníček a záľuby, či športové, tanečne, kuchárske, aby
každý si našiel miesto v svojej obci a dobré sa cítil.
Ďakujem za rozhovor a prajem Vám, aby sa podarilo
splniť všetky plány, veľa síl pre ich plnenie a nech sa Vám
darí v ďalšom volebnom období.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Ako podporí v tomto roku Slovákov v Poľsku Slovensko?
autor Milica Majeriková-Molitoris

T

ak ako každý rok sa aj v tomto roku usiloval Spolok
Slovákov v Poľsku o získanie grantov zo Slovenskej
republiky na počiny a aktivity, ktoré majú smerovať
k podpore a udržiavaniu národného povedomia slovenskej
komunity v Poľsku, keďže i v najvyššom zákone SR – Ústave sa píše, že: „Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí,
podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.“ Celkovo sme na Úrad
pre Slovákov žijúcich v zahraničí podali 24 žiadostí, v ktoŽiadateľ

rých sme sa uchádzali o 269 547 eur. Koncom marca sa na
stránke úradu objavili výsledky prvého kola posudzovania.
SSP boli pridelené dotácie na 17 projektov, pričom ani jeden nebol odobrený v plnej výške, a tak miesto 63 347 eur
bola schválená dotácia v hodnote 19 300 eur. Ďalších šesť
projektov bolo zamietnutých pre nedostatok finančných
prostriedkov a jeden projekt sa nenachádza ani medzi
schválenými, ani medzi zamietnutými žiadosťami.
Zoznam schválených a zamietnutých žiadostí uvádza
nasledujúca tabuľka:

Názov projektu

Požadovaná čiastka Získaná čiastka
(v EUR)
(v EUR)

Schválené žiadosti

63 347

19 300

Spolok Slovákov v Poľsku,
MS v Krempachoch

Za poznaním starej vlasti

1 342

700

Spolok Slovákov v Poľsku

Fašiangy-Ostatki, Krempachy 2015

4 000

1 000

300

200

12 100

1 000

800

500

5 000

2 500

2 400

1 000

6 000

4 000

4 000

1 500

Almanach Slováci v Poľsku XVI.

5 300

2 000

Nákup odmien do súťaží organizovaných
redakciou Život

2 500

800

900

400

Tvorivé dielne pre deti v Podvlku

1 500

500

Vydanie kalendára časopisu Život a stolového
kalendára na rok 2016

5 000

1 500

Stopami našich predkov

2 500

500

2 405

700

7 300

500

Spolok Slovákov v Poľsku,
MS v Krempachoch
Spolok Slovákov v Poľsku,
MS v Krempachoch
Spolok Slovákov v Poľsku,
MS v Krempachoch
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku,
MS v Kacvíne
Spolok Slovákov v Poľsku,
MS Podvlku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku,
MS vo Vyšných Lapšoch
Spolok Slovákov v Poľsku,
MS vo Vyšných Lapšoch
Spolok Slovákov v Poľsku

16

Predvianočný čas
Monografia obce Krempachy
Tancom a piesňou do nového roka
XXII. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
Predplatné detských časopisov pre základné
školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk
Tri vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej
mládeže na Slovensko
XXXIV. prehliadka krajanských dychových
hudieb

Deň detí v Dome slovenskej kultúry v Kacvíne

Spomienkový večierok na primáša Severína
Bizuba
Vydanie detskej knihy s názvom Žofkine
dobrodružstvá
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Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku
Spolok Slovákov v Poľsku

Zamietnuté žiadosti

206 200

0

Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke

150 000

0

12 000

0

15 000

0

15 000

0

2 500

0

5 700

0

6000

---

6 000

---

Nákup dodávky pre potreby rozvozu časopisu
Život
Nákup vybavenia pre Dom slovenskej kultúry
v Kacvíne
Zateplenie fasády klubovne MS SSP v Podvlku
Digitálna technika a propagačné materiály
pre redakciu Život
Slovenské bábkové divadlo na školách
vyučujúcich slovenský jazyk v Poľsku
Nevybavené žiadosti

Spolok Slovákov v Poľsku

Letné jazykové tábory krajanskej mládeže
na Slovensku

Bohužiaľ, môžeme konštatovať, že podobne, ako
v predchádzajúcich rokoch, došlo k opätovnému zníženiu dotácií pre Slovákov v Poľsku, v porovnaní s minulým
rokom o 11,06%. Tento pokles pritom nie je jednorazovou
záležitosťou, ale Slováci v Poľsku už piaty rok dostávajú každoročne nižšiu sumu, a to v niekoľkých desiatkach
percent oproti predchádzajúcemu roku, pričom v porovnaní s dotáciou z roku 2010 sme dostali podporu menšiu
až o 87,15%. Postupné znižovanie dotácií znázorňuje nasledujúca tabuľka:
Rok

Dotácia

Pokles o

2010
2011
2012
2013
2014
2015

150 140 eur
57 480 eur
38 890 eur
31 200 eur
21 700 eur
19 300 eur

--61,72 %
32,34 %
19,77 %
30,45 %
11,06 %

Ako vidieť z tabuľky, neboli poskytnuté dotácie predovšetkým na investičné projekty ako výstavba, vybavenie,
či oprava klubovní, pričom práve miestne klubovne sú
hlavnými motormi podpory slovenskej identity v Poľsku,
pretože aj skúsenosť nám dáva za pravdu, ak sa krajania
nemajú kde stretávať, činnosť upadá až zaniká a jej obnovenie je oveľa náročnejším procesom, ako udržanie. Práve pri existujúcich klubovniach fungujú folklórne súbory
i iné umelecké zoskupenia a organizujú sa podujatia prezentujúce slovenskú kultúru. Práve v klubovniach sa môžu
Slováci stretávať, plánovať budúcnosť našej komunity,
identifikovať sa s ňou a spoločne pestovať svoje slovenské národné povedomie. Existencia „slovenských domov“
v Poľsku má však aj ďalšiu pridanú hodnotu, keďže sú dôkazom prítomnosti Slovákov a ich pozitívneho pôsobenia
pre rozvoj daného regiónu. Pevne teda veríme, že tento
negatívny trend z posledných rokov bude zastavený a že
v súlade s ústavou budú podporované aj inštitúcie, ktoré
majú slúžiť na podporu národného povedomia a kultúrnej
identity Slovákov.

S vojtom Antonim Karlakom o gmine Jablonka
preložil Marián Smondek

P

ribližne pred pol rokom sa uskutočnili v Poľsku voľby
do samospráv. V niektorých gminách voľby priniesli
napätie, v iných vôbec. Na Orave zmeny na poste
vojtov nepriniesli žiadne. Po uskutočnení volieb nadišiel
čas na rekapituláciu predchádzajúceho obdobia, zhodnotenie výsledkov a taktiež na plánovanie nových cieľov.
Tento mesiac sme sa porozprávali o hodnotení i plánovaní, ale i spolupráci so slovenskou menšinou a o využití jej
potenciálu s vojtom gminy Jablonka Antonim Karlakom.
Dodám len, že rozhovor sa uskutočnil korešpondenčnou
formou.
Približne pred polrokom ste boli zvolený na ďalšie
volebné obdobie na vojta gminy Jablonka. V súvislosti
s tým by som Vás chcel opýtať, aké sú Vaše najdôležitejšie plány, ktoré by ste chceli realizovať v tomto období?
ročník 57

Začal som tretiu kadenciu vo funkcii vojta gminy Jablonka. Počas predchádzajúcich ôsmych rokov sa naša
gmina veľmi rozvinula. Keď som preberal funkciu vojta, stanovil som si konkrétne ciele, ktoré som dôsledne
a úspešne realizoval. Jednak naďalej je pred nami veľa
výziev. Naša krásna, oravská zem môže byť neobyčajným
miestom, priateľsky nastaveným nielen voči obyvateľom,
ale i turistom, s čistým prostredím a modernou infraštruktúrou. Chcem naďalej pokračovať vo svojom pláne
rozvoja Oravy.
Počas posledných rokov vidieť v gmine Jablonka
výrazné zmeny, ktoré sú výsledkom úspešneho využíva
nia európskych fondov vďaka spolupráci so slovenskými
partnermi. Ako hodnotíte cezhraničnú spoluprácu so
Slovenskom?
Cezhraničnú spoluprácu hodnotím ako veľmi dobrú.
V priebehu posledných ôsmych rokov sa táto spolupráKULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ca čoraz viac rozvíjala a dotýkala
sa stále viac a viac oblastí. Gmina Jablonka spolu s partnerským
mestom Trstená na Slovensku
spolupracovala na rôznych iniciatívach a predsavzatiach v oblasti
kultúry, turistiky, športu, edukácie,
hospodárstva a ochrany životného
prostredia. Vďaka úzkej a pružnej
spolupráci v rámci Euroregiónu
Tatry sme zrealizovali mnoho projektov, ktoré sa pričinili k rozvoju
Oravy na poľskej, ako aj na slovenskej strane. Vďaka prostriedkom z cezhraničných programov
Európskej únie bolo možné
realizovať veľa projektov v oblasti
infraštruktúry. Z tohto hľadiska
je dôležitá činnosť Euroregiónu
Tatry, ktorý sa stal dôležitým subjektom formujúcim poľsko-slovenskú cezhraničnú spoluprácu.

formovaní spoločenského a hospodárskeho života gminy. V našej
činnosti a rozhodnutiach sa držíme
dobra spoločnosti, ktoré si často
vyžadujú kompromisné riešenia.
Z mnohých iniciatív obyvateľov sa
Gminná rada zaoberá tými, ktoré uzná za hodnotné a prospešné
z hľadiska rozvoja Oravy.
V súvislosti s rozvojom cez
hraničnej spolupráce so Slovenskom, ako aj možnosťou získania
vyššej subvencie z Ministerstva
národnej edukácie Poľskej republiky, akým spôsobom by bolo
možné podporiť výučbu slovenského jazyka v lokálnych základných školách a gymnáziách?

Pokiaľ existujú možnosti získania vyššej subvencie z Ministerstva
národnej edukácie, samozrejme,
že budem podporovať iniciatívu
Čoho sa týkajú investície,
Vojt gminy Jablonka Antoni Karlak
tohto typu. Myslím si však, že takktoré by chcela gmina v najbližšej
tiež
Spolok
Slovákov
v
Poľsku
ma isté úlohy, ktoré by mal
budúcnosti realizovať v rámci cezhraničnej spolupráce?
napĺňať v oblasti podporovania záujmu detí a mládeže
Už oddávna konzultujeme s naším slovenským part- o výučbu slovenského jazyka v lokálnych školách.
nerom i ďalšími samosprávami na slovensko-poľskom
Čo si myslíte o propagovaní kultúry slovenskej
pohraničí realizáciu spoločných cezhraničných projektov
v budúcom Programe cezhraničnej spolupráce PL-SK v ro- národnostnej menšiny, ktorá žije na území gminy, ako
koch 2014-2020. Tento program by mal byť odpoveďou jedného z najdôležitejší tromfov a zároveň výnimočnosti
na kľúčové výzvy poľsko-slovenského pohraničia, rozvoja hornej Oravy a severného Spiša v rámci celého Poľska?
transportu a zlepšenia kvality edukácie. Mám vyznačené
Orava je krajinou poľsko-slovenského pohraničia, ktorá
ciele v oblasti rozvoja turistiky, edukácie či kultúry.
do poľskej kultúry vnáša výnimočné, nevyvrátiteľné hodnoNa území gminy Jablonka býva zároveň slovenská men- ty. Predsa tu v priebehu stáročí spoločne existovalo mnoho
šina. Ako hodnotíte spoluprácu so slovenskou komunitou? kultúr: poľská, slovenská, maďarská, nemecká, valašská, židovská či tiež cigánska. Dodnes tu nachádzame stopy týchto
Spoluprácu so slovenskou komunitou hodnotím dobre. všetkých kultúr v materiálnom a duchovnom dedičstve OraSom rodeným Oravcom s oravským rodokmeňom, doma vy. Táto rôznorodosť kultúry je naším bohatstvom, môžeme
som bol vychovávaný v atmosfére tolerancie a otvorenos- povedať, je našou identitou. Orava bola vždy považovaná
ti na iné kultúry, a predovšetkým v duchu úcty voči tomu, za región, ktorý spája a nedelí národy. Toto je moje krédo.
čo je oravské, silne zakorenené v našej tradícii. Prirodzene Otvorenosť na iného človeka, jeho kultúru a svetonázor.
teda vnímam slovenskú menšinu, ktorá sa predsa vpisuje
Na tomto mieste by bolo potrebné spomenúť čindo komplikovaných dejín Oravy, do kultúrneho a hospodár- nosť Poľsko-slovenskej komisie humanitných vied, ktorá
skeho života regiónu. Príkladom tejto dobrej spolupráce je pôsobí pri Ministerstve vied a vysokého školstva Poľskej
odovzdanie starej školy v Podvlku Oravskému obvodu Spol- republiky, a ktorá vydala veľmi hodnotné spracovanie hisku Slovákov v Poľsku (budova starej školy bola Spolku Slo- tórie Spiša. Nakoľko viem, v tejto chvíli sa pracuje na prívákov v Poľsku odpredaná gminou Jablonka za 4% hodnoty prave histórie Oravy.
na základe zmluvy č. 6467/2011 z dňa 10. 08. 2011 – pozn.
Na naše kultúrne podujatia pozývame zároveň starosred.) na kultúrnu a osvetovú činnosť v prospech slovenskej tov a primátorov zo slovenskej strany Oravy, prezentujú sa
menšiny. Zástupcovia Spolku Slovákov na Orave sú pozýva- taktiež folklórne súbory, pružne funguje kultúrna výmena
ní na všetky kultúrne podujatia v gmine Jablonka, a hlavne, a s istotou sa už zapísala do charakteru kultúrneho života
Centrum Kultúry Hornej Oravy je otvorené pre všetkých, Oravy na obidvoch stranách hranice. Organizujeme „Oravslúži v prospech rozvoja detí a mládeže celej Oravy.
ské oblátkové stretnutie“, na ktoré pozývame zároveň staV čom by mohla byť, podľa Vášho názoru, slovenská rostov a primátorov zo slovenskej strany Oravy.
menšina najviac nápomocná z perspektívy rozvoja gminy?
Ďakujem Vám za rozhovor a prajem veľa úspechov pri
V našej samosprávnej práci budujeme občiansku spo- naplňovaní plánov v najbližších rokoch, aby boli aspoň
ločnosť, v ktorej má každá spoločenská skupina podiel na natoľko úspešné ako tie predchádzajúce.
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Plány rozvoja gminy Nižné Lapše – rozhovor s vojtom
Jakubom Jamrozom
zhovárala sa Dorota Mošová

