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V dňoch 18. a 25. júna t. r. sa v Jablonke na Orave a v
Krempachoch na Spiši uskutočnil 13. ročník Dní slovenskej kultúry
v Malopoľsku, ktorého sa zúčastnili
viaceré folklórne súbory, ľudové
kapely, tanečné skupiny, ako aj ľudoví
speváci zo Spiša, Oravy a Slovenska.
Podujatie sledovalo veľké množstvo
divákov. Na našom zábere je folklórny
súbor Kumoratky z Podvlka a Malej
Lipnice. Podrobnejšie píšeme o
tomto podujatí na str. 18-21.
Foto: M. Smondek
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Primície v Kacvíne

N

edeľa 18. júna 2006 bola v Kacvíne neobvyklým dňom.
Nielen v Kacvíne, ale na celom severnom Spiši. Akoby
.
aj nie, v tento deň totiž svoju prvú, primičnú sv. omšu
v miestnom kostole Všetkých svätých slúžil ďalší kacvínsky rodák, mladý novokňaz, krajan Adam RATAJ.
Sviatosť posvätenia kňazstva prijal deň predtým v katedrále sv.
Martina v Spišskej Kapitule z rúk spišského diecézneho biskupa, J.E.
Mons. Františka Tondru. Spolu s ním bolo vysvätených 17 diakonov.
Na slávnosť vysviacky A. Rataja prišli do Spišskej Kapituly, prežiť
spolu s ním túto významnú chvíľu a svojou modlitbou ho podporiť
na novej ceste v kňazskom povolaní, rodičia a desiatky najbližších
príbuzných, priateľov, spolužiakov, známych a krajanov z Kacvína,
Novej Belej, Vyšných Lápš a ďalších obcí, ktorí srdečne blahoželali
nášmu novokňazovi k vysväteniu.
Adam Rataj sa narodil 29. októbra 1979 v Novom Targu v slovenskej roľníckej rodine Alžbety a Antona Ratajovcov ako jeden z piatich
súrodencov. V roku 1986 začal navštevovať miestnu základnú školu,
ktorú zavŕšil v roku 1994. Jeho ďalšia cesta za vzdelaním viedla na
Stredné odborné učilište v Poprade, kde sa vyučil za autoklampiara.
Potom, ako sám hovorí, rok brigádničil. Jeho novovyučené povolanie
ho však neuspokojovalo. Asi vtedy zistil, že jeho poslanie je iné. Zdalo
sa mu, akoby začul hlas Prozreteľnosti, ktorý ho volal: Poď za mnou!
Adam s oddanosťou do Božej vôle poslúchol. Už vedel, čo chce. Nastúpil, preto do večernej Strednej školy strojníckej v Kežmarku, ktorú
zavŕšil maturitou v roku 2000. Hneď nato sa s čerstvým maturitným
vysvedčením prihlásil do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule,
ktorý absolvoval v rokoch 2000-2006. Štúdium mu umožnilo aj
štipendium MŠ SR, ktoré dostal na odporúčanie Spolku Slovákov
v Poľsku. Adam, povahovo nesmelý a tichý, ale veľmi pracovitý,
úspešne končil semester za semestrom. Vlani bol vysvätený za
diakona a 17. júna t. r., ako sme už spomenuli, za kňaza.
Primície na našich dedinkách nie sú výnimočným javom. Takmer
každý rok sa tu aspoň jeden a niekedy aj viac stredoškolákov rozhodne

Adam Rataj s rodičmi a krstnými rodičmi pred rodným domom

Marianom Wanatom, ako aj zo Slovenska, v tom o. i. prof. Kňazského
seminára v Sp. Kapitule ThDr. Alojz Frankovský, kňazi zo Spišskej
Starej Vsi, Spišskej Belej, Starej Ľubovne, Podolínca, Lechnice,
Lesnice a ďalších farností. Spolu s terajším a bývalým kacvínskym
farárom Tadeuszom Majcherom a Stefanom Stypułom boli medzi
nimi aj niekoľkí kacvínski rodáci, vysvätení
za kňazov v posledných rokoch.
Primicianta z Kacvína prišli pozdraviť
aj predstavitelia nášho Spolku s podpredsedom SSP a šéfredaktorom Života Jánom
Špernogom, čestným predsedom SSP
Jánom Molitorisom, predsedami niektorých
miestnych skupín a ďalšími krajanmi.
Ešte pred sv. omšou sa zástup účastníkov primícií zhromaždil pred rodným

Terajší a bývalý kacvínsky farár
uvádzajú A. Rataja do kostola

Dlhočizný sprievod vyprevádza novokňaza do miestneho kostola
pre kňazské povolanie. Avšak na primície kr. Adama Rataja čakali všetci krajania s veľkým záujmom. Akoby aj nie, veď bol prvým krajanským
študentom, ktorý išiel na Slovensko študovať teológiu. Preto nie div,
že v tento slávnostný deň smerovali do Kacvína zástupy veriacich
z celého Spiša, ba aj spoza neho. Primičnej sv. omše sa zúčastnili
viacerí bohoslovci a kňazi z celého spišského dekanátu s dekanom
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Novovysvätanec s farárom T. Majcherom
a prof. ThDr. A. Frankovským pri oltári

A. Rataj udeľuje sv. prijímanie
domom Adama Rataja, kde už vyhrával
miestny dychový orchester. Konečne, po
rodičovskom požehnaní na novú cestu, sa
vo dverách v sprievode rodičov objavil On,
novovysvätenec, na ktorého všetci čakali.
Potom sa už všetci v dlhočiznom sprievode
pohli ku kostolu, do ktorého novokňaza

Novokňazské požehnanie

4

Kacvínskeho novokňaza vítajú predstavitelia mládeže

slávnostne uviedol kacvínsky farár Tadeusz
Majcher.
Začala sa primičná sv. omša, ktorú spolu
s A. Ratajom koncelebrovali: prof. ThDr.
Alojz Frankovský, kacvínsky farár a ostatní
kňazi zúčastnení na primíciách. Spredu
v preplnenom kostole kľačali pred oltárom
vzrušení a šťastní rodičia, ktorým od dojatia
občas vyhŕkli slzy, vedľa nich krstní rodičia,
potom súrodenci a ďalší príbuzní.
- V mene Otca i Syna i Ducha svätého
– začal bohoslužbu v slovenskom jazyku
Adam Rataj. Po úvodných modlitbách prišli
primicianta k oltáru privítať s kvetmi obyvatelia Kacvína – deti, mládež a dospelí, medzi
nimi i členovia miestnej skupiny SSP.
Po tomto vzrušujúcom uvítaní predniesol
dojímavú kázeň prof. ThDr. A. Frankovský,
ktorý o. i. poukázal na neľahkú a zodpovednú úlohu kňazov v dnešnom modernom
svete a v kontexte krakovskej arcidiecézy
a spišského biskupstva vyzdvihol jednotu
katolíckej Cirkvi.
Slávnostný ráz primičnej bohoslužbe
pridali i prekrásne spevy žiackeho zboru

z Podolínca a kacvínska dychovka, ktorá po
liturgii pred kostolom dlhší čas vyhrávala.
Slávnostná sv. omša sa pomaly chýlila
ku koncu. Ešte modlitba Pána, sv. prijímanie
a posledné obrady. Na záver primiciant položením rúk na hlavy účastníkov pobožnosti
udelil všetkým novokňazské požehnanie.
Každému zvlášť. A aj keď to trvalo dlho,
keďže primičnej sv. omše sa zúčastnili stovky
veriacich, nikto neodišiel, kým požehnanie
nedostal.
Po sv. omši rodina Ratajovcov pozvala
viacerých účastníkov primičnej slávnosti
na obed a malé pohostenie, usporiadané
v miestnej hasičskej zbrojnici.
Onedlho čerstvý novokňaz Adam Rataj
pôjde hlásať Božie slovo na svoje prvé pôsobisko vo Veľkej Lomnici, kam ho zadelila
spišská diecézna vrchnosť. Pôjde poslušne,
oddaný svojmu povolaniu. Aj keď vieme, že
na Slovensku chýba ešte stále veľa kňazov,
naši krajania by boli najradšej, keby sa novovysvätenec z Kacvína vrátil k nám!
Text a foto: JÁN ŠPERNOGA

Spoločný záber A. Rataja s celou rodinou na pamiatku

Naši jubilanti
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režiť spolu 20, 30, 40 a viac
rokov, deň čo deň, bok po boku,
nie je žiadna maličkosť. Taká
odvaha, vytrvalosť a súlad medzi dvoma osobami si zaslúži ocenenie a
obdiv. Porozprávali sme sa o tom s krajanským manželským párom Alžbetou
a Františkom Klukošovskými z Krempách, ktorý prednedávnom oslávil 35.
výročie sobáša.
František bol najstarším synom
Kristíny (rod. Lukášovej) a Andreja
Klukošovských. Narodil sa 28. októbra
1951 v Novej Belej. Mal štyroch súrodencov: Jána, Mariána, Annu a Cyrila.
Bratia sa usadili v rodnej obci a sestra
Anna býva so svojou rodinou na Sliezsku. – Detstvo som strávil ako všetci
moji vrstovníci – pásol som kravy a pomáhal som na gazdovstve, - spomína
František. - Keďže som bol najstarší, mal
som už od najmladších rokov veľa povinností a otec ma zaúčal do gazdovských
prác. Napriek tomu na detské roky si vždy
rád zaspomínam. Jeho detstvo sa skončilo, keď nastúpil do slovenskej základnej
školy v rodnej obci. František mal dobrý
prospech, a preto sa rozhodol pokračovať
vo vzdelávaní a odišiel do baníckej školy
do Katovíc. Od roku 1968 pracoval v bani.
Domov chodil na sviatky a dovolenky a raz
počas dovolenky stretol Alžbetu Surmovú
z Krempách, ktorá sa mu veľmi zapáčila.
Keďže bola medzi nimi väčšia vzdialenosť,
a telefóny neboli vtedy tak prístupne ako
dnes, písali si listy. Ich vzájomný vzťah sa
postupne zmenil na lásku.
Alžbeta sa narodila 11. novembra 1950
v Krempachoch v slovenskej roľníckej rodine Alžbety (rod. Krištofekovej) a Jakuba
Surmovcov. Mala šiestich súrodencov:
Máriu, Dominika, Františka, Annu, Žofiu
a Jozefa. Všetci sa usadili v rodnej obci.
Alžbeta od najmladších rokov musela
pomáhať na gazdovstve, ktoré mali dosť
veľké. Pásla kravy, chodila plieť ľan
a kŕmnu repu. Navštevovala slovenskú základnú školu, a keďže dosahovala výborný
prospech, pokračovala vo vzdelávaní na
Všeobecnovzdelávacom lýceu v Jablonke.
Internátny život jej poskytoval viac priestoru na štúdium, ale aj záujmové činnosti.
Alžbeta tam rozvíjala svoju veľkú záľubu,
ktorou je čítanie kníh. Zmaturovala v roku
1968. Po absolvovaní lýcea začala pracovať ako sestrička v Zdravotnom stredisku
v Novej Belej. Popri tejto práci od roku
1973 začala prácu v krempašskej obecnej
knižnici. O rok neskôr začala knihovnícke
štúdium, ktoré trvalo jeden a pol roka, aby
.

mohla ďalej pracovať v knižnici. Dnes
je to už tridsaťsedem rokov ako Alžbeta
dennodenne požičiava knihy. Knižnica je
vždy plná čitateľov, detí i dospelých, ktorí
ochotne prichádzajú požičať si knihu, ale aj
porozprávať sa s knihovníčkou. Svedčí to
o tom, že je obľúbená medzi čitateľmi, lebo
im vie dobre poradiť pri výbere kníh. Alž-

AKO SME SI

SĽÚBILI

Alžbeta a František Klukošovskí
z Krempách
beta od septembra 1997 až do júna 2006
pracovala aj v školskej knižnici v Novej
Belej na pol úväzku.

Manželstvo, rodina
a krajanská činnosť
Pred tridsiatimi piatimi rokmi, presnejšie 8. mája 1971, sa Alžbeta a František
vydali na spoločnú cestu životom. Sľúbili
si lásku, vernosť a podporu v ťažkých situáciách a podarilo sa im tento sľúb dodržať.
Pri príležitosti tohto jubilea sa zhodujú v
tom, že to bolo správne rozhodnutie. Ako
hovoria, po svadbe bývali u Alžbetiných
rodičov. Súčasne začali stavbu domu, do
ktorého sa nasťahovali v roku 1977. František naďalej pracoval v bani. Až neskôr sa
mu podarilo nájsť si prácu bližšie domu – vo
vodovodnej spoločnosti, ktorá pracovala po
okolitých obciach. Neskôr od roku 1979
do 1990 pracoval v obuvníckom podniku

v Novom Targu a od roku 1991 je na invalidnom dôchodku. Kým František pracoval,
Alžbeta sa venovala rodine, ale aj pracovala.
Postupne im do manželstva pribudli štyri
deti: František, Alžbeta, Andrej a Jozef. Deti
sa už osamostatnili okrem najmladšieho
syna. František so svojom rodinou býva
v Bytomi, Alžbeta v USA, Andrej a Jozef
s rodičmi. Jozef študuje slovenský jazyk
a literatúru a anglický jazyk a literatúru
na Katolíckej univerzite v Ružomberku
na Slovensku. Rodičia sa snažili vštepiť
do sŕdc svojich detí slovenské povedomie, čo sa im aj podarilo. Veď aj oni boli
v rodičovských domoch vychovávaní
v slovenskom duchu. V ich rodinách boli
vždy prítomné slovenské časopisy, noviny a knihy. Od skorej mladosti patrili
medzi členov Spolku.
Alžbeta je dlhoročnou tajomníčkou
MS SSP v Krempachoch a OV SSP na
Spiši. Túto funkciu prebrala po Jánovi
Lukášovi. Aktívne sa podieľa na činnosti
krajanského hnutia a zúčastňuje sa porád
Života a zjazdov Spolku. Od roku 1999
sa spolu s Františkom zaoberajú aktívnou
propagáciou krajanského časopisu Život
a každý mesiac ho dovážajú krajanom na
Spiši a Orave. Niekoľko rokov prinášajú
Život do krajanských domácnosti v Krempachoch. Podľa nich je dôležitá výchova
v rodine, aby sa rodičia nehanbili a nezabúdali vychovať svoje deti v slovenskom
duchu. Je to základ poznania a vedomia
o tom, aké máme korene a odkiaľ pochádzame. Do každého prostredia, kde
prichádzajú, sa otvorene hlásia k svojmu
slovenskému pôvodu a sú naň hrdí. František okrem krajanskej činnosti sa angažoval
aj do obecných záležitosti o. i. ako člen
farskej rady.
Dnes, keď deti vyrástli, majú viac času
na vlastné záujmy. František sa venuje
viac domácnosti. Alžbeta má viac času
na čítanie kníh. Jej veľkej obľube sa teší
aj spišský kroj, do ktorého sa oblieka na
obecné sviatky a krajanské podujatia.
Ako hovoria, spoločné roky manželstva ich presvedčili o tom, že najdôležitejšia je vzájomná podpora a pomoc.
Manželský život je plný neočakávaných
zvratov a dá sa ich zvládnuť spolu.
Do ďalších rokov spoločnej manželskej púte im želáme veľa zdravia, síl,
božieho požehnania, svornosti v rodine
a veľký bozk starým rodičom posielajú
Peťo a Magdalénka.
Text: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Foto: archív rod. Klukošovskej
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Profil
aždý z nás by chcel poznať
svoju históriu, odkiaľ pochádza, akých mal predkov,
.akú má jeho rod minulosť.
Pokiaľ nájdeme písomné
pramene napísané v rodnom jazyku,
poznávame ju celkom ľahko. Problémy
sa začínajú, keď sú písomné pramene
napísané v cudzom jazyku. Vtedy musíme vyhľadať prekladateľa, aby nám ich
preložil. Čo však máme urobiť, ak sme
zašli v pátraní po minulosti tak ďaleko,
že z toho obdobia nenachádzame už
žiadne písomnosti, alebo potrebujeme
okrem nich ešte iný dôkaz, ktorý by
potvrdzoval historické fakty.
V podobnej situácii sa nachádzame
aj pri pátraní po histórii národov. Veď
každý národ by sa chcel pochváliť niečím veľkým, čo dokonal v histórii. Ale
aj on v nej nachádza prázdne miesta,
ktoré by chcel nejakým spôsobom
vyplniť. A keďže písomností už niet,

K

univerzite. Ešte ako
študent 5. ročníka
začal pracovať v archeologickom múzeu v Krakove. Po
ukončení školy ešte
v tom istom roku
spojil svoju životnú púť s priateľkou
Martou, s ktorou
sa natrvalo usadil
v starom kráľovskom meste, a práve tomuto mestu
odovzdal svoje srdce, um aj ruky. Od
tamtoho času prešlo
jeho rukami veľké
množstvo krakovskej zeme, v ktorej
našiel veľa zaujímavých vecí. Od začiatku svojej práce,

Emil Zaitz pri kostolíku sv. Andreja z prelomu
11. a 12. stor.

ZEM SKRÝVA NAŠE DEJINY
začína sa hľadanie histórie niekde pod
zemou, pod domom, pod námestím,
pod kostolom atď. A ak natrafíme
na správne miesto, môže sa stať, že
nájdeme odpoveď na našu otázku.
O ťažkej a náročnej práci archeológov
sme sa porozprávali s naším rodákom
Emilom Zaitzom, ktorý pochádza
z Dolnej Zubrice.
Emil Zaitz sa narodil 1. októbra
1948 v slovenskej roľníckej rodine
Emila a Márie Zaitzových. Detstvo
mal podobné ako ostatné oravské
deti – pomáhal na gazdovstve, pásol
ovce a kravy, chodil kosiť. Navštevoval
slovenskú základnú školu v Dolnej
Zubrici. Neskôr študoval na lýceu
so slovenským vyučovacím jazykom
v Jablonke. Maturoval v roku 1966.
Na vysokú školu sa nevybral na juh,
na Slovensko, ale poputoval hlbšie do
Poľska, do Krakova, kde
v rokoch 1966 - 1971
študoval archeológiu
na Jagiellovskej
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teda už 36 rokov, vedie archeologický
alebo archeologicko-architektonický
výskum na rôznych miestach kráľovského mesta.
Svoj prvý archeologický výskum
viedol na Zakrzówku, kde sa našlo
pohrebisko z ranného stredoveku (1113 stor.). Medzi tie najzaujímavejšie
a najväčšie výskumy istotne patrí o. i.
výskum Hlavného námestia – západnej strany, ktorý prebiehal predvlani.
Dodnes vedie výskum v podzemí Sukienic, kde sa nachádza veľa rôznych
pamätihodností. Ďalší zaujímavý výskum prebiehal v okolí Barbakanu pri
Floriánskej bráne, v opátstve pátrov
Benediktínov v Tynci či na Kazimierzi,
vo vile Décia, v okolí kostola Najsv.
Salvátora, jedného z najstarších krakovských kostolov, na Skalke v kláštore
Paulínov či neďalekých Augustiánov.
Môžeme povedať, že náš krajan preskúmal polovicu krakovských meštianskych domov nachádzajúcich sa
v historickom centre mesta. V jednom
z nich v roku 1979, na ul. Kanoniczej
13, našiel nález svojho
života, ktorý
archeológovia a historici nazvali

objavom storočia. Našiel tam totiž
vyše 4000 železných sekerovitých
hrivien nadvislanského typu, ktoré
pochádzali z obdobia Veľkomoravskej
ríše z konca 9. stor. a vážili vyše 3 tony.
Podobné náleziská boli na území dnešného Poľska nájdené už skôr, avšak
nie v takom rozsahu. Bol to najväčší
nález takýchto hrivien v celej Európe.
Začiatkom 80. rokov bol vystavovaný
taktiež na Slovensku – v Košiciach,
Bratislave a Nitre.
Aj keď história Krakova je zdokumentovaná pomerne dobre a bola
prebádaná mnohokrát, dodnes nachádzajú archeológovia pod krakovskými ulicami rôzne cenné pamiatky
z obdobia stredoveku. Prečo práve
z tohto obdobia? Vysvetlenie je veľmi
jednoduché. Potvrdil to tiež výskum
západnej strany Hlavného námestia,
ktorý dal historikom jednoznačnú
odpoveď. Do 16. stor. Krakov nebol
upratovaný a do toho času bol chovaný
v meste dobytok, kone a iné zvieratá.
Znamenalo to, že všetky tieto zvieratá
každodenne prechádzali mestskými
ulicami na pasienky za mestom a späť,
pričom na uliciach zostávali ich výkaly
a pod. Mešťania sa taktiež príliš nestarali o poriadok v meste a odpad vyha-

.

Pôvodný drevený kostolík sv. Vojtecha
zo začiatku 11. storočia …

dzovali priamo na ulice. Aj keď ulice
boli vykladané kamením, nikto ich
neupratoval. Preto sa po nejakom čase
táto dlažba nachádzala pod vrstvou
odpadu a blata. Blato zasa mešťania
odstraňovali tak, že ho zasypávali
pieskom, kládli naň drevené dosky
a laty, aby sa dalo chodiť po uliciach.
Na to všetko po nejakom čase opäť
uložili kamennú dlažbu, aby spevnili
povrch ulíc. Pritom neodstraňovali
starú dlažbu, ale kládli jednu vrstvu
na druhú. Tým pádom v meštianskych
domoch, do ktorých sa vchádzalo po
schodoch smerom hore, po nejakom
čase mali ulicu na úrovni svojich dverí.
Po istom čase museli dvere zdvihnúť,
pretože sa ulica nachádzala čoraz vyššie. Podobné problémy mali mešťania
aj z oknami. Vo viacerých krakovských
pivničkách môžeme dodnes nájsť pozostatky zamurovaných okien, ktoré
sa kedysi nachádzali na prízemí pri
zamurovaných dverách schodíky, po
ktorých sa kedysi vchádzalo do domu.
V priebehu niekoľkých sto rokov sa
takýmto spôsobom zdvihla úroveň
krakovských uličiek v priemere asi o 4
metre. V tejto vrstve rôznych nánosov
sa nachádza raj pre archeológov. Od
16. stor. sa mesto začalo upratovať.
V tomto čase bol vydaný zákaz chovu
dobytka na území mesta. Preto boli
zriadené stajne a maštale mimo mesta
na mieste, kde dnes stojí hlavná pošta
a požiarna zbrojnica.
Ďalšími zaujímavými lokalitami
pre archeológov, ako mi povedal náš
krajan, sú miesta, kde sa predtým
nachádzali močariská alebo ramená
rieky Visly. Istotne všetci dobre vedia,

že dnešná mestská štvrť Kazimierz sa
kedysi nachádzala na ostrove medzi
ramenami Visly. Jedno z ramien
sa tiahlo tým istým korytom ako
dnes a druhé pretekalo ulicami
Dietla a Daszyńského. Okrem
toho bolo v okolí Krakova
viacero jazier - mŕtvych
ramien Visly. Tie najskôr
tvorili prirodzenú ochranu
mesta Krakova. Postupne sa
však mesto začalo rozrastať
a ramena boli zasypávané
rôznym odpadom, v ktorom
dnes archeológovia nachádzajú veľa
zaujímavostí.
Tretím atraktívnym miestom pre
archeológov sú dnešné Planty, ktoré sa
tiahnu okolo celého historického centra. Na tomto mieste sa kedysi nachádzali obranné múry a mestské priekopy
naplnené vodou. Keď však mestské
obranné múry začali chátrať a stali sa
nebezpečnými pre Krakovčanov, vedenie mesta sa rozhodlo, že múry musia
zbúrať a materiál z nich bol využitý
na stavbu iných domov alebo na zasypanie priekopy. Totižto v minulosti sa
nič nebúralo len tak. Materiál, ktorý
zostal, sa opäť využíval. Najlepším
toho príkladom môže byť niekdajšie
mestské divadlo, dnes divadlo Słowackého, ktoré bolo postavené na mieste
bývalého kláštora rehole sv. Ducha. Pri
jeho stavbe bol totiž využitý materiál,
ktorý zostal po rozobraní kláštora.
Podobne v Sukienicach je vbudovaných veľa ozdôb a reliéfov, ktoré sa
predtým zdobili mestskú radnicu. Takto by sme sa spolu s Emilom Zaitzom
mohli prechádzať po celom Krakove
a istotne by sme sa od neho dozvedeli
nejakú zaujímavosť alebo perličku
skoro o každej stavbe. Veď napr. ešte
pred niekoľko 100 rokmi pochovávali
Krakovčania svojich zosnulých neďaleko kostolíka sv. Vojtecha, ktorý je
najstaršou krakovskou pamiatkou
okrem Wawelu, ktorého múry
patria medzi najstaršie zachovalé múry Krakova. Až neskôr
začali pochovávať ľudí na Mariánskom pľaci pred kostolom
sv. Barbary a od roku 1802 na
Rakovickom cintoríne. Len pre
zaujímavosť, časť jeho oplotenia
bola postavená z múrov
Bohatých krámov, ktoré
kedysi stáli na Hlavnom
námestí.