P

ripomeňme si, že Jakub Jamróz vyhral súboj o kreslo
vojta gminy Nižné Lapše s bývalým vojtom v druhom
kole volieb. Nový vojt má iste aj nové predstavy a nové
plány. Porozprávala som sa s ním o nich i o spolupráci so
slovenskou národnostnou menšinou.
Pred pár mesiacmi si Vás občania gminy Nižné Lapše
zvolili za hospodára. Aké sú Vaše plány a čo chcete realizovať počas tejto kadencie?
Mojim hlavným cieľom je rozvoj športovej a rekreačnej
infraštruktúry, čo je aj jedným zo spôsobov zvýšenia turistického ruchu v našej gmine a predpokladám, že sa tým podarí
zvýšiť tiež počet pracovných miest. Dôležitým aspektom je
zároveň zvýšenie športovej aktivity detí a mládeže. Nezabúdam taktiež na nevyhnutnosť odstraňovania azbestových
výrobkov a na investície zlepšujúce životný komfort obyvateľov.
V poslednom období nastali viditeľné zmeny v gmine,
ktorá s úspechom využíva európske fondy, tiež vďaka spolupráci so Slovenskom. Ako oceňujete spoluprácu so slovenskými partnermi?
Áno, je to pravda. Vďaka podpore EÚ sú v celom Poľsku
viditeľné pozitívne zmeny a gmina Nižné Lapše nie je výnimkou. Je to pre nás, dá sa povedať, „veľký tromf“, že gmina susedí so Slovenskom. Spoznal som našich zahraničných
partnerov obec Osturňa a mesto Spišská Stará Ves a som
presvedčený, že naša spolupráca nebude horšia, ako tá doposiaľ.
Akej oblasti sa budú týkať investície, ktoré gmina plánuje v blízkej budúcnosti realizovať v rámci cezhraničnej
spolupráce?
V novej perspektíve v rámci EWT bude možnosť získať
finančnú podporu na ochranu a rozvoj prírodných zdrojov
a kultúrneho dedičstva. Z prostriedkov EÚ budú financované predovšetkým projekty, ktoré sa pričinia o rozvoj
nových a atraktívnych foriem prezentácie, používateľnosti
a ochrany tohto dedičstva. Menšia časť prostriedkov pôjde
na rozvoj dopravy. V oblasti školstva budú dofinancované
cezhraničné predsavzatia poskytujúce možnosť odborného vzdelania na vysokej úrovni, rozvíjajúc tým kompetencie vyhľadávané v regióne. Podporu získajú projekty, ktoré
budú zamerané na výmenu skúseností, vedomostí a zručností – tieto projekty sú pre žiakov a učiteľov stredných
škôl, odborných učilíšť a vysokých škôl. Budeme sa sústreďovať práve na tieto projekty, sme pripravení a otvorení
na spoluprácu.
V gmine Nižné Lapše žijú obyvatelia so slovenskou národnosťou, ako oceňujete spoluprácu s nimi?
Nemôžem sa vyjadrovať, aká bola spolupráca doteraz,
pretože neviem, ako vyzerala. Môžem iba povedať, že slovenská komunita vidí vo mne partnera k diskusii, z čoho
ročník 57

mám radosť. Som presvedčený, že budeme mať veľmi
dobrú spoluprácu.
Podľa Vášho názoru, v čom by mohla byť nápomocná
slovenská menšina z perspektívy rozvoja gminy?
Spoločne musíme podniknúť činnosti smerujúce k rozvoju turistiky. Turistika – to je nielen infraštruktúra, ale aj
tradícia a kultúra, a tá je vďaka slovenskej národnosti oveľa
bohatšia. Je potrebné jednoducho ukázať všetko, čo máme,
celé kultúrne dedičstvo.
Vzhľadom na rozvoj cezhraničnej spolupráce so Slovenskom, ako aj možnosťou získania väčšej subvencie z Ministerstva národného vzdelávania RP, akým spôsobom
by bolo možné podporiť vyučovanie slovenského jazyka
na lokálnych školách, teda na základných školách a gymnáziách?
Podľa môjho názoru je znalosť slovenského jazyka z hľadiska lokalizácie gminy veľmi cenná a poskytuje veľa možností. Myslím si, že by bolo dôležité zorganizovať na našich
školách anketu pre žiakov, či by mali záujem o slovenský
jazyk. Ak budeme vedieť, aký je záujem, vtedy môžeme
urobiť kalkuláciu. Viete, vždy ide o financie. Čo sa týka subvencií, budem sa informovať, priznám sa, že zatiaľ nemám
dostatok informácií k tejto téme, ale budem sa informovať.
Čo si myslíte o prezentovaní kultúry slovenskej národnosti žijúcej v gmine Nižné Lapše, ako jedného z najdôležitejších prvkov výnimočnosti Spiša v rámci Poľska?
Ako som už spomínal musíme spoločne prispieť k rozvoju turistiky, preto je prezentácia slovenskej kultúry dôležitá
rovnako ako prezentácia poľskej kultúry. Pravdu povediac,
pridať ešte štipku maďarskej kultúry, a tie tri sa prelínajúce kultúry tvoria spišskú kultúru. To chceme ukazovať navonok, tým môžeme prilákať turistov, takýmto kultúrnym
unikátom. Fakticky asi neexistuje oblasť v Poľsku s takou
kultúrnou rôznorodosťou.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa energie i úspechov
v naplňovaní plánov a ovocnej spolupráce so Slovákmi
v Poľsku i na Slovensku.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

19

Z ČINNOSTI SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU

Slovenské moderné
umenie v prestížnom
vroclavskom múzeu

V Múzeu súčasného umenia vo Vroclave sa koncom marca
uskutočnila vernisáž výstavy Mäkké kódy - konceptuálne tendencie v slovenskom umení. Široko koncipovaný výstavný projekt,
pripravený kurátorom - renomovaným historikom umenia Vladimírom Beskidom, v prestížnom vroclavskom múzeu predstavuje
nielen už známe a kľúčové postavy ,,priekopníkov“ slovenského Zľava kurátor vystavy Vladimir Beskid, R SI Varsava MN, honorárny konzul SR
konceptu (Stano Filko, Jozef Jankovič, Július Koller, Rudolf Si- vo Vroclave Maciej Kaczmarski, riaditeľka múzea Dorota Monkiewicz
kora), ale rovnakou mierou aj ich pokračovateľov - výraznú
generáciu mladších autorov, rozvíjajúcich tento spôsob tvorby
v súčasných podmienkach (o.i. Marko Blažo, Viktor Frešo, Marek aj v budúcom roku, kedy sa Vroclav stane Európskym hlavným mestom kultúry.
Kvetan, Roman Ondák).

R

iaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný vo svojom vystúpení poďakoval vedeniu múzea za
možnosť predstaviť poľskej odbornej i laickej verejnosti, v ostatných rokoch rozsahom i kvalitou azda najvýznamnejšiu výstavu nášho moderného umenia v Poľsku. Vyjadril nádej, že podobné projekty sa podarí v tomto
600-tisícovom sídle Dolnosliezskeho vojvodstva realizovať

Na vernisáži výstavy, ktorú okrem viacerých poľských
a slovenských inštitúcií podporili aj Honorárny konzulát SR
vo Vroclave a Slovenský inštitút vo Varšave, sa zúčastnili aj
piati zástupcovia vyššie spomínanej „mladšej generácie“
slovenských umelcov. Počas výstavy, ktorá vo Vroclave potrvá do 18. mája 2015, sa v priestoroch múzea uskutočnia aj viaceré sprievodné podujatia a odborné prednášky
o modernom slovenskom umení. (Ludmila Miller)

Vo Varšave si pripomenuli
Sviečkovú manifestáciu z marca 1988
V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa koncom marca tohto
roku uskutočnilo podujatie venované výročiu Sviečkovej manifestácie. Riaditeľ inštitútu Milan Novotný v úvodnom slove tzv.
„Bratislavský veľký piatok“ z marca 1988 označil za najvýznamnejší verejný prejav odporu voči vtedajšiemu režimu na území
Slovenska a vyzdvihol odvahu účastníkov tohto protestného
zhromaždenia. Dobový kontext tejto demonštrácie slovenských
veriacich priblížil kňaz Artur Sobotka, ktorý poukázal na udalosti predchádzajúce jej príprave a porovnal aj vtedajšiu situáciu
katolíckej cirkvi na Slovensku a v Poľsku. V tejto súvislosti predstavil tiež vlastný knižný preklad do poľského jazyka významnej
publikácie o danom období - „Sila slabých, slabosť silných“, ktorej
autorom je jedna z najvýraznejších osobností slovenského exilu,
kňaz a filozof Anton Hlinka.

P

o následnej projekcii filmového dokumentu Ústavu
pamäti národa Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok (2008, rež. Ondrej Krajňák) nasledovala zaujímavá diskusia o paralelách i odlišnostiach
politických a náboženských pomerov na Slovensku a v Poľsku v období 1945-1989. Podujatie za účasti zástupcov
poľských vedeckých, akademických a cirkevných kruhov
zorganizoval Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci
s Ústavom pamäti národa. (Patrycja Grabinska)
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Slovenské rozprávky v podaní detí zo Spiša a Oravy
autor Milica Majeriková-Molitoris
Slovenské rozprávky sú už po stáročia nevyčerpateľnou inšpiráciou obrazotvornosti a studnicou ľudovej múdrosti, ktorá bola
takouto zábavnou formou predávaná z generácie na generáciu.
V dávnej minulosti si ľudia príbehy rozprávali, neskôr ich zaznamenali pomocou písma v prvých rozprávkových knihách, potom
pomocou zvuku v rozhlasových hrách a nakoniec aj pomocou obrazu v televíznych rozprávkach. Všetky tieto formy prezentácie
slovenských rozprávok sa mohli stať námetmi ďalšieho ročníka
tradičnej výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, ktorej tohtoročnou
témou bola „Najkrajšia slovenská rozprávka“.

A

o tom, že krásnych slovenských rozprávok je skutočne veľa, svedčí nielen veľmi vysoký počet zaslaných
prác, ale aj ich veľká rôznorodosť. Deti sa pri maľovaní svojich obrázkov, či dokonca vytváraní trojrozmerných diel, nechali inšpirovať klasickými slovenskými rozprávkami ako napríklad: Koza odratá a jež, Janko Polienko,
Soľ nad zlato, Baran a vlk, Sestričky kozičky, Ako išlo vajce
na vandrovku, O troch grošoch, O dvanástich mesiačikoch,
Divotvorný hrnček, či Jelenček. Nechýbali však ani regionálne zamagurské rozprávky z pera Viktora Majerika a Petra
Glocka, tvoriace súčasť slovenskej tradičnej kultúry, medzi
inými: Ako vodník Rybka predpovedal počasie, Pastier
Jendruš, Matróna čaruje, Tancule, Zmok, Pienčibrodovo
zázračné kladivko, Strigônske pagáče alebo tiež bratislavské
rozprávky: Vinársky um, Rybí kráľ, Dunajská kráľovná, či
Dobrý duch rieky Dunaja.

Inšpiratívne však boli aj ďalšie rozprávkové príbehy: Budkáčik a Dubkáčik i Tri múdre kozliatka Jozefa Cígera Hronského, veselé opičky Kiki a Miki Eleny Čepčekovej, Janka
a Danka, Kocúr Maximilián a príbehy O Guľkovi Bombuľkovi od Márie Ďuríčkovej, ale aj rozprávky súčasných autorov
ako napríklad Modrá kniha rozprávok Ľubomíra Feldeka,
Martinkove kozičky Pavly Kováčovej, Čo baby nedokážu od
Marty Hlušíkovej alebo Rozprávky javorníckeho chodníka
Petra Kubicu.
Nemenej podnetné boli pre deti aj televízne rozprávky,
a tak sa medzi prácami objavovali príhody dvoch valachov
Maťka a Kubka, príbehy dobrého zbojníka Jurošíka, ktorý s humorom dokázal vždy prekabátiť zemepána, ale aj
bývalé česko-slovenské rozprávky o Krtkovi, Rumpeľovi,
Makovičke a Motýľovi Emanuelovi, o dvoch škriatkoch žijúcich v chalúpke z kmeňa, machu a papradia Kremienkovi
a Chocholúšikovi, či príhody dvoch nezručných kutilov Pata
a Mata. Na obrázkoch nechýbal ani Deduško Večerníček –
symbol rozprávkových podvečerov, ktorý sprevádza deti
už od polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.
Celkovo do redakcie prišlo úctyhodných 499 výtvarných prác od 466 spišských a oravských detí, z toho
v mladšej skupine (1. – 4. ročník ZŠ) 252 prác od 221 autorov a v staršej skupine (5. – 6. ročník ZŠ a 1. – 3. ročník
gymnázií) 226 prác od 224 autorov. Pri niektorých však,
bohužiaľ, chýbali základné identifikačné údaje ako meno
a priezvisko alebo škola a trieda. Tie sme, bohužiaľ, museli
z hodnotenia vyradiť.

Piotr Nowak, 2. roč. ZŠ v Podsrní, O dvanástich mesiačikoch
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Marysia Kaczmarczyk, 4. roč. ZŠ v Krempachoch, Kukučka

Alicja Rak, 4. roč. ZŠ v Kacvíne, Deduško Večerníček

Najviac prác prišlo zo Základnej školy v Jurgove na
Spiši a zo Základnej školy v Pekelníku na Orave. Do súťaže sa okrem žiakov z týchto vzdelávacích inštitúcií zapojili
aj deti zo základných škôl v Krempachoch, Čiernej Hore,
Nedeci, Kacvíne, Vyšných Lapšoch, Malej Lipnici, Veľkej
Lipnici, Dolnej Zubrici, Hornej Zubrici, Chyžnom, Orávke,
Harkabúze, Jablonke, Podvlku, Podsrní a Podsklí, či gymnázií z Veľkej Lipnice, Hornej Zubrice, Chyžného, Orávky,
Jablonky a Pekelníka.
Všetkým deťom za zaslané práce ďakujeme. Veľká
vďaka patrí samozrejme aj učiteľom, ktorí ich motivovali
a boli im nápomocní či už pri výbere rozprávok, samotnej
realizácii, ale aj pri opisovaní a zasielaní výtvarných diel.
Vyhodnotenie súťaže sa konalo 13. apríla v redakcii
časopisu Život, pričom porotu tvorili znalkyne v oblasti
výtvarného umenia – akademická maliarka Anna Jagodová a výtvarníčka Drahoslava Skopárová, ktorým za ochotu
a odborné posúdenie veľmi pekne ďakujeme. Pri hodnotení
zohľadňovali viaceré kritériá, medzi inými zhodu práce so
zadanou témou, výtvarnú techniku, originalitu, námahu vynaloženú pri tvorbe diela, vek autora, či celkový umelecký
dojem. Vybrať z takéhoto obrovského množstva prác samozrejme nebola ľahká úloha, nakoniec sa však podarilo zvoliť
po 15 najlepších umeleckých diel v mladšej i staršej skupine
a po ďalších desať prác v oboch kategóriách, ktoré budú
odmenené peknými slovenskými knižkami.
Víťazi sa môžu tešiť na pekné ceny, získané do súťaže
od Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenského inštitútu vo Varšave. Najlepšie práce budú vystavené
v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku
v Krakove, v klubovniach SSP na Spiši a Orave i v Slovenskom inštitúte vo Varšave.

Dominika Szczerba, 3. roč. gymn. v Pekelníku,
Tancule

4. Mariusz Kozak, 4. roč. ZŠ v Dolnej Zubrici za prácu Vydatá za draka
5. Piotr Bigos, 2. roč. ZŠ v Jurgove za prácu Janko Hraško
6. Piotr Nowak, 2. roč. ZŠ v Podsrní za prácu O dvanástich
mesiačikoch
7. Jakub Bachleda, 4. roč. ZŠ v Pekelníku
8. Sebastian Wojtyczka, 2. roč. ZŠ v Jurgove za prácu Koza
odratá a jež
9. Krzysiek Moniak, 4. roč. ZŠ v Pekelníku
10. Marysia Kaczmarczyk, 4. roč. ZŠ v Krempachoch za prácu Kukučka
11. Ewewlina Żegleń, 2. roč. ZŠ č. 3 vo Veľkej Lipnici za prácu Jánošík
12. Patrycja Kowalczyk, 4. roč. ZŠ č. 2 v Hornej Zubrici
13. Paulina Łabuda, 4. roč. ZŠ č. 1 vo Veľkej Lipnici
14. Zuzanna Madeja, 2. roč. ZŠ v Jurgove za prácu Janko
Hraško
15. Angelika Święty, 3. roč. ZŠ v Nedeci za prácu Rybí kráľ
Staršia skupina
1. Klaudia Czerwień, 2. roč. gymn. v Chyžnom za prácu
O Guľkovi Bombuľkovi
2. Łukasz Flaszczyński, 1. roč. gymn. vo Veľkej Lipnici za
prácu Rozprávky javorníckeho chodníka
3. Kinga Rzepiszczak, 6. roč. ZŠ č. 2 v Čiernej Hore za prácu Ako išlo vajce na vandrovku
4. Dagmara Długa, 6. roč. ZŠ v Krempachoch za prácu
Jelenček

Víťazné práce
Mladšia skupina
1. Aneta Janowiak, 1. roč. ZŠ č.1 vo Veľkej Lipnici za prácu
Jánošík
2. Aleksandra Hornik, 4. roč. ZŠ v Krempachoch za prácu
Ako sa zvodil Dunajec
3. Ewa Kurzeja, 4. roč. ZŠ v Pekelníku za prácu z rozprávky
Márie Ďuríčkovej
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Kinga Rzepiszczak, 6. roč. ZŠ č. 2 v Čiernej Hore, Ako išlo vajce na vandrovku

Estera Możdżeń, 6. roč. ZŠ v Harkabúze, Slnečný kôň

5. Xymena Smreczak, 2. roč. gymn. v Malej Lipnici za prácu Ako vodník Rybka predpovedal počasie
6. Estera Możdżeń, 6. roč. ZŠ v Harkabúze za prácu Slnečný kôň
7. Anna Kubica, 6. roč. ZŠ v Chyžnom za prácu O Guľkovi
Bombuľkovi
8. Simona Madej, 3. roč. gymn. v Jablonke za prácu Zlatá
ryba
9. Kamil Kramarz, 5. roč. ZŠ č. 2 vo Veľkej Lipnici za prácu
Vodník
10. Kornelia Chowaniec, 2. roč. gymn. v Pekelníku
11. Justyna Kiósek, 5. roč. ZŠ č. 3 vo Veľkej Lipnici
12. Ania Bandyk, 6. roč. ZŠ č. 4 vo Veľkej Lipnici – Prívarovke za prácu Danka a Janka
13. Ewelina Wontorczyk, 5. roč. ZŠ č. 2 v Malej Lipnici za
prácu O dvanástich mesiačikoch
14. Weronika Jasiura, 6. roč. ZŠ č. 4 vo Veľkej Lipnici – Prívarovke
15. Dominika Wójcik, 2. roč. gymn. v Chyžnom za prácu
O Jankovi Polienkovi

Gabriela Iśtok, 6. roč. ZŠ v Pekelníku za prácu Pomsta Boginky Lucky
Mariola Jandura, 6. roč. ZŠ v Nedeci za prácu Zlatý hrach
Seweryn Janowiak, 5. roč. ZŠ v Chyžnom za prácu Slovenské rozprávky
Dominik Kramarz, 6. roč. ZŠ č. 4 vo Veľkej Lipnici – Prívarovke
Joanna Pawlak, 1. roč. gymn. v Hornej Zubrici
Dominika Szczerba, 3. roč. gymn. v Pekelníku za prácu Tancule
Paulina Wnenczak, 5. roč. ZŠ v Kacvíne za prácu Hrnček var!
Szymon Wojdyła, 6. roč. ZŠ č.2 vo Veľkej Lipnici – Centrum
za prácu Soľ nad zlato

Práce odmenené slovenskými knihami
Mladšia skupina
Mateusz Bandyk, 4. roč. ZŠ č. 4 vo Veľkej Lipnici – Prívarovke
Szymon Gojżewski, 1. roč. ZŠ, Oravské centrum kultúry v Jablonke za prácu O Guľkovi Bombuľkovi
Karolina Janeczek, 3. roč. ZŠ v Jurgove za prácu Múdry Maťko Ania Bandyk, 6. roč. ZŠ č. 4 vo Veľkej Lipnici – Prívarovke, Danka a Janka
a hlupáci
Julia Marszałek, 2. roč. ZŠ v Podsklí za prácu Starý Bodrík a vlk
Julia Moś, 3. roč. ZŠ v Krempachoch za prácu O medovníkovom domčeku
Oliwier Niedojad, 1. roč. ZŠ v Harkabúze za prácu Kocúr Maximilián
Maria Pieróg, 2. roč. ZŠ v Orávke za prácu Meluzína Jozefína
Alicja Rak, 4. roč. ZŠ v Kacvíne za prácu Deduško Večerníček
Daria Wilk-Juraszek, 4. roč. ZŠ č. 5 vo Veľkej Lipnici – Kyčoroch
Zofia Wojtas, 2. roč. ZŠ v Jurgove za prácu Janko Hraško
Staršia skupina
Jakub Brenkus, 5. roč. ZŠ č. 4 vo Veľkej Lipnici – Prívarovke
za prácu Pastier Jendruš
Katarzyna Czerwień, 2. roč. gymn. v Chyžnom za prácu
O Guľkovi Bombuľkovi
Jakub Brenkus, 5. roč. ZŠ č. 4 vo Veľkej Lipnici – Prívarovke, Pastier Jendruš
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POVIEDKY NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Ako je tým učiteľom dobre... (3)
Anna Rău-Lehotská

P

repánajána, tak mi potom povedz ty, čo sa deje... pohladila som ju po vlasoch a prisadla k nej na posteľ.
- Viete, my sme sa veľmi ponáhľali, lebo mamka
mala kopu roboty a veci do tábora mi chystala len včera
večer.
- A čo, zabudla si si voľačo? Peniaze? Ak peniaze, neboj
sa, ja ti požičiam a vrátiš mi, keď prídeme domov.
- Nie, nie peniaze, ešte oveľa horšie, - rozplakala sa už
malá nahlas.
Mysľou mi preletelo tisíc vecí, ktoré by jedenásťročné
dievčatko mohlo v tábore potrebovať.
- Bábiku! Všakže si si zabudla doma bábiku! Alebo macka, bez ktorého nemôžeš zaspať!
- Niééé... - fňukala malá Petra, ale sa konečne, po prvýkrát, aj usmiala. - Ja sa už nehrávam s bábikami, veď som
už veľká! Ani s mackom...
- Aha, tak potom to budú ženské problémy, však?
- Áno, ja som sa vám to hanbila povedať... - vyjasnila sa
Petre tvárička.
- Tak potom to ľahko vyriešime.
- A naozaj by ste mi pomohli? - spýtala sama s nádejou
v hlase.
- Či by som ti pomohla? Ako? - zarazila som sa, lebo
som nebola pripravená na takú otázku.
- No depilovať ma, lebo mňa vždy depiluje mamka, ja
ani neviem, ako to mám robiť. A teraz na to zabudla. Prišla neskoro večer z roboty, balila mi veci a práve na toto
zabudla. Veď ja sa takto nemôžem ani ukázať svetu na oči!
Vysmiali by ma. Ak mi nepomôžete, budem musieť presedieť celý čas v izbe alebo chodiť stále v rifliach alebo teplákových nohaviciach... A je tak horúco...
Mohlo by sa zdať, že to vyzerá ako vyhrážka. Ale nebolo
to žiadne donucovanie, v jej trasúcom sa hlase som vycítila len úprimný strach a zároveň nádej, že jej pomôžem.
Prizrela som sa jej. Zároveň som si spomenula, že pokým
ostatní mali na sebe celý deň krátke nohavice a tielka, ona
aj v autobuse naozaj sedela v rifliach a tričku.
- Pravdaže ti pomôžem, - usmiala som sa. - Máš depilačný krém alebo vosk?
- Nie, veď vám vravím, že mamka zabudla...
- No dobre, tak hneď zajtra pôjdeme a kúpime.
- Zajtra??? - zhrozila sa Petra a kútiky úst jej zas skrivilo
do plaču. - Ja som si myslela, že teraz večer!
- Teraz? Lenže ja ti to teraz nemám odkiaľ zobrať! Veď
je už jedenásť hodín!
Vyľakaná grimasa na Petrinej tvári bola aj bez slov dostatočná na to, aby som hneď dodala:
- No dobre, tak teraz, - začala som sa hneď prehrabávať
v kufri. - Našťastie mám depilačný vosk.
- Vosk? - zhrozila sa Petra a zafňukala. - Veď to bolí!
Mňa mamka vždy krémom!
- Mamka áno, ale ja krém nemám. Len vosk, - strácala
som pomaly trpezlivosť.
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- Lenže tak bolí, viem to od kamarátok, - stojí si na svojom zanovito Petra a hneď aj rieši problém. - Možno majú
pani učiteľky...
Mali, lenže vosk. A vosk nebol dobrý.
- Tak potom nič, zajtra kúpime depilačný krém a pomôžem ti, - usmiala som sa jej povzbudzujúc a dúfala som, že
sa poberie k dverám. Lenže ona len stála a očká červené
od plaču upierala nevinne na mňa.
- No dobre, dobre. Možno niekde bude lekáreň otvorená aj v noci. Spýtame sa vrátnika. Poďme! - zavelila som
o pobrala som sa ku dverám, presvedčená, že v takom malom meste nebude žiadna lekáreň otvorená aj v noci.
- Ďakujem vám, ďakujem! - hneď si utrela slzy a pobehla za mnou.
Ospanlivému vrátnikovi som slovenčinou i rukami vysvetlila, čo od neho chceme.
- Pravdaže je, a to hneď tu za rohom, - ochotne nám
vysvetlil vrátnik.
Nešlo mi to ani veriť.
- Viete, toto je turistická zóna, tu ľudia, najmä v noci,
všeličo potrebujú, - rozrozprával sa vrátnik, ale my sme ho
už nepočúvali, bežali sme nakupovať.
Ľahko sme našli, čo sme potrebovali, dokonca takú istú
značku, ako používa mamka.
- A čo vlastne ideme depilovať? – spýtala som sa Petry.
- Nuž, najprv nohy.
To „najprv” ma trošku vyľakalo.
- A potom ešte čo?
- A potom ešte podpazušie, - trošku zadivene mi odpovedala Petra.
- A to bude všetko? - spýtala som sa pre istotu.
- Všetko, čo iné by som si ešte ozaj mohla depilovať,
hlavu? - zasmiala sa Petra ako dobrému žartu. - Vlasy si
ostrihať nedám, darmo ma aj mamka nahovára. - Krátke
vlasy nie sú trendy.
A tak som začala hľadať a depilovať neviditeľné chĺpky.
Aby naša Petra bola zajtra, hneď zavčas rána, trendy.
Potom som sa vrátila do svojej izby, naivne si mysliac,
že sa konečne môžem ísť osprchovať a potom spať. Hanka
a Zuzka v izbe neboli. Nebolo ich ťažké nájsť, podľa zvýšeného hlasu som ich objavila hneď v susednej izbe. Chlapci
z Ukrajiny, ubytovaní o poschodie vyššie, naviazali tenisky
na šnúrky a búchali nimi našim dievčatám do okien. Keď
Hanka skríkla, povytiahli tenisky. Po chvíľke ich zasa rozhojdali. A tak stále dookola. Zhasli sme dievčatám svetlo
a nakázali ticho ležať, že sa to chlapcom zunuje. Zo susednej izby sme však zrazu začuli rehot a vresk. Tentoraz naši
chlapci oblievali vodou dievčatá z Maďarska, bývajúce pod
nimi, ktoré s veľkým chichotom vystrkovali hlavy cez okno
a potom pištiac uhýnali. A hojne ich pritom častovali práve
takými maďarskými nadávkami, ktorým všetky naše deti
rozumeli a tie, ktorým náhodou dovtedy nerozumeli, si
hneď a ľahko zapamätúvali.
Keď sme po hodinovom zhone začínali závidieť pastierskym psom, že predsa len majú ľahšiu robotu s ovečkami,
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zazdalo sa nám, že bude konečne kľud. Pre istotu sme sa
vybrali naposledy obísť všetky izby a sčítať si zverencov.
Tridsaťjeden hláv. Ešte raz. A veru spod paplónov sa na nás
o poldruhej v noci usmievalo tridsaťjeden hlavičiek, teda
jedna navyše. Ani jedna z nás troch sme všetky deti nepoznali, ale toho počerného a štrbavého chlapčeka, ktorý sa
na nás najkrajšie usmieval, sme nepoznali ani jedna. Navyše, vykúkal spod toho istého paplóna ako naša štvrtáčka.
Na náš krik sa štvrtáčka vedľa neho ozvala:
- Nadarmo kričíte. Nerozumie vám, veď je Grék.
A okrem toho je taký krásny, že by som ho zjedla. Všakže
smie spať pri mne?
Zasa sme museli byť zlé a poslať Gréka do svojej izby.
Trošku nám odľahlo až vtedy, keď nám po anglicky povedal, že má len desať rokov. Okrem toho sme si uvedomili,
že jazykové bariéry v tomto tábore určite nebudú.
Grék odišiel a my sme začali rátať deti ešte raz. Lenže ak
špás netrvá do rána, špásom nie je, povedali si iste ony, lebo
po následnom sčítaní ich už bolo tridsaťtri. A to ani štrbavý
Grék už nebol medzi nimi. Chichot cez chichoty a pobehovanie v každej izbe. Zasa tridsaťtri ľudí. Tu už išlo do tuhého,
lebo každému sme sa tentoraz dobre prizreli a všetci boli naši.

Hanka naraz v poslednej izbe celkom nepedagogický
zvrieskla a lapila jedného z nich. Potom sa načiahla za utiekajúcim a lapila druhého.
- Vás som už koľkokrát zarátala, há?
- Mňa dvakrát.
- A mňa tretí raz..., - s chichotom sa priznali malí lapaji
a fujazdili naspäť do prvej izby, pretože po našom porátaní
boli odtiaľ poza naše chrbty rýchlo prebehli do ďalšej izby.
Záhada sa vyriešila a po tom, ako sme im pohrozili, že
ak ešte budú vyčíňať, pôjdeme aj my spať do ich izieb, nastal kľud. Prvé momenty ticha po dvadsiatich hodinách.
Ľahla som si a začala som rátať dni. Ešte trinásť dní v tábore. Potom týždeň doma, počas ktorého som mala sľúbených majstrov. Ďalší týždeň nasleduje príprava žiačikov
pre opravné skúšky. Ďalší týždeň opravné skúšky a hneď
za nimi prichádza nový školský rok. Tri mesiace prázdnin...
Ako je tým učiteľom dobre...

Písomky

- Čau, čo robíš?
- Čau. Práve som začala opravovať písomky, - trošku zaklamala.
- No ale predstav si, vieš, čo sa stalo?
Kým sa dozvedela všetky podrobnosti najnovšej klebety, ubehlo skoro trištvrte hodiny. Medzičasom sa zotmelo,
aj akosi ochladilo. Zapla elektrický radiátor a pritiahla ho
k stoličke za pracovným stolom. Ani nemalo význam chytať sa do roboty, kým sa v pracovni trošku nezohreje. V televízore práve začínala predpoveď počasia, nuž si ju musela pozrieť, veď človeku nikdy neuškodí presne vedieť, ako
sa má zajtra obliecť. Zatiaľ sa aj pracovňa príjemne ohreje,
o to lepšie sa jej bude dariť robota.
Po predpovedi počasia nahlásili, že za športovými správami nasleduje Kráľova reč. No tak sedieť nad písomkami
a nechať si ujsť Colina Firtha by bolo nanajvýš nespravodlivé. Síce športové správy a reklamy trvajú presne polhodinku a zatiaľ by opravila slušný počet zošitov, ale znenazdajky si uvedomila, že jej klesla aj hladina cukru.
V kuchyni sa najprv zadívala na košík s pomarančmi
a banánmi, ale cítila, že to nie je to pravé, že súrne potrebuje nezdravú sladkosť. Zo širokého sortimentu čokolád
a napolitánok si navyberala toľko, koľko sa jej vmestilo do
ruky. Kým ich podojedala, pravdaže, s patričným vychutnávaním každého druhu, začínala znelka večerného filmu.
Tak čo už mohla robiť? Rýchlo si vypočítala, že keď film
začína o ôsmej, určite nepotrvá dlhšie než do desiatej no a od desiatej do dvanástej stihne poopravovať všetky
zošity.
Sotva sa film skončil, vyskočila z kresla a plná elánu zasadla k zošitom. Vtom si spomenula, že červené pero jej
na poslednej hodine prestalo písať a nové si cestou domov
zabudla kúpiť.
(Rău-Lehotská, A.: Písomky. In: Voľný kúsok priestoru.
Nadlak 2011, s. 99-101.)

Anna Rău-Lehotská
Horko-ťažko prešiel nekonečne dlhý školský deň, aj zasadnutie. Prišla domov hladná, smädná a hlavne vyčerpaná. Našťastie
obed, či už o tej hodine večeru, mala hotovú od včera, tak si ju
aj hneď zohriala a najedla sa. Práve začínal seriál, z ktorého sa
doposiaľ snažila nevynechať ani jednu časť. Lenže tento dnešný
večer musí byť veľmi aktívna, pretože zajtra sľúbila doniesť deťom
opravené písomky. Keby bola reč o vyšších triedach, tým to býva
jedno, či zošity dostanú opravené o deň, či o mesiac. A keby ich
ani vôbec nedostali naspäť, tak by im to vyhovovalo najviac.
Lenže písomkové zošity patrili šiestakom a tí sa ich už nevedeli
dočkať, aj sa ju každý deň vypytovali, či je spokojná s tým, čo
napísali, či sa aspoň pozrela na ne a kedy im ich konečne opraví.