Práca archeológa si vyžaduje veľkú
trpezlivosť a dôkladnosť. Veď niektoré archeologické práce trvajú vyše
10 rokov. Je to však preto, že výskum
neprebieha po celý rok, ale len dva-tri
mesiace v roku. Najčastejšie sa realizuje popri prestavbách alebo pri obnove
historických objektov.
Ako sám náš krajan povedal, občas
sa pozastavuje nad skutočnosťou,
že počas komunizmu nezaprel svoju
slovenskú národnosť. Dôvodov je
niekoľko. Napr. počas svojich výstav
na Slovensku, kde vystavoval svoje
nálezy, všetci ho pokladali za Poliaka,
aj keď im hovoril, že je Slovákom
a rozprával sa s nimi po slovensky.
Zato v Poľsku, keď uvádzal svoju slovenskú národnosť, presviedčali ho, že
taká národnosť neexistuje. Existuje
len národnosť československá alebo
poľská – tak nech si vyberie. Musím sa
priznať, že ma milo prekvapila pekná
slovenčina nášho krajana, pretože, ako
sám hovorí, slovenčinu prestal aktívne
používať pred 40. rokmi, keď z nej
zmaturoval. Prístup k slovenskému písanému slovu má predovšetkým vďaka
nášmu časopisu a odborným archeologickým knihám. Pre mňa osobne
však bolo veľmi zaujímavé vypočuť si
jeho sprievodné slovo pre dejepisárov
a historikov z Katolíckej univerzity
v Ružomberku, ktorých sprevádzal
v apríli t. r. po archeologickom múzeu
v Krakove a zaviedol ich aj do opátstva
v Tynci. Emil Zaitz nikdy nezanevrel na
svoj materinský jazyk a rád ho používa
pri každej vhodnej príležitosti.
Text a foto:
MARIÁN SMONDEK
… a jeho kamenná prestavba z prelomu
11. a 12. stor.
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Už tretíkrát si môžu milovníci výtvarného umenia pozrieť v našej
galérii výstavu obrazov našej krajanky Lýdie Mšalovej. V našej
galérii ju privítal generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý
o.i podotkol, že naša maliarka Je so Spolkom Slovákov v Poľsku
spojená od jeho vzniku a patrila medzi jeho zakladateľov. Taktiež
predstavil katalóg obrazov, ktorý pri príležitosti otvorenia výstavy
Spolok vydal.
Hlavné slovo však patrilo našej maliarke, ktorá nám na margo výstavy povedala
– Nevedela som, že moje obrázky kedysi
tak cenné a že ich budem môcť ešte niekedy
vystavovať tu v Krakove. Možno mi ani nikto
neuverí, ale ja patrím medzi maliarov, ktorí
nie sú spokojní so svojimi obrazmi. Stále
by som na nich niečo menila, opravovala,
dopĺňala. Doma mám veľa obrázkov, na
ktorých neustále niečo zmieňam, opravujem.
Nemaľujem abstraktné obrazy, najradšej
mám krajinku, tú moju oravskú. To však
neznamená, že medzi mojimi obrazmi nenájdete motívy pochádzajúce spoza Oravy. Ak
mi niečo padne do oka, tak to namaľujem.
Medzi mojimi obrazmi nájdete aj portréty.
Dodnes si spomínam na môj pobyt v nemocnici, počas ktorého som nakreslil ceruzou
portréty všetkých pacientov na oddelení.
Mojou najväčšou záľubou sú však sakrálne
obrazy. Tie maľujem najradšej. Námet čerpám predovšetkým zo slov Evanjelia, ale
taktiež zo svojich predstáv, úvah a pocitov.
Moja tvorba sa stále mení, pretože sa mení
aj môj pohľad na svet.
Lýdia Mšalová sa narodila 23. júna 1933
v Hornej Zubrici v chudobnej roľníckej rodine. Po ukončení základnej školy vo svojom
rodisku sa zapísala do všeobecnovzdelávacieho lýcea so slovenským vyučovacím

jazykom v Jablonke.
Ľudomír Molitoris otvára výstavu
Patrila medzi prvých
absolventov tejto školy a zmaturovala na jar obraz preč. Keď však plátno zodvihla, našla
v roku 1955. Jej životným povolaním sa stalo svoj obraz na stole pod plátnom. Keďže však
učiteľstvo a tak v roku 1963 ukončila učiteľ- bolo treba stôl umyť, jej maliarsky debut sa
ské štúdium slovenskej filológie na Vysokej nám nezachoval. Odvtedy uplynulo veľa času
pedagogickej škole v Krakove. Popri učení a obrazy Lýdie Mšalovej boli vystavované
bolo jej najväčšou záľubou maľovanie. V roku na viacerých miestach a zdobia steny na
1981 ukončila diaľkové štúdium výtvarnej mnohých kostoloch. Niekoľko z nich môžeme
výchovy na Pedagogicko-výtvarnej fakulte nájsť aj v Hornej Zubrici napr. v kostole sv.
Sliezskej univerzity v Tešíne.
Antona v Zimnej Diere, kde maľovala obraz
Jej prvé obrázky vznikli ešte v detstve. na hlavnom oltári.
Ťažko pracujúci rodičia ju nechávali doma,
Vernisáže sa okrem iných zúčastnil geneaby dávala pozor na svoje mladšie sestry. Jej rálny konzul SR v Krakove Ivan Horský, riadisa to však príliš nepáčilo. Na skrátenie dlhej teľ „Cepélie“ v Krakove Jozef Spišiak, čestný
chvíle jej kúpil otec ceruzky, ktorými potom predseda SSP Ján Molitoris, podpredsedovia
kreslila svoje sestry. Pomaly začala rozvíjať SSP Dominik Surma a Ján Špernoga a iní.
svoj talent a už nekreslila len postavy, ale O veselú náladu sa postaral FS Kumoratky
zaujala ju taktiež krajinka. Ďalší prelom v jej z Podvlka a Malej Lipnice, ktorý nám spríumení nastal, keď maľovala svoj prvý obraz jemnil celé podujatie mnohými slovenskými
farbami na plátne. Keďže nemala možnosť a oravskými pesničkami.
prečítať si odbornú literatúru o maľovaní,
Pri príležitosti výstavy jej v mene celej ich
v ktorej by našla niekoľko základných údajov triedy zablahoželal spolužiak zo školských
o príprave plátna a pod., začala nanášať farby lavíc Jozef Spišiak a ku nemu sa pripojil aj
rovno na plátno. Aké bolo jej prekvapenie, keď náš básnik a maliar, František Kolkovič, ktorý
sa obraz po nejakej chvíli strácal. Nanášala jej venoval báseň „Kytičky“:
čoraz viac farieb, ale ani to vôbec nepomáhaNajkrajšie kytičky vädnú,
lo. Po nejakom čase ju zunovalo nanášať opäť
aj lichotivé slová prchajú.
a opäť farby na plátno, ktoré sa jednostajne
Dávam Ti predsa kytičku jednu,
strácali a tak chcela zobrať svoj nepodarený
v ktorej mi farby leta hrajú.
Tebe, ty už maliarka osrienená
s paletou oravského úsmevu.
Pri maľovaní kôpky sena
si plná tvorivého záchvevu.
Neodlož ešte svoju paletu,
naša krajina ešte stále čaká:
čas leta, jeseň rozletu
živičnou vôňou ešte láka.
Čas odlieta, ej, odlieta…
Maliarka všetko nevysloví.
Ešte neuschne jej paleta,
lebo ten obraz musí dohotoviť.

Do galérie zavítalo veľa priaznivcov umenia
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Text a foto: MARIÁN SMONDEK

„O

sobné poznanie Ježiša
teda pozostáva z tohto:
.
považujem ho za môjho Pána a Spasiteľa, inak povedané moje centrum,
môj zmysel, môj dôvod, pre ktorý
žijem, môj cieľ života, moja sláva,
niekto, komu radostne „odovzdávam
všetko“- píše Raniero Cantalamessa
veľký teológ dnešnej doby. Zopakoval
tieto slova za pápežom Benediktom
XVI., ktorý chce pripomenúť nám,
kresťanom to, čo je v našom kresťanskom živote najdôležitejšie - osobné
poznanie Krista. Keď sa pozeráme
na ľudí, vidíme, že niektorí majú ten
intímny vzťah s Kristom, ale sú aj takí,
pre ktorých Kristus je len minulosťou.
Pápež Benedikt XVI. učí o tomto
„osobnom poznaní“ všade, kde prichádza, čo sa mi na ňom veľmi páči.
Nedávno hovoril o tom vo Valencii na
celosvetovom stretnutí rodín.

– som šiel do spoločnosti na Aldergate
Street veľmi neochotne. Ktosi tam čítal
Lutherov predslov k listu k Rimanom. Asi
o trištvrte na deväť, kým on vysvetľoval
zmenu, ktorú Boh robí v srdci prostredníctvom viery v Krista, cítil som sa čudne
rozochvený. Cítil som, že dôverujem
Kristovi, len jemu jedinému vďačím za
vykúpenie; bola mi daná istota, že on vzal
moje hriechy, dokonca moje, a zachránil
ma od zákona hriechu a smrti. Treba
by sa bolo opýtať seba, či som prežil

nych interpretácií. Páčili sa mi nekonečné diskusie o jedinečnosti osoby
a hypostázy Krista v byzantskom
období, moderné výskumy týkajúce
sa psychologických dimenzií osoby...
V istom zmysle som vedel všetko o
osobe Krista. Ale v danom momente
som urobil znepokojujúci objav: áno,
ja som vedel všetko o osobe Krista,
ale nepoznal som Ježiša osobne!
Poznal som teóriu o osobe lepšie
ako samotnú osobu.” Musíme sa aj
my snažiť nielen Krista poznať, čo
je veľmi potrebné, ale poznať Krista
osobne ako brata, Pána a Spasiteľa,
pretože je centrom nášho kresťanského života.

03.09.2006
13.08.2006

22. nedeľa
v cezročnom období
Mk 7,1-8.14-15.21-23

19. nedeľa
v cezročnom období
J 6,41-51
„Vstúpiť do osobného vzťahu s
Ježišom nie je ako vstúpiť do vzťahu s
hocikým, do koho narazíte. Aby to bol
„pravdivý“ vzťah, musí viesť k poznávaniu a prijatiu Ježiša, takým, aký
je, to znamená povedať Pán.” Prijať
Krista do svojho života znamená odovzdať mu všetko. Nenechať nič pre
seba, žiaden okamih vo svojom živote.
Inak nemôžeme povedať „PÁN”.
Ježiš chce vojsť do nášho srdca a naplniť ho svojou prítomnosťou. Občas
my, ľudia malej viery bránime rôzne
„kútiky” našej duše, aby k nim nemal
Ježiš prístup. Keď sa evanjelium berie
seriózne, treba Ježišovi odovzdať
všetko. Inak to nemá zmysel.

20.08.2006
20. nedeľa v
cezročnom období
J 6,51-58
Ľudia rôzne prežívajú stretnutia s Kristom, tak, ako 24. mája
1738 John Wesley, v Londýne:
Večer, – píše vo svojich spomienkach,

tak hlboko niekedy tú pravdu o tom,
že ma Kristus zachránil a vzal moje
hriechy? Až vtedy človek pochopí,
čo je to viera, že je to jeho najväčší
poklad.

27.08.2006
21. nedeľa
v cezročnom období
J 6, 54.60-69
Znova písal Raniero Cantalamessa: „Stále si pripomínam tú chvíľu,
keď sa slova evanjelia stali pre mňa
skutočnou realitou. Počas štúdia Kristológie, som robil veľa výskumov,
ktoré sa týkali pôvodu koncepcie
„osoby“ v teológii, jej deﬁnície a rôz-

Páter Jozef Jancovic písal: ”Jedna
vysokoškoláčka pri rozhovore zvážnela
a spýtala sa ma, či je to naozaj pravda,
že Ježiš mal Máriu Magdalénu za ženu
a mal s ňou deti. Prekvapila ma jej neistota a vážnosť, s akou otázku nastolila
a hoci v hrubých rysoch poznala život
Ježiša z evanjelií, divil som sa nedostatku jej kritického prístupu, ktorý by jej
pomohol odhaliť už skôr túto šíriacu sa
nepravdu o Ježišovi z románu Da Vinciho
kód. Ako to, že ľudia, ktorí bežne v iných
situáciách prejavujú kritický prístup,
stoja v prípade inteligentne ponúknutého blufu bezmocní? Je za tým možno
nedôslednosť moderného človeka, ktorý
niekedy v rezignácii na pravdu stráca
schopnosť kriticky rozlišovať alebo si
dokonca určí, čo si kritiku zasluhuje a čo
nie.” Máme problém s takýmito ľuďmi,
nezriedka našimi veriacimi, keď sa stala
prístupnou kniha a ﬁlm Brauna. Niektorí
pochybovali vo viere, hoci v tomto ﬁlme
a knihe je veľa omylov. Práve Ježiš, s
ktorým máme osobný vzťah, nám dáva
istotu vo viere aj v takýchto momentoch.
Pre tých, ktorí by sa chceli dostať k pravde, je prístupná kniha Odkódovaný Da
Vinciho kód.
Kňaz PAVOL KUBANI
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17.

Dychovka spre-

jún t. r. bol pre
vádza vzácneho
hosťa å
krempašských
gymnazistov významným medzníkom, keďže práve
od tohto dňa sa patrónom ich školy
stal Ján Pavol II. Čestným hosťom
slávnosti bol krakovský metropolita
kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý
od farského kostola sv. Martina ku
školským bránam išiel v spoločnosti nedeckého dekana Mariana
Wanata, krempašského farára
Jacka Wieczorka a richtára Jana
Kalatu a sprevádzala ich domáca
dychovka.
Na školskom dvore sa zhromaždili gymnazisti, učitelia a pozvaní
hostia, ktorí netrpezlivo čakali na kardi- hneď na úvod povedal: - Ospravedlnála. Pred vchodom do gymnázia vzác- ňujem sa za meškanie, tým viac, že sa
neho hosťa privítal chlebom a soľou do školy meškať nepatrí. Pozdravujem
riaditeľ Jan Szenderewicz, krojovaná Krempachy a všetkých účastníkov tejto
delegácia učiteľov a žiakov. Zasa súbor slávnosti z celého okolia. Slávnostnou
Hilaritas, ktorý pôsobí pri gymnáziu, po- eucharistiou si uctíme dnes vášho
zdravil krakovského biskupa piesňou. patróna Jána Pavla II. Hlavným bodom
Neskôr na nádvorí gymnázia kardinál počas svätej omše bolo posvätenie
celebroval spolu s ďalšími kňazmi školskej zástavy, ktorá bola zhotovená
slávnostnú sv. omšu. Kardinál Dziwisz podľa projektu učiteľov z tamojšieho
Tradičné
privítanie
hosťa å
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å Kardinál Dziwisz
medzi Krempašanmi

gymnázia. Na jednej strane je obrys
Svätého Otca Jána Pavla II. na belasom
mariánskom podklade s nápisom: Vy
ste budúcnosťou sveta, a na druhej je
poľský štátny znak a názov gymnázia na
červenom podklade. Po tomto slávnostnom akte zástupcovia rodičov odovzdali
zástavu žiakom, ktorí zložili sľub, že
budú náležíte reprezentovať školu. Po
sv. omši bola odhalená pamiatková
æ Posviacka školskej zástavy

.

Riaditeľ odovzdáva zástavu žiakom

tabuľa zasvätená patrónovi gymnázia.
Súčasne bola otvorená aj pamätná izba
venovaná spomienke Jána Pavla II.,
v ktorej sú zhromaždené listiny, predmety a knihy spojené s patrónom školy.
Pri tejto príležitosti kardinál posvätil aj
novú počítačovú pracovňu. V školskej
knižnici sa hromadia diela Jána Pavla
II. a o Jánovi Pavlovi II., aby každý žiak
mal prístup k učeniu zosnulého pápeža
a jeho životnej púti.
Táto slávnosť bola výsledkom dlhodobejších príprav spojených s osobou
Jána Pavla II. Gymnazisti, učitelia
a rodičia sa na túto chvíľu pripravovali prostredníctvom súťaží, akadémii,
účastí na púťach po stopách Jána Pavla
II. a rozličných podujatí venovaných
pamiatke zosnulého pápeža. Delegácia
gymnazistov spolu s učiteľmi sa vlani
zúčastnila aj pohrebu Jána Pavla II.
na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Boli tiež na púti v Ríme
na Kvetnú nedeľu. Gymnazisti mali možnosť
stretávať sa s osobami,
ktoré boli v blízkosti
Svätého Otca ešte za
jeho života, napr. kňaz
Adam Podbiera, kardinál Stanisław Dziwisz
a ďalší.
Po slávnostnej sv.
omši sa zúčastneným
prihovorili hostia. Priali gymnáziu, aby viedlo
výchovu mladej generácie vo svetle právd,

Počas sv. omše na školskom nádvorí

ktoré hlásal Ján
Pavol II. Neskôr
si všetci prítomní pozreli kultúrny
program, ktorí žiaci
pripravili v spolupráci s učiteľmi.
Po slávnosti
pozvaní hostia mali
možnosť zapísať
sa do pamätnej
knihy a prispieť do
školského fondu.
Neskôr sa stretli na Pamätná tabuľa zasvätená patrónovi školy
spoločnom obede,
pri ktorom bol čas na rozhovory. Tento ktorí sa podieľali na príprave podujatia
čas spríjemnil koncert krempašskej dy- a prispeli na jeho organizáciu.
chovky. Vedenie školy ďakuje všetkým,
Text a foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ

Otvorenie novej počítačovej pracovne
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Otvorenie výstavy Františka Kolkoviča v Jablonke

18. júna t.r. bola v jablonskej klubovni otvorená prvá výstava
jablonského rodáka, maliara a básnika, Františka Kolkoviča. Pri
tejto príležitosti sa vernisáže zúčastnili predsedníčka Úradu pre
Slovákov žijúcich z zahraničí Vilma Prívarová, poradca Úradu
pre Slovákov žijúcich z zahraničí Ľubomír Šišák, veľvyslanec
SR v Poľsku František Ružička, generálny konzul SR v Krakove
Ivan Horský, zástupcovia SSP a iní.
Vo svojom úvodnom príhovore generálny tajomník SSP
Ľudomír Molitoris podotkol, že je to prvá výstava jablonského
rodáka v jeho rodnej obci. – František Kolkovič pôsobí síce celý
život v Pieninách, ale vo svojich obrazoch sa často vracia na
Oravu. Vracia sa späť k svojím rodným koreňom. Možno práve
táto prvá výstava je aj prvým krôčikom k vytvoreniu múzea slovenskej ľudovej kultúry na hornej Orave, o čo sa snažili už aj
predchádzajúce generácie Slovákov žijúce na tomto území.
Pri príležitosti otvorenia výstavy nám niekoľko slov povedal
aj jej autor. – Z Oravy som odišiel dávno, ale na tento kraj som
nikdy nezabudol. Spájajú sa s ním moje zážitky z detstva, keď

VIANOČNÁ POHĽADNICA
3. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica vyhlasuje Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne.
Druhý ročník súťaže bol veľmi úspešný (dostali sme viac ako
2.000 detských prác). Prostredníctvom detskej výtvarnej tvorby by sme
chceli prezentovať vianočné zvykoslovie z rôznych regiónov a pestovať
u všetkých generácií vzťah k estetickým hodnotám.
Témou tohtoročnej súťaže sú Vianoce, vianočné motívy prírodné,
zvykoslovné, biblické a pod.
Výtvarná súťaž je vyhlásená k 1. 9. 2006. Do 5. 12. budú práce
vyhodnotené. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov
a odovzdanie cien, ktoré sa uskutoční v decembri t.r. v Dolnom Kubíne.
Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym
rozmerom formátu A5 (pohľadnica). Jeden autor môže zaslať maximálne dve práce, na základných a základných umeleckých školách
odporúčame urobiť predvýber prác pedagógmi. Prosíme, aby každý
autor na opačnú stranu práce uviedol nasledovné údaje: názov práce;
technika; meno a priezvisko autora; vek autora; adresa autora; názov
školy; meno a priezvisko vyučujúceho.
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som v každodennom spojení s prírodou pozoroval, ako sa mení
a rozvíja táto krásna krajina pod Babou horou. Svoje obrazy
som maľoval popri svojom učiteľskom povolaní, a preto môžem
o sebe povedať, že som patril medzi prázdninových maliarov.
Vo svojej tvorbe používam štyri základné maliarske techniky:
akvarelu, pastel, temperu a olejomaľbu. Okrem toho aj kreslím,
pretože kreslenie považujem za základ maľovania. Mojou najobľúbenejšou témou sú krajinky Oravy, Tatier, Spiša a Pienin.
Na viacerých mojich obrazoch sú zachytené významné slovenské
miesta ako napr. Oravský hrad či Bojnický zámok. Moje prvé
obrazy vznikli ešte v mojich študentských časoch, keď som navštevoval slovenské jablonské lýceum. Maľovanie považujem za
isté splatenie dlhu voči svojej rodnej krajine. Túžbu po nej aj
jej bohatstve veľmi pekne vyjadril Július Lenko, keď povedal:
„Po galériách chodil som a hľadal obrazy, ktoré srdce očaria.
Nikdy však neodniesol som si toľko krás, ako z nášho chotára.“
Preto som rád, že aj vďaka tejto výstave, ktorú otvárame, mám
možnosť vyjadriť svoj vzťah k svojej rodnej oravskej zemi.
Na záver Ľudomír Molitoris predstavil katalóg obrazov Františka Kolkoviča, ktorý vydal vlani Spolok Slovákov v Poľsku.
Všetkým hosťom poďakoval za účasť a pozval ich na prehliadku
výstavy a malé občerstvenie.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK
Výstava pritiahla viacerých hostí

Organizátori súťaže súťažné práce zaslané do súťaže vracajú iba
na vyžiadanie. Zaslaním práce dáva autor práce svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, ako
aj zverejnenie formou propagačných materiálov.
Súťaží sa v troch vekových kategóriách - najmladšia 5 - 6 rokov,
stredná 7 - 11 rokov a najstaršia 12 - 15 rokov. Technika vyhotovenia
práce je ľubovoľná (maľba, kresba, graﬁka, kombinovaná technika
- koláž a pod.)
Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do 25. 11.
2006 na adresu: Oravské osvetové stredisko, Bysterecká 1263/55, 026
01 Dolný Kubín, Slovenská republika. Práce zaslané alebo doručené po
tomto termíne nemusia byť akceptované. Do 5. 12. budú práce vyhodnotené. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie
cien, ktoré sa uskutoční v decembri t.r. v Dolnom Kubíne.
Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú medzinárodnú
odbornú porotu, ktorá po prehodnotení prác udelí v každej vekovej
kategórii 1., 2., a 3. miesto a hodnotné vecné ceny. Porota si vyhradzuje
právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť.
Kontaktná adresa: Oravské osvetové stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, tel., fax: +421 43 5864928,
tel.: +421 43 5864978, e-mail: osvetadk@osvetadk.sk, www.osvetadk.sk
(OOS)

SLOVENSKÁ
POÉZIA V DIVADLE
.