S

ťažkým srdcom odišla od televízora a prešla do pracovne. Vybrala z tašky tridsaťdva zošitov, začala ich
roztvárať a ukladať jeden na druhý, pričom ich zároveň rozdeľovala na dve kôpky, podľa radov. Vždy dávala
žiakom testy alebo písomky po radoch, veď bolo jasné,
prečo.
Rozdelila zošity a už-už by sa bola začítala do prvého,
keby odrazu nebola zacítila, že jej drasticky klesla hladina
kofeínu v krvi. To preto, že dnes vypila len jednu-jedinú
kávu, aj to ešte zavčas rána. Nemala na výber, musela ísť
do kuchyne. V umývadle už bolo plno špinavého riadu, ale
v kredenci ešte našla čistú šálku. Pravdaže, káva sa nedá
vychutnávať pri práci. Na to treba špeciálnu, pokojnú atmosféru. Preto si pustila tichú hudbu a o chvíľu už sedela v kresle, slastne prižmurovala oči a usŕkala si čiernej
lahôdky.
Keď prišiel čas vstať a naozaj sa pustiť do roboty, zazvonil telefón.
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(Rău-Lehotská, A.: Ako je tým učiteľom dobre.
In: Voľný kúsok priestoru. Nadlak, 2011, s. 106-128.)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Ruský minister zahraničných vecí
na Slovensku

Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Bratislavy navštívil 4. apríla hlavné mesto Slovenska ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý si spoločne s premiérom
SR Róbertom Ficom, predsedom parlamentu Petrom Pelle
grinim a ďalšími štátnymi predstaviteľmi uctili pamiatku
sovietskych vojakov padlých v druhej svetovej vojne na západnom Slovensku položením vencov k pamätníku na Slavíne. V rámci slávnostného aktu ruský diplomat odovzdal
taktiež jedenástim slovenským vojnovým veteránom pa-

mätnú medailu. Počas svojej návštevy sa S. Lavrov stretol aj
s prezidentom SR Andrejom Kiskom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom.
Témou ich rokovaní bola situácia na Ukrajine, ale aj ďalšie
európske a medzinárodné témy, či bilaterálne vzťahy, energetika a ekonomické otázky. Zatiaľ čo prezident zvolil viac
konfrontačný tón, keď odsúdil pripojenie Krymu a odmietol
sa zúčastniť na spomienkovej akcii spoločne s ruským diplomatom, slovenský minister zahraničných vecí zvolil cestu
dialógu, pričom zdôraznil, že ukrajinskú krízu, ktorá sa nás
bezprostredne dotýka, nemožno vyriešiť bez Ruska ako globálnej veľmoci, pričom najlepšou cestou je mierové, diplomatické riešenie konfliktu. (mm-m)

Audiencia slovenského prezidenta u pápeža

Dňa 9. apríla prijal pápež František vo Vatikáne slovenského prezidenta Andreja Kisku. Hovorili spoločne o otvo-

renosti cirkvi pre všetkých ľudí i o odvolanom arcibiskupovi
Róbertovi Bezákovi. Ako dar odovzdal prezident Svätému
otcovi pozlátenú knihu, ktorá obsahuje fotografie z celého
územia Slovenska a pozval ho na návštevu našej krajiny.
Pápež František nechal pozdraviť všetkých ľudí na Slovensku. (mm-m)

Za zásluhy o slovenský národ a jeho štát

Pri príležitosti štvrťstoročnice činnosti spoločnosti slovenskej inteligencie Korene sa výbory združení slovenskej
inteligencie a rada osobností rozhodli –
tým, čo vytrvali, pracovali a nesklamali
– udeliť ocenenie za zásluhy o slovenský národ a jeho štát. Ako prví boli čestnou poctou ocenení členovia združení
in memoriam – prof. Ing. Dr. tech. Peter
Danišovič, dr.h.c. a Ing. Jerguš Ferko, za
ktorých poctu prevzali ich blízki príbuzní a priatelia. Ďalšími ocenenými boli:
Peter Balšan, Anton Barcík, Vladimír
Bezák, Peter Brňák, Ján Cuper, Peter
Červeňanský, Štefan Dlugolinský, František Gúcky, Rudolf Horňák, Emília Hrabovcová, Pavol Hrivík, Eduard Hurta, Alexander Ilečko, Mikuláš Klimčák, Matúš Kučera, Štefan Kvietik, Ivan Laluha, Richard Marsina,
Miroslav Michalec, Vladimír Mohorita, Alfonz Moravčík,
Drahomíra Pechočiaková, Bohuslav Piatko, Juraj Rusňák,
Ján Smolec, Peter Stanek, Vincent Šabík, Alojz Šíranec, Milan Vároš, František Vnuk a taktiež rodák z Malej Lipnice
Emil Vontorčík. (mm-m)

Povinnosť používania registračnej pokladnice

Od 1. apríla začala platiť novela zákona, na základe ktorej sú povinné všetky fyzické i právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka
na území Slovenska používať registračnú pokladnicu. Pre
malých podnikateľov, ktorí vydajú maximálne tisíc bločkov
mesačne, je tu však možnosť využiť tzv. virtuálnu registračnú pokladnicu. Túto novú aplikáciu poskytuje podnikateľom Finančné riaditeľstvo SR, pričom sa stačí zaregistrovať
na stránke www.financnasprava.sk. Využívanie aplikácie,
ako aj samotná registrácia je bezplatná. (mm-m)

Diaľničná patrola

Od 2. apríla spustila Národná diaľničná spoločnosť prevádzku novej služby tzv. diaľničnej patroly. Jej hlavnou úlohou bude pomôcť motoristom v krízových situáciách na
všetkých ťahoch diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku.
Štrnásť vozidiel s posádkou vám tak môže vypomôcť pri
výmene kolesa a nahodení rezervy, servisnom doplnení
pohonných hmôt na dojazd na najbližšiu čerpaciu stanicu, zabezpečení odtiahnutia na najbližšiu odstavnú plochu
pri poruche vozidla, zabezpečení stojaceho vozidla zákrytom a dopravným značením vozidlami Diaľničnej patroly
a skontaktovanie Diaľničnej polície a Integrovaného záchranného systému i poskytnutí informácií o odťahových
službách alebo o najbližších autoservisoch, či pneuservi26
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Poďakovanie

soch. Ďalšími úlohami diaľničnej patroly bude kontrola odpočívadiel, kontrola zjazdnosti v zimnom období, kontrola
snehových zábran v zimnom období, kontrola bezpečnostných zariadení, odstraňovanie cudzích predmetov tvoriacich prekážku na diaľnici, kontrola dopravného značenia,
kontrola oplotenia, kontrola svahov a vegetácie, kontrola
stavebného stavu vozovky a objektov i zabezpečenie vyčistenia miesta nehody od prevádzkových kvapalín. Služba bude k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni,
pričom vybavenie áut bude obsahovať prenosné dopravné
značenie, dôležité náradie, hasiace prístroje, prostriedky
na odstraňovanie ropných produktov, karty pomoci motoristom v 13 cudzích jazykoch či balíčky pre poskytnutie
predlekárskej prvej pomoci. Ak sa vám teda na slovenských
cestách prihodí nejaká nepríjemnosť, zavolajte na číslo
0800 100 007 a centrálne operátorské pracovisko prevezme vašu telefonickú požiadavku a pošle za vami vozidlo
Diaľničnej patroly. (mm-m)

Odborné vzdelávanie

Po takmer troch rokoch príprav a diskusií nadobudol od
1. apríla platnosť zákon o odbornom vzdelávaní a príprave,
ktorého cieľom je umožniť plynulý prechod absolventov
stredných odborných škôl zo vzdelávacieho procesu na trh
práce. Nový zákon umožňuje prípravu študentov na výkon
povolania podľa požiadaviek konkrétneho zamestnávateľa
a taktiež výkon praktického vyučovania priamo u daného
zamestnávateľa. Zákon by mal napomôcť lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce a znížiť riziko nezamestnanosti mladých ľudí. (mm-m)

Učiteľka i študenti slovenského jazyka Združenej
školy v Jablonke vyjadrujú poďakovanie Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za dodanie nových, moderných učebníc slovenského jazyka, ktoré urobili vyučovací proces kvalitnejším
a zaujímavejším. K poďakovaniu sa pripája aj redakcia časopisu Život za dodanie cien do výtvarnej súťaže
Ludwika Korkoša, zvlášť za slovenské rozprávkové knižky podpísané samotným pánom ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Jurajom
Draxlerom.

sko-poľskom pohraničí. Výtvarníci a pedagógovia sa popasovali s kresbou kontúr tušom a vyfarbovaním olejovými
farbami, pre deti usporiadatelia pripravili menej náročnú
a rýchlejšiu techniku vykresľovania kontúrnych čiar čiernou fixkou s následnou maľbou akrylovými farbami. Séria
tvorivých dielní bude pokračovať až do konca mesiaca apríl
stretnutiami v Nižnej, Vyšnom Kubíne, Oravskom Podzámku a v Námestove. Vzniknuté práce obohatia medzinárodnú výtvarnú súťaž, ktorá je vyhlásená do 1. júla. Ocenené práce dospelých autorov budú výstavne prezentované
v júli v Galérii ľudového umenia v Bielsku-Bialej a detské
práce ten istý mesiac, od 3. do 30. júla, vo výstavných
priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. (PhDr. Miroslav Žabenský)

Zápisky dôstojníka Červenej armády

Popradské divadlo Commedia uviedlo 11. apríla celoslovenskú premiéru satirického románu poľského autora
Sergiusza Piaseckého Zápisky dôstojníka Červenej armády,
ktorý odzrkadľuje situáciu po napadnutí Poľska Sovietskym
zväzom v rokoch 1939 až 1945. Do posledného miesta zaplnené hľadisko a vynikajúci herecký výkon hlavnej postavy v podaní Michala Nováka i ďalších hercov popradského
divadielka predurčuje hru na veľký úspech. Prvé ocenenie

Maľované na skle

Postavy Jánošíka, muzikantov, apoštolov či výjavy z dedinského života. Také boli hlavné témy prác pedagógov
výtvarnej výchovy z Oravy a detí z výtvarného odboru Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa, ktorí sa spolu stretli
13. apríla v Dolnom Kubíne na tvorivej dielni sklomaľby.
Stretnutie bolo prvou aktivitou medzinárodného projektu
„Dielo rúk a srdca“, podporeného Medzinárodným Višegrádskym fondom. Ním sa Regionálne kultúrne stredisko
v Bielsku-Bialej a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pokúšajú revitalizovať tradičnú sklomaľbu a ponúknuť ju ako zaujímavú výtvarnú techniku i pre
súčasníka. Viac ako tridsať záujemcov pod lektorským vedením poľských výtvarníkov Zbygniewa Micherdzinského
a Zbygniewa Grzywu za niekoľko hodín vytvorilo výtvarné
práce inšpirované silnou tradíciou sklomaľby na slovenročník 57

získali divadelníci už na Krajskej scénickej žatve v Levoči,
kde zvíťazili a postúpili do celoslovenského kola. Dúfame,
že sa divadlo Commedia, ktoré má vo svojom repertoári
aj hry slovenských klasikov, predstaví tiež našim divákom
počas Dní slovenskej kultúry v Poľsku. (mm-m)
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Príďte do klubovne v Novej Belej

Knižnica v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej poskytuje každý pracovný deň v týždni, teda od pondelku do
piatku, priestory pre deti, ktoré sa tu pod vedením vždy
usmievavej pracovníčky Spolku Slovákov v Poľsku Pauliny
Zarembčanovej môžu venovať rôznym činnostiam. Mladšie deti majú vyčlenený čas od 16:00 do 18:00 a staršie
deti od 18:00 do 20:00. K dispozícii sú slovenské knihy,
časopisy, najrôznejšie stolné hry i počítače s internetom.
Deti si tak v klubovni môžu urobiť domáce úlohy, s pomocou internetu vypracovať školské projekty alebo sa spo-

ločne zahrať a príjemne stráviť čas so svojimi rovesníkmi.
Pod vedením vedúcej klubovne sa uskutočňujú taktiež
zaujímavé tematické pracovné dielne, kde sa deti naučia pracovať s materiálom a vyrobiť si rôzne pekné veci.
Na prelome marca a apríla sa deti venovali téme Veľkej
noci a knižnicu ozdobili peknými obrázkami, barančekmi
i zdobenými veľkonočnými vajíčkami v košíčkoch. (mm-m)

Noví richtári Kacvína a Fridmana

Dňa 22. marca si obyvatelia gminy Nižné Lapše vyberali richtárov a richtárske rady v jednotlivých spišských
obciach. Voľby sa jednako neuskutočnili vo Vyšných Lapšoch a Lapšanke, keďže sa tu o posty uchádzal iba jeden
kandidát. Nového richtára – Jozefa Radeckého si vybrali
obyvatelia Kacvína, ktorý bude obec spravovať spoločne
s richtárskou radou v zložení: Andrzej Radecki, Andrzej
Tomasz, Antoni Franciszek Bąk, Jan Antoni Molitoris, Andrzej Kromka a Stefan Pacyga. Nová tvár zasadne aj na
richtársku stoličku vo Fridmane, kde si obyvatelia do tejto
funkcie zvolili Józefa Barnasza a do rady Dominika Michaleca, Franciszka Deweru, Eugeniusza Pisarczyka, Adama
Eugeniusza Pacygu, Jana Barnasza a Eugeniusza Brzyżeka. V ostatných obciach gminy vložili obyvatelia dôveru do
rúk doterajších richtárov. V Nedeci tak naďalej richtárom
zostáva Jan Michał Nowak s radou v zložení: Franciszek
Jan Arendarczyk, Jan Galik, Jan Kopaczka, Józef Łopata,
Zdzisław Majerczak a Adam Święty, v Nedeci-Zámku zas
Józef Jezierczak s radou v zložení: Jan Janos, Jan Kiedziuch,
Eugeniusz Kowalczyk a Walenty Grzegorz Milaniak. Vo Falštíne na richtársku stoličku opätovne zasadol Stanisław
Józef Wojtanek s radou v zložení: Ewa Jadwiga Horniczak,
Jan Jasiątek, Józef Janos a Zbigniew Milaniak, v Tribši je
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staronovým richtárom Marek Jan Pawlica s radou v zložení: Józef Biziak, Grzegorz Piotr Budz, Adam Andrzej Kor
czyk a Krzysztof Matoniak a v Nižných Lapšoch richtársky
post obhájil Edward Hatała, ktorému bude asistovať rada
v zložení: Jan Bryja, Antoni Horoba, Józef Kapołka, Józef
Nowak, Bolesław Stanek a Stanisław Timek. (mm-m)

Oravská sezóna volejbalovej ligy 2014/2015
ukončená

Tohtoročná oravská volejbalová liga sa skončila. V poslednom jej kole vyhrali zápasy AZS Podvlk a S-VK Trstená.
Druhej fázy turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev. V celkovom

hodnotení prvé miesto obsadili Belfry Orawa, druhé AZS
Podvlk. Na treťom mieste sa umiestnila VK Trstená. Poháre, medaily a vecné odmeny odovzdali tohoročným najlepším družstvám vojt gminy Jablonka Antoni Karlak, zástupca vojta Bolesław Wójcik a riaditeľka Združenej školy
v Jablonke Boguslava Pilch. Do ligy sa tento rok zapojilo
8 družstiev. Najlepším družstvám gratulujeme. (zdroj: jablonka.pl)

Preteky v paralelnom slalome v Jurgove

Dňa 14. marca t.r sa v lyžiarskom stredisku v Jurgove
uskutočnili prvé preteky v paralelnom slalome v Poľsku. Na
štart sa prihlásilo 70 špičkových poľských pretekárov v alp
skom lyžovaní. Súťaž prilákala do Jurgova množstvo fanúšikov. Organizátorom podujatia bol klub „BiegunSport“
z Krakova a meranie času zaistila jurgovská Lyžiarska škola
Ski-Plus. (dm)
foto: archív Ski Plus
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Krížová cesta ulicami Vyšných Lápš

foto: archív ZŠ Vyšné Lapše

Dňa 29. marca t.r., na Kvetnú nedeľu, sa vo farnosti
Vyšné Lapše konala tradične krížová cesta ulicami obce.

Noví miništranti – lektori v Nedeckom
dekanáte

Dňa 21. marca t.r. bola v Nedeci odslúžená slávnostná
sv. omša, počas ktorej 50 miništrantov z Nedeckého dekanátu prijalo špeciálne požehnanie od vdp. dekana kanonika
Tadeusza Dybła. Miništranti sa po absolvovaní lektorského
kurzu stali lektormi – miništrantmi Božieho slova. (dm)

Preteky o Pohár lyžiarskeho strediska
Jurgov – Ski

foto: archív Ski Plus

Dňa 22. marca t.r.
sa v nádhernej zimnej atmosfére konali
v Jurgove 5. preteky
o Pohár Lyžiarskeho
strediska Jurgov –
Ski. Aj napriek tomu,
že už sa blížil koniec
marca, teplota sa pohybovala okolo nuly,
svah bol pre pretekárov ideálny a tak
mali všetci rovnakú
šancu. Podujatie zorganizovalo
Lyžiarske stredisko Jurgov
– Ski a Lyžiarsko –
snowbordová škola
„Ski-Plus“.
Pretekov sa zúčastnilo spolu 64 účastníkov. V kategórii
obyvatelia Jurgova sa zúčastnilo 39 pretekárov, z čoho najväčšiu skupinu tvorili deti vo veku od 5-12 rokov. Väčšina
z nich trénuje v jurgovskej lyžiarskej škole počas celej zimy
u kvalifikovaných trénerov licenčnej Lyžiarskej školy SkiPlus. Postup je z roka na rok viditeľný. V kategórii OPEN
sa zúčastnilo 25 účastníkov. Vidieť, že z roka na rok pretekárov pribúda a na budúci rok sa očakáva väčšia rivalita o Pohár lyžiarskeho strediska. Na svoje si prišli aj deti,
ktoré zabával atraktívny svišť „Jurguś“, maskot lyžiarskeho
strediska a lyžiarskej školy Ski-Plus, ktorý svoje meno dostal na základe výsledkov facebookovej súťaži. (dm)
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Vo veľkom počte sa zúčastnili tejto krížovej cesty farníci
z Lapšanky aj Vyšných Lápš. Učitelia spolu so žiakmi zo základnej školy bl. Jána Pavla II. vo Vyšných Lapšoch pripravili Mystérium a farníci z obidvoch obcí viedli pobožnosť
krížovej cesty. (dm)

Novobeľská súťaž veľkonočných paliem

Dňa 29. marca t.r. sa uskutočnila v Novej Belej „Farská
súťaž Veľkonočných paliem“. Veľkonočné palmy boli oceňované v dvoch kategóriách: najkrajšia a najväčšia. V kategórii najväčšia: 1. miesto záskali bratia Daniel i Gabriel
Skvarekovci, 2. miesto patrí Veronike i Karolíne Kurnatovým a 3. miesto patrí veľkonočnej palme Bartolomeja
Węglarza.
V kategorii najkrajšia: 1. miesto získala Magdaléna Hełdaková, 2. miesto Patrik a Bartolomej Łukasz a 3. miesto
Martyna Łojeková. Porota dodatočne vyznamenala Jagodu Czubinovú, Mareka Bednarczyka, Šimona Leju, Martina
Półtoraka a Katarínu Łośovú. (dm)

Možnosť prehliadky kostola v Orávke

V turistickej sezóne 2015, ktorá sa začne od 1. mája,
bude kostol sv. Jána Krstiteľa v Orávke sprístupnený pre
turistov od mája do septembra vo štvrtky, piatky a soboty v hodinách od 9.00 do 18.00 a v nedeľu od 12.00 do
17.00. V prípade organizovaných skupín (min. 15 osôb)
je návšteva kostola možná aj v inom termíne po nahlásení takejto skupiny aspoň deň vopred na telefónnom čísle
(+48) 691 204 504 (sprievodca) alebo (+48) 606 586 296
(administrátor farnosti); alebo aspoň dva dni vopred na
e-mail orawka.kosciol@gmail.com. Hodiny, v ktorých je
kostol sprístupnený, sa môžu zmeniť, preto prosíme, aby
si turisti overili daný deň telefonicky na uvedenom čísle
alebo na internetovej stránke www.orawka-kosciol.pl. Počas náboženských obradov kostol k prehliadke sprístupnený nie je. (ms)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Blahoželania

Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám,
nech veľa šťastia prinesie i vám.
Z rannej rosy spektra farieb, z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne po čom človek túžil.
Vitaj teda, 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.

Nech máš život ako sen,
užívaj si každý deň.
V športe oddych nachádzaj,
v behu prvé miesta maj.
Od starostí žiadne vrásky,
v každej chvíli veľa lásky.
Maj vždy zdravia celé hory,
šťastia ako kvapiek v mori,
lásky nech Ti toľko patrí,
ako snehu majú Tatry.

Toto blahoželanie patrí Markovi Klukošovskému z Novej Belej, ktorý 11. apríla oslávil 30. narodeniny, ku ktorým
mu gratuláciu zasiela
manželka Ewelina, dcérka Daria a celá ostatná rodina

***
Dnešný deň je v roku jediný,
kedy Kinga sláviš narodeniny.
Nech je vidieť úsmev na Tvojej tvári,
tak nech z Teba radosť žiari.
Nech počuť Tvoje srdce biť,
aby mohlo stále iba šťastné byť.
Nech rastie blaženosť
v Tvojich očiach,
nech v Tebe hviezda života stále žiari,
aby nevyhasla, tak maj stále
krásny úsmev na tvári.
Maj dobré kamarátky,
s ktorými sa môžeš hrať.
Všetko najlepšie k narodeninám a pusinku na líčka.
Toto blahoželanie patrí Kinge Jędrzejczykovej z Krakova, ktorá 11. apríla oslávila svoje 7. narodeniny, ku ktorým
jej vinš zasielajú
krstní rodičia s rodinami, starí rodičia, rodičia, sestra, brat,
bratranec, sesternice, tety a ujovia.

***
Nech Vám v zdraví, láske rastie, nech Vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále nech Vás teší chlapča malé.
Toto krásne blahoprianie
zasielame rodičom malinkého
Antonka Kuletu, ktorý sa len
prednedávnom, 15. marca t.r.
narodil Barbare a Wiktorovi Kuletovcom a prajeme im,
ako aj starým rodičom Janičkovcom z Krakova čo najviac
radostí a len málo starostí s ich
najmladším členom rodiny.
MS SSP v Krakove

***
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Do rodiny Agáty a Jacka Jendžejčikovcov sa narodilo dňa
11. marca 2015 ďalšie malé
potešenie Filipko Jendžejčik.
Šťastní rodičia, prajeme Vášmu
synovi len to najlepšie, aby mu
nechýbalo zdravie, a ani šťastie,
a aby jeho anjel strážny dával
poriadny pozor na jeho kroky
v živote
Redakcia Život
a MS SSP v Krakove

***
Dňa 23. apríla t.r. oslávila Anna
Lojekova z Novej Belej krásne životné jubileum - 18 rokov.
K Tvojim narodeninám prajeme Ti
kvapku hrdosti, lyžičku radosti,
hrnček úspechu, jazierko peňazí,
more šťastia, oceán zdravia,
a celý vesmír lásky.
Kamarátky zo základnej školy.

***
21. apríla oslávi okrúhle 60 narodeniny Monika Kurnatová a prostredníctvom časopisu Život jej najbližšia rodina
zasiela tento vinš.
Nepozeraj, Monika, spiatky,
teš sa z krásnej 60-ky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť, nevie nik.
Nech spomienky z mladosti
sa k tebe vrátia
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň
dá ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok
dá ti iba šťastný krok.
Nech tvoja dobrá duša a srdce rastie,
nech ti dá Boh lásku, šťastie.
Tieto vrúcne blahoželania jej zasielajú
mama Helena, sestra Janka s rodinou a brat Marián s rodinou.

4/2015
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K titulu magister inžinier
dovoľ nám vinš krátky,
nech Ti vždy bohatnú
vedecké poznatky.
I keď cieľ vysnený
ponúka oddýchnuť,
viem, že pôjdeš ďalej,
na ďalšiu života púť.

***

Táto gratulácia patrí Dominike Knapčíkovej z Mikołowa
na Sliezsku, ktorá úspešne ukončila štúdium a v marci nadobudla na Polytechnike Sliezskej v Gliwiciach titul inžinier
a v rakúskej Viedni titul magister v odbore architektúra.
Do ďalšieho života jej veľa úspechov praje
mamka, otecko, sestra Michalina, dedko Brono
a krajania z MS SSP ma Sliezsku

***
Dňa 24. apríla t.r. krásnu, okrúhlu 50-tku oslávi Marek
Šoltýs z Vyšných Lápš. Pri tejto príležitosti mu celá rodina
spolu s FS Hajduky zasielajú tento vinš:

Prišla veľká chvíľa, päťdesiatka Tvoj prah prekročila.
Roky plynú ako voda, spomínať sa na ne oddá.
Čas, ten pútnik na ceste, nepostojí na mieste.
Triešti sa v nás na črepiny, rozdeľuje nám šediny.
A na druhú misku
váh nám prihodí
občas zopár slnečných
a dobrých dní.
My v tie Tvoje spolu
s Tebou dúfame,
všetko najlepšie
Ti do nich želáme.
Vďačnosť detí, lásku ženy,
splnené sny, priania,
túžby, tajné plány,
nech vždy správnou cestou
vedú Tvoje kroky
a napokon zdravia, šťastia dlhé roky.
Čo sám chceš, kiežby sa Ti splnilo,
to Ti praje
manželka, deti, rodičia, bratia s rodinami a FS Hajduky

Marec – mesiac knihy na Sliezskej univerzite v Sosnovci
Na Filologickej fakulte Sliezskej univerzity v Sosnovci predstavoval marec mesiac knihy. Študenti slovakistiky druhého,
tretieho i piateho ročníka sa mali možnosť oboznámiť so
súčasnou slovenskou literatúrou známych spisovateľov, medzi
ktorými nechýbali Jana Juráňová, Jozef Karika, Dominik Dán,
Juraj Červenák, Ivana Klein, Svetlana Žuchová, Ivana Dobrakovová, Uršula Kovalyk, Tomáš Varga, Maroš Krajňak či Peter
Krištúfek.

S

lovakisti tak prišli do kontaktu s veľkou
rozmanitosťou a bohatstvom literatúry,
počnúc detektívkami, cez fantastickú
literatúru, mysteriózne trilery až po feministickú literatúru. Študenti knihy nielen čítali,
ale taktiež spoločne, vo svojich skupinách
o nich diskutovali, delili sa o svoje názory
a skúsenosti súvisiace s prečítanou tvorbou.
Okrem toho mala na Filologickej fakulte svoje miesto už po tretíkrát konajúca sa výstava študentských plagátov uvedených kníh,
ktorá mala za cieľ upriamiť pozornosť nielen
slovakistov, ale tiež študentov iných filológií,
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keďže stručná informácia o prečítaných knihách bola v slovenčine i v poľštine.
V rámci podujatia Marec – mesiac knihy nás 19. marca
poctil svojím príchodom známy spisovateľ Peter Krištúfek, trojnásobný finalista literárnej súťaže Poviedka, ktorý
pricestoval za pomoci Slovenského inštitútu vo Varšave.
Študenti sa už pred samotným autorským čítaním zoznámili
s jeho poslednou novelou Ema a Smrtihlav,
hovoriacou o štyridsiatych rokoch, i o tom,
ako môže snívanie a fantázia zachrániť život. Vďaka energickému a pútavému prejavu si P. Krištúfek získal pozornosť všetkých
študentov, predovšetkým prezradením
niekoľkých zaujímavostí z jeho osobného,
ale aj spisovateľského života.
Vyjadrujem presvedčenie, že čítaním súčasnej literatúry a osobnými stretnutiami
s autormi si ako študenti slovakistiky nielen
naďalej obohacujeme a rozvíjame našu slovnú zásobu, ale máme tiež možnosť „byť v deji“
v aktuálnom umeleckom poli slovenskej prózy.
Monika Herzyk, študentka III. ročníka
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Kino Mikro | ul. J. Lea 5 | tel: (12) 634-28-97
wszystkie filmy wyświetlamy w oryginalnej wersji językowej z angielskimi napisami.

22.01.

18:00

Noční jazdci
reż. Martin Hollý ml. | 92min

19.02.

18:00

Kým sa skončí táto noc
reż. Peter Solan | 86min

19.03.

18:00

Sedím na konári a je mi dobre
reż. Juraj Jakubisko | 110min

Bilety:

23.04.

18:00

Ja milujem, ty miluješ
reż. Dušan Hanák | 95min

pln

14.05.

18:00

Boxer a smrť
reż. Peter Solan | 102min

18.06.

18:00

Uwaga konkurs z nagrodami!
Sam zadecyduj, który film obejrzymy w czerwcu. Głosowanie na profilu:
facebook.com/AhojSlovakia

Organizator:

Partnerzy:

Dňa 11. marca 2015 zomrel v Gdansku – Sobieszowe
bývalý správca farnosti Vyšné Lapše

vdp. Roman Gorczyński

Narodil sa 30. mája 1953 v Trzciance. Pokrstený bol 21.
júna 1953 vo farskom kostole sv. Jána
Krstiteľa vo svojom rodnom meste.
V rokoch 1960 – 1968 navštevoval základnú školu, a potom v rokoch 1968
– 1973 stredné odborné učilište, odbor automechanik. Po maturite 8. septembra 1973 nastúpil do noviciátu
rehole Misionárov Saletínov v Dębowcu. Presne o rok neskôr zložil prvé rehoľné sľuby. Tu, o niekoľko rokov neskôr, 8. decembra 1978 zložil do rúk
provinciála Františka Danioła večné
sľuby. Dňa 7. apríla 1979 prijal v Krakove diakonskú vysviacku a 18. mája
1980 ho kardinál František Macharski
vysvätil na kňaza. Po vysviacke bol tri
roky katechétom vo farnosti sv. Bartolomeja v Dębowcu, neskôr jeden rok
vo farnosti Panny Márie Saletínskej vo
Varšave. V rokoch 1984 – 1987 pôsobil ako kaplán a katechét vo farnosti
na sídlisku Cegielniana v Krakove. Následne bol päť rokov
správcom farnosti v novo vzniknutej farnosti Panny Márie
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Partner medialny:

Saletínskej v Olsztyne, kde spolu s tamojšími farníkmi vybudoval kostol. Ďalšie tri roky viedol pastoráciu vo Varšave. V rokoch 1995 – 2006 bol farárom vo farnosti sv. Petra
a Pavla vo Vyšných Lapšoch. Následne od roku 2006 do
roku 2009 viedol pastoračnú činnosť vo farnosti sv. Jána
Krstiteľa v Kobylance. Neskôr bol prenesený do Łętowa,
kde plnil v rokoch 2009 – 2012 funkciu
správcu farnosti a zároveň predstaveného kláštora. Na dva roky, teda od roku
2012 do roku 2014, sa vrátil do Vyšných Lápš. V roku 2014 bol prenesený
do sanktuária Panny Márie Saletínskej
v Gdansku – Sobieszowe, kde zomrel
11. marca vo veku 62 rokov, v 41. roku
rehoľnej profesii a 35. roku kňazstva.
Počas pastoračnej činnosti vo farnosti
sv. Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch spolu s farníkmi vykonal renováciu oltárov
a novú elektrickú inštaláciu i osvetlenie
kostola, a taktiež dal vymaľovať interiér
kostola. Spoločnými silami farníci s Vyšných Lápš i Lapšanky pod jeho vedením
vybudovali faru. Farníci si ho zapamätajú
ako dobrého organizátora, vždy usmiateho človeka a dobrého pastiera i kazateľa.
Venujme mu krátku modlitbu a pevne veríme, že sa s ním raz stretneme
u nášho Otca. Nech odpočíva v pokoji!
Vďační farníci s Vyšných Lápš a Lapšanky

4/2015

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 27. marca 2015 zomrel v Tribši
vo veku 80 rokov krajan

VALENT TOMEČKOVIČ

Zosnulý bol aktívnym krajanom
a odberateľom časopisu Život. Od roku
1976 bol členom miestnej skupiny
Spolku Slovákov v Tribši. Zúčastňoval
sa schôdzí a zjazdov. Dlhé roky patril
do radov Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Za vzornú a obetavú požiarnicku prácu bol viackrát vyznamenaný.
Odišiel od nás dobrý krajan, ujo, bratranec, kolega a sused. Nech odpočíva v pokoji!
Dňa 27. marca 2015 zomrel v Tribši vo
veku 60 rokov krajan

JOZEF KARKOŠKA

Zosnulý bol rodákom z Nižných Lápš.
Oženil sa a 35 rokov prežil s manželkou
v Tribši. Pracoval na Slovensku. Bol dlhoročným čitateľom časopisu Život. Odišiel
od nás starostlivý manžel, otec, brat, zať,
kolega a sused. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 7. marca 2015 zomrela v Jurgove vo veku 84 rokov
krajanka

HELENA ČONGVOVÁ

Zosnulá patrila k dlhoročným čitateľkám časopisu Život. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička, prababička, sestra a svokra. Nech odpočíva v pokoji!
Dňa 22. marca 2015 zomrela v Jurgove vo veku 88 rokov krajanka

HELENA MIŠKOVIČOVÁ

Zosnulá patrila k dlhoročným čitateľkám časopisu Život. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička, prababička a svokra. Nech odpočíva v pokoji!
Dňa 19. marca 2015 zomrela v Jurgove
vo veku 83 rokov krajanka

MÁRIA BURKATOVÁ

Zosnulá patrila k dlhoročným čitateľkám časopisu Život. Odišla od nás dobrá
krajanka, starostlivá matka, babička, prababička a svokra. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Dňa 4. apríla 2015 zomrel v USA vo veku 84 rokov krajan

SEVERÍN
VAKSMANSKÝ

Zosnulý sa narodil v Tribši v slovenskej rodine. Do roku 1983 býval
v rodnej obci a pracoval na poľnohospodárstve. Patril medzi členov MS
SSP v Tribši a zastával funkciu Tajomníka MS SSP. Bol tiež dopisovateľom
Života a verným čitateľom. Vyše 30
rokov býval a pracoval v Amerike. Jeho pozostatky spočinuli na cintoríne v Chicagu. Odišiel od nás dobrý krajan,
starostlivý otec, dedo, brat, švagor, svokor, kamarát a sused. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Tribši

Dňa 30. apríla 2014 zomrela v Hornej Zubrici vo veku 79 rokov krajanka

VILHELMÍNA
BUGAJSKÁ

Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička, svokra a teta.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine
zosnulej
vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Hornej Zubrici

ročník 57

Slovenské sv. omše v Krakove
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný
utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• apríl – 28.04.2015
• september – 29.09.2015
• máj – 26.05.2015
• október – 27.10.2015
• jún – 30.06.2015
• november – 24.11.2015
• júl – 28.07.2015
• december – 29.12.2015
• august – 25.08.2015

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.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Veľkonočné vajíčko
Ondrej Sliacky

Štefan Moravčík
Veľká noc – veľký deň

Akáže Veľká noc? Dnes máme veľký deň!
Čakaj ma, Zuzička, bez vody neprídem.
Trochu ťa vykúpem, aby si rástla,
aby ti vyhŕkla slzička šťastia.