Počas Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku sa v Centre moderného umenia
„Solvay“ uskutočnili tri premiéry divadelných predstavení, ktoré svoj námet čerpali
z modernej slovenskej poetickej a prozaickej tvorby. Režisérom všetkých troch
predstavení bol Batłomiej Piotrowski, ktorý
sa už dlhší čas vo svojich predstaveniach
inšpiruje slovenskou literárnou tvorbou.
Prvé predstavenie – Goobye, blue eyes
– bolo už pre krakovské publikum známe,
pretože jeho prvá verzia bola predstavená
pred vyše rokom v kaviarni Moliere. Predstavenie je zamyslením sa nad večným
ľudským problémom, nad večnou inšpiráciou veľkých tvorcov a umelcov, nad
láskou. V parku na lavičke sa stretá mladý
muž a mladá žena, medzi ktorými vzplanula
láska. Ten blahodárny cit, ktorý zatemňuje
myseľ a svet sa zdá byť omnoho krajší ako
doteraz, mení farby. To čo bolo doteraz
šedé, sa zdá byť farebné. Vzájomná láska
ich spojila. Čas bol ich priateľom, všetko
sa zdalo večné, krásne. Začali bývať spolu.
Ich láska sa čoraz viac rozvíjala. Dni mali
preplnené vlastnými povinnosťami, večery
však patrili im. Boli to ich stretnutia, kde boli
len on a ona. Žiaľ, všetko, čo sa raz začalo,

sa musí skončiť. Nastala kríza a zrazu sa
ukázalo, že ich vzťah je prázdny, už ich nič
nespája. Nastal boj o záchranu lásky, ktorá
utiekla niekam do neznáma. Táto divadelná
dráma, ktorá predstavuje odveký ľudský
problém lásky, je plná zvratových momentov. Plná lásky a šťastia, plná boja a skúšok, ženskej krehkosti a mužskej tvrdosti,
smútku a sklamania. Všetky tieto pocity sa
tiahnu nad dejom, ktorý sa sústreďuje na
život dvoch mladých ľudí.
Druhé predstavenie – Miesta mesta
– takisto dráma, sa odohráva v srdci jedného človeka. Divák má šancu nazrieť do
jeho vnútra, avšak navonok vidí len biedu.
Je to príbeh umelca, ktorý sa zatratil sám
v sebe, hľadá niečo, čo nedokáže nájsť.
Jeho vnútro je preplnené roztržkami.
Vandruje z miesta na miesto a na uliciach
predvádza svoje umenie. Nikto s ním nechodí, je len sám. Jeho jediným priateľom
je bábika Pierrot, malý šašo, ktorého každý
deň opravuje a vylepšuje. Pierrot je preňho
celým svetom, celým životom. Vandrovný
herec, smutný, tragický komediant, ktorý
putuje s červeným kufrom, nesleduje čas,
vo svojom vnútri znenávidel všetkých ľudí,
mesto a okolie. Bojuje proti všetkému. Rozhodol sa, že napriek všetkým ťažkostiam
svoj tragický osud ponesie až do konca
svojho života. Svoju hru hrá, až kým ho
nezastihla neočakávaná smrť.
Tretie predstavenie – Zlosť, ktoré v porovnaní s predošlými zrežíroval Barłomiej
Piotrowski najodvážnejšie, opisuje krízu
človeka, ktorému zanietila myseľ rozkoš
a vášeň. Na javisku sa pred divákom opäť
odohráva dráma dospelého človeka, jazzového hudobníka, ktorý prehral sám zo sebou, stojí nad priepasťou života. Vchádza
do svojho vnútra, kde hľadá samého seba,
vidí svoje chyby, ktoré analyzuje, vracia sa
pomaly späť vo svojom živote, hodnotí ho
a divákovi rozpráva o veciach, ktoré ho
frustrujú. Nedokázal sa vyrovnať so svojimi
erotickými túžbami. Nedokáže si už poradiť

Rodák z Oravského Veselého Viktor Pisarčík vyhlásil na stretnutí
rodu Pisarčíkovcov Goralskú republiku. Ako hovorí - kadečo má dnes
názov Goral - či už syr, šunka, pálenka, čaj, reštaurácia, i vlak... Iba
pravých Goralov nevidno. A tak vlani v novembri založil oficiálne
občianske združenie Obec Goralov. Jeho prvý snem sa konal v Ružomberku 1. júla. Hlavným cieľom združenia je podpora a propagácia
tradičných kultúrnych symbolov slovenských goralských regiónov,
podpora spolupráce medzi slovenskými, českými a poľskými goralskými obcami. Predsedom združenia a zároveň generálbačom
Goralskej republiky sa stal tvorca myšlienky spolupráce Goralov 78ročný Viktor Pisarčík. Možno sa Obec Goralov rozšíri aj za Slovenské
hranice. (lv - Oravec)
***

ani s tým, že čoraz viac ich prahne. Jeho
fantázie ho úplne zamorili, pred očami má
tú svoju originálnu, dokonalú ženu. Ale
či ona je naozaj skutočná, alebo je len
výplodom jeho mysle? Nakoniec prehráva
nielen so sebou, ale aj s ňou – pravdivou
a možno len vymyslenou…
Hlavnou témou všetkých troch predstavení je ľudská dráma, ktorú prežívajú
jednotliví hrdinovia každý deň. Nedokážu
sa vyrovnať so svojimi problémami, nedokážu reálne hodnotiť budúcnosť. Ich život
je ako keby za hmlou. Hľadajú východisko,
ale nie vždy ho dokážu nájsť, prechádzajú
z jednej krízy do druhej. Môžeme si položiť
otázku, prečo slovenskí tvorcovia píšu o
ťažkom osude človeka. Reálny život vždy
patril medzi najväčšie inšpirácie slovenských spisovateľov a básnikov. Inšpiráciou
k predstaveniam boli verše Vlastimila
Kovalčíka a Jána Litváka, moderných slovenských autorov, ktorí sa v nich buntujú
voči reálnej a krutej každodennosti.
Text a foto:
MARIÁN SMONDEK

9. júla t.r. sa v Trstenej konal už 16. ročník medzinárodného festivalu
Trstenská krídlovka. Medzi vystupujúcimi okrem domácich dychoviek
nechýbali ani hostia z poľskej strany. Tentokrát sa predstavili muzikanti
z Malej Lipnice a Sobolowa. (lv - Oravec)
***
16. júl t.r. patril tradičnému oravskému podujatiu Oravské leto.
Program zahájili vystúpenia oravských folklórnych súborov, kapiel, ako
aj sólistov, ktorí už tradične predviedli zaujímavý program. Na podujatie
prišlo veľa divákov, pretože Oravské leto patrí medzi najzaujímavejšie
podujatia na Orave. Tradične sa súťažilo v niekoľkých súťažiach, ktoré
pozorne sledovala porota. Po ich vyhodnotení boli pre divákov pripravené ďalšie zaujímavosti. Zaujímavosťou programu bolo divadelné
predstavenie Kapitán Plusk na Priateľských ostrovoch. Záver podujatia
patril najprv kabaretu Klika, po ktorom si diváci vypočuli koncert Eleni
a nakoniec si z chuťou zatancovali na tanečnej zábave, ktorá trvala dlho
do noci. (OCK)
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Kňaz J. Bednarčík slúžil sv. omšu v šaštínskom chráme
Sedembolestnej Panny Márie
mariánskym kultom je už od najstarších čias spojené
putovanie k mariánskym svätyniam. Putovanie je jednou
z foriem prežívania viery, preto
sa krajania zo Spiša na
začiatku júla t. r. vydali na
púť k patrónke Slovenska
– Sedembolestnej Panne
Márií, ktorá je živo uctievaná v našich obciach.
Pútnici sa šli pokloniť Sedembolestnej, zaniesť jej svoje radosti
a starosti a vyprosiť ďalšie milosti pre seba i celú našu krajanskú
komunitu. Po ceste sme sa zastavili v Rajeckej Lesnej, kde sme sa
pomodlili pred sochou Panny Márie Frivaldskej v bazilike Narodenia
Panny Márie a prezreli si slovenský betlehem, ktorý nás očaril svojou prostotou a krásou. Tvorcom tohto diela je majster Jozef Pekár
z Rajeckých Teplíc, ktorý na ňom pracoval 15 rokov. Betlehem, ako
názov hovorí, zobrazuje narodenie Pána Ježiša v Betleheme, históriu
a život slovenského národa od prijatia kresťanskej viery, ktorú nám
priniesli sv. Cyril a Metod. Zároveň zobrazuje práce a remeslá, ktorými sa voľakedy slovenský ľud zaoberal, jeho národné kroje, zvyky
a spôsob života. Postavy sa hýbu, pracujú a zabávajú. Betlehem má

S

KRAJANSKÁ PÚŤ
DO ŠAŠTÍNA

Spoločný záber pri súsoší sv. Cyrila a Metoda v Nitre
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rozmery 8,5x3x2,5 m. Prvýkrát bol otvorený pri príležitosti návštevy
Jána Pavla II. na Slovensku v roku 2000.
Odtiaľ sme sa pobrali k cieľu našej púte, ktorým bol Šaštín Stráže. Začiatok pútnictva v Šaštíne sa spája s rokom 1564. V tomto
roku Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa
šaštínského panstva, dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. Angelika prosila o
pomoc Sedembolestnú práve pri jej obraze. Sochu uložili k verejnej
úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá tam stojí podnes. Ľud si ju veľmi
uctieval a stalo sa mnoho zázračných uzdravení na tele i na duši.
Preto sa začalo s ich vyšetrovaním. Ostrihomský arcibiskup Imrich
Eszterházy ustanovil vyšetrovaciu komisiu na čele s ostrihomským
kanonikom Jurajom Agnelym, šaštínskym rodákom. Komisia preskúmala 726 zázračných prípadov, ktoré znovu prešetrila komisia v
Bratislave. 10. novembra za účasti mnohých duchovných a 20 tisíc
pútnikov slávnostne vyhlásili sochu za zázračnú a znova ju uložili do
trojhrannej kaplnky. Vtedy sa na tomto mieste slúžila po prvý raz
svätá omša. Sochu zverili do opatery šaštínskemu farárovi Jánovi
Schonovi. V roku 1864 sa konala oslava tristoročného výročia uctievania sochy Sedembolestnej v Šaštíne. Predtým sa dekan Štefan
Hrebíček podujal dostaviť dve veže do terajšej výšky. Kríže na veže
slávnostne vytiahli 26.
júna 1864. A popritom
celý chrám zrenovovali.
8. septembra 1864 sa
konala veľká slávnosť,
pri ktorej ostrihomský
arcibiskup, kardinál Ján
Scitovský, korunoval sochu zlatými korunami, ktoré posvätil pápež Pius IX. Slávnosti sa
zúčastnil veľký počet duchovných a pútnikov. V roku 1987, ktorý
bol zasvätený Márii, baziliku navštívila Matka Tereza z Kalkaty spolu
s arcibiskupom-metropolitom Slovenska Mons. Jánom Sokolom.
Od roku 1990 spravujú baziliku Saleziáni a pod vedením farára-dekana Jána Malženického pokračuje oprava baziliky. Toto mariánske
pútnické miesto každý rok navštevuje veľa domácich i zahraničných
pútnikov. Pravidelným vyvrcholením pútnickej sezóny je veľká púť
na sviatok Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska (15.
septembra).
Vďaka povoleniu správcu baziliky sme sa mohli zúčastniť sv.
omše, ktorú slúžil kňaz Bednarčík. Počas bohoslužby v šaštínPrechádzka Bratislavou s pátrom A. Filipkom, SJ

skom chráme každý z nás predniesol svoje
osobné
prosby, s ktorými prišiel za Sedem.
bolestnou. Po sv. omši nám tamojší farár
v krátkosti porozprával o histórii toho významného pútnického miesta. Povzbudení,
plní nádeje a s požehnaním Sedembolestnej
Panny Márie sme odchádzali zo Šaštína.
Naša púť pokračovala do Bratislavy, kde
sme boli ubytovaní Salézianskom centre v
Dúbravke. Nasledujúci deň sme začali sv.
omšou v kaplnke u jezuitov za účasti pátra
Andreja Filipka, SJ, prorektora Trnavskej
univerzity. Spolu s ním sme sa neskôr vydali
na prehliadku Dómu sv. Martina, jezuitského kostola a bratislavských ulíc. Potom sme
sa stretli s bývalou generálnou konzulkou
SR v Krakove Jankou Burianovou.
Cestou domov sme navštívili starobylé
mesto pod Zoborom - Nitru, kde sme vystúpili na hrad, ktorý je sídlom nitrianskeho
biskupstva a symbolom stability kresťanskej
náuky. Nachádza sa tam katedrála sv.
Emeráma, ktorá je najstarším diecéznym
chrámom na Slovensku. V ňom sú uložené
relikvie svätcov sv. Svorada – Andreja a Beňadika, ktorí sú patrónmi tohto biskupstva.
Súčasťou katedrály je aj románsky kostolík
pochádzajúci z prelomu 11. a 12. storočia.
Spája sa on s prvým kostolom kniežaťa
Pribinu, ktorý posvätil salzburgský arcibiskup Adalrám okolo r. 830. Vďaka žičlivosti
sídelného biskupa sme sa mohli v katedrále
zúčastniť sv. omše, ktorú odbavil kňaz Jozef
Bednarčík. Na spiatočnej ceste z hradu
sme sa zastavili pod hradným mostom
pri súsoší patrónov Slovenska a Európy
sv. Konštantína a sv. Metoda od Ľudmily
Cvengošovej.
Predposlednou zastávkou na našej púti
bolo starobylé mariánske pútnické miesto
Staré Hory. Pútnikov sem priťahuje milostivá socha Panny Márie, ktorá je umiestnená
na hlavnom oltári baziliky Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie. Najväčšia púť sa
tu koná na Turíce a na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie.
Na záver našej cesty sme sa na chvíľu
zastavili v Ružomberku pri Pamätníku Andreja Hlinku, ktorý v rokoch 1941–45 slúžil
ako hrobka Msgr. Andreja Hlinku, osobnosti
slovenských dejín.
Vrátili sme sa do svojich domovov
a pevné dúfame, že modlitba, reflexia
a vzájomná ľudská žičlivosť, kresťanský
optimizmus, ktorý v nás podporila táto púť,
bude pre nás a našich blízkych podporou
v ťažkostiach, zúfalstve a smútku.
Text a foto:
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ

júna 2006
sa v Stredomestskom
kultúrnom stredisku v Krakove konala vernisáž výstavy prác z výtvarnej súťaže Života - Farebný svet
spišských a oravských detí.
Bolo to jedno zo sprievodných podujatí, ktoré
sa uskutočnilo v rámci
XIII. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku.
Vernisáž otvoril riaditeľ Stredomestského kultúrneho strediska (SKS)
Vernisáž otvorili (zľava) J. Paluch, Ľ. Molitoris
v Krakove Janusz Paluch
a J. Špernoga
v spoločnosti podpredsedu Spolku
a šéfredaktora
Života Jána Špernogu a generálneho tajomníka ÚV SSP ných škôl, ktorí sa učili slovenčinu. Avšak
Ľudomíra Molitorisa. Ako povedal riaditeľ onedlho sa ukázalo, že sa postupne rozšírila
SKS, ich poslaním je popularizovať rôzne na celú Oravu a Spiš. Cieľom súťaže bolo
formy umenia, a v tom aj výtvarníctvo. nadviazať kontakt so školskou mládežou
Prejavil ochotu dlhodobejšej spolupráce a podnietiť záujem žiakov o výtvarné umeSKS so Spolkom. Slovo odovzdal Ľ. nie a povzbudiť ich k umeleckému prejavu.
Molitorisovi, ktorý vo svojom príhovore Do každého ročníka súťaže dostávame
poďakoval za možnosť vystavovania det- veľmi veľa prác. Snažíme sa, aby témy boli
ských prác v SKS a zároveň zdôraznil, že zaujímavé a pomerne ľahké na ilustráciu.
je to možnosť, ako navonok prezentovať Návštevníci výstavy môžu vidieť, že naše
schopnosti našich detí, aby sa dostali do deti vidia svet rovnako pestrofarebne ako
povedomia širšej verejnosti. Táto výstava ich krakovskí rovesníci. Medzi súťažiacimi
približuje krakovským milovníkom ume- sa často objavujú mladé talenty, ktoré svoje
nia práce z troch posledných ročníkov prvé umelecké kroky robia práve v našej
súťaže, ktorých témy zneli: O čom snívajú súťaži. Nezriedka niektorí z nich neskôr
deti?, Moje obľúbené zvieratko a Kostoly pokračujú vo vzdelávaní na umeleckých
Spiša a Oravy. K tejto výstave bol vydaný školách.
Na záver vernisáž spríjemnil koncert
aj katalóg prác, v ktorom nájdeme viac
detských prác ako bolo prezentovaných na Jerzeho Michała Bożyka, predsedu MS
výstave. Šéfredaktor Života Ján Špernoga SSP v Krakove, ktorý zahral a zaspieval
pripomenul prítomným, že táto súťaž má niekoľko slovenských a vlastných skladieb
dlhoročnú tradíciu a od začiatku sa tešila o. i. Rodný môj kraj. Tohto podujatia sa
veľkému záujmu zo strany žiakov. Keď zúčastnil aj televízny štáb na čele s redakvznikala bola adresovaná žiakom základ- torom Krzystofom Krzyżanowskim. (ak)
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Po stopách minulosti

N

a pôvodné glaciálne jazero v
južnom chotári obce Pekelník
zaútočila flóra a po tisícročiach
zarastania
rašelinníkmi a trsťou
.
pripravila pôdu pre vyššie rastlinstvo, neskôr
pre polokríky, kríky a sosnový porast. Pred
411 rokmi sa tu usadili valasi. Ukrojili z lesa
pre potrebu dreva na stavby, na kúrenie, na
náradie. Klčovaním lesa a odvodňovaním
rašeliniska získavali potrebné pastviny, ktoré
postupne premieňali na ornú pôdu.
Okrem už dvoch spomínaných činiteľov
– flóry a človeka, do tejto lokality rušivo
zasahuje živel, ničivá veterná smršť, ľudovo
nazvaná vír (poviher, smok, smocy ogón).
Tento si lokalita rašeliniska (puścizny – torfowiska)
vytvára sama ako bič na
seba. Ideálne podmienky
na vznik má obyčajne za
bezvetria, pri bezoblačnej oblohe v horúcich
letných dňoch, najčastejšie koncom leta a poobede. Vtedy plytká voda v jazere a neskôr v
rašelinisku aj zásluhou vodou nasatých rašelinníkov intenzívne pohlcuje slnečné žiarenie
a zohrieva sa vysoko nad 30° C. Teplý vzduch
nad touto lokalitou nasáva veľké množstvo
energie – vyparujúcej sa vody. „Bublina“
(masa) teplého, vodnou parou nasýteného
vzduchu z rašeliniska sa odpojí a smeruje do
oblasti nižšieho tlaku. Obyčajne k dunajeckej,
alebo k jablonskej Sošline. (Dávnejšie k bývalej lesnej lokalite Džik a Bor). V tých miestach
postup teplého a vodou nasýteného vzduchu
zastavuje a jeho ďalší pohyb usmerňuje chladnejší a ťažší vzduch z lesa, ktorý sa čiastočne
vkliní pod teplú masu vzduchu a vytláča ju
dohora. Teplý vzduch pri kontakte s chladnejším vzduchom prudkým stúpaním do výšky
sa rýchlo ochladzuje. Vodná para kondenzuje
na vodu. Energia uvoľnená touto rýchlou premenou môže dosiahnuť často vyššie hodnoty
ako vyrobia všetky elektrárne na svete (často
i vyše milióna megawattov). Ľavotočivo
roztáča okolitý vzduch okolo svojho stredu
- „oka“ rýchlosťou vysoko prevyšujúcou 100
km/hod. Pri tom môže strhnúť ďalšie masy
teplého a vodnou parou nasýteného vzduchu
z rašeliniska. Vtedy nadobúda ničivú silu.
Špirálovito točiace, stúpajúce a okrajom lesa
postupujúce monštrum plné energie vysáva z
rašeliniska vodu, rašelinníky, kríky, láme sosny, alebo ich vytrháva aj s koreňmi a odnáša.
V miestach postupu zanecháva po sebe spúšť v
podobe vyhĺbenej ryhy a roztriešteného dreva.
Ak stratí prísun energie, teplého a nasýteného
vzduchu, spomaľuje postup. Svoj „základ“
vody, hliny, dreva, flóry a často aj fauny
zhadzuje v mieste zastavenia a doznievania.
Silnejší vír človek zaznamená. Upozorňuje
na seba hvízdaním rotujúceho vzduchu a
treskotom lámaného dreva, ktoré počuť na

vzdialenosť viacerých kilometrov. Vidieť
ho v tvare obráteného lievika tmavej farby s
množstvom nasatého materiálu vystupujúceho
do výšky. Dlho po doznení víru je cítiť ďaleko
po okolí zápach rašeliny a vo vzduchu vidieť
unášané machorasty a ihličie.
V 20. storočí v 1939. roku bol pozorovaný takýto vír prechádzajúci pozdĺž
Sošliny a potom popri ceste smeroval na
dunajecký chotár. Bolo vidieť okrem iného
aj ulomený vrcholec (kiecke) sosny rastúcej
pri ceste, ktorý odnášal vír. (Sosna neskôr
nahradila ulomenú časť troma vrcholcami
utvorenými z konárov. Ale aj tieto vrcholce
boli neskoršími vírmi poškodené.) Víry,

ne nikto nezaznamenáva. Na ústne podanie
sa však rýchlo zabúda. Tragédie zapríčinené
vzdušnými anomáliami človek zaznamenáva
spomínanými kaplnkami. Nové generácie
však nepoznajú dôvod sústredenia viacerých
krížov a kaplniek v tomto mieste a s pokračujúcimi nešťastiami pribúdajú ďalšie kríže.
Vzdušné víry (smoce ogóny) sa však aj samé
zapísali do kroniky tejto lokality aj iným,
dosiaľ nezmazateľným písmom – stopami,
ktoré po sebe zanechali. Neuviedli však
dátum. Ten možno predpokladať.
Na začiatku pastvín Boru z rale Kráľovej
na raľu Zepkovú až k Vrchovine (Viyrhovine) sa ťahala prehĺbenina o rozmeroch
cca 50 x 400 metrov. Bola
vyplnená vodou a čiastočne
zarastená trávou, ale ešte
stále hlboká okolo dvoch
metrov. Je predpoklad, že
tesne pred ňou bol les. Postupujúce víry z rašeliniska, ktoré v týchto miestach v minulosti
často vrcholili, vyhlbovali uvedenú lokalitu
vysávaním zeminy a ukladali ju na začiatku
lesa, dnes už ornej pôdy.
Na Rokickej rali v lokalite dolovania
rašeliny a v priľahlom lese Sošlina (Kśiyndzy
las) je pomerne hlboká niekoľko hektárová
preliačina. Víry, ktoré tu nadobúdali svoju
ničivú silu, po stáročia vysávali zeminu na
konci rašeliniska aj v Sošline a ukladali ju aj
v priľahlých častiach chotára obce Jablonka
(Dzikie). Potvrdením uvádzaných predpokladov nech je skutočnosť, že po zarastení
pôvodného jazera rašelinníkmi a trsťou vytvorila sa rovinatá plocha južného chotára
obce, bez prehĺbenín, s miernym sklonom
k miestam odtoku vody. Každé vybočenie
z tejto zákonitosti znamená násilný zásah
človeka, alebo zásah prírodných živlov.
Z ústneho podania sa zachovala udalosť,
že v minulom storočí vír z dunajeckej cesty
uchytil tri ženy a odniesol ich k Odrowążu,
k osade Zory. Iný vír preniesol cez Čierny
potok voz so senom a majiteľ dopadol na
sosnu, kde ho doštípali osy, s následnou
imobilitou. Ďalší vír polámal po ceste ťahaný
voz a zabil koňa.
Uvedený príspevok nie je vedecké štúdium týchto anomálii. Vieme o nich veľmi
málo. Je len spomienkou na najvzácnejšie
mladé roky života, spomienkou na nevšedné
udalosti v nich, ktoré sa dieťaťu uchovali v
pamäti a v kmeťovskom veku sa vybavujú a
dedukujú. Spomienky môžu byť nápomocné
na racionálny pohľad na víry, na potrebu upozorňovať na ne a zaznamenávať ich v kronike
pre budúce pokolenie. Človek ich neovládne
a neovplyvní, ale poznaním ich zákonitosti,
miesta a času vzniku, sa môže vystríhať ich
prekvapivej titanskej energii a ničivej sile.
Vladislav Hoľa

VETERNÉ SMRŠTE
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ktoré vznikajú nad rašeliniskom prechádzajú
rozhraním chotárov a končia obyčajne pri
ceste, kde sú západným vetrom, či vánkom
unášané pozdĺž cesty smerom k Čiernemu
Dunajcu. Aké škody, koľko obetí na ľudských
životoch v týchto miestach vír napáchal,
možno predpokladať z viacerých kaplniek
umiestnených na tejto sosne. Koľko ich bolo,
keď nie každú tragédiu človek zaznamenal
postavením kaplnky, či kríža? V roku 1994
vír nasmeroval z cesty idúce auto slovenského občana z Liptovského Mikuláša. Na
pamiatku zabitej manželke postavil kaplnku
v lokalite nazvanej „Za lasem przi krzizu“.
Nie každý vír podľa jeho intenzity je vidieť.
Aj slabšie, neviditeľné víry, ale v určitých
intervaloch, často počas celého dňa tvoriace
sa, stačia na kolíziu. Vodiči ich pociťujú
ako vytláčanie, vynášanie auta z cesty, ako
„neposlúchanie“ vozidla na zásah volantom.
Haváriu si nevedia vysvetliť ani tí, čo sa
ocitli s autom mimo cesty práve pričinením
tohto naoko neviditeľného víru. Stačí malé
„cucnutie“ – nasatie víriacim vzduchom a
pootočené, neovládateľné auto, bez zavinenia
vodiča sa nájde mimo cesty. Je nešťastím,
ak človek väčšou rýchlosťou vbehne priamo
do „pažeráka“ takejto rotujúcej obludy.
Vodiči si svojsky vysvetľujú zlé skúsenosti
z týchto miest. Pokladajú ich za nebezpečné
v domnienke, že v podzemí je železná ruda.
Iní tvrdia, že sú tam zlomové vrstvy pôdy,
spodná voda a podobne – skrátka patogénne
miesta. Dopravná polícia by mohla obmedziť
havárie áut a tragédie mnohých ľudí v tejto
lokalite osvetou a postavením varovných
dopravných značiek (bočný vietor, vír).
Tieto by upozorňovali vodičov na vzdušné
anomálie s odporúčaním zníženia rýchlosti
a opatrnosti.
Vyčíňanie živlov, ktoré majú v rašelinisku ideálne podmienky na svoj vznik, písom-

.

U nos v Jurgovje, pod gorami še dobrze zije, kje v zimje przykurzy,
przymroži a zašvjyči slonceko, to na šnjegu pelno gviojzdeckog, latym
na polak pelno kvjoteckog, na vjesne še ladňe želyni, a v ješyňi še pjykňe
cyrvjyňi. Kje clovjiek zdrovy i mo cyste sumjyňe to še dobrze zije. To ňe ze
jus nadesla ješyň zivota, bo jak švjenty Pavol napisol: - Ani oko ňevidžialo,
ani ucho ňeslysalo, co Pan Bog zgotuvol tym co go milujom.
Takto pekne o meniacich sa farbách prírody a ľudského života
napísala krajanka Helena Čongvová z Jurgova. Báseň venovala svojej
svokre pri príležitosti jej deväťdesiatich narodenín. Bolo to dávnejšie,
ako hovorí autorka, ale slová sú aktuálne aj dnes. Veľmi dobre si
spomína, akú radosť spravila týmto veršovaným prianím svojej svokre,
lebo to vtedy vyjadril jej dobrosrdečný výraz tváre.

H. Čongvová (zľava) spolu
s A. Bigosovou, J. Vojtasom
a M. Haniaczykom

Helena má sedemdesiatšesť rokov. Svoj život prežila v rodnej
obci, kde sa v roku 1953 vydala za Andreja Čongvu. Spoločne vychovali dve deti: Andreja a Margitu. Deti vyrástli a založili si vlastné rodiny,
ale Helenu často navštevujú a ona sa zasa stará o štyroch vnukov.
V minulosti pracovala pre „Cepeliu“. Tkala pokrovce a prikrývky.
Medzi jej záujmy patrí príroda, a zvlášť okrasné kvety v domácnosti
a v záhradke. Na oknách v izbách má pekné muškáty, ktoré odjakživa
pestuje a mnohí jej ich závidia, keďže sú veľmi pekné.
Helena spolu s manželom Andrejom gazdovala, a ako hovorí,
táto práca na gazdovstve bola pre ňu zdrojom potešenia a radosti.
Veľmi rada pozorovala prírodu, ako mení svoj kabát, ako v nej prirodzeným spôsobom, ale súčasne systematicky prebiehajú rôzne
zmeny a procesy. Ako hovorí, keď sa zahľadela na vysoké tatranské
štíty dvíhajúce sa nad Jurgovom, mala pocit bezpečia a istoty. Zároveň to bol zdroj jej básnenia, ktoré bolo pre ňu prirodzené. Námety
čerpala z krásnej tatranskej prírody a každodenného života. Rýmy sa
tvorili akoby samé od seba a ona im dávala len nárečovú podobu.
Nevenovala tomu nikdy väčšiu pozornosť. Viaceré básne a príhovory
písala príležitostne.
Ako nám prezradila, má ešte jednu veľkú záľubu, ktorej venovala veľa času a síl - je ňou folklór. Od najmladších rokov pozorne
sledovala dievčatá a ženy, ktoré sa obliekali do krojov na dôležité
obecné sviatky. Keď vyrástla, pri každej príležitosti sa obliekala
do jurgovského kroja, v ktorom chodila na rôzne prezentácie
a podujatia aj mimo obce. Helenina láska k folklóru sa realizovala
aj jej činnosťou v jurgovskom súbore. Helena patrí totiž medzi
zakladateľov spišskej časti súboru Malé Podhalie. Vystupovala
s ním na mnohých javiskách doma i v zahraničí. Podľa nej je
veľmi dôležité tradovať ľudovú kultúru, aby mladá generácia
spoznávala tradície a folklór svojej obce. Je to prostriedok, ako
zaujať mladého človeka a vznietiť v ňom lásku k prostrediu,
z ktorého pochádza. Počas Heleninej činnosti v súbore sa
vystriedali mnohé generácie Jurgovčanov, ktorí sa vždy živo
zaujímali o tradície a zvyky, ktoré boli v ich obci. Aj keď
Helene už zdravie neslúži ako voľakedy, ale naďalej sa živo
zaujíma o činnosť súboru. Na hody a iné obecné slávnosti
sa naďalej oblieka do kroja, veď, ako hovorí, je to jej najkrajšie
oblečenie. Škoda, že mladí ľudia nekladú na to taký dôraz, ako
staršia generácia.
Helene prajeme veľa zdravia, úsmevu na tvári a nech tatranské
okolie bude naďalej jej tvorivou múzou.
AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ
Foto: archív H. Čongvovej

KRÁTKO ZO SPIŠA
11. júna t. r. na sviatok Najsvätejšej Trojice boli v Čiernej
Hore od Jurgova hody. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila procesia po sv. omši, ktorej ozdobou sú vždy krojované dievčatá
(na snímke).
* * *
V júni t. r. kacvínsku farnosť navštívil kardinál Stanisław
Dziwisz, ktorý sa zúčastnil na bohoslužbách, hlásal božie
slovo, posvätil novú kaplnku bl. kňaza Stanka a udelil tamojšej
mládeži sviatosť birmovania.
* * *
Prednedávnom oslávili 43. výročie sobáša Anna a Štefan Mušovci z Novej Belej, k čomu im srdečné blahoželáme a prajeme
veľa zdravia, porozumenia, lásky a šťastia v rodinnom kruhu.
* * *

V poslednú júlovú nedeľu sa v jurgovskom amfiteátri
uskutočnil štvrtý ročník Dňa poľovníka, ktorý je cyklickým
podujatím v rámci letných podujatí organizovaných gminou
Bukowina Tatrzańska. Všetci záujemcovia o poľovnícke tradície mali možnosť zúčastniť sa nielen poľovníckych pretekov,
ale aj pochutiť si na miestnych špecialitách, ako aj navštíviť
stánky s poľovníckym náradím. (ak)
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Podujatie otváral Jozef Čongva spolu
s Vilmou Prívarovou a Ľudomírom
Molitorisom

Moderátorky podujatia Agáta Klukošovská a Iwona Litviaková

Z

ačiatok leta už 13 rokov patrí na
Orave a na Spiši slovenskej kultúre. Tak tomu bolo aj tento rok.
18. júna sa zišli v amfiteátri pri
futbalovom ihrisku v Jablonke priaznivci
slovenskej a oravskej kultúry, pretože sa tu
konal už 13. ročník Dní slovenskej kultúry
v Malopoľsku. Čakal na nich bohatý umelecký program preplnený vystúpeniami
oravských a spišských súborov.
Po sviatočnom obede a krátkom popoludňajšom oddychu začali k amfiteátru
prichádzať prví diváci. Netrvalo dlho a už
boli zaplnené skoro všetky miesta na sedenie. Prichádzajúcich hostí vítali melódie
v podaní podvlčianskej dychovky. Podujatie otvorilo vystúpenie FS Oravan Senior
z Nižnej. Folklórny súbor po dvadsiatich
rokoch opäť pokračuje vo svojej činnosti

a už štyri roky sa zúčastňuje rôznych podujatí, na ktorých v rámci svojho repertoáru
predstavuje folklórne tradície z rôznych
kútov Slovenska. Na úvod sa hosťom
predstavili Trávnicami z Nižnej. Podujatie oficiálne otvoril predseda SSP Jozef
Čongva spolu s generálnym tajomníkom
ÚV SSP Ľudomírom Molitorisom a predsedníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v
zahraničí Vilmou Prívarovou. Okrem nich
sa na podujatie zišlo viacero významných
hostí – generálny konzul SR v Krakove
Ivan Horský, poradca Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí Ľubomír Šišák, riaditeľka Odboru kultúry Vyššieho územného
celku v Žiline Angelika Fogašová, riaditeľ
Oravského osvetového strediska v Dolnom
Kubíne Miroslav Žabenský – spoluorganizátor Dní slovenskej kultúry na Orave,
bývala riaditeľka OOC v Dolnom Kubíne
Oľga Žabenská, riaditeľ „Cepélie“ v Krakove Jozef Spišiak, vojt gminy Jablonka

Julian Stopka spolu s manželkou Anielou,
riaditeľkou Všeobecnovzdelávacieho
lýcea v Jablonke, tajomníčka Gminného
úradu v Jablonke Bożena Jarosz, riaditeľka
Oravského etnografického múzea v Hornej
Zubrici Emilia Rutkowska, podpredsedovia SSP Dominik Surma a František
Harkabuz, predsedovia OV SSP na Orave
a na Spiši Genovéva Prilinská a František
Mlynarčík a iní.
Program tohoročných Dní slovenskej
kultúry v Jablonke bol naozaj bohatý. Na
scéne sa vystriedalo veľa súborov, ktoré
predviedli svoje umenie. Po úvodnom
príhovore sa na scéne objavil opäť FS
Oravan, ktorý tento raz predviedol Oravské
tance. Súbor vystupoval počas programu
ešte niekoľkokrát, a zo svojho repertoáru
predviedol ešte terchovské, a horehronské tance, a tiež tance zo Suchej Hory a
Nižnej. Dvakrát sa samostatne predstavila
kapela FS Oravan s oravskými a slovenskými piesňami. Milým spestrením bolo
vystúpenie malej Anežky, ktorá všetkým
zaspievala o. i. Sedemdesiat sukien mala
a ešte sa nevydala… a pritom podotkla,
že ona má len jednu sukňu a chcú ju až
za Viedňu.
Z pomedzi ďalších slovenských účinkujúcich sa predstavila kapela Kurtulík
band z Námestova, ktorá už niekoľkokrát vystupovala na našich podujatiach.
Tentoraz sa predstavila so skladbou
Rondo Veneciano, ktorú prezentovala
na 9. festivale rodinnej hudby v Tczewe,
a s ľudovými skladbami Hej, sokoly a Nad
Očovou. Tradíciou sa už stali vystúpenia
dievčenskej skupiny moderného tanca
Daisy, ktorá vznikla pri ZUŠ v Trstenej
v roku 2003. Venuje sa rôznym druhom
tanca. Odvtedy vystupovala na mnohých
podujatiach a získala aj niekoľko ocenení. Skupinu vedie Mirka Jarolínova
a tentoraz sa nám dievčatá predstavili
s tancami Mambo, Dark month a Jsme
parta správna.
Zo Slovenska na naše podujatie
pricestoval ešte FS Rabčičanka spolu s

Na vystúpenie sa pripravuje dychovka z Podvlka
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Slovenský folklór zaujal mnohých

ľudovou hudbou Rovňan z Rabčíc. Vo
svojom programe nám predstavili slovenské ľudové piesne. Tento súbor sa môže
pochváliť svojou dlhou históriou, pretože
existuje už vyše 30 rokov a doteraz účinkoval na mnohých podujatiach. Vedúcou
súboru je Valéria Baláková.
Samozrejme, že na podujatí nemohli
chýbať naše súbory, kapely a dychovky.
So spevom a tancom prišli na scénu
Kumoratky, ktoré ukázali divákom, ako
sa na Orave tancuje a aké krásne devy
tu vyrastajú. A že na Orave je aj kopec
zábavy, to nám potvrdil divadelný súbor
Ondrejko v predstavení Ako schudnúť
v podaní manželov Genovévy a Eduarda
Prilinských. Nejedno dievča pozorne
načúvalo, či nezačuje náhodou nejaký
zázračný recept, ktorý by jej pomohol
udržať líniu.
Hudobný talent prechádza na Orave
z generácie na generáciu. O tom sme sa
mohli presvedčiť počas vystúpenia kapely
heligonkárov z Harkabuza. Spolu so starým
otcom hrali jeho dvaja vnuci. A veru starootcovská škola je dobrá, pretože dokázali
zahrať každú melódiu, aj tú rýchlejšiu, ale
aj tú ťahavejšiu, a svojou hudbou presvedčili
divákov, že na Orave je naozaj dobre.
Rezká nôta heligonkárov
z Harkabuza

Úsmev na tvári divákov vyčaril Divadelný
súbor Ondrejko

Zahanbiť sa nedala ani dychovka
z Podvlka, pre ktorú nebol problém zahrať súbory, ktoré po svojich
známe svetové skladby a ani ľudové pies- vystúpeniach preniesli
ne. Ich vystúpenia patria medzi obľúbené svoje nástroje bližšie
body programu a nebolo tomu ináč ani k stanu s občerstveteraz, pretože ich diváci svojím potleskom ním, kde sa spojili
do jednej veľkej kanechceli vôbec pustiť zo scény.
Spomedzi Oravských kapiel sa na na- pely a ich hudba sa
šom podujatí predstavila ešte ľudová hud- niesla ďaleko za hraniba Ludwika Młynarczyka z Kýčor, ktorá ce jablonského chotázahrala a zaspievala niekoľko oravských ra. Keď sa hudobníci
piesní. Zaujímavosťou ich vystúpenia trošku unavili, úlohu
bolo to, že si ich primáš na chvíľu vyme- zabávača prevzala na
nil husličky sa lístok, na ktorom vykúzlil seba hudobná skupina
Kométa z Jablonky,
viacero známych melódii.
Na Orave nechýbal ani FS Spiš pod ktorá hrala do tanca
vedením Jozefa Majerčáka. Malí Belania dlho do noci.
Deň slovenskej
trošku podrástli a tak pomalinky nahradzujú
dospelých členov FS, ktorí sa medzičasom kultúry v Jablonke
rozutekali po svete. Pred svojimi staršími sa vydaril, ľudia sa
kamarátmi sa istotne nedajú zahanbiť. Rad do sýtosti vybavili
spišských a slovenských piesní a tancov za- a istotne odchádzali
Malá Anežka
tancovali a zaspievali naozaj pekne a pritom s nádejou, že budúci
z FS Oravan
ročník bude na takej
im radostný úsmev neschádzal z tváre.
Treba pochváliť aj kacvínsku mládež- úrovni ako tohoročný.
Text a foto:
nícku dychovku, pretože hrajú čoraz lepMARIÁN SMONDEK
šie. Za to patrí veľká vďaka predovšetkým
kapelníkovi Stanisławovi Wojtaszkovi.
Na podujatí zahrali
Spišské tance v podaní FS Spiš
niekoľko slovenských a spišských
ľudoviek, ako aj
náročné pochody.
Za svoje vystúpenia zožali veľký
potlesk.
Záver podujatia patril
zábave. Najskôr sa o ňu
postarali
vystupujúce ľudové
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XIII. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku

.

Knižné dary od Matice slovenskej z L. Mikuláša
Podujatie otvára Ľ. Molitoris

Moderátorka M. Pacigová

Tradovanie slovenskej spišskej a oravskej kultúry
– zvykov, obradov a tradícií – je povinnosťou každého
Spišiaka a Oravca. Vďaka tomu sa môže mladá generácia oboznámiť s dedičstvom svojich otcov. Práve
s touto myšlienkou vznikalo pred trinástymi rokmi
podujatie Dni slovenskej kultúry na Orave a Spiši.
Dnes je to už cyklické podujatie Spolku Slovákov
v Poľsku.
Tento raz sa v dňoch 18.-29. júna 2006 uskutočnil
už XIII. ročník Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
- na Orave, Spiši a v Krakove - v spolupráci s Oravským osvetovým strediskom z Dolného Kubína,
divadlom Off Teatr a KTO. Podujatie sa uskutočnilo
za ﬁnančnej podpory Ministerstva vnútra a administrácie Poľskej republiky.