Šibačka

Milé deti,

Začala už tráva šibať,
šibať chrbát zimy.
Zima s mrazom rýchlo ušla
a sneh išiel s nimi.

V mestskom parčíku bola fontána. V jej strede stála bronzová slečna. Obdiv ľudí ju sprvoti
tešil, no neskôr sa jej zmocňoval smútok. Nikto
ju nepohladil, nechytil za ruku, nepodal ružu,
hoci vyzerala ako živá.
Raz jej chcel malý chlapec hodiť loptu, ale
otec ho zahriakol:
„To sa chceš hrať so sochou?”
„To nie je socha,“ odvetil chlapec.
„A čo to je?“
„Slečna,“ povedal chlapec a hodil jej loptu.
Darmo ju potom s otcom hľadali. Zmizla kdesi
vo fontáne.
Odvtedy chlapec fontánu obchádzal. No keď prišiel veľkonočný pondelok a on šiel s otcom okolo
nej, vytrhol sa mu z ruky a rozbehol sa k soche.
„Kam letíš?“ volal za ním otec.
„Okúpať slečnu,“ odvetil chlapec.
„Potratil si rozum?“ hneval sa otec. „Kúpať sochu!“
Chlapec pribehol k fontáne, natiahol ruku s voňavkou
a pokropil sochu. Bronzová slečna sa zapýrila, potom
zoskočila z podstavca a pred zrakom užasnutého otca
podala chlapcovi jeho loptu.
„To je veľkonočné vajíčko,“ usmiala sa a vyskočila naspäť na podstavec.

v tomto čísle je vašou úlohou vyfarbiť obrázok. Za krásne vymaľované obrázky odmeníme dvoch
štastlivcov spomedzi vás peknými slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s finančnou podporou z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V marci sme odmenili: Oskara Zarębczana z Novej Belej a Natáliu Bugajskú
z Pekelníka.
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Ostrov kamenných
myšlienok II.
text a ilustrácie Ivana Pančáková
Vizitka: Expedícia prevedená mnou, bádateľom a cestovateľom Viliamom I., vek: 11 rokov
Navigácia: Nemožná. Údaje neznáme. Porucha teleportu.
Sedel som sám na neznámom mieste, stratený, opustený a vystrašený. Sám.
A predsa som odvšadiaľ počul hlasy. Úplne
zreteľne. Kto to teda
rozpráva? „Ja. Ja. Ja...“.
Uf! Už ma to naštvalo.
Postavil som sa a z plného hrdla som zakričal: „Kto ja? Kto mi
odpovedá?“. „Kameň,“
počul som vo svojej
hlave. Zmätený som si
sadol na zem. Nelogické. Nemožné. Nepravdepodobné. Ale OK.
Koľko zvláštnych vecí
som už videl a koľko
nelogických udalostí zažil... Tak dobre.
Chcelo to presnejšiu
otázku. Nestihol som to ani len dobre premyslieť a už
prišla odpoveď: „Naozaj počuješ mňa. Kameň. Konkrétne – ten vysoký, trochu nahnutý, hneď po tvojom pravom
boku.“ Otočil som sa a vyhľadal ho pohľadom. Opäť som si
uvedomil čudesné hlboké ticho. Rozhovor bol iba v hlave.
„Veď si na ostrove myšlienok... ako by to mohlo byť inak?
Och, ako si nás svojou návštevou potešil. Si jedným z mála.
Ľudia dnešnej doby ovládajú stroje, letia do vesmíru, ale
akosi zabudli na to, čo dokáže človek silou vôle, myšlienkou a srdcom“. Pomrvil som sa na mieste a poobhliadol
sa okolo seba. Naozaj každý kamienok myšlienkuje? Ako
to funguje? Čo je toto za miesto? „Myšlienkuje...“, počul
som ozvenu vo svojej hlave, „aké pekné slovo! Ukladám
do univerzálnej knižnice.“ Určite by ste sa aj vy pýtali na
to isté – knižnica?? A tak mi kameň vyrozprával zaujímavý
príbeh (či skutočnú históriu?) pekne od začiatku.
ročník 56

Vedeli ste, že kedysi dávno mali ľudia vlastnosti ako
superhrdinovia? Vedeli poslať správu myšlienkou, liečiť
láskou, či prenášať veci iba silou vôle. Och, hneď som si
predstavil ako ovládač na telku putuje rovno ku mne do
postele. Ale kameň rozprával ďalej. O zvláštnych ľuďoch,
ktorých všetci vtedy volali Stavitelia. Stavitelia vedeli vycítiť silné miesta Zeme, kde prúdila veľká, liečivá energia
a tam vždy postavili malú stavbu. Mnohokrát iba vztýčili
obrovský kameň. Prečo práve kameň? Lebo, ako som sa
dozvedel, ten odjakživa funguje ako anténa, spája energiu
zeme s energiou vesmíru. Boli to čarovné miesta. Ľuďom
sa tam snívali živé sny, čo predpovedali budúcnosť. Alebo
miesta, čo mali liečivú moc. A boli aj také, kde sa dalo
napojiť na univerzálnu múdrosť. Myslím, že ste pri tejto
informácii vypleštili rovnako oči ako ja na ostrove. Môj kamenný priateľ ihneď vysvetľoval: „Predstav si, že je kdesi
obrovská univerzálna knižnica, ktorá funguje asi ako váš
Google. Jednoducho zadáš otázku a dostaneš odpoveď.
Niekedy aj niekoľko desiatok riešení. Nie, nemusíš mať
počítač. Len sa na problém sústredíš a čo najpresnejšie
zadáš v mysli úlohu. Odpoveď však nepríde hneď a vôbec nemusí byť jasná a zrozumiteľná. Často je poriadne
zašifrovaná, napríklad ako snový príbeh“. Áno. Spomenul som si, ako nám
učiteľka
rozprávala
o jednom chemikovi
s ruským menom, ktorý sa tak dlho trápil
s usporiadaním chemických prvkov, až sa
mu tá správna tabuľka
prisnila vo sne. Alebo
ten, čo vymyslel žiarovku! Tiež vravel, že
najlepšie nápady mu
prichádzajú v noci pri
snívaní. Opäť som pohľadom prebehol po
ostrove. Toľko antén!
Toto je zrejme miesto,
kde netreba čakať na
zašifrovaný sen. Odpoveď prichádza jasná a ihneď. Priame spojenie do megaknižnice. Cítil som
veľkú potrebu preskúšať to. Milión otázok, ale iba jedna
jediná si pýtala neustálu pozornosť: „Ako sa vrátim domov?“ „13.11“, okamžitá kamenná odpoveď. „Jednoduché. Nastav teleport na hodnotu 13 a tesne pred štartom,
takmer súčasne, posuň koliesko na číslo 11“. Hluk. Vírenie
vzduchu...jupííí... a bol som doma. Len dúfam, že kamene
stihli zaznamenať moju poslednú myšlienku – „dovidenia...“ A myslel som to doslovne, pretože som mal more
dôležitých otázok bez odpovedí.
Sobota. 22:30. Posledný zápis cestovateľa Viliama I.:
Kvôli chýbajúcim údajom z pamäte teleportu je návrat na
Ostrov myšlienok nemožný. Ale... čo keď sa správne súradnice z megaknižnice ku mne predsa len dostanú? Trebárs
vo sne. Dobrú noc.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ŠPORT

ŠK Łęgi Nová Belá
autor Dorota Moś

N

Foto: Stanisław Krzysztofek

ovobelianská mládež 1. mája roku 1955 založila LZS
– Ludowy zespół sportowy, teda ľudový športový
klub. Športové ihrisko sa nachádzalo na „kacmarskom dvore“, teda na mieste, kde dnes stojí zdravotné
stredisko. Ihrisko s rozmermi 20m x 15m vzniklo na mieste, kde predtým stála stará vozovňa. Bolo to však malé ihrisko a prvou športovou disciplínou, do ktorej sa ŠK Łęgi
zapojil, bol volejbal. Okrem úpravy športového ihriska tu
vybudovali aj sociálne zariadenia.
Dňa 1. mája 1955 sa odohral prvý zápas a otvorenie
športového ihriska malo slávnostný nádych. Krempašská
a Novobelská dychovka spoločne zahrali poľskú aj vtedajšiu československú hymnu. Prvým predsedom bol František Kurnat (vtedajšie č. domu 82). Slávnosť otvoril predseda Národného Výboru v Novej Belej František Półtorak,
potom sa slova ujal tajomník NV Ján Frankovič. Po odohraní hymien sa slova ujal tajomník Spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku František Lojek.
Ďalšími predsedami športového klubu boli: Jozef Dlugi,
Milan Cervas, Jozef Klukošovský, Cyryl Szczurek, Ryszard
Kurnat, Jozef Zapala, Jozef Klukošovský, Marek Półtorak,
a súčasne je predsedom Zbigniew Półtorak. Funkciu tajomníka a pokladníka plní Wiesław Półtorak. Okrem spomínaných bolo aj viacero priaznivcov klubu, ktorí sa pričinili k jeho rozvoju, okrem iných: Pavol Kolodzej, Ján Bryja,
Jozef Bednarčík, Andrej Gnida a František Moš.
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Keďže nikto kroniku klubu doposiaľ nezostavil, históriu ich
pôsobenia sme zostavili zo spomienok našich informátorov. Avšak vzhľadom k tomu, že klub oslávi tento rok okrúhlu 60-tku,
mnohé zo spomienok sú útržkovité. Za tie roky sa v klube vystriedalo niekoľko generácií hráčov, o ktorých sme sa čo - to dozvedeli
od obyvateľov Novej Belej. Vďaka nim mi boli niektoré obdobia
pôsobenia klubu ozrejmené, iné však zostali prikryté rúškom tajomstva. Ak by sa medzi čitateľmi Života našli pamätníci, ktorí
našim čitateľom radi poodhalia rúško histórie novobeľského klubu, veľmi radi sa s nimi porozprávame.
Začiatkom 70-tych rokov športové ihrisko bolo presťahované na Poľanu pri vojakoch. V čase, keď bol predsedom
Ryszard Kurnat, teda začiatkom 90-tych rokov, sa vybudovala šatňa. Priebežne sa športové ihrisko upravovalo, bolo
tiež oplotené, aktuálne sa však uvažuje o novom oplotení,
pretože staré je už v zlom stave. Minulý rok sa podarilo
súčasnému vedeniu zaviesť elektrické vedenie a urobilo sa
osvetlenie pre menšie tréningové ihrisko.
Aktuálne v rámci klubu pôsobia štyri družstvá: starší
žiaci, mladší dorastenci, starší dorastenci a seniori. Výrazne zaslúžilou osobou a zároveň veľkou pomocou miestneho futbalového klubu učiteľ je telesnej výchovy zo Základnej školy v Novej Belej Karol Gątkiewicz. Vďaka nemu
sa na ihrisko dostávajú talentovaní hráči a vďaka tomu aj
športovému klubu nechýbajú budúce generácie hráčov.
Seniorov trénuje Marek Półtorak a trénerom žiakov a dorastencov je Martin Dziwisz.
Súčasne v 4 družstvách pôsobí 96 hráčov, ktorí trénujú
dvakrát do týždňa. Seniorské futbalové družstvo Łegi Nová
Belá aktuálne hrá v B triede Podhalskej futbalovej podoblasti, v rámci ktorej sa momentálne nachádza na 3. mieste, a v prvom tohoročnom zápase, ktorý odohrali na domácom trávniku dňa 12. apríla, zdolali Klukszkowce 6:0.
ŠK Łegi má aktuálne jeden sen. Boli by radi, keby bola
zmodernizovaná šatňa a urobila sa rekonštrukcia i celého
objektu, aby boli obnovené sociálne zariadenia, a aby bola
zavedená voda, ktorá tu zatiaľ chýba. Veľmi naliehavou investíciou je oplotenie, pretože na trávnik, ktorý je prichystaný na zápasy, cez zničený plot prechádzajú kravy a trávnik
ničia. V budúcnosti by bolo zároveň potrebné osvetliť aj
veľké ihrisko. ŠK Łegi z Novej Belej prajeme, aby nazbierali
dostatok ﬁnancií na spomínané investície, a aby sa hráčom
darilo natoľko, aby rýchlo postúpili do A triedy Podhalskej
futbalovej podoblasti.
4/2015

MOTO A VARENIE

Test Lexus NX300h

NX300h doplnilo európske portfólio o druhé SUV japonskej
prémiovej značky Lexus z koncernu Toyota. Dizajn exteriéru je
dosť odvážny, na základe čoho by sa dalo predpokladať, že za
tým ide aj interiérová výbava, dynamika a nastavenie vozidla.

Č

o ponúka interiér? Kvalitné prevedenie číha z každej
strany. Priestoru je vpredu až nad mieru, vzadu
sa však tí vyšší budú musieť trochu znížiť, inak im
bude prekážať strecha.
Sedadlá je však možné sklopiť či presunúť
pomocou elektroniky
a tak si vhodné miesto
predsa len nájdete.
Elektronicky, pomocou ovládačov umiestnených na viacerých
miestach sa dajú zároveň sedadlá úplne
sklopiť a tak sa pôvodný 555 l kufor zväčší
na naozaj úctyhodný
priestor s objemom
1600 l. Vpredu je zato
miesta nadostač. Prehľadne uložená elektronika Vám asistuje azda pri každom
manévri a jazdu spríjemňuje audio sústava značky Mark
Levinson.

Dynamický vzhľad sa neprejavuje príliš výrazne v samotnej dynamike auta. Zrýchlenie na 100 km/h za 9,3 s je
síce dobré, ale veľmi výnimočné tiež nie je. Jedna vec je
podvozok, ktorý aj keď sa dá naprogramovať tvrdšie, stále
bude mäkký a komfortný, avšak celý čas stabilný. Na divokú jazdu toto auto predurčené nie je. Jednoducho je
stavané na to, čo poskytuje. Druhá vec, ktorá nevyzerá
najlepšie, je maximálna rýchlosť limitovaná na 180 km/h.
Aj keď na stredoeurópske cesty je to aj tak viac než dosť.
O pohon vozidla sa stará hybridný systém motorov – jeden 2,5-litrový atmosférický benzínový
štvorvalec a dva elektromotory, so spoločným výkonom dvesto
koní. V pri takejto
kombinácii by sme
to mali pocítiť hlavne
v peňaženke, pri
tankovaní. Výrobca
udáva
hodnoty,
ktoré sa pohybujú
okolo 5 l na 100 km.
Či sú tieto hodnoty
pravdivé,
však
omnoho viac záleží
na charaktere vodiča.
Pri dynamickejšej jazde sa isto zodvihnú.
Ak niekto chce mať vo svoje garáži, kvalitné, prémiové,
pohodlné auto, do Lexusa sa investovať oplatí. (ms)

Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov
Mozgová polievka

2 lyžice spustenej masti, 2 lyžice múky, 1 menšia
cibuľa, 1/2 lyžičky rasce, 1 lyžica mletej zeleniny v soli,
1/2 lyžičky červenej mletej papriky, 1 teľací mozog, Vegeta, zelený petržlen.
Pracovný postup: Na masti popražíme do ružova postrúhanú cibuľu, potom pridáme rascu a múku, trochu
popražíme a zalejeme trochu vodou. Keď začne vrieť,
pridáme červenú papriku, mletú zeleninu, odblanený
a posekaný mozog a spolu dusíme asi 1/4 h. Potom prilejeme toľko teplej vody, koľko je potrebné, pridáme
Vegetu a korenie a necháme prevrieť. Nakoniec pridáme
posekaný zelený petržlen.

Mozgové knedličky

10 dkg teľacieho alebo bravčového mozgu, 1 stredná
cibuľa, čierne mleté korenie, soľ, zelený petržlen, 1 žĺtok,
omrviny, trochu masti.
Pracovný postup: Mozog obaríme slanou vodou a necháme trochu vo vode postáť. Potom ho očistíme od blán
a pridáme k upraženej cibuľke a spolu popražíme. Potom
pridáme soľ, čierne korenie, posekaný zelený petržlen
ročník 57

a necháme ochladnúť. Do ochladnutého primiešame
žĺtok a toľko omrviniek, aby sa dali robiť knedličky, ktoré
zavaríme do vriacej polievky. Sú dobré v polievke z kostí.