Krempašské publikum. Spredu čestní hostia

V KREMPACHOCH
25. júna 2006 sa v Krempachoch konala prehliadka slovenského a spišského folklóru. Nedeľňajšie slnečné popoludnie
zhromaždilo v krempašskom amfiteátri veľké množstvo divákov, ktorí netrpezlivo čakali na prvé vystúpenia. Zhromaždených privítala konferencierka Monika Pacigová. Medzi vzácnymi hosťami boli o. i. konzul SR v Krakove Marek Lisánsky,
pracovníčka Odboru pre národnostné menšiny z Ministerstva
vnútra a administrácie PR Agata Żydanowicz, riaditeľ Domu
Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši Ladislav Draba,
predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej vo Važci
Mgr. Margita Hybenová, podpredseda MO MS vo Važci
a vedúci FS Važec MUDr. Michala Kapasný, čestný
predseda Spolku Ján Molitoris s manželkou, podpredseda
Spolku Dominik Surma s manželkou, generálny tajomník ÚV
SSP Ľudomír Molitoris, čestný predseda OV SSP na Spiši
František Kurnát, predseda OV SPP na Spiši František
Mlynarčík, riaditeľ vydavateľstva Kubko Goral Ján Kubaň, riaditeľ gymnázia Jána Pavla II. v Krempachoch
Jan Szenderewicz, riaditeľka ZŠ v Krempachoch Lidia
Kamońová, miestny farár Jacek Wieczorek, kňaz Jozef
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Hrá mládežnícka dychovka z Kacvína

Moderné tance v podaní skupiny Fenix

Bednarčík, predseda MS SSP v Krempachoch Ján Petrášek,
richtár
Krempách Jan Kalata s manželkou, redakcia Život a
.
ďalší. Neskôr sa divákom prihovoril generálny tajomník ÚV SSP
Ľudomír Molitoris, ktorý hovoril o. i. o činnosti Spolku, vydavateľských aktivitách a zároveň poďakoval hosťujúcim súborom
za svieži vánok slovenského folklóru v našich obciach.
Ako prvý umelecký program začal domáci súbor Zelený javor,
ktorý predviedol ukážku spevu a tancov z dvoch regiónov Slovenska - Horehronia a Šariša. Krempašský súbor existuje už sedemnásť rokov a skoro na každé vystúpenie prichádza s niečím novým,
čo publikum vždy poteší. Vedúcou súboru je Mária Wnęková.
Po nich sa divákom predstavil hosťujúci súbor Važec z Važca zo
Slovenska. Divákov pozdravili slovenskými pesničkami a publiku
sa prihovoril riaditeľ Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
Ladislav Draba, ktorý povedal o. i. – Chcel by som z tohto miesta
poďakovať Spolku Slovákov v Poľsku, ako aj všetkým miestnym odborom Matice slovenskej, či je to už v Krempachoch alebo v iných
mestách a dedinách za prácu, ktorú vykonávate na udržiavanie
tradícií našich otcov a materí a zveľaďovanie slovenskej myšlienky
vôbec. Chcem vysloviť presvedčenie, že táto naša návšteva nebola
ani prvá a ani posledná, ale že dá podnet pre širšiu a dlhodobejšiu
spoluprácu. Želám všetkým, aby odchádzali z tohto podujatia
spokojní a plní pekných zážitkov a nových predsavzatí. Pri tejto
príležitosti hostia odovzdali slovenské knihy, noviny, časopisy
a materiály pre miestnu skupinu Spolku v Krempachoch.
FS Važec pôsobí od roku 1921. Prezentuje zvyky a tradície
svojho regiónu a zúčastňuje sa na mnohých podujatiach doma
i v zahraničí. Pripravuje viaceré kultúrne podujatia, napr. z
iniciatívy MO Matice slovenskej vzniklo podujatie Otváranie
studničky vo važeckom chotári, ktorého programovú náplň tvorí
FS Važec. Vedúcim súboru je už takmer päťdesiat rokov MUDr.
Michal Kapasný. Súbor počas dlhoročného pôsobenia získal
viaceré vyznamenania. V Poľsku vystupoval už veľakrát a veľmi
rád prišiel medzi Slovákov žijúcich na Spiši. Súbor má spevácku,
tanečnú a hudobnú zložku. Ľudová hudba sú to predovšetkým
píšťaly a fujary, ktoré sú typické pre slovenskú horskú kultúru.
FS Važec si vychováva aj detský dorast, ktorý v minulosti mala
na starosti Mgr. Margita Hybenová. Deti navštevujú základné
umelecké školy, čo je predpokladom dobrej prípravy pre činnosť
súboru. Važecký súbor vystriedal FS Spiš z Novej Belej pod
vedením Jozefa Majerčáka, ktorý pozná každý v širokom okolí.
Beľania predviedli dievčenský tanec karičku. Potom pokračovali
pásmom slovenských a spišských piesní a tancov. Od tradície
a folklóru sme prešli k tanečnej skupine moderného tanca Fenix,

ktorej vedúcou je Mária Wnęková.
Táto skupina pôsobí len dva roky
a dosiahla viaceré úspechy. Vystupuje na obecných podujatiach, ale i
v širšom okolí. Na tomto podujatí
prezentovali dynamický grécky
a moderný tanec, ako aj rokenrol. Po nich javisko patrilo krempašskej dychovke
pod vedením Františka
Lukáša. Zahrali slovenské ľudové pesničky
a pochody. V tejto
nálade pokračovala aj
mládežnícka dychovka z
Kacvína, ktorá pôsobí
pri Dome slovenskej
kultúry v Kacvíne. Napriek krátkej
činnosti dosiahla už
viaceré úspechy a chodí
na mnohé vystúpenia.
Zahrala slovenské melódie, skočné valčíky, polky
a pochody. Neskôr prišiel pozdraviť publikum hosťujúci folklórny
Slovenské ľudové piesne
súbor Oravan Senior z Nižnej
spieva F. Paciga
zo Slovenska. Súbor má bohatú tradíciu a prezentuje folklór
zo všetkých oblasti Slovenska. Kolektív súboru obnovil svoju
činnosť po dvadsiatich rokoch, v roku 2002. Vedúcim súboru je
Vladimír Malatinka. Krempašskému publiku predviedli spevy
a tance z niekoľkých regiónov Slovenska. Vystúpenie FS Oravan
Senior uzavrela trojročná speváčka Anežka, ktorá s odvahou
a ľahkosťou, ako aj patričnou gestikuláciou zaspievala Sedemdesiat sukien mala, Pila by som, pila a ďalšie. Publikum veľmi
dojala svojim vystúpením, za čo ju odmenilo vrelým potleskom.
Deň slovenskej kultúry v Krempachoch uzavrelo vystúpenie
krajana Františka Pacigu, ktorý zaspieval niekoľko slovenských
ľudových pesničiek s hudobným sprievodom.
Všetko, čo je pekné raz končí, skončili sa aj tohtoročné Dni
slovenskej kultúry. Zanechali v nás milé spomienky. Už dnes
pozývame všetkých na budúce Dni slovenskej kultúry.
Text a foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ

Koncertuje krempašská dychovka
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edel na priedomí, pod
strechou, ktorá bola nad
dverami trochu predĺžená.
.
Pohodlne
sa oprel o prútenú
stolicu a fajčil. Oči mu spočinuli na
urovnanej klietke narúbaného dreva a
potom sa zahľadel cez cestu na kopce
a lesy na obzore.
Nebýval tu dlho. Chalupu kúpil
na jeseň s presvedčením, že sa mu
zíde, až pôjde do dôchodku. Bude tu
stále na čerstvom vzduchu a v prírode. Veď doteraz žil iba svojej práci,
svojej klinike. Tridsať rokov prednášal,
písal učebnice a skriptá, prednášal a
demonštroval na
konferenciách i
sympóziách a operoval. Ale čas letel,
deti odrástli, žena
zomrela a on ošedivel, zostarnul.
Kedysi si povedal: Len čo spoznám, že už začínam starnúť, a to
sa pozná nie podľa rokov, ale podľa
pamäti – nechám to tak. A ten čas
prišiel. Odovzdal kliniku. Prehovárali
ho, aby zostal. Nedal sa. Nechcel,
aby videli, ako starne, ako mu ubúdajú
sily a ako sa mu chvejú ruky. Už štvrtý
mesiac žije tu v pohraničí, neďaleko
okresného mesta, na samote.
Prudko sa rozpršalo. Lialo sa sťa
z kanvy, ani čo by sa obloha roztrhla.
Triešť drobných kvapiek vody dopadala aj na stoličku, na ktorej sedel.
Keď začal duť studený vietor, vstal
a chystal sa dnu, do tepla. Vtedy
zbadal detskú postavičku utekajúcu
od lesa.
– Deduško, môžem sa skryť tu pod
stromom? – prosilo dieťa.
Nepoznal ani, či je to chlapec alebo
dievča, videl len zmáčané a mokré
stvorenie.
– Pravdaže, môžeš. Tam vzadu
sú dvierka. Nie sú zamknuté, stačí do
nich trochu sotiť.
Dieťa vbehlo do záhrady.
– Poď dnu, musíš sa usušiť, – povedal a otvoril dvere.

Bola to vlastne prvá návšteva odvtedy, čo sa sem prisťahoval. Nikto
ho tu nepoznal. Pre nikoho tu nič
neznamenal. Bol iba starým šedivým
dedom.
– Poď ďalej, nestoj v predsieni,
– ponúkal. Teraz už videl, že je to asi
deväťročný chlapec.
– Ako ťa volajú?
– Vladko.
– Posaď sa ku kachliam, – núkal
ho ďalej a priložil do ohňa niekoľko
polienok. – O chvíľu tu bude ako v
saune.
– Čo je to sauna, deduško?

Ján Cimický

pec, stočený do klbka, už spal. Krajec
chleba položil vedľa neho a trochu rozhrabal oheň. Chcel mu ešte pripraviť
teplý čaj.
Na kraj už sadol súmrak. Chlapec
sa prebudil a prekvapene sa pozeral
okolo seba. Dedo si čítal. Priblížil sa k
nemu sťa mačka:
– Deduško, máš to tu pekné! Ty si
bol strojvodcom?
– Nie! Prečo si to myslíš?
– Máš tu veľa pekných obrázkov
a pohľadníc.
– Ach tak! Nie, ja som bol lekár.
– A už si ním nie?
– Ale áno. No
už nepracujem.
– Chlapec sa
zamyslel a o chvíľu
sa vypytoval znova:
– Ty si pracoval
ako lekár v nemocnici?
– V nemocnici,
ako chirurg, Vieš,
ten, čo operuje.
– Už nikdy nebudeš operovať?
– Nikdy... Už som na to veľmi
starý.
– To je škoda. Ja by som to veľmi
chcel vidieť.
– Ale už by si mal ísť domov. Je
neskoro a rodičia ťa budú hľadať.
– Nebudú, deduško. U nás nik nie
je doma. Deduško, a môžem ešte
niekedy prísť za tebou?
– Pravdaže, môžeš.
A tak sa spriatelili. Univerzitný profesor a chlapec, uličník, ktorý v škole
hnevá a má zlý prospech. Keď bolo
pekne, chodili do prírody. Rozprával
mu o všetkom, čo sám poznal.
– Deduško, prišli kolotoče. Poď
tam so mnou.
– Čo by som tam robil, Vladko?
No šiel by si so mnou. Chlapci mi
nechcú veriť, že mám deduška.
Od putovnej strelnice sa niesla
hudba. Ruské koleso stúpalo hore,
kolotoč sa krútil.
– Zveziem sa, – modlikal chlapec,
držiac jednu zo sedačiek kolotoča.

POSLEDNÝ NÁVRAT
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– To je taký veľmi horúci kúpeľ.
Najskôr sa v ňom ľudia poriadne
zohrejú a potom sa vykúpu v studenej vode. Je to zdravé. Veľmi
zdravé...
Bol rád, že sa má s kým pozhovárať. Do krčmy nechodí a nič iné tu nieto. Až teraz tento chlapec. Oslovil ho
deduško... Vlastne sa tomu potešil...
– Čo tu robíš? Si tu sám?...
– Zbieral som kamene. Pozri!
Chlapec sa prehrabáva vo vreckách,
vyťahuje z nich okruhliaky i žabice.
– Pozri! Toto je vyvretá láva. Vieš,
zo sopky.
– Kde si to našiel? – čuduje sa
starec.
– Tam za lesom... Kúsok odtiaľto je
taká kruhová rokľa a tam je veľa rozličných kameňov, – vysvetľuje chlapec.
Naraz starcovi napadlo: – Nemáš
hlad?
– Mám, – priznalo sa dieťa úprimne.
– Tak počkaj, niečo ti prinesiem.
Kým sa vrátil s krajcom chleba
natretým maslom a džemom, chla-

Ozval sa hlas zvonca a všetko
sa. točí. Deti výskajú, pištia. A vtedy
sa to stalo. Ľudia na zemi iba zaregistrovali, že pri plnej rýchlosti sa
odtrhla jedna z retiazok. Vladko letel
vzduchom, narazil na maringotku a
padol. Všetko sa zastavilo. Všetko
bolo zdesené. Nastal zmätok. Chlapec ležal v krvi, bez pohnutia, ako
mŕtvy.
– Preboha, nie je tu lekár? – kričí
žena od kolotoča s vystrašenými
očami.
Starého muža mrazí v chrbte. Nič
nehovorí, pokľakne si k dieťaťu, skúša
mu pulz, dych: Potom zdvihne hlavu.
Jeho hlas znie pevne a rozhodne.
– Auto! Auto a rýchle do nemocnice!
Akési auto sa zastavuje.
Idú plnou rýchlosťou. Dieťa je
stále v bezvedomí. Starec mu dáva
dýchanie z úst do úst. Konečne sú pri
nemocnici.
– Viete takto dýchať? Vystriedajte
ma a ja zariadim, čo treba. A rýchlo,
najrýchlejšie ako len môže, pomáhajúc si palicou, vbieha do nemocničnej
vrátnice.
– Prosím si chirurgiu, kde to je?
– Čo? Chirurgiu? Čo tam máte?
– vypytuje sa neochotne vrátnik.
– Úraz. Zranené dieťa.
– Tak to sem nemôžete. To je len
pre dospelých. S dieťaťom musíte na
detské.
– Ale to je otázka života a smrti. To
musíte prijať. Vrátnik zatvára okienko.
V tej chvíli sa v starom mužovi
niečo pohlo, čosi ho veľmi rozčúlilo.
Prudko uderil palicou do stolíka. Sám
sa nepoznáva.
– Ihneď volajte lekára! – Jeho hlas
sa rozletel tichou chodbou.
– Čo tu kričíte, dedo!
Vtom však z dverí ambulancie
vychádza mladý lekár a prekvapene
pozerá.
– Pán profesor, je to pravda? Ste to
vy? Čo sa stalo? Vy sa už asi na mňa
nepamätáte. Akoby aj. To sú roky, čo
som u vás robil skúšku z chirurgie.

.

Niečo som vtedy nevedel a vy ste si to
po písmenku kreslili odzadu, až som
si to celé prečítal.
O chvíľu previezli chlapca do operačnej sály. Čo teraz? Lekár je sám,
primára kdesi odvolali. A operovať
treba hneď.
Mladý sekundár a profesor na
dôchodku stoja oproti sebe. O živote
chlapca rozhodujú sekundy. Profesor
pozerá na svoje, rezaním a rúbaním
dreva zhrubnuté a trasúce sa ruky. Raz
darmo už je dôchodca. Bojí sa. Vedel
by to ešte? Sekundy však ubiehajú.
Dva páry očí sa stretávajú a profesor
prikývne.
Známy zápach dezinfekcie v predsále, kefa a mydlo, ajatín, rukavice, plášť,
maska, svetlá nad operačným stolom...
A sekundár stojí úctivo bokom.
Má? Musí!
Berie do ruky skalpel. A ruka je
zrazu pevná, poslúcha. Rez, peán,
háky... kúsok po kúsku. Dlhé minúty.
Hodina, dve, tri. Necíti únavu. Spod
zarosených okuliarov pozorne sleduje
tkanivo. Konečne sa môže narovnať a

utrieť si pot z čela. Chlapca odvážajú
na izbu.
Profesor stojí v predsále. Podáva
mladému lekárovi ruku, ktorá sa už
znova jemne chveje.
– Len-len, že som vám stačil, – poznamenáva mladý lekár.
– Kdeže, pán kolega. Roky sú už
tu. Skleróza – a tie ruky. To je už len
pre mladších ...
Opierajúc sa o palicu, vychádza
von. Na mesto už sadol večerný súmrak. Nik ho nepozná, ani on tu nemá
známych. Ktosi ho však predsa len
zastavuje.
– Dedo, čo je s tým chlapcom?
– Už je v poriadku. Pán doktor sa
o neho postaral, o niekoľko týždňov
bude znova behať.
– To je dobre. Ten mladý lekár má
zlaté ruky.
Starec ide kúpiť pomaranče a
potom vykročí k svojmu domčeku. V
duchu si opakuje: návštevy sú v stredu
a v nedeľu...
(Domová pokladnica 1987)

23

Slovensko. vedúcim členom V4. Od 1.
júla 2006 t. r. Slovenská republika prevzala
po Maďarskej republike predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) na obdobie jedného
roka. Slovensko v súvislosti s tým pripravilo
programový dokument na toto obdobie. V
rámci programu sa uvádzajú tri základné
body: tvorba z V4 dynamického regionálneho
fóra v rámci EÚ, posilnenie partnerskej spolupráce v rámci V4 a šírenie informácií o V4
medzi obyvateľmi týchto členských krajín.

* * *
Festival v Detve. Tohtoročný 41. ročník
Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa
uskutočnil v dňoch 7.-9.júla 2006. Zúčastnil
sa ho veľký počet domácich a zahraničných
folkloristov. Tradične nedeľa patrila krajanským súborom a sólistom. V rámci programu Krajanská nedeľa vystúpilo približne
260 účinkujúcich z deviatich krajín sveta.
Mottom tohtoročného vystúpenia Slovákov
zo zahraničia bol úryvok z piesne: Moje milé
rodné mesto / a či niekde milšie jesto. / Kade
chodím, kade kráčam / za sebou si zrak obraciam... Túto jedinečnú príležitosť predstaviť
sa vo vlasti svojich predkov využili folklórne
súbory Limbora z Prahy (Česká republika),
Nádeje z Paríža (Francúzsko), Bratia Banas z
Josipovaca (Chorvátsko), Sálašan z Nadlaku
(Rumunsko), Šarišan z Detroitu, Michigan,
(USA), Šafárik z Nového Sadu (Srbsko),
Morena z Londýna (Veľká Británia), spevácka
skupina Páví krúžok z Pilíša (Maďarsko), ako
aj speváčka a sólistka Mária Zuhanová z New
Jersey (USA). Spolok Slovákov v Poľsku
zastupovala ľudová kapela z Jurgova. Slováci
z celého sveta prichádzajú do Detvy, aby
vzdali hold slovenskému folklóru a predviedli
ukážky z kultúrneho dedičstva, ktoré tradujú
a zveľaďujú vo svojom prostredí. Tento rok
sa na javisku detvianskeho amfiteátra v niekoľkých scénických programov predstavilo
okolo 1500 domácich i zahraničných účinkujúcich. Vystúpenia ľudových súborov detí a
dospelých, ľudových hudieb, profilové programy regiónov, pestrú ponuku scénických a
sprievodných podujatí (ako napr. výstavy,
jarmok tradičných ľudových remesiel, školy
tanca, spontánna ľudová veselica) pozorovalo okolo päťdesiattisíc divákov.

* * *
Remeselnícky festival. V Kežmarku
sa druhý júlový víkend konal medzinárodný
festival Európske ľudové remeslo, ktorý
patrí remeslám, ľudovému umeniu, tancu
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a zábave. Šestnásty ročník organizátori venovali potravinárskemu cechu. Počas troch
dní patrilo historické námestie 150 remeselníkom zo Slovenska i zahraničia a v bohatom
kultúrnom programe vystúpilo viac ako 800
účinkujúcich z vyše 40 súborov a skupín,
z toho 11 zahraničných. Peknou tradíciou
kežmarského festivalu je súťaž Kráľ remesla,
ktorého sa volí podľa toho, ktorý remeselník
od návštevníkov dostane do pokladničky
počas týchto troch dní najviac peňazí. Tento
rok opätovne tento titul získala medovnikárka
Helena Pavlovičová z Bratislavy, ktorá bola
najúspešnejšia aj vlani. Zozbierané finančné
prostriedky zo súťaže poputovali do dvoch
kežmarských rehabilitačných zariadení.

* * *

POZVÁNKA NA SLOVENSKO
Živou pozvánkou na Slovensko boli
krojované dievčatá pri vchode do mestského
úradu v Krakove, kde sa 22. júna t. r. uskutočnila prezentácia Slovenska ako turisticky
zaujímavej krajiny. Toto podujatie usporiadal
Generálny konzulát SR
v Krakove v spolupráci so Slovenskou
agentúrou pre cestovný ruch – zastupiteľstvom v Poľsku
a Mestským úradom
v Krakove. Pozvaní
hostia si mohli vo
vestibule prezrieť turistickú ponuku jednotlivých regiónov
Slovenska, získať
informácie ohľadne
letnej a jesennej sezóny v rekreačných zariadeniach, hoteloch
a na kúpaliskách. Pre
všetkých záujemcov
bolo pripravených
veľa propagačných
materiálov. Jeden zo
stánkov patril Spolku
Slovákov v Poľsku,
ktorý prezentoval
svoju vydavateľskú
činnosť. Záujemcovia
sa mohli dozvedieť
aj mnohé informácie
o činnosti Spolku.
Neskôr Ján Brošňovič

riaditeľ Slovenskej agentúry pre cestovný
ruch v Poľsku pripravil multimediálnu
prezentáciu turistických atrakcií na Slovensku. Rozprával o atraktívnosti jednotlivých
slovenských regiónov a vyzdvihol aj ich
pamätihodnosti. Ako povedal, najväčšej
pozornosti zo strany zahraničných turistov,
a zvlášť Poliakov, sa tešia termálne kúpaliska,
ktorých na Slovensku je veľa. V súčasnosti
tieto zariadenia ponúkajú služby na výbornej
úrovni a sú pripravené realizovať požiadavky
zákazníkov. Slovensko propaguje v Krakove
aj cestovná kancelária Krakov, ktorá oboznámila prítomných so svojou ponukou
zájazdov na Slovensko. V nasledujúcej časti
sa hovorilo o slovenských vinohradníckych
tradíciách a typických slovenských jedlách.
Na záver všetkých zhromaždených pozval
generálny konzul SR v Krakove Ivan Horský
na degustáciu slovenských vín a jedál. Túto
časť podujatia spríjemňovala ľudová kapela
Henricha Šoltýsa z Liptova. Pri poháriku
dobrého slovenského vína a degustácii jedál prebiehali ďalšie neformálne rozhovory.
Takýmto spôsobom sa Slovensko a Slováci
dostávajú do povedomia svojich susedov,
ktorí postupne objavujú krásy Slovenska.
Text a foto: AGÁTA KLUKOŠOVSKÁ

XIII. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku
.

Ľ. Molitoris zahájil prezentáciu knihy I. Bukovčana

Stalo sa tradíciou, že v rámci Dní
slovenskej kultúry je vždy prezentovaný
jeden poľský preklad diela slovenského
autora. Takýmto spôsobom sa popularizujú diela slovenských autorov medzi
poľskými čitateľmi, ktorí majú možnosť
spoznávať slovenskú literatúru, čo aj
viacerí z nich oceňujú.
29. júna t. r. sa v priestoroch Galérie
slovenského umenia v Krakove uskutočnila prezentácia knižného vydania drámy
Ivana Bukovčana Slučka pre dvoch v poľskom preklade, ktorý urobil Bogusław
Sławomir Kunda. Vydavateľom knihy je
Spolok Slovákov v Poľsku.
Táto prezentácia bola súčasne aj
spomienkou na zosnulého prekladateľa
Bogusława Kundu pri príležitosti jeho 15.
výročia úmrtia. Na prezentácií sa stretli
predovšetkým priatelia, známi a spolupracovníci prekladateľa, ktorí si zaspomínali
na jeho prekladateľskú, prozaickú, literárnokritickú a poetickú činnosť. Medzi
pozvanými boli o. i. prof. Jacek Kajtoch
s manželkou, Miro Prochádzka, Beata
Wojciechowska, Jacek Baczyński, prof.
Józef Lipiec, Ewa Dzieża, podpredseda
Spolku a šéfredaktor Ján Špernoga, generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, Jacek Lubart-Krzysica, tajomník
MS SSP v Krakove Marek Ślusarczyk
a ďalší. Prítomní hovorili nielen o Kundovej prekladateľskej činnosti, ale aj o ňom
ako priateľovi a známom. Ako povedal Ľ.
Molitoris, bol to veľký priateľ Spolku Slovákov a podporoval naše snahy. Veľmi rád
prichádzal medzi nás a na naše podujatia.