Morčacie rezne so syrom

1 kg morčacie prsia, soľ, Vegeta, múka, 2 vajcia,
10 - 15 dkg tvrdý syr, 1/4 l kyslej smotany, olej alebo masť.
Pracovný postup: Morčacie prsia pokrájať na rezne,
naklepať, osoliť, posypať Vegetou, obaliť v múke, v rozšľahaných vajciach, v postrúhanom syre. Takto pripravené
rezne ukladať na pomastený pekáč, preliať vyšľahanou
smotanou a upiecť do červena. Podávať s ryžou alebo so
zemiakmi.

Zelerový šalát

40 dkg zeleru, trochu cukru, soľ, ocot, voda.
Pracovný postup: Zeler dobre umyjeme, olúpeme, postrúhame na strapačkovom strúhadle, posolíme, osladíme
a necháme trochu postáť v mise. Potom polejeme octom,
rozriedenou vodou a premiešame.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec:
Slovenské vydavateľské centrum, 2012.
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W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Rodzaje skóry

J
•

•

•
•
•

est kilka rodzajów skóry - najłatwiej jej typ można rozpoznać na twarzy, pozostałe części ciała mogą, ale nie muszą posiadać tych samych cech. Podstawowe typy skóry:
normalna. Najczęściej spotykana u dzieci; lekkoróżowa, gładka, sprężysta, jędrna, napięta, matowa, dobrze
ukrwiona, bez widocznych defektów; odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
sucha. Bladoróżowa, cienka, szorstka, mało elastyczna,
bez połysku, z drobnymi porami; wrażliwa na wpływy
atmosferyczne, wodę, mydło i kosmetyki; skłonna do
łuszczenia się i podrażnień w wyniku obniżonej aktywności gruczołów łojowych i zmniejszonej warstwy lipidowej, która niedostatecznie chroni przed utratą wody.
tłusta. Szaro-żółta, gruba, błyszcząca, z rozszerzonymi
porami i widocznymi zaskórnikami; odporna na czynniki
atmosferyczne.
mieszana. Posiada cechy dwóch typów: tłustej i suchej,
ewentualnie normalnej.
naczynkowa. Cienka, delikatna, wrażliwa; z widocznymi
wyraźnie włosowatymi naczyniami krwionośnymi, które

Pielęgnacja ciała –
kąpiele cz. 1

K

ąpiele całego ciała to zabiegi pielęgnujące i stymulujące skórę; zmniejszają napięcie powierzchniowe skóry,
co działa relaksująco nie tylko na nasze ciało, ale i na
psychikę. Kąpiel nie służy do mycia ciała! Wcześniej należy wymyć dokładnie ciepłą wodą całe ciało, najlepiej pod
prysznicem. Kąpiel wzbogacona dodatkowo naturalnymi
składnikami jak: sole, miód, mleko, płatki owsiane, olejki
eteryczne lub wyciągi ziołowe, korzystnie wpływa nie tylko na stan i wygląd skóry, ale również na kondycję ciała,
a w konsekwencji na nasze zdrowie. Prawidłowa kąpiel, czyli
leżenie w wannie bez używania środków myjących, powinna
trwać 15-30 minut, a temperatura wody ma być przyjemna
dla ciała. Zapachowe świece czy muzyka relaksacyjna w łazience mogą być wspaniałym uzupełnieniem dla skołatanych nerwów po ciężkim dniu a także początkiem dobrego
wieczoru we dwoje. Po wyjściu z wanny nie spłukujemy ciała tylko lekko osuszamy, aby zatrzymać jak najwięcej wilgoci
i aby substancje aktywne z dodatków mogły dłużej pozostać
na skórze.
Kąpiele typowo pielęgnacyjne - dla wszystkich rodzajów
skóry, z produktów które można znaleźć w każdej kuchni:
- 3 świeże wymyte cytryny pokroić w cienkie plasterki razem
ze skórą i zalać w wannie ciepłą wodą – odświeża i relaksuje.
- ugotować 250 g otrębów pszennych w 3 l mleka (15 min),
wycisnąć i wlać do wanny – oczyszcza pory, wygładza
skórę.
38
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są położone płytko, tracą szybko elastyczność i rozszerzają się, a pod wpływem ciśnienia krwi pękają, pozostawiając trwałe ślady, tzw. „pajączki”.
Każdy z wymienionych rodzajów skóry, niezależnie od
głównych cech, może posiadać jeszcze dodatkowo inne cechy. Wyróżniamy podtypy skóry:
• wrażliwa. Cienka, szorstka, z tendencją do łuszczenia się,
skłonna do podrażnień; niekorzystnie reaguje na zmienne warunki pogodowe, promieniowanie UV, wodę, mydło i wiele czynników środowiskowych.
• skłonna do przebarwień. Przebarwienia są skutkiem
zaburzeń wytwarzania lub nieprawidłowego rozmieszczenia melaniny. Przyczyną ich powstawania mogą być
promienie UV, leki i kosmetyki zawierające substancje
fotouczulające /np. dziurawiec czy korzeń arcydzięgla/.
• dojrzała. Z wiekiem następuje proces starzenia się skóry; ulegają osłabieniu mięśnie podtrzymujące owal twarzy, maleje aktywność gruczołów łojowych, postępuje
degeneracja struktur kolagenowych i elastylowych, maleją zasoby wody. Efektem tych procesów jest zwiotczenie, mniejsza jędrność i elastyczność, zwiększenie ilości
zmarszczek, skóra staje się sucha, szorstka i pozbawiona
blasku.
- rozgotować i przetrzeć 250 g płatków owsianych, dodać
3 łyżki miodu rozpuszczonego w letniej wodzie, wymieszać i dodać do kąpieli – łagodzi podrażnienia, odżywia.
- do lnianego woreczka wsypać 300 g mąki owsianej lub
pszennej i przywiązać pod kranem, puścić wodę i kilkakrotnie wycisnąć woreczek – zmiękcza i wygładza skórę.
- do bawełnianego woreczka wsypać ½ szklanki płatków
owsianych, ¼ szklanki mleka w proszku i 2 łyżki miodu, powiesić pod strumieniem ciepłej wody – ujędrnia i łagodzi.
- wymieszać ½ kg soli morskiej, 1 l mleka i 5 łyżek miodu ujędrnia i relaksuje.
- 250 g mąki ziemniaczanej rozprowadzić zimną wodą, dodać wrzątku, wymieszać i wlać do wanny – koi i łagodzi
podrażnioną skórę.
- 2 szklanki mleka w proszku, łyżka suszonej skórki pomarańczowej, 2 łyżki suszonych kwiatów lawendy i 2 łyżki
suszonego rozmarynu – wymieszać, przesypać do zakręcanego słoja. Do wanny wsypać pół szklanki mieszanki –
uspokaja i odpręża.
- 1/3 szklanki sody oczyszczonej, 5 łyżek kwasku cytrynowego, łyżka mąki kukurydzianej – wymieszać, przesypać do
słoja. Do wody dodać 4 łyżki mieszanki.
- kąpiel Grety Garbo: napar z 3 łyżek kwiatu rumianku wlać
do wody, dodać 3 świeże umyte i pokrojone w cienkie plasterki pomarańcze - orzeźwia i relaksuje.
Nie należy używać do kąpieli składników, na które jesteśmy uczuleni lub których zapach jest drażniący. Jeżeli
po wejściu do wanny wystąpi pieczenie, swędzenie, mocne
zaczerwienienie skóry lub inne niepokojące objawy należy
natychmiast wyjść z wody i dokładnie spłukać skórę. Ostrożnie z kąpieli powinny korzystać osoby z nadciśnieniem tętniczym – nie powinna być zbyt długa ani zbyt gorąca, po
kąpieli schłodzić ciało letnią wodą pod prysznicem. AS

K

Jak bronić się przed
egzekucją z majątku
wspólnego?

iedy egzekucja prowadzona jest ze wspólnego majątku małżonków?, a w jakich przypadkach z majątku
osobistego? Czy prawo daje im możliwość ochrony
swojego mienia?
Wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy tylko wobec jednego z małżonków, a majątek małżonków objęty
jest wspólnością ustawową, co do zasady uprawniony jest
do prowadzenia egzekucji tylko i wyłącznie z majątku osobistego dłużnika tj. majątku zgromadzonego przez małżonka do dnia zawarcia związku małżeńskiego, jak również
majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa, który
z mocy prawa wchodzi w skład jego majątku osobistego
np.: wynagrodzenia za pracę, dochodów z prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej, czy też majątku uzyskanego w drodze spadku.
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy drugi z małżonków również był stroną czynności prawnej,
z której powstał dług lub wyraził zgodę na jej dokonanie.
W pierwszym przypadku sąd wyda wierzycielowi tytuł wykonawczy na oboje małżonków i będzie on mógł prowadzić egzekucję z majątku osobistego każdego z małżonków
oraz z całego ich majątku wspólnego. W drugim przypadku
wierzyciel uzyska z sądu tytuł wykonawczy tylko na małżonka, który zaciągnął zobowiązanie.
Chcąc prowadzić egzekucję również z majątku wspólnego małżonków wierzyciel jest zobowiązany do uzyskania w drodze innego postępowania przed sądem, wyroku
(tytułu wykonawczego) na drugiego z małżonków. W praktyce jest to mocno utrudnione, ponieważ przepisy procedury cywilnej przewidują taką możliwość tylko i wyłącznie
w sytuacji, gdy wierzyciel wykaże za pomocą dokumentu
urzędowego lub prywatnego, że małżonek dłużnika wyraził zgodę na zaciągnięcie przez niego zobowiązania, z którego powstał dług. W przypadku uzyskania takiego urzędowego aktu sądowego,spod egzekucji będzie wyłączony
tylko majątek osobisty tego z małżonków, który wyraził
jedynie zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.
Gdy wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym (wyrokiem) wydanym tylko na jednego z małżonków i nie ma
podstaw do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności (jest to urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek
wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem
wykonawczym - wyrokiem, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji) na drugiego małżonka, w przypadku bezskuteczności
egzekucji w stosunku do dłużnika, będzie uprawniony na
podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
do wniesienia powództwa o sądowe zniesienie wspólnoročník 57

ści małżeńskiej i ustanowienie rozdzielności majątkowej
w stosunku do konkretnej części majątku, z której będzie
mógł się zaspokoić.
Po skutecznym zniesieniu wspólności małżeńskiej
w stosunku do konkretnego składnika majątku, którym
w praktyce najczęściej jest np. prawo własności nieruchomości, wierzyciel będzie uprawniony do prowadzenia
egzekucji z tego składnika majątku, który na mocy orzeczenia sądu został wyodrębniony z majątku wspólnego
małżonków i wszedł do majątku osobistego każdego z nich
w ustalonym przez sąd zakresie.
Opracowanie własne oraz na podstawie: infor.pl
Ela Góra

Ruchomy system czasu pracy

U

stawodawca nowelizacją z dnia 22 sierpnia 2013 r.
wprowadził do Kodeksu pracy nowy przepis art.
1401, regulujący problematykę tzw. ruchomego
systemu czasu pracy. Regulacja ta rozwiązuje dotychczasowe wątpliwości prawne w zakresie dopuszczalności
stosowania ruchomego systemu czasu pracy i umożliwia
stronom stosunku pracy (pracodawcy i pracownikowi) takie modyfikowanie czasu pracy, aby wykonywanie pracy
było jak najbardziej efektywne, a jednocześnie nie naruszało podstawowego prawa pracownika do odpoczynku.
Ruchomy system czasu pracy polega na tym, że rozkład
czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla
pracownika dniami pracy.
Pracownikowi musi zostać zapewniony 11-godzinny odpoczynek dobowy i 35-godzinny odpoczynek tygodniowy.
Dla spełnienia tych warunków dopuszczalny jest rozkład
czasu pracy, który powoduje ponowne rozpoczęcie pracy
w tej samej dobie, eliminując jednocześnie pracę w godzinach nadliczbowych. System ruchomego czasu pracy jest
rozwiązaniem bardzo korzystnym dla obu stron stosunku
pracy, ponieważ sprzyja potrzebom pracownika, który
może dzięki temu zaplanować dodatkowe zajęcia w porach, które zasadniczo stanowią godziny pracy. Pracodawca
z kolei może dostosować rozkład pracy w ten sposób, aby
zagospodarować pracownika w porach dnia, które najbardziej odpowiadają klientom, petentom czy kontrahentom.
Przepisy o ruchomym systemie czasu pracy, ponadto, że
nadal chronią prawo pracownika do odpoczynku, dodatkowo pozwalają na stosowanie przepisów w sposób racjonalny.
Opracowanie własne oraz na podstawie:
prawodlakazdego.pl
Ela Góra
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS

hlavne podnikateľom. Záver bude optimistický.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

BÝK (21.4.-20.5.)

Začiatok mesiaca bude
náročný, pretože ťa rozčúMesiac bude finančne
lia blízki. To sa však zmení
náročnejší.
Podnikatelia
k lepšiemu. Čakajú ťa rovšak majú šancu na väčšie
manti
cké
chvíle
a podarí sa ti vybaviť aj
zárobky. Začiatkom mesiaca budeš mať čas na usporiadanie ro- úradné záležitosti. Koncom mesiaca ťa
dinných záležitostí. V rodinnom kruhu poteší veľa srdečnosti zo strany rodiny.
bude vládnuť hlavne láska a pohoda.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

STRELEC (23.11.-21.12.)

Dobrý čas budeš mať hlavne
v práci. Nájdeš lepšie praV prvom týždni sa ti pocovné miesto, s čím sa spádarí zrealizovať plány. Tvoje
ja aj finančné ohodnotezárobky sa zväčšia. Máte
nie. V rodinnom živote môže
šancu nájsť si partnera.
dôjsť k hádkam s partnerom
V druhom týždni sa môžeš
cítiť o čosi horšie, hlavne kvôli počasiu. kvôli tvojmu dominujúcemu postaveV treťom týždni sa viac zaangažuj do niu. Nestrácaj nádej.
rodinného života.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

RAK (22.6.-22.7.)

Mesiac bude šťastný. Začiatkom mesiaca budeš niekam cestovať, dávaj si pozor
na zdravie. Bude sa ti dariť
v láske, ale i v podnikaní.
V polovici mesiaca si nájdeš partnera.
V poslednom týždni vybavíš dôležité
veci.

LEV (23.7.-23.8.)

Čaká na teba mnoho práce, ktorá však prinesie očakávané výsledky. Bude sa
ti taktiež lepšie dariť v porovnaní s konkurentmi. Koncom
mesiaca ťa poteší príjemné prekvapenie. Môže sa stať, že sa opäť poriadne
zamiluješ.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

V prvom týždni tvoje výdavky o čosi vzrastú. Dávaj
Nadchádzajúci čas bude
si pozor na hádky s najpriaznivý hlavne z finančbližšími. V druhej dekáde
ného hľadiska. Síce sa zabudeš ťa bude niečo trápiť.
čiatkom mesiaca objavia
Tvoja rodinná i finančná sidrobné problémy, zvládneš
ich. V práci sa ti bude dariť a vybavíš sta- tuácia sa bude pomaly zlepšovať. Dávaj
ré, avšak dôležité veci. Radšej sa však ne- si pozor na zdravie.
hádaj.

PANNA (24.8.-23.9.)

RYBY (19.2.-20.3.)

Dávaj si pozor na neznámych
a v žiadnom prípade nechci,
Začiatok mesiaca bude
aby ti pomáhali. V druhom
finančne náročnejší. Priatetýždni sa vráti tvoj zdravotný
lia ti pomôžu. Neskôr však
stav do normy. Možno vyhráš
nájdeš východisko z núdze
a vybavíš nejakú dôležitú v nejakej súťaži. Koncom mesiaca ťa
vec. Koncom mesiaca budeš cestovať. čakajú väčšie výdavky.
Cesta bude síce zaujímavá, dávaj si
BARAN (21.3.-20.4.)
však pozor.
V prvom týždni budeš
mať väčšie výdavky. SamotáVÁHY (24.9.-23.10.)
rom sa podarí nájsť si partKoncom prvého týždnera. Peniaze si nepožičiaňa dostaneš to, po čom už
vaj. Druhá polovica mesiaca
veľmi dlho túžiš. Aj keď sa
ti bude v druhom týždni da- bude úspešnejšia ako prvá, v posledriť, rozhodnutia si premysli. nom týždni sa bude dariť hlavne podV druhej polovici mesiaca sa bude dariť nikateľom. (ms)
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NÁŠ TEST
Viete hospodáriť
s peniazmi?