Zhromaždení počúvajú úryvky drámy

Myšlienka o vydaní drámy I. Bukovčana v knižnej podobe sa zrodila
17. decembra 2005 po premiére hry
Slučka pre dvoch, ktorú režíroval Miro
Prochádzka v divadle KTO. Na prezentácii knihy boli prítomní aj herci, ktorí
vystúpili v inscenácii tejto drámy a pri
tejto príležitosti prečítali zhromaždeným
pár úryvkov z hry. Hra Slučka pre dvoch
rozpráva o problémoch manželského života. Autor čerpal pri tvorbe tejto drámy
zo skutočného príbehu muža, ktorý sa
skrýval v podkroví domu dvadsať rokov
a počúval rádio Slobodná Európa a čakal
pritom na príchod amerických vojakov,
ktorí ho vyslobodia. Hra predstavuje
tematiku deformácie v 50. rokoch 20.
storočia. Poukazuje na možné dôsledky
skrývania sa pred neoprávneným trestným stíhaním.
Ivan Bukovčan žil v rokoch 19211975. Najskôr písal filmové recenzie
a neskôr sa stal dramaturgom. Venoval sa aj literárnej tvorbe v oblasti
prózy, filmovej scenaristiky a drámy, o.
i. Diablova nevesta, Hľadanie v oblakoch,
Pštrosí večierok, Zažeň vlka, Prvý deň
karnevalu, Zvony pre bosých. Jeho
diela sa vyznačujú originálnymi
postrehmi, názornosťou, ale

aj zmyslom pre
konfrontáciu
vyhranených
postojov. Podľa
literárnych kritikov bol dobrým dramaturgom, ktorého si
režiséri veľmi
obľúbili. Písal
o problémoch
súčasného človeka, ktorý stráca svoju
identitu a cíti sa byť obkľúčený. Bukovčan
dokázal tieto črty psychologický prepracovať vo svojich hrách. Pozornosť diváka
priťahujú časté slovné vtipy a paradoxy.
Po prezentácií bol priestor na neformálne rozhovory pri poháriku vína. Rozprávalo sa o Ivanovi Bukovčanovi a jeho
tvorbe, Bogusławovi Kundovi a jeho
životných osudoch atď. Pre každého bol
pripravený výtlačok knihy, ktorú si mohol
zobrať a prečítať vo voľnej chvíli. Pokiaľ
má niekto záujem, môže si pozrieť hru
v divadle KTO, ktorá je v jeho
stálom repertoári. (ak)
Foto:
M. Smondek
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ZASADNUTIE
ÚSTREDNÉHO VÝBORU
18. júna t.r. sa v jablonskej klubovni uskutočnilo stretnutie
predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZZ) Vilmy
Prívarovej so zástupcami ÚV SSP za prítomnosti veľvyslanca SR
v Poľsku Františka Ružičku, generálneho konzula SR v Krakove
Ivana Horského a poradcu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Ľubomíra Šišáka.
Na stretnutí sa rokovalo o pálčivých témach týkajúcich sa
slovenskej menšiny žijúcej v Poľsku ako aj o spolupráci medzi novovytvoreným úradom a Spolkom. Asi najdôležitejšou témou bola
otázka slovenských škôl a vyučovania slovenského jazyka na Spiši
a Orave a s tým súvisiace problémy ako napr. nedostatok učebníc
a učebných pomôcok pre slovenské deti, otázka kurzov slovenského jazyka pre krajanských učiteľov, problematika škôl v prírode na
Slovensku pre krajanské deti či nedôsledný prístup rodičov k výučbe
slovenského jazyka na školách. Pozitívne boli hodnotené letné tábory
na Slovensku pre krajanské deti, ktoré organizuje Spolok v spolupráci
s Akadémiou vzdelávania v Martine.
Dôležitým bodom rozhovorov bolo znenie bilaterálnej školskej zmluvy medzi Slovenskom a Poľskom, ktorá v aktuálnom znení nevyhovuje
krajanským potrebám. Preto sa hľadal spôsob, ako túto situáciu čo
najrýchlejšie vyriešiť, aby krajanské deti nemali problém so zahájením
štúdia na Slovensku. Medzi ďalšie body patrili otázky financovania a získavanie grantov na spolkovú činnosť či výstavba slovenských kultúrnych
centier na Orave a Spiši. V neposlednom rade sa rokovania dotkli taktiež
problematiky slovenských bohoslužieb na Orave a Spiši.
Predsedníčka ÚSZZ Vilma Prívarová informovala členov ÚV
SSP o náplni práce, ktorú prevzal novovytvorený úrad, aké má
kompetencie a možnosti pri riešení krajanských otázok, aká je jeho
úloha. Diskutovalo sa taktiež o spôsobe jak najlepšej spolupráce
medzi úradom a naším Spolkom, aby v budúcnosti táto spolupráca
priniesla ovocie. Na záver všetci vyjadrili nádej, že sa spolupráca
bude rozvíjať v pozitívnom smere a problematické otázky sa podarí
v neďalekej budúcnosti vyriešiť. (ms)

KREMPAŠSKÁ VESELICA
16. júla t. r. sa v priestoroch športovo-rekreačného areálu
a amfiteátru v Krempachoch uskutočnil tretí ročník Krempašskej veselice. Usporiadala ju miestna richtárska rada, Miestna
skupina Spolku, dobrovoľný požiarny zbor, obecný kultúrny
dom a dychovka. Na úvod tohto kultúrno-spoločenského a zábavného podujatia zhromaždených privítala dychovka. V rozsiahlom umeleckom programe, ktorého moderátormi boli Anna
Krištofeková a Jozef Petrášek, prezentovali sa tanečné skupiny
Herc a Karmelki, divadelný krúžok Mravec, súbor Zelený javor
a rodinná ľudová kapela Petráškovcov.
Organizátori pripravili pre divákov veľa zaujímavých súťaží.
Napr. pre deti to bol beh vo vreciach, hádzanie loptičky do koša,
hádanie významu spišských archaických slov. Ženy zasa súťažili
v čistení zemiakov, pradení ľanu na kúdeli, v hode granátom
do cieľa a v slalome s fúrikom plným vody. Muži sa mohli
ukázať ako siláci v súťažiach: v ručnom pílení dreva, v dvíhaní
drevených klátov, šplhu na vysoký máj a ťahaní požiarnického
automobilu. Na záver súťažných konkurencií previedol prezentáciu požiarnického výcviku mládežnícky dorast požiarneho
zboru. Súčasne na športovom ihrisku prebiehal zápas domáceho
futbalového družstva SPIŠ s družstvom BOR Dębno, ktorý sa
skončil remízou.
Ceny pre účastníkov súťaží pripravila obecná richtárska
rada, urbársky spolok a Miestna skupina Spolku. Z radov
našich krajanov sa pri
organizácií tohto podujatia podieľali najmä
Anna Krištofeková,
Jozef Petrášek, Dominik Surma a František
Paciga.
Všetci zhromaždení si mohli pochutiť aj
na dobrom jedle. Všetci sa výborne zabávali,
a kto chcel pokračoval
v tejto ľudovej veselici
až do rána.
Text a foto:
FRANTIŠEK
PACIGA
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STRETNUTIE
.
S VOJVODOM
13. júla t.r. sa uskutočnilo stretnutie
zástupcov národnostných a etnických
menšín žijúcich v Malopoľsku s vojvodom
Witoldom Kochanom. Bolo to prvé takéto
stretnutie od čias politických zmien, ktoré
začali začiatkom 90. rokov minulého storočia. Stretnutia sa zúčastnili - zástupcovia Rómov, Rusínov, Ukrajincov, Židov,
Rusov, Arménov a pravoslávny pop ako
zástupca náboženskej minority. Našu
menšinu zastupovali: generálny tajomník
ÚV SSP Ľudomír Molitoris a redaktor

Kronika rodiny
Papée-Bożykovcov
12. júna t.r. sa v galérií AUDIALNA u Stanisławy a Romana Hnatowiczów v Krakove
konala vernisáž Výstavy šiestich generácií
rodiny Papée-Bożykovcov. Vystavované

Života Marián Smondek. Pri rozhovoroch
bol prítomný aj generálny konzul SR
v Krakove Ivan Horský, poradca malopoľského vojvodu pre národnostné menšiny
Krzysztof Nowakowski, splnomocnenec
malopoľského veliteľa polície a ochrany
práv človeka Dariusz Romański, zástupcovia Maršalkovského a Mestského úradu
v Krakove a ďalší.
Zástupcovia jednotlivých komunít
oboznámili účastníkov stretnutia s problémami, ktoré sa ich dennodenne dotýkajú. Ako bolo povedané, cieľom týchto
stretnutí je vyčleniť spoločné problémy
a vytvoriť riešenia, ktoré by pomohli pre-

konávať prekážky. Všetci zástupcovia vo
svojich príhovoroch ocenili túto iniciatívu
zo strany vojvodu a dúfajú, že vzájomná
spolupráca pomôže vyriešiť niektoré
problémy. Ďalšie stretnutie by sa malo
uskutočniť na jeseň t.r. (ms)

vernisáži bola veselá beseda, počas ktorej sa
spievalo aj slovenské a české piesne.
17. júla t. r. sa uskutočnila slávnostná
finisáž Výstavy šiestich generácií rodiny
Papée-Bożykovcov. V poeticko-hudobnom koncerte ukázali svoj kumšt o. i.
Jadwiga Wrońska, Aleksander Łodzia
Kobyliński – „Makino“, Karol Wróblewski a básnik – kapitán Stefan
Wierzba. Finisáž uzavrela „jamsession“ pri poháriku kvalitného
vína, ktorá trvala do neskorých
hodín nočných.

krajskej rady Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Maľuje v lineárno-abstraktnom štýle, kladúc dôraz na pestrosť
farieb. Trembáčove diela boli vystavované skoro v celej Európe, ba aj na Kube.
Jeho tvorba ponuka milovníkom umenia
pekné estetické zážitky. Jeho výstavu
podporili o. i. banka BPH a firma Aladyn.
Vernisáž spestril koncert Jerzyho M.
Bożyka, ktorý vystúpil so slovenskými
ľudovými piesňami a evergreenmi.

Vernisáž Michala
Trembáča
v Miechowe

boli olejomaľby matky autora článku, známej
naším čitateľom Heleny Papée-Bożykovej,
krajinky a návrhy divadelnej scénografie
otca Eugeniusza, kinetická socha brata Piotra
a grafiky netere Marty. Olejomaľby znázorňovali o. i. portréty prababičky Heleny,
babičky Júlie, otca Eugeniusza, brata Piotra
a jeho dcéry Marty a vnučky Antoniny. Počas vernisáže sa uskutočnil koncert, v ktorom
vystúpili: Barbara Anna Brzezińska, Kinga
Gizbert-Studnicka, Zofia Dubielová, Karina
Prus-Rudowska, Kazimierz Oćwieja, Andrzej Marchewka, Stanisław Smalawski, Jerzy
M. Bożyk, básnik Jacek Piotrowski a tri duá:
Roman Hnatowicz s Danutou Krasovou,
Piotr Bożyk s mamou Helenou a dcérou
Magdalénou. Na výstavu prišli mnohí milovníci umenia a početní členovia Spolku. Po

V poslednom období veľmi
často vystavujú slovenskí umelci
v Malopoľsku. Jedná z takýchto
výstav bola 16. júna t.r. v galérii
„U JAKSY“ v Miechove, ktorá patrí
Malopoľskej kancelárií umeleckých výstav
v Novom Sączi. Tentoraz sa prezentovali
práce abstraktného maliara z Popradu Michala
Trembáča. Vernisáž
sa začala slávnostným
príhovorom riaditeľky galérie Krystyny
Olchawy a prednostu
miechovského okresu
Mieczysława Berteka.
Umelec Michal
Trembáč sa narodil
v roku 1929 v Poprade–Veľkej. Maliarstvo
študoval v Bratislave
a v Prahe. Je členom
Východoslovenskej

Medzinárodný
festival vojenských
hudieb
V Krakove sa uskutočnil 16. ročník
Medzinárodného festivalu vojenských
hudieb. Zúčastnilo sa ho niekoľko vojenských hudieb z celého sveta. Festival sa
konal pod záštitou Ministra obrany PR
Radoslawa Sikorskeho, generála Mieczyslawa Bieńka a primátora Krakova Jacka
Majchrowskeho. Predsedom festivalového
výboru bol generál Bronisław Kwiatkowski
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a umeleckým riaditeľom plukovník Zbigniew Kuś. Zvláštnosťou tohto festivalu je
fakt, že vojaci okrem tradičných pochodov
prezentujú aj. jazz (skoro každý orchester
hrá napr. Pochod svätých), ľudovú hudbu,
evergreeny a hity, dokonca aj klasiku.
Na tomto ročníku festivalu sa zúčastnila Vojenská hudba z Banskej Bystrice
(VHBB) zo Slovenska. Veliteľom a kapelníkom orchestra je poručík Peter Bibza
a jeho zástupcom nadrotmajster Andrej
Sontag. Dychovka vznikla v 19. storočí
ako Orchester XXVI. pluku infantérie
a nepretržite účinkovala do roku 1949,
kedy ju zrušili vládne orgány.
V období „politického odmäku“ roku
1956 bola dychovka reaktivovaná pri
posádke Banská Bystrica. Od roku 1997
účinkovala ako Vojenský orchester III
zboru Vzdušných síl a o tri roky neskôr
bola premenovaná na Vojenskú hudbu
vzdušných síl Armády SR. Vo svojom
repertoári má hymnické piesne, pochodové skladby, ľudovú a zábavnú hudbu,
ako aj skvosty svetovej klasiky. Koncerty
VHBB spestrujú väčšinu štátnych podujatí v Slovenskej republike.

Koncom júna sa po dlhoročnej práci
v redakcii Život s nami rozlúčil šéfredaktor
Ján Špernoga, ktorý odišiel na zaslúžený
dôchodok. Oficiálna rozlúčka sa konala
27. júna t.r. počas vernisáže výstavy obrazov Lýdie Mšalovej v našej galérii. So
šéfredaktorom sa prišiel rozlúčiť generálny
konzul SR v Krakove Ivan Horský, konzul
Marek Lisánsky, podpredseda SSP Dominik
Surma, redaktori Života, ako aj zástupcovia
miestnych skupín zo Spiša a Oravy. Pri tejto
príležitosti mu odovzdal podpredseda Do-

JERZY MICHAŁ BOŻYK

ODIŠLI OD NÁS

Dňa 26. júna 2006 zomrela v Krempachoch vo veku 80 rokov krajanka

Dňa 26. júna 2006 zomrel v Čiernej
Hore vo veku 84 rokov krajan

ĽUDMILA PETRÁŠKOVÁ

minik Surma v mene Spolku ďakovný list
za jeho dlhoročnú a ovocnú prácu v prospech redakcie Život a Spolku Slovákov
v Poľsku a na skrátenie dlhých chvíľ mu
daroval na pamiatku rybársku udicu, ktorú
istotne využije v spišských vodách.
Rozlúčka s pracovníkmi bola sa
uskutočnila dva dni neskôr. Náš šéfredaktor nás príjemne prekvapil, pretože
prichystal pre nás bohaté pohostenie
a rôzne slovenské špeciality. Posedenie
prebiehalo v príjemnej atmosfére pri
poháriku dobrého slovenského vína.
Šéfredaktorovi prajeme veľa príjemne
strávených chvíľ. (ms)

PETER CHALUPKA
Zosnulý patril medzi čitateľov Života. Bol plným životného elánu mladým
človekom, ktorého životná púť sa pri-

(rod. Galušová)

SEBASTIÁN TRZOP

Zosnulý patril medzi členov Spolku
a bol horlivým čitateľom Života. Odišiel
od nás vzorný krajan, dobrý manžel,
otec, dedo a pradedo. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore
* * *

28

Zosnulá bola dlhoročnou členkou MS
SSP v Krempachoch a vernou čitateľkou
Života. Odišla od nás vzorná krajanka,
starostlivá manželka, matka, babička a
prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch
* * *
Dňa 12. júna 2006 tragický zahynul
v Novej Belej vo veku 19 rokov krajan

skoro skončila. Mal veselú povahu a bol
obľúbený medzi vrstovníkmi. Zanechal
po sebe smútiacich rodičov, súrodencov,
tety, ujov, bratrancov, sesternice, starých
rodičov, známych a priateľov. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v týchto ťažkých chvíľach a zúčastnili
sa poslednej rozlúčky s naším synom
a bratom.
Rodina

ZBIERAME BYLINY

.

Záhradkári
Rajčiaky zberáme v čase, keď začnú
zafarbovať na červeno. Včasný zber podporuje dozrievanie ďalších plodov. Zberáme
ich aj so stopkami, potom sa tak ľahko
nekazia. Nie je vhodné odstraňovať z rastliny listy, aby malo k plodom prístup slnko.
Na dozretie plody potrebujú predovšetkým
teplo. Koncom augusta skrátime ich vegetačné vrcholy. Keď však rodia, musíme ich
pravidelne zavlažovať, inak zhadzujú kvety.
Na rad prichádza aj zber cibule z priamej
sejby. Vhodný čas zberu je vtedy, keď asi
75% rastlín má vňať položenú na zemi. Do
konzumnej zrelosti prichádza aj červená
(šalátová) repa. Všetku zeleninu, najmä
hlúbovú, musíme pravidelne zavlažovať,
výdatné polievanie vyžaduje najmä zelenina z júlovej sejby (fazuľka, karfiol a i.).
V polovici augusta môžeme vysiať zimný
šalát, ďalej špenát a jesenný šalát, ktorý
neskôr presadíme do parenísk alebo do
fóliovníkov a zberáme v novembri.

Ovocinári
Oberáme letné jablká, hrušky a iné
druhy letného ovocia. Všetko dopestované ovocie sa usilujeme čo najvhodnejšie
zužitkovať, aj keď máme nadmernú úrodu.
Ovocie na priamy konzum ponecháme na
strome tak dlho, až nadobudne kvalitné
chuťové vlastnosti. Ovocie na kompótovanie má byť tvrdé, ale už s typickými
aromatickými chuťovými vlastnosťami
a zodpovedajúcej farby. Stromy preťažené
ovocím vhodne podopierame, aby sa pod
ťarchou plodov nepolámali. August a prvú
polovicu septembra využívame na štepenie a očkovanie za kôru na spiace očko.
Začiatkom mesiaca štepíme pod kôru aj
ríbezle a egreše. Štepíme v požadovanej
výške, v mieste štepenia odstránime listy,
na podpníku urobíme T rez ako pri očkovaní a vsunieme vrúbeľ s troma očkami.
Vrúbeľ pripravíme rovnako ako pri štepení
kopuláciou. Zaviažeme páskou PVC a reznú plochu zatrieme voskom alebo latexom.
Výhodné je augustové štepenie čerešní,
višní a iných kôstkovín do boku na spiaci
vrúbeľ. Riziko pri tomto štepení je malé,
nakoľko odpadá uskladňovanie vrúbľov,
ktoré režeme zo zdravých a rodivých stromov. Na jabloniach zopakujeme postreky
proti múčnatke, chrastavitosti a monilióze.
Zo škodcov venujeme zvýšenú pozornosť

obaľovačovi jablčnému, štítničke nebezpečnej a podľa potreby striekame aj proti
roztočcovi. Mechanický odstraňujeme výhonky napadnuté chorobami a škodcami,
zbierame opadané ovocie.

Chovatelia
Chovné priestory musíme často čistiť
a dezinfikovať, a to za neprítomnosti hydiny.
Proti vonkajším parazitom, ktoré sa skrývajú v štrbinách stien a bydiel, používame
buď preparáty HCH, alebo kysličník siričitý.
Beháky napadnuté prašivinou (vápenkou)
ošetríme fluoridom sodným alebo kreolínovou masťou. Proti prašiveniu operených častí sa osvedčuje dechtové mydlo.
V auguste využívame všetky možnosti
na pasenie hydiny. Pritom dávame veľký
pozor, aby sa hydina nepásla na plochách
ošetrených jedovatými prípravkami. Mladú
hydiny nepúšťame na strniská, z ktorých
bola zobratá úroda raži, lebo jej čerstvé zrno
môže škodiť. V tomto mesiaci už začíname
s núteným dokrmom husí a kačiek. Jedným
zo základných predpokladov úspešného núteného dokrmu je pastevná príprava hydiny.
Hydina z paše lepšie odoláva trýzneniu,
ktorému je podrobená počas násilného
štopania. Okrem toho takáto hydina má
dobre vyvinutý pažerák s pevnou a pružnou
stenou, do ktorého sa bez nebezpečenstva
roztrhnutia môže naraz napchať pomerne
veľa kukurice alebo šúľkov.

Včelári
V auguste sa začína nový včelársky rok.
Je to mesiac prípravy včelstva na zimu.
Za najdôležitejšie práce treba považovať:
zaistenie početne silnej, telesne zdatnej
a zdravej generácie včiel na zimu a urobiť
jesennú prehliadku včelstiev. Podstatná
časť včiel, ktoré budú v úľoch zimovať, by
sa mala vyliahnuť z vajíčok nakladených
v auguste. Preto musíme včelstva nútiť,
aby čo najintenzívnejšie plodovali. Ak nie
sú v prírode zdroje peľu, treba včelstvám
podávať jeho náhradky. V tretej dekáde augusta treba zrušiť medníky a zúžiť plodisko.
Med z medových plástov vytočíme, alebo
– ak nie sú pekne vystavané – zabalíme
ich do novinového papiera a umiestnime
v chladnej tmavej miestnosti do debien
alebo do medníkov uložených na seba.
Urobia nám dobrú službu pri prvom jarnom rozširovaní včelstiev. (ak)

Tentoraz si všimneme ďalšiu liečivú
bylinu – brezu bradavičnatú (Betula verrucosa Ehrh., poľ. brzoza brodawkowata).
Nájdeme ju najmä v blízkosti potokov.
Je nenáročná na pôdu, rastie na menej
výživných a piesočnatých pôdach. Breza
bradavičnatá má kôru v mladom veku
hnedú, neskôr bielu, na tenkých konárikoch sú početné žliazky. Listy sú dlhostopkaté, kosoštvorcovité, pretiahnuté do dlhšieho hrotu až trojhranne vajcovité, ostro
zúbkaté. Kvety sú valcovité jahňady.
Zbierame listy, a to len celé, od
apríla do júla. Zbierať treba ručne v rukaviciach. Neobsahujú jedovaté látky.
Z jedného stromu sa nesmú obtrhať
všetky listy. Treba ich sušiť v tenkej vrstve
a dávať pozor, aby sa úplne vysušili, lebo
nedokonale vysušené listy sa zlepujú
a plesnivejú. Listy ako účinné látky obsahujú hlavne silice a mnoho flavónových
látok, triesloviny, saponíny, trochu vitamínu C a kyselinu nikotínovú. Niekedy
sa zbierajú aj púčiky a páli sa decht.
Decht obsahuje fenolové zlúčeniny a
má dezinfekčné účinky. Brezový decht
sa dobre rozpúšťa v liehu a v kyseline
octovej. Používa sa do mastí, tekutých
púdrov a krémov a kožné lekárstvo ho
využíva na liečenie rozličných vyrážok.
Listy majú aj močopudný a potopudný
účinok. Používajú sa ako pomocný liek
pri chorobách obličiek. (ak)
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JÁN ULIČIANSKY

EMARDÍN
.

Po Veselej ulici bežalo plaché šteniatko. – Ideš! – odháňali ho učiteľky Siváková so Suchou. Mali na starosti
trinástich škôlkarov na prechádzke a neželali si, aby sa
k nim približoval nejaký zatúlaný pes.
Psík hľadel na deti smutnými očkami, vyplazoval na ne jazyk. Dúfal, že si medzi nimi nájde
kamaráta.
- Havinko, poď ku mne, - zohol sa k nemu
Edo.
- Eduard, nechaj toho psa! – napomenula
ho učiteľka Siváková.
- A nemohli by sme ho zobrať so sebou?
– prosíkal Edo.
- Akurát!
Učiteľky si spomenuli, že
je čas obeda a treba sa vrátiť
z prechádzky. Sformovali hlúčik
detí do dvojradu. Edo zostal sám,
posledný. Psík sa ťahal za deťmi a Edo
odrazu začal podivuhodne prepletať nohami... Na sivom chodníku ostávali po jeho
zablatených topánkach akési haky-baky. Najprv
boli nečitateľné, ale Edo zabehol do mláky, namočil
si topánky a napísal: E M A
Na chodníku bolo napísané meno priateľky detí,
zázračnej učiteľky Emy.
- Emík, k nohe! – ozval sa milý hlas.
Kým sa Edo spamätal, už bol Emin psík Emík priviazaný a veselo kýval chvostíkom. A Ema s ním vykračovala

po chodníku. Deti sa prekvapene dívali na pôvabnú dámu
s malým psíkom na červenom vodidle.
- Aká je to rasa? – spýtal sa Edo.
- Emteriér hladkosrstý..., - povedala Ema.
- Pravda, ak máte radi teriérov. Inak to môže byť
i dlhosrstá emália.
A psík na vodidle sa premenil na dlhosrstého psa,
podobného kólii.
- Keby ste však chceli psa – pestúnku, na to je najvhodnejší emardín alebo novoemanský pes. Pravda, zje
trošku viac, ale vyplatí sa to.
A malý Edo už hladkal obrovského, láskavého
psa, čierneho ako uhoľ.
- Mačičkaskákava! Čo sme vám povedali?
Nedotýkajte sa toho túlavého psa! – zakročili
učiteľky, keď zbadali hlúčik detí skláňajúcich sa
nad psom.
- Nie je túlavý! – To je Emin emteriér...
Vlastne emančík... Nie! Emčiak!
- Klamať sa nepatrí, milý Edo! – dodala sucho učiteľka Suchá. – vymýšľaš
si ako encyklopédia! Nijaký emáč ani
emačík neexistuje! Toto je obyčajný
pobehaj!
- Ideme, neobzeráme sa a nehladkáme emardíny! – rozkázala
učiteľka Siváková a odviedla deti za
plot škôlky.
Keď sa Edo posledný raz obzrel, uvidel, že kamarátka EMA
sa o psíka postarala. Kráčal vedľa
nej po nekonečne dlhom chodníku a bolo v ňom toľko vďačnosti,
ako vo všetkých psíkoch všetkých
druhov dohromady.

4. Ja parobok v mladom veku, nežením sa toho roku.
[:Toho, toho roku vojna bude, načože mi žena bude.:]
5. Vojna bola i pominie, moja žena nezhynie.
[:A ja, a ja vyjdem na javorec, budem volať,
že som vdovec.:]
2. [:Žene treba to i to, šito, bardo, koryto.:]
[:Ej, načo mi je, načo mladá žena,
Keď ja mám so sebou dosť trápenia.:]

6. A kdeže je tá ulica, čo nej býva tá vdovica.
[:Nemá, nemá deti, ani muža, len prekvitá, ako ruža.:]

3. [: Žene treba čižmičky na jej biele nožičky.:]
[:Ej, načo mi je, načo mladá žena,
Keď ja mám so sebou dosť trápenia.:]

7. Aká je to pekná ruža, keď pobozká žena muža.
[:Ešte, ešte krajšia fialôčka, keď pobozká frajerôčka.:]
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ŠARKANY
.
Sova Olívia,
vĺčik Petrík,
zajko Janko
a macko Riško sa
rozbehli na kopec
za mestom.
Chceli si púšťať
papierové
šarkany,
no vetrík
fúkal tak silno,
že sa im šarkany
celkom zamotali.
Zvieratká
teraz nevedia, ktorý
šarkan komu patrí.
Pomôžeš im?

VILMA ŠIMKOVÁ
JÁN DOMASTA

SEDEM
CUKRÍKOV
Šesť cukríkov dedko dal,
Danka dala jeden,
keď ich spolu porátam,
je ich práve sedem.
Cukríkov je ako dní –
na každý mám jeden.
V nedeľu zjem posledný,
teda ich je – sedem!

VESELO
SO ŽIVOTOM
„Ja som včera zastrelil takého diviaka, že musel poňho prísť traktor!“
„To je nič! Ja som zostrelil
takého vtáka, že z neho vystúpilo 360 ľudí!“
* * *
Počas povodne vo vode
pláva klavír a ihla. Klavíru,
vďaka vode, pekne brnkajú
struny, a preto sa pýta ihly:
„Počuješ, ako pekne hrám?“
„Nepočujem, mám vodu v
uchu.“
* * *
Starenka nastúpi do autobusu: „Jeden lístok, prosím.“
Vodič sa jej pýta: „Kam chcete lístok, teta?“
„Sem do ruky.“
„Ale kam cestujete?“
„Idem na svadbu.“
Naštvaný vodič sa nervózne pýta: „Ale babka, kde
bude tá svadba?“
„Keď bude pekne, tak
vonku, keď bude zima, tak
vnútri.“

31

MILÉ DIEVČATKO
So štylisticky
. fascinujúcim a technicky
náročným športovým vozidlom pokračuje
Mercedes od jesene 2001 v dlhej tradícii
roadsterov SL. Otvorený dvojmiestny
automobil reprezentuje už piatu generáciu
týchto úspešných modelov, ktoré začali
svoju víťaznú cestu v roku 1954 legendárnym modelom 300SL. Toto športové
autíčko jazdí po svetových cestách už
práve päť rokov, avšak stále vzbudzuje
obdiv a nejeden automobilový fanúšik by
sa chcel aspoň chvíľku v ňom odviezť.
Zaujímavým riešením je elektrohydraulický brzdový systém ,, Sensotronic Brake
Control (SBC)“. SBC spolupracuje spolu
s elektronickým stabilizačným programom
ESP a aktívnym elektronickým systémom
na riadenie charakteristiky pruženia ,,Active
Body Control (ABC)“, ktorý minimalizuje
nakláňanie karosérie v zákrutách a pri brzdení. Systém SBC patrí medzi tzv. ,, By-Wire“
systémy, ktoré prenášajú pokyny vodiča
elektronickou cestou, a nie mechanickou
alebo hydraulickou. Medzi najdôležitejšie
znaky tohto systému patrí vysoká účinnosť
pri tvorbe brzdnej sily, ako aj presné pozorovania správania vodiča a vozidla prostredníctvom citlivých senzorov.
Vedenie línie karosérie symbolizuje
technickú vyspelosť a zároveň vzbudzuje
sympatiu, radosť a fascináciu typickú pre
jazdu pod holým nebom. Decentne, ale
pritom účinne vytvorili dizajnéri spojenie
s praotcom z roku 1954, a tým aj pokračovanie v tradičnej histórii modelov SL.
Perfektná integrácia variabilnej strechy
dokazuje vysokú dizajnérsku kvalitu mercedesu SL a sprostredkováva pri otvorenej,
ako aj zavretej streche pocit radosti a
elegancie. Variabilná strecha robí z tohto
športového vozidla nekompromisné auto
zážitkov, ktoré ponúka radosť z jazdy v
roadsteri, ako aj vysoký komfort modelov
kupé. Strecha sa otvára a zatvára 16 sekúnd
po stlačení jedného tlačidla. Mechanika
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strechy zaručuje, že časti strechy zaberajú
vo vrchnej časti batožinového priestoru
menej miesta. Pri otvorenej streche ponúka
batožinový priestor 235 litrov, pri zavretej
317 litrov. Na trhu sa objavil taktiež model
so sklenenou strechou.
Ďalšou zárukou jazdy plnej zážitkov je
výkonný osemvalcový motor, ktorý z objemu päť litrov dáva výkon 225 kW/306 k a
disponuje krútiacim momentom 460 Nm.
Tento motor patrí medzi najsilnejšie v tejto
triede a z nuly na sto zrýchľuje za 6,3 sekúnd.
Spotreba pohonných hmôt dosahuje hodnotu
12,7 litrov na sto kilometrov. Veľký podiel
na tejto priaznivej spotrebe má karoséria, kde
boli použité časti z ľahkého kovu: kapota,
predné blatníky, dvere, zadná kapota, deliaca
stena nádrže a ďalšie časti karosérie sú vyrobené z hliníka. K úspore spotreby prispela
aj perfektná aerodynamika, ktorá dosiahla
hodnotu Cw 0,29, čo je o 9 % nižšia hodnota
ako pri predchádzajúcom modeli.
Veľmi rozsiahla sériová výbava mercedesu SL zodpovedá náročným požiadavkám vodičov, ktorí okrem technickej
perfekcie kladú dôraz na komfort a
exkluzivitu. Automatická klimatizácia,
xenónové svetlomety, sedadlá potiahnuté
kožou, multifunkčný volant, stereorádio,
sedadlá s polohovou pamäťou a ďalšie
hodnotné prvky patria do sériovej výbavy
mercedesu SL 500. Zákazníci si môžu
doobjednať tempomat s udržiavaním
vzdialenosti, automatický záchranný
systém ,,TELEAID“, systém ovládania
,,Command“, alebo automatickú kontrolu
tlaku v pneumatikách.
Koža, vzácne drevo a hliník sú materiály, ktoré zaručujú typickú exkluzivitu a
pocit vysokej hodnoty. Zákazníci si môžu
vybrať medzi dvoma druhmi kože, štyrmi
druhmi vzácneho dreva a piatimi farbami.
Matne pôsobiacim hliníkom sú orámované štyri samostatné ukazovatele kokpitu
novej SL-triedy a nachádza sa aj na iných
zaujímavých detailoch. V kokpite na seba
upozornia štyri samostatné chronografické
ukazovatele, ktoré pripomínajú športové
modely z minulosti. V podobnom štýle sa
nesie aj ovládanie automatickej klimatizácie s hliníkovými okrúhlymi ovládačmi.
Legenda stále žije. Skratka ,,SL“
nezameniteľne reprezentuje automobil,
ktorý popri perfektnej technike vystihujú
aj dva charakteristické znaky: fascinácia
a vášeň. (ms)

Aj keď má ešte len 20 rokov, vo svete
hudby ju už môžeme považovať za ostrieľanú
profesionálku. Narodila sa v New Yorku 2.
júla 1986. Prvý krát vystupovala ako trojročná
v reklame pre firmu Ford. Patrila medzi tie
deti, ktoré sa často objavovali na televíznych
obrazovkách, pretože si ju obľúbili reklamné
agentúry. Reklamovala skoro všetko. Už viete,
o kom je reč? O Lindsay Lohanovej. Prvýkrát sa
na televíznych obrazovkách ukázala
v roku 1996 v novej
verzii populárneho
seriálu 60. rokov
Another World. Za
snímku The Parent
Trap (1998), kde
stvárňuje postavu
dvojičiek, získala
viacero odmien ako
napr. Young Artist
Award pre najlepšiu mladú herečku
a všeobecné uznanie poroty. Po podpísaní
zmluvy so spoločnosťou Disney sa stala jednou
z najväčších hviezd rodinného filmu. Zahrala si
okrem iného vo filmoch Life-Size (2000) či Get
a Clue (2002).
Na plátna kín sa prepracovala znovu až v
roku 2003 so snímkou Medzi nami dievčatami
(Freaky Friday). Postavu Anny Colemanovej,
ktorá je poznačená neprítomnosťou otca,
strachom a povahou úzkostlivej matky a túžbou po sebarealizácii a láske, stelesnila naozaj
vynikajúco. Lindsay tentoraz opäť stvárnila
„dvojúlohu“. Vo svojom tele hrala tínedžerku
aj matku. Film zarobil po celom svete 160
miliónov dolárov, Jamie Lee Curtis, ktorá
stvárnila mamu, získala dokonca aj nomináciu
na ocenenie Zlatý glóbus a Lindsay zase ocenila
najmä mladá generácia.
Svoju kariéru však nerozvíjala len na filmovom plátne. Od malička rada spievala a tancovala. Preto sa rozhodla, že svoj talent si vyskúša aj
vo svete hudby ako speváčka. Od roku 1999 sa
jej podarilo vydať 5 albumov a 5 singlov. Niektoré
z piesní si napísala dokonca sama.
Veľký úspech jej opäť priniesol film Protivné
baby (Means Girl – 2004). V tomto filme spolupracovala s režisérom Markom S. Watersom a aj
táto tínedžerská komédia zarobila dosť peňazí a
zvýšila popularitu mladej rusovlásky. Veľmi rada
si spomína na film Herbie: Na plný plyn (2005),
kde si zahrala mladú pretekárku, ktorá jazdí na
malom Volkswagenovi Chrobákovi. Kvôli tejto
snímke si urobila aj špeciálny kurz jazdy, aby si
dokázala poradiť na pretekárskej dráhe. Mladá
herečka a hudobníčka od dlhšieho času dostáva
herecké ponuky pre dospelé hviezdy. Je však veľmi ostražitá a nevrhá sa na každú z nich. Najradšej si spomína na nakrúcanie najnovšej snímky
A Prairie Home Companion (2006), v ktorej si
zahrala spolu s Meryl Streepovou. (ms)

Rady na leto
.

Leto, prázdniny a dovolenka – sen, - ktorý
sa neodlučiteľne spája s časom oddychu.
Ponúkame vám zopár rad, ktoré spravia, že
vaša dovolenka bude jedinečná a neopakovateľná. Práve od nej závisí, v akej nálade
sa vrátite do školy či zamestnania. Využite
naše rady a načerpajte na dovolenke, čo
najviac energie a síl do ďalších dní.

DESATORO
SPRÁVNEJ
DOVOLENKY
Najlepšie je mať tri týždne dovolenky
v kuse, lebo 3 x sedem dní potrebuje náš
organizmus na to, aby si obnovil svoje sily na
ďalší polrok. Kratšia dovolenka nás môže len
uvoľniť, nie však zotaviť. Povedzte svojim
uponáhľaným rodičom, že nemá zmysel
chystať sa kamsi len na týždeň...

1.

Na aklimatizáciu a telesné zotavenie postačia tri dni leňošenia. Zvyšné dni dovolenky by sme mali využiť na fyzické
a psychické vyrovnanie svojho organizmu. Bezpodmienečne sa
treba vyhýbať hluku, nedostatku pohybu a stresu.

2.

Netreba si zamieňať relaxáciu s rekreáciou. Relaxácia,
po ktorej pri poklese výkonnosti, poruchách sústredenia
a rozporoch, s ktorými sa stretávame každý deň, toľko túžime,
nie je nič iné, ako prechodné obnovenie normálnych pocitov.
Rekreácia v lekárskom zmysle slova je dlhodobá regenerácia
celého organizmu.

3.

Nešetrime svoje telo, ale šetrime svoje nervy. Prejavy telesnej
únavy po zdravom nočnom spánku rýchlo pominú. Nervy
však potrebujú naozajstné zotavenie, ktoré im môže poskytnúť
poriadna dovolenka.

4.

Vyhľadávajme situácie, v ktorých sa budeme cítiť spokojní
a šťastní. Počas dovolenky sa nevystavujme stresovým
situáciám, aby sme mohli byť opäť vnútorne vyrovnaní.

5.

sklon doháňať zameškané veci. Pocit „čosi dohnať“
však vyvoláva potrebu organizmu po ešte väčšom
zotavení. Čiže kolotoč, z ktorého sa nedá len tak ľahko
a bez ujmy na zdraví vystúpiť!
Dôležitá je fyzická činnosť. Ak sme veľmi unavení, mali by
sme sa bezpodmienečne venovať športovaniu. Plávanie,
bicyklovanie, turistické túry sú na to ako stvorené!

8.

Dôležité je stravovanie, ktoré by malo byť aspoň počas
dovolenky prirodzené. Čo to znamená? Predovšetkým veľa
čerstvej, prirodzenej stravy – zeleniny a ovocia. Veľa pochúťok
a zlá, ťažká strava, plná coly, hamburgerov či hot-dogov môžu
všetku našu snahu o zotavenie zmariť.

9.

Dovolenku si treba dôkladne naplánovať. Znamená to,
že ak potrebujeme pokoj, lebo celý rok sa pohybujeme
v nadmierne rušnom a stresujúcom prostredí, nechoďme do o nič
menej rušného turistického strediska.
Ak sme však náruživými milovníkmi
športu a počas roka nemáme čas na
žiadne športovanie, nájdime si možnosti pre seba v živých rekreačných
strediskách, kde duševne i telesne
pookrejeme a naberiem dostatok síl.

10.

Buďme aktívni aj v kultúrnej oblasti. Tešme sa z ľudských
kontaktov a zvykov a kultúry krajiny, v ktorej momentálne
sme. Zoberme si so sebou fotoaparát a dostatok filmov a fotografujme to, čo nám neskôr pripomenie príjemné chvíle, ktoré
sme na tomto mieste strávili.

6.

Nič nedoháňajme počas dovolenky. Mnohí, ktorí chcú cez
dovolenku uniknúť povinnostiam všedného dňa, majú potom

7.
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ČO NA OBED
LETNÁ OMELETA
2 väčšie cibule. 200 g šampiňónov
(alebo iných čerstvých húb), 3-4 lyžice
masla alebo oleja, 1,5 dl vývaru – aj
z kocky, 2 lyžice rajčiakového pretlaku,
soľ, mleté čierne korenie, bazalka, 2 lyžice
strúhaného syra, 3 žĺtky, 3 lyžice smotany,
4 bielky, 2 lyžice posekanej zelenej petržlenovej vňate.
Cibuľu a šampiňóny očistíme, posekáme, vložíme do ohňovzdornej nádoby,
obložíme vločkami z dvoch lyžíc masla,
pripravujeme v mikrovlnnej rúre s výkonom 600 W 2 minúty a vyberieme.
Vývar zmiešame z rajčiakovým pretlakom, ochutíme soľou, mletým čiernym
korením a bazalkou. Omáčku vlejeme
do šampiňónov a dusíme dve minúty pri
výkone 450 W, vyberieme. Vsypeme syr
a vymiešame. Žĺtky rozmiešame so smotanou, pridáme soľ a mleté čierne korenie.
Z bielok ušľaháme tuhý sneh so štipkou
soli, jemne spojíme so žĺtkami. Zvyšok
masla rozpustíme na miske v mikrovlnnej
rúre pri výkone 600 W. Vlejeme polovicu
masy a pečieme 3 minúty pri výkone 360
W. Nadvihneme okraje omelety, aby sa
rovnomerne prepiekla. Na ňu rozdelíme
polovičku plnky, posypeme polovicou
petržlenovej vňate a dokončujeme ďalšie
dve minúty pri výkone 360 W. Omeletu
zložíme, preložíme na taniere, posypeme
posekanou petržlenovou vňaťou. Takto
pripravujeme aj druhú omeletu. Obložíme
ich kúskami zeleniny.
PLNENÉ RAJČIAKY
200 g pečeného hovädzieho mäsa, 8
rajčiakov, strúčik cesnaku, 2 malé cibule,
2 lyžice masla, lyžička sušenej bazalky, 2
vajcia, 250 g makarónov, olej, soľ, mleté
biele korenie.
Mäso zomelieme. Rajčiaky umyjeme, odrežeme vŕšky, vyberieme dužinu.
Posekanú cibuľu a cesnak necháme na
masle zosklovatieť. Pridáme dužinu
z rajčiakov i mäso, pridáme bazalku, vymiešame, osolíme, okoreníme. Smažíme
3-4 minúty, vychladíme. Žĺtky pridáme
do mäsovej hmoty, premiešame. Bielky
vyšľaháme na tuhý sneh, spojíme s mä-
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sovou hmotou. Touto plnkou naplníme
rajčiaky. Ohňovzdornú misku vymastíme
olejom, uložíme do nej rajčiaky, vložíme
do rúry a zapekáme asi 30 minút. Makaróny uvaríme v osolenej vode, scedíme,
poprášime mletým korením, skropíme
olejom, vymiešame. Rajčiaky podávame
s makarónmi, ozdobenými bazalkou.

ŠALÁTY
MELÓNOVÝ ŠALÁT
1 dozretý (žltý alebo zelený) melón
– asi 500 g, 4 nektárinky, 1 banán, 150 g
tvarohu, lyžička cukru, 2 lyžice opražených vlašských orechov, 50 g hrozienok,
šťava z polovice citróna.
Orechy posekáme a vymiešame
s tvarohom a cukrom. Z polovice melóna
vyberieme špeciálnou lyžičkou dužinu
v tvare guliek. Nektárinky pokrájame na
osminky a banán na plátky, všetko pokvapkáme citrónovou šťavou. Hrozienka
sparíme, usušíme, vymiešame s ovocím
a s tvarohom. Preložíme do pohárov
alebo mištičiek, alebo šalát môžeme aj
naložiť do vydlabaných polovíc melóna.
Podávame vychladené.

ZÁKUSKY
SVÄTOKLEMENTSKÝ KOLÁČ
60 g masla, 180 g rozdrvených ďumbierových keksov, 500 g tvarohu, 125 g
práškového cukru, 2 vajcia, strúhanú kôru
a šťavu z 2 pomarančov a z 2 citrónov,
100 g nadrobno nasekaných sušených
marhúľ, kolieska pomaranča a citróna
na ozdobenie.
Rúru vyhrejeme na 150oC. Slabo vymastíme hlbšiu rozoberateľnú tortovú formu s priemerom 20 cm. V menšej nádobe
rozpustíme maslo, primiešame podrvené
keksy a dobre spolu zmiešame. Zmes
natlačíme na dno a po okrajoch bokov
formy (asi do polovice výšky). Pečieme
10 minút. Vyšľaháme tvaroch s práškovým cukrom, vajcami, pomarančovou
a citrónovou kôrou a šťavou, aby vznikla
hladká zmes. Primiešame nasekané
marhule. Zmes naložíme do korpusu vo
forme, formu vrátime do rúry a pečieme
40 minút. Rúru vypneme a koláč v nej
necháme asi hodinu, aby vychladol. Pred
podávaním ho vložíme na dve hodiny do
chladničky. Vrch koláča ozdobíme kolieskami pomaranča a citróna a posypeme
práškovým cukrom. (ms)

POMÓR KRÓLIKÓW
nazwany krwotoczną bronchopneumonią
- jest stosunkowo młodą chorobą. Pierwsze
zachorowania datuje się na początku lat
80-tych dwudziestego wieku. Przebieg
jest najczęściej nadostry i padają króliki
bez wcześniejszych objawów choroby.
Czasami przed śmiercią odnotowuje się
krótkie objawy nerwowe lub krwistą
wydzielinę z jamy ustnej. Co ciekawe
część królików choruje bezobjawowo. Niestety jest to niewielki odsetek.
Leczenia brak, jednak w stadzie w którym
występuje ta choroba zaleca się natychmiastowe szczepienie przeciw pomorowi, które
może zapobiec następnym zachorowaniom.
Profilaktyka-zaleca się szczepienie królików 6-8 tygodniowych połową dawki z
powtórzeniem po miesiącu pełna dawką a
następnie co 9 miesięcy. Miniaturki szczepi się zazwyczaj raz do roku na wiosnę.