1. Obdobie zliav:
a) Nakúpite i to, čo nepotrebujete; b)
nakupovať v zľavách je pod vašu dôstojnosť; c) kúpite si iba veci, na ktoré
máte už dlho zálusk, d) i v zľavách veľa
vyberáte, či sa vám niektorý tovar vyplatí.
2. Podľa čoho si vyberáte dovolenku?
a)idete tam, kam sa vám práve chce, b)
podľa ceny; c) podľa atraktivity destinácie; d) volíte rozumný kompromis
medzi svojimi prianiami a cenou.
3. Ako vychádzate so svojím platom?
a) ako kedy, niekedy vám niečo zvýši
a inokedy nemáte ani na rožky; b)
väčšinou nevyjdete; c) obvykle vám
každý mesiac niečo zvýši, a jedná sa
o približne rovnakú čiastku; d) v pohode, viete si odoprieť veci, takže
vám každý mesiac celkom dosť peňazí zvýši.
4. Keby ste vyhrali veľkú sumu, čo by
ste s tou čiastkou urobili?
a) všetko by ste uložili; b) časť by ste
investovali a za časť by ste si kúpili
niečo pre radosť; c) dali by ste na charitu, investovali by ste, usporiadali by
ste večierok, v podstate ani poriadne
neviete; d) oslavovali by ste, cestovali
a jednoducho si užívali.
5. Známy k vám príde s ponukou vý
hodnej investície do akciového fon
du, pričom návratnosť takej investí
cie môže byť i extrémne vysoká,
rovnako ako aj stratová. Pôjdete do
toho?
a) pokiaľ z toho budete mať intuitívne
dobrý pocit, tak prečo nie; b) samozrejme, že nie. Nie ste blázon, aby ste
vyhadzovali peniaze z okna; c) pokiaľ
vás dokáže presvedčiť, že tým získate,
ste schopný do neho vložiť i väčšinu
svojich financií; d) pokiaľ sa vám bude
zdať reálne, že z by toho mohol byť
nejaký zisk, investujete primeranou
(skôr menšou) čiastkou.
6. Máte nejaké sporenie?
a) klasické stavebné (prípadne plus
jedno ďalšie); b) niekoľko rôznych; c)
uvažujete o tom, že si nejaké poriadate, ale ešte ste sa k tomu nedostali; d)
nie, nie ste schopná si nič ušetriť, ste
rada, že so svojím platom vyjdete.
7. Čítate letáky finančných inštitúcií?
a) nie, nudia vás; b) áno, vždycky vás
úplne nadchnú, ale potom sa nikdy
4/2015
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neodhodláte ich produkty použiť; c)
áno, ale tak či tak zostáváte u tých
produktov, ktoré využívate už roky;
d) áno a mnoho z finančných produktov využívate.
8. Koľko percent platu investujete alebo sporíte?
a) viac než desať percent; b) okolo päť
percent; c) i keď by ste rada, vždycky
sa vaše predsavzatie nejako pokazí;
d) ako kedy, niekedy sa vám podarí
ušetriť viac, niekedy máte problém
vyjsť s platom.
9. Ako často si kúpite niečo len tak pre
radosť?
a) každý deň si urobíte aspoň drobnú
radosť; b) väčšinou si urobíte radosť,
keď máte zlý deň, ste v strese a podobne; c) takmer nikdy, nemáte peniaze na vyhadzovanie; d) raz za čas,
keď máte chuť.
Vyhodnotenie:
Najviac „a” odpovedí: Len málokto
zarobí toľko peňazí, aby nemusel počítať, koľko môže minúť. Každý mesiac
máte problém dožiť do výplaty a na
príčine ste si sami, lebo neviete dobre hospodáriť s výplatou. Premyslíte
si vopred výdavky, ktoré máte a čo si
okrem nich môžete dovoliť a vtedy svoj
rozpočet budete mať pod kontrolou.
Najviac „b” odpovedí: Vy viete
obozretne investovať svoje financie,
preto vás netrápi nedostatok financií.
Vytvárate si finančné rezervy, takže
pokiaľ sa na obzore objavia nečakané
výdavky, máte kam siahnuť. Bojíte sa
síce rizika, ale dokážete investovať i do
produktov, u ktorých je potencialita
vyšších výnosov. Nikdy však nevsadíte
svoje financie na jednu kartu, takže
i v prípade, že niektorá z vašich investícií nedopadne podľa vašich očakávaní,
nezruinujete sa.
Najviac „c” odpovedí: Ste si sebe
tým najlepším osobným bankárom,
takže sa vám nikdy nemôže stať, že
by ste sa na konci mesiaca ocitli úplne
bez prostriedkov, na druhej strane nešetríte svoje úspory pod slamníkom
a dokážete si dopriať väčšinu toho, čo
chcete.
Najviac „d” odpovedí: Ešte ani nemáte v ruke zarobené peniaze a už ich
miňate. Vždy máte viac plánov, čo kúpiť ako peňazí. Pokiaľ nebudete rozvažnejšie plánovať svoje nákupy, vždy budete na mizine. S vaším prístupom je
pravdepodobné, že vaše financie budú
mať stále zostupný charakter. (Zdroj:
www.wanda.atlas.sk)

SLOVNÍK A HUMOR

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:

szczepionka skojarzona

konjugovaná vakcína

6-skłanikowa (-walentna)
szczepionka
dyspaszer

6-valentná vakcína

erytrocyty

červené krvinky

eksmisja
proces poszlakowy

deložovanie (násilné vysťahovanie)
proces bez priamych dôkazov

ubezwłasnowolnić

zbaviť spôsobilosti pre právne úkony

dispašér

Sudca hovorí obžalovanému:
- V spise sa píše, že ste boli už v minulosti obžalovaný za napadnutie svojej svokry. Boli ste za to aj trestaný?
- Nuž, pán sudca, súdom nie, len
ňou.
***
Do firmy prijímajú nového zame
stnanca a hneď si ho personalista berie do parády:
- No, počúvaj mladý, zober si metlu
a pozametaj chodbu.
- Ale ja som právnik!
- Aha..., škriabe sa personalista za
uchom, - Nuž, tak ja ti to ukážem.
***
Robotník padá z lešenia. Kamarát
na neho kričí:
- Jano, vytiahni ruky z vreciek,
nech to vyzerá ako pracovný úraz!
***
Kúpila som u záhradníka nejaké
kríky a stromy, ale po niekoľkých mesiacoch sa na nich objavili škvrny a začali im opadávať listy. Odstrihla som
ich a odniesla do záhradníctva, aby mi
povedali, čo je to za chorobu.
- To je bežný problém, - povedal
predavač, keď si vetvičky pozrel.
- A čo to presne je?
- Jeseň.
***
- Toto je účet za obed, - pýta sa
hosť čašníka, - alebo mi chcete predať
reštauráciu?
***

Rozhovor manželov:
- Čo bude dnes na obed?
- Nič.
- Čo, veď ani včera sme nič nemali!
- Ja viem, spravila som na dva dni.
***
Príde podnapitý študent na skúšku
z chémie. Vytiahne si otázku: Rozdelenie sacharidov. Sadne si a napíše
„Kryštálový a práškový“ a odovzdá
vyučujúcej profesorke. Tá mu na to
povie:
- Keď napíšete ešte jedno blbšie
rozdelenie, tak dostanete skúšku.
Študent si sadne a napíše
„Vanilkový a škoricový”.
***
Manželský pár ide na večeru pri
príležitosti jej narodenín. Manžel sa
pýta manželky:
- Zlatko, čo by si si želala ako darček k tvojim narodeninám? Jaguár?
Vilu pri mori? Diamantový náhrdelník?
- Chcem sa rozviesť.
- No, nemal som v úmysle minúť až
toľko.
***
Rozprávajú sa dvaja známi, čo
majú nové. Jeden z nich vraví:
- Umrela mi svokra.
- Ako to, veď bola zdravá, vitálna...
Čo sa stalo?
- Otrávila sa.
- Čože? Ako sa to stalo?
- Zahryzla si do jazyka.
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ZAUJÍMAVOSTI
Na svokru treba dávať pozor aj
po jej smrti

Na svoju neopatrnosť doplatil
74-ročný Američan Stephen Woytack
zo Scrantonu v americkom štáte Pensylvánia, keď pomáhal manželke s výzdobou náhrobného kameňa svojej
svokry. Náhrobný kameň, ktorý vážil
180 kg, ho počas zdobenia privalil.
K tragickému incidentu došlo v pondelok pred tohoročnou Veľkou nocou,
keď 74-ročný muž kľačal vedľa pomníka, zatiaľ čo jeho manželka z druhej
strany priväzovala kríž. Vtedy sa kameň
v mäkkej pôde z ničoho nič prevrátil
a spadol priamo na Woytacka. Žena
okamžite utekala za správcom cintorína. Tomu sa podarilo zložiť z Stephena
Woytacka polovicu náhrobku. Druhú
časť už dali z poškodeného dole spolu s policajtom a záchrankou, ktorá
medzitým dorazila na miesto nehody,
Woytacka sa im však už nepodarilo zachrániť. (zdroj: webnoviny, sita)

Krátky spánok robí
s pamäťou divy

Nemeckí vedci zistili, že ak si počas
dňa na krátko zdriemneme, funkcie
pamäte sa nám zlepšia až päťnásobne.
Dobrý spánok je základom zdravia,
avšak krátke zdriemnutie počas dňa
zlepšuje mozgové funkcie. Zaoberali

sa tým vedci z Univerzity v Saarlande,
ktorí zistili, že odpočinok počas dňa,
ktorý nepresiahne hodinu, teda 45
až 60 minút, veľmi pozitívne vplýva
na činnosť mozgu. K tomu záveru sa
vedci dopracovali po uzavretí výskumu, počas ktorého skúmali vplyv poobednej siesty na pamäť študentov.
Študenti, ktorí sa pokusu zúčastnili,
sa najprv naučili 90 nových slov a 120
párov slov, ktoré vzájomne nesúviseli.
Potom si polovica z nich dopriala krátky spánok, druhá polovica namiesto
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spánku pozerala film na DVD. Obe
skupiny boli následne preskúšané zo
slovíčok. Skupina, ktorá si po učení
na 45 minút zdriemla, v ňom skončila
omnoho lepšie.
Zároveň však vedci podotkli, že
krátky spánok nenahradí kvalitný nočný spánok. Ten má totiž vplyv najmä na
funkciu mozgu, počas ktorého prebieha v noci ukladanie a triedenie myšlienok ako aj celková regenerácia. Taktiež
sa zbavuje toxínov, ktoré môžu zapríčiniť Parkinsonovu alebo Alzheimerovu chorobu. Ak tento spánok chýba,
dochádza v tele k istým hormonálnym
a metabolickým zmenám, znižuje sa
imunita, zhoršuje sa nálada a taktiež
schopnosť sústrediť sa. V konečnom
dôsledku môže spánkový deficit zapríčiniť priberanie, tráviace problémy,
cukrovku či depresiu. (zdroj: webnoviny, independent.co.uk)

Chvíľovo boli tvrdé drogy
v Írsku legálne
Následkom chyby írskych súdov sa
v Írsku obmedzený čas stali drogy ako
extáza, ketamín, halucinogénne huby
a ďalšie legálne. Okamžite sa preto
dolná komora parlamentu pustila do
prípravy zákona, ktorý omyl napraví.
Problém nastal v momente, keď Odvolací súd vyhlásil, že zákon z roku 1977
o zneužívaní drog, bol od daného dňa
neústavný. Tým pádom
sa drogy stali technicky
legálne látky. V oficiálnom vyhlásení ministerstva zdravotníctva
bolo uvedené, že všetky látky kontrolované
prostredníctvom naria
denia vlády v oddiele
2 (2) prestávajú byť
s okamžitou platnosťou regulované
a ich vlastníctvo prestáva byť trestným
činom.
Dolná komora nový zákon
urýchlene pripravila, avšak podľa
írskych predpisov môže nový zákon
vstúpiť do platnosti až nasledujúci deň
odo dňa podpisu a tak boli tvrdé drogy
legálne až 3 dni. Ako však upozornil
írsky minister Leo Varadkar zdravotníctva, predaj, dodávanie, export
a import týchto návykových látok bol
neustále nelegálny. (zdroj: webnoviny)
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Patrycja Kowalczyk, 4. roč. ZŠ č. 2 v Hornej Zubrici

Daria Wilk-Juraszek, 4. roč. ZŠ č. 5 vo Veľkej Lipnici – Kyčoroch

Slovenské rozprávky
v podaní detí
zo Spiša a Oravy

Reprodukcie:
M. Majeriková-Molitoris

Jakub Bachleda, 4. roč. ZŠ v Pekelníku

Szymon Wojdyła, 6. roč. ZŠ č.2 vo Veľkej Lipnici – Centrum, Soľ nad zlato

Karolina Janeczek, 3. roč. ZŠ v Jurgove,
Múdry Maťko a hlupáci

Ewelina Wontorczyk, 5. roč. ZŠ č.2 v Malej Lipnici, O dvanástich mesiačikoch

Klaudia Czerwień, 2. roč. gymn. v Chyžnom,
O Guľkovi Bombuľkovi

Szymon Gojżewski, 1. roč. ZŠ, Oravské centrum kultúry
v Jablonke, O Guľkovi Bombuľkovi

CENTRUM SLOVENSKEJ KULTÚRY
CENTRUM KULTURY SŁOWACKIEJ
V NOVEJ BELEJ NA SPIŠI
W NOWEJ BIAŁEJ NA SPISZU

Penzión

Pensjonat

Bumerang
Centrum slovenskej kultúry v Novej
Belej je modernou budovou s prvkami tra
dičnej kultúry, skolaudovanou v roku 2014.
Nachádza sa tu:
• 17 izieb, 2 až 3 posteľových,
s kúpeľňami, WC, televíziou a wifi
• kaviareň s televíziou a wifi
• konferenčná miestnosť s plným
audiovizuálnym vybavením
(dataprojektor, plátno, TV, wifi)
• veľká sála s pódiom, s rozlohou 220 m2,
vhodná na svadby, krstiny, plesy a iné
spoločenské podujatia
• slovenská knižnica s cca 4000 titulmi
• 7 počítačov s pripojením na internet
• výstavná sála s artefaktmi regionálnej
kultúry
• možnosť stravovania
• parkovisko

Centrum Kultury Słowackiej w Nowej
Białej jest nowoczesnym budynkiem na
wiązującym do kultury tradycyjnej, oddany
do użytku w 2014 roku. Znajduje się tutaj:
• 17 pokoi 2 i 3 osobowych,
z łazienkami, WC, TV oraz wifi
• kawiarnia z TV oraz wifi
• sala konferencyjna z pełnym
wyposażeniem audiowizualnym
(rzutnik, ekran, TV, wifi)
• sala widowiskowa ze sceną o pow. 220 m2,
nadaje się do organizacji większych imprez
okolicznościowych, wesel, chrzcin, itp.
• biblioteka słowacka (zbiór ok. 4000 pozycji)
• 7 stanowisk komputerowych z wifi
• sala wystawowa z eksponatami kultury
tradycyjnej
• możliwość wyżywienia
• parking

V Novej Belej môžete obdivovať:

W Nowej Białej można podziwiać:

•
•
•
•

barokový kostol sv. Kataríny z 18. st.
6 prícestných kaplniek
súkromné múzeum rodiny Grochovských
jaskyňu Oblazova – nálezisko
najstaršieho bumerangu na svete
• prírodnú rezerváciu Prielom Bialky

•
•
•
•

V okolí sa nachádzajú:

W okolicy znajdują się:

• kúpele, termálne bazény
• Pieninský národný Park a Tatranský
národný park
• lyžiarske strediská
• priehrada s možnosťou vyhliadkových
plavieb
• konské jazdecké areály
• prístaviská pltí
• pešie turistické a cyklistické chodníky
• historické a etnografické pamiatky
(napr. Nedecký hrad, Červený Kláštor,
tradičné usadlosti a pod.)
• možnosti na horolezectvo, splav na divokej
vode, rybolov, paraglajding, aguazorbing,
paintball, nordic walking a iné aktivity

• sanatorium, baseny termalne
• Pieniński Park Narodowy
i Tatrzański Park Narodowy
• ośrodki narciarskie
• zapora wodna z możliwością rejsów
turystycznych
• ośrodki jazdy konnej
• przystań ﬂisacka
• piesze i rowerowe szlaki turystyczne
• historyczne i etnograficzne zabytki
(np. Zamek w Niedzicy, Czerwony
Klasztor, tradycyjne zagrody, itp.)
• możliwość wspinaczki górskiej, raftingu,
rybołówstwa, paralotni, aguazorbingu,
paintballa, nordic walking i innych.

kościół barokowy pw. św. Katarzyny z XVIII w.
6 przydrożnych kapliczek
prywatne muzeum rodziny Grochowskich
Jaskinię Obłazową – miejsce, gdzie zna
leziono najstarszy bumerang na świecie
• Rezerwat Przyrody Przełom Białki

ul. św. Katarzyny 2, 34-433 Nowa Biała
tel.: +48 18 28 512 34; +48 18 26 272 49
tel. kom./mob.: +48 695 897 247

e-mail: cks.nowabiala@gmail.com
www.tsp.org.pl/pensjonat-bumerang,167.html