CHOROBY GOŁĘBI
Ogólnie choroby gołębi dzieli się na:
niezakaźne - wywołane niedostatkami
w żywieniu, utrzymaniu i niewłaściwym użytkowaniu; zakaźne – wywołane
mikroorganizmami (wirusami, bakteriami) i inwazyjne - wywołane pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
C h o r o b y
n i e z a k a ź n e
Przyczyną wielu chorób niezakaźnych
jest niedostatek witamin, ale ich nadmiar również nie jest pożądany. Niedobór witamin (awitaminoza albo hipowitaminoza) ma różne objawy.
Niedobór witaminy A. U gołębi młodych
obniża tempo wzrostu, u starszych zaś
wpływa na obniżenie nieśności i udziału jaj
zapłodnionych; wyklute pisklęta są słabe.
Poza tym wywołuje zapalenie oczu, anemię.
Obserwuje się również łamliwość piór i
ich wypadanie poza sezonem pierzenia.
Leczenie: podawać witaminę A według
zaleceń lekarza weterynarii, można też skarmiać kukurydzę, proso, marchew, sałatę;
Niedobór witaminy D. U piskląt schorzenie to wywołuje zaburzenia w rozwoju
kośćca; stają się one rachityczne. Poza
tym występują objawy osłabienia, spadek
apetytu. Ich pióra są nastroszone, skrzydła
opuszczone, chód utrudniony, dlatego też
często opierają się mostkiem o podłoże i

chętnie leżą. Dochodzi do wykrzywienia
nóg,
. dzioba. Głowa jest nieproporcjonalnie
duża w stosunku do tułowia. Leczenie:
podawać witaminę D, umożliwić ptakom korzystanie z kąpieli słonecznych,
a także podawać prażone skorupy jaj.
Niedobór witaminy E. Powoduje zwiększoną śmiertelność piskląt przy istotnie
obniżonej nieśności, także dystrofię tkanki
mięśniowej i mózgowej. Utrudnione chodzenie zmusza do ciągłego leżenia. Obserwuje się drgawki i anemię. Leczenie: podawanie preparatu zawierającego witaminę E.
Niedobór witaminy K. Uzewnętrznia się
ogólnym osłabieniem, stroszeniem piór,
opuszczaniem skrzydeł, utratą apetytu.
Dostrzegalnym symptomem choroby jest
wysuszona skóra i widoczne pod nią wybroczyny krwi. Leczenie: podawanie preparatu zawierającego witaminę K oraz zielonek lucerny, pokrzywy, a także marchwi.
Niedobór witaminy C. Jest zjawiskiem
rzadkim. Objawia się anemią i spadkiem
odporności. Leczenie: podawać witaminę C
rozpuszczoną w wodzie do picia. Niedobór
witamin z grupy B. Objawia się ogólnym
osłabieniem ptaka, drżeniem nóg i skrzydeł,
utratą równowagi podczas próby chodzenia,
paraliżem nóg i skrzydeł, a także zarzucaniem głowy na plecy. Przy niedoborze
witaminy B obserwuje się zwolnienie tempa
wzrostu i rozwoju młodego ptaka, utratę
apetytu i anemię. Występują też schorzenia
skóry i porażenie przewodu pokarmowego.
Schorzenie to występuje wskutek braku
należytej troski o gołębie, a więc karmienie
ich zepsutymi nasionami, umożliwianie
im dostępu do nawozów mineralnych lub
wody skażonej ściekami przemysłowymi.
Przyczyną może też być połknięty ostry
przedmiot, np. kawałek szkła czy metalu.
Zapalenie wola objawia się siedzeniem
ptaka z opuszczoną głową i wyciekiem z
dzioba cuchnącej wydzieliny. Przy dotyku
wyczuwa się, że wole jest miękkie, a jego
gniecenie sprawia ból. Leczenie: najpierw
należy przepłukać wole wodą zawierającą
nadmanganian potasu - na 3 litry wody l g
nadmanganianu potasu, lub rozpuszczonym
w wodzie riwanolem - na l litr wody l g
riwanolu. Można również przepłukiwać
5% roztworem sody oczyszczonej lub 3%
roztworem kwasu bornego. Poza tym trzeba
zastosować dietę - głodówkę; przez dobę
podaje się tylko czystą wodę pitną, dowoli.
Potem można podać antybiotyk (ampicylina
lub biomycyna według wskazań lekarza
weterynarii).
CIĄG DALSZY NASTĄPI

wysokości ceny biletu kolejowego w
drugiej klasie, a jeśli przejazd koleją
jest niemożliwy – w cenie biletu autobusowego.

REZYGNACJA
Z POCHOPNEGO
ZAKUPU
Pochopny zakup może narazić nas
na spore niedogodności, gdyż obecnie
sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu zakupionego towaru. Nie
dotyczy to tzw. zakupu poza lokalem
przedsiębiorstwa, czyli od akwizytora,
sprzedawcy obwoźnego itd. W takim
przypadku klient ma prawo zrezygnować z zakupu, bez podania przyczyn,
w ciągu 10 dni od jego dokonania.
Co istotne, jeśli sprzedawca nie poinformuje nas o prawie do rezygnacji
z zakupu, termin 10-dniowy wydłuża
się aż do 3 miesięcy. Jeśli chcemy
zrezygnować z zakupu powinniśmy
poinformować o tym sprzedawcę, najlepiej listem poleconym, i zwrócić mu
towar w stanie wolnym od uszkodzeń.
Jeśli zdecydujemy się na wysłanie
towaru, pamiętajmy, że koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Zaś jeżeli
wpłaciliśmy sprzedawcy zaliczkę lub
zadatek, to też muszą one zostać nam
zwrócone. Gdy sprzedawca zwleka
ze zwróceniem pieniędzy, możemy
domagać się od niego odsetek ustawowych. W niektórych przypadkach zwrot
towaru zakupionego od akwizytora lub
sprzedawcy obwoźnego nie jest jednak
możliwy. Dotyczy to w szczególności
nabywania towarów spożywczych
oraz zakupów w drobnych sprawach
życia codziennego (np. gazet, środków
czystości itp.), gdy ich wartość nie przekracza 10 euro, czyli około 38 zł.

ZA PRZEJAZD
ZAPŁACI ZUS
Osoba, którą ZUS wzywa do
osobistego stawiennictwa, np. na
badanie przez komisję lekarską,
może ubiegać się o zwrot kosztów
przejazdu w obie strony. Powinno
się złożyć pisemny wniosek do ZUS,
dołączając do niego bilety lub rachunki za przejazd. Refundacja może
być niepełna. ZUS zwraca koszty do

WARTO WIEDZIEĆ
Pracownicy zatrudnieni w niektórych działach gospodarki muszą
pracować w niedzielę. Taka zasada
obowiązuje m.in. w transporcie,
komunikacji, mediach, służbach
ratowniczych, ochronie, usługach,
szpitalach, zakładach prowadzących
działalność kulturalną. Pracownik,
który musi pracować w niedzielę,
otrzymuje wolny dzień innego dnia tygodnia. (Kodeks pracy, art. 151.10-11)

KARTY KREDYTOWE
Nie musisz zarabiać dużo pieniędzy i nie musisz nawet mieć konta w
banku, żeby stać się posiadaczem
karty kredytowej. To bardzo się
opłaca, szczególnie gdy czasem
brakuje Ci pieniędzy. Aby otrzymać
kartę kredytową, wystarczy wypełnić w banku wniosek o jej wydanie,
przedłożyć wymagane dokumenty
i zaświadczenie o zarobkach (min.
500 zł netto). Bank określił wysokość
limitu, do którego może pożyczyć Ci
pieniądze. Zwróć uwagę, jaka jest
opłata za wydanie karty. Najczęściej
okres nieoprocentowania Twojego
długu wynosi około 50 dni. Dokładny termin podany jest na wyciągu z
konta. Aby bank nie naliczył karnych
odsetek, trzeba zapłacić w terminie
kwotę minimalną.

ZMIEŃ OPERATORA
BEZ OBAW
Jeżeli masz telefon komórkowy
„na kartę” możesz zmienić operatora bez obawy, że utracisz swój
dotychczasowy numer. Przeniesienie numeru i jego zachowanie
kosztuje od 50 do 61 zł (w zależności od sieci). Operator ma prawo
wymagać, abyś się przy okazji
przeniesienia zarejestrował jako
użytkownik – o ile nie zrobiłeś tego
wcześniej. (ak)
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RYBY (19.2.-20.3.)
PANNA
(24.8.-23.9.)
.
Nesnaž sa urobiť viac ako môžeš,
aj keď zisk môže byť veľký. Nie
zdvíhaj si latku svojich možností
len kvôli ambíciám. Zaujmi sa
dobre rozbehnutou prácou. Tak isto aj v láske.
Nezabudni, že atraktívnosť a sľuby nepostačujú
k šťastiu. Daj si pozor na svoj svet snov, môže sa
ti náhle rozpadnúť.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Nemáš veľa miesta na to, aby si
si predstavil svoje dobré stránky.
Buď trpezlivý, ak sa nedokážeš
teraz prebiť. Nemusíš sa ponáhľať. Možno by sa Ti zišla dovolenka. Nájdeš zopár zaujímavých známostí. Druhá
polovica mesiace bude ľahšia, a nadíde čas aj
pre tvoje plány, ktoré ľahko zrealizuješ.

ŠKORPION (24.10.-22.11.)
Niektorí známi budú preč a to je
pre šanca teba. Môžeš pri tom
využiť svoj um a nápaditosť.
Pomôže ti aj tvoj pôvab. Možno akurát nájdeš dobre platnú
prácu. Chýba ti romantika? Asi si nezbadal,
že tento mesiac padá najviac hviezd z neba.
Už je na čase, aby si sa zbavil žiaľu voči iným
a odpustil im.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Budeš mať problém s objektívnym hodnotením situácie. Daj si
pozor na svoje ušetrené peniaze.
Nečakaj na náhodné príležitosti.
Tvoj pocit bezpečia môže byť
narušený, ale nedovoľ, aby ho tvoja fantázia ešte
viac zničila. Dôležitejšie rozhodnutia nechaj na
druhú polovicu mesiaca.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Ber všetko, čo ti osud prinesie
a vôbec sa nemusíš obávať rozhodnutí, buď odvážny. O svoju
lásku nemusíš príliš bojovať,
tvoj pôvab ju pritiahne k tebe.
V trvalom vzťahu nenájdeš ani kúsok miesta
na priemernosť, jednoducho musíš cítiť pravý
zmysel tvojho života, ktorý ti môže dať len
láska.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V práci sa príliš neponáhľaj. Veď
sú prázdniny. Ak sa nebudeš
cítiť najlepšie, nechaj sa chvíľku
niesť osudom. Sústreď sa viac na
vzťahy s druhými. Porozmýšľaj o svojich citoch.
Ak ťa priťahuje niekto, kto rozmýšľa úplne inak
ako ty, zober to ako zaujímavú skúsenosť. Len
sa príliš nečuduj, ak sa nedohodnete.
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Nemysli si, že to, čo dostaneš, je
naveky. V tvojom živote sa udejú
výrazne zmeny. Bolo by lepšie,
ak ich nebudeš brzdiť. Môžeš
zrealizovať veľké plány, ale nezabúdaj pri
tom o druhých. Zlatá stredná cesta môže byť
náročná. Preto radšej využi svoju inteligenciu,
intuíciu a svoju fantáziu.

BARAN (21.3.-20.4.)
Cítiš sa príliš unavený? Oddýchni si. Never tomu, že si
nenahraditeľný. Porozmýšľaj
o tom, čo je pre Teba najdôležitejšie a čo je nepodstatné.
Sústreď sa na svoje zdravie. V druhej polovici
mesiaca sa tvoj život trošku zrýchli. Možno
sa niekto do Teba zamiluje, odpoveď záleží
len na Tebe.

BÝK (21.4.-20.5.)
Zoznámiš sa s novými a zaujímavými ľuďmi a navštíviš nezvyčajné miesta. Tento mesiac
môžeš dosiahnuť niečo, o čo
sa už dlhší čas usiluješ. Si do
niekoho zamilovaný? Je čas získať si polovičku
na svoju stanu. Si samotný? Je na čase to
meniť. V druhej polovici mesiaca sa budeš
musieť poriadne snažiť.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Mal by si sa hlbšie zamyslieť
nad tým, čo sa doteraz stalo.
Možno si priveľmi veríš? Možno
si nepostriehol ambície iných?
Porozmýšľaj o tom. Urážanie
iných ti nepomôže. Nevrhaj sa na každú
príležitostnú ponuku, ak si nechceš vyčítať
neskôr svoju naivnosť. Všetko, čo robíš, si
najprv dobre premysli.

RAK (22.6.-22.7.)
Využi svoj dobrý čas v práci.
Vhodná príležitosť netrvá večne.
Striehni na každú lepšiu príležitosť, aj na tú menšiu. Po finančnej stránke bude tento mesiac
pre teba dobrý. Nastal koniec ledajakých lások,
je na čase sformalizovať zväzok alebo nájsť
pravdivú lásku. Večerný program budeš mať
istotne zaujímavý.

LEV (23.7.-23.8.)
Tento mesiac je pre Teba veľmi priaznivý. Budeš naplnený
energiou a hýriť optimizmom.
Pritrafia sa ti také situácie ako
na zavolanie, v ktorých budeš
môcť využiť svoj talent. Máš šancu nájsť si
zaujímavú a dobre platenú prácu, „vyliečiť“ sa
zo samoty, prežiť krásnu dovolenku. Ak hľadáš
svoj cieľ, istotne ho nájdeš.

NÁŠ TEST

VIETE SI UŽIŤ
DOVOLENKU?
1. V lete najradšej cestujete:
a/ do zahraničia, čo najďalej od všedných
starostí – 3; b/ spoznávať krásne miesta
našej vlasti – 2; c/ na chatu, k príbuzným,
niekedy zostávam i doma – 1.
2. Aká dovolenka by sa vám (bez ohľadu
na ﬁnancie) najviac páčila?
a/ v prírode pod stanom – 2; b/ v hoteli
s plnou penziou – 3; c/ žiadna, najradšej
som v práci – 1.
3. Zamestnávateľovi presné miesto svojho
pobytu na dovolenke:
a/ zásadne neuvediem – 3; b/ vždy poctivo
nahlásim – 1; c/ do dovolenky ho vyplním
aspoň približne – 2.
4. Bez čoho si neviete predstaviť dva
týždne voľná?
a/ bez partnera, rodiny alebo priateľov – 2;
b/ bez tlače, televízie alebo počítača – 1;
c/ bez kúpania, prechádzok a občasného
leňošenia – 3.
5. Mobilný telefón si na dovolenku:
a/ samozrejme, vždy beriem – 1; b/ zásadne
neberiem – 3; c/ väčšinou beriem, ale
mám ho radšej vypnutý – 2.
6. Keď sa odídete rekreovať do zahraničia,
snažíte sa:
a/ vychutnať si celý pobyt i so všetkými
miestnymi lákadlami – 3; b/ neutrácať
zbytočne na gýčové suveníry – 1; c/
v rámci možností si trocha užiť – 2.
7. Keď cez dovolenku náhle ochoriete...
a/ ste radi, že si aspoň nemusíte brať nemocenskú – 2; b/ nastúpite na nemocenskú
a dovolenku odložíte – 3; c/ nadopujete
sa liekmi, snažíte sa neskaziť zábavu
ostatným – 1.
VYHODNOTENIE
21-18 bodov: Na dôkladný odpočinok nepotrebujete luxusný hotel – ničnerobenie si viete
vychutnať i pod stanom pár kilometrov od
domova. Dôležité je pre vás jediné: zabudnúť
na šéfa a pracovné povinnosti. A to sa vám
väčšinou skvele darí!
17-11 bodov: Dovolenkujete síce radi, ale
ste zodpovedný a snažíte sa mať dopredu
v poriadku všetky pracovné aj iné povinnosti. Nedokážete na ne však úplne zabudnúť,
takže si chvíle voľna niekedy zbytočne
kazíte myšlienkami na to, čo všetko vás asi
čaká po návrate. Nie je to škoda?
10-7 bodov: Dovolenka je pre vás nutné
zlo, ktoré občas musíte kvôli iným (partnerovi, rodine, príbuzným...) pretrpieť. Keď
už nemôžete byť v práci, svoju agendu si
vybavujete telefonicky alebo v internete hoci
aj zo zahraničia. Ruku na srdce – myslíte, že
ste vážne taký nenahraditeľný? (ak)

.
JOLANA – solídne, dobré, poctivé, trochu vladárske meno.
V dávnych časoch mali toto meno slovanské a škandinávske princezny a kráľovné. Jolana je najčastejšie tmavou
blondínou alebo tmavovláskou s mierne okrúhlou tváričkou,
malým nosíkom, so šedými, modrými alebo hnedými očami.
Typ pyknicko-astentický, čo znamená, že nie je ani príliš tučná,
ani príliš štíhla, ale mierne zaokrúhlená moletka. Už od detstva sa učí samostatnej práci a pomáha matke v domácnosti.
Stará sa o mladších súrodencov. Od detstva je na svoj vek

Žena obväzuje mužovi hlavu,
ktorú mu pred chvíľou rozbila vázou,
a vraví:
- Čo by si ty len robil bezo mňa...!
•••
Filmová hviezdička vraví priateľke:
- Rozvádzam sa!
- A prečo?
- Nechcem byť ženou klamaného
muža!
•••
Hovorí manželka svojmu mužovi:
- Lepšie by som urobila, keby som
sa vydala za čerta.
- Miláčik, to by nešlo. Medzi príbuznými je manželstvo je zakázané.
•••
Policajt vyberie zápalky zo škatuľky a pokúša sa ich zapáliť nesprávnou
stranou. Pritom ich odhadzuje a hovorí: - Zlá, zlá, zlá…

trochu vážna a spravidla nemá bezstarostné detstvo – má
príliš veľa povinností a práce, ktorú si koná veľmi dobre.
Zásluhou húževnatosti sa dobre učí. V práci je svedomitá
a dôkladná, čím si získava úctu. K ľuďom je žičlivá a dobre
znáša záludnosti osudu. Vydáva sa ako zrelá, samostatná
žena, ktorá má už usporiadaný život. Zamiluje sa náhle,
keďže v mladosti ju zaujíma iba škola. Nie je vždy šťastná,
keďže jej manžel, dobrý a kultúrny, máva slabý charakter.
Najčastejšie mávajú jedno alebo dve deti, ktoré vychováva
ona. Pracuje ako učiteľka, účtovníčka, knihovníčka, ošetrovateľka alebo pokladníčka. Jolana je čistotná, veľa číta,
starostlivo sa oblieka, doma má ideálny poriadok. V živote
má viacej práce ako šťastia.

Vtom sa mu
podarí jednu zapáliť, tak ju sfúkne a odloží so slovami:
- Tá je dobrá,
tú si nechám.
•••
Hovorí zaľúbený mládenec:
- Tá moja Ľubka, to je anjel.
- Počúvaj, to
si pre istotu ešte
over, lebo aj hus
má krídla.
•••
V prvý deň
prázdnin sa stretnú dvaja spolužiaci:
- Počúvaj, tie
prázdniny sú ešte len deň, a otec ma
už dvakrát zbil.
- Dvakrát? A to už prečo?
- Prvý raz za to, že som mu ukázal
vysvedčenie, a druhý raz, keď zistil,
že bolo jeho.
•••
Policajt zastaví auto a hovorí:
- Fúkajte!
Vystrašený šofér mu odpovie:
- Dobre, a kde vás to bolí?
•••
Vojde učiteľka do prvej triedy na
východnom Slovensku, ukáže obrázok a spýta sa:
- Dzeci, ta co to?
Malý Janko sa prihlási:
- Ta to topier.
Učiteľka na to:
- Ta to ne topier, ta to netopier.
Malý Janko zmätene vyhlási:
- Ta ak to ne topier, ta ja neznam co.

Veríte snom? Nie? Ani my neveríme,
ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie
do snára, aj keď to pokladá za predsudok
našich babičiek. Je to predsa zábava.
A čo, keď sa vám dobrý sen splní? Tak
teda, keď sa vám snívalo:
- Mlynára vidieť – prírastok v rodine;
hovoriť s ním – tvoja úprimnosť ti vyjde
na škodu; byť ním – spokojný život.
- Mlynské koleso počuť klopať – čoskoro
dostaneš nejaké peniaze; pod neho sa
dostať – niekto ťa podvádza; vidieť, ako
sa otáča – stálosť v láske.
- Mokrý byť – niekto ťa ohovára.
- More, tiché – spokojný život.
- Morský prístav – čaká ťa sláva a pocty.
- Most vidieť – šťastie v obchodovaní;
prechádzať cez neho – vzdaj sa svojich
plánov; vidieť ho padať – trpíš pre neveru;
prechádzať pod ním – čoskoro dosiahneš
svoj cieľ.
- Motyka – šťastie, úspech.
- Mraky, husté a tmavé – hrozí ti nebezpečenstvo; ľahké, strieborné – čaká ťa život
bez námahy; rýchlo letiace – tvoj život
bude plný zmien; barankovité – šťastie
a pokoj.
Mŕtvola v dome – skorá svadba; balzamovaná – nepríjemné prekvapenie; zapáchajúca – starosti, problémy; skladaná do
hrobu – dostane sa ti bohatá žena (muž);
viac ich vidieť – pozvanie na rodinnú
slávnosť.
- Mrzáka vidieť – neočakávaná pomoc;
byť ním – budeš mať šťastie.
- Mrzutosti mať – hádky, spory.
- Múku vidieť alebo mať – blahobyt;
rozhadzovať ju – si ješitný; vidieť mlieť
– šťastie a bohatstvo; chlebová – si dobrým otcom (matkou); pražiť ju – dostaneš
návštevu. (jš)
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Nový spôsob na HIV. Obriezka
mužov by mohla zachrániť v Afrike pred
smrťou na AIDS milióny ľudí, tvrdia
odborníci Svetovej
zdravotníckej organi.
zácie. Analýzy ukázali, že obrezaní muži
majú výrazne nižšie riziko nainfikovať sa
vírusom HIV ako ostatní jedinci. Vedci
zároveň vypočítali, že keby boli všetci
muži v nasledujúcich desiatich rokoch
obrezaní, predišlo by sa dvom miliónom
nových infekcií a 300 tisíc úmrtiam. K
zvyšovaniu rizika u neobrezaných dochádza preto, lebo predkožka je pokrytá
bunkami, ktoré vírus ľahko nakazí. Mikroogranizmus tiež skôr prežije v teplom
a vlhkom prostredí, aké je práve pod
predkožkou. Takže ak sú muži obrezaní,
menej sa ich nainfikuje a tak ochorie aj
menej ich partneriek. Štúdie potvrdili
rozdiel medzi stupňom rizika ochorenia
v tých častiach Afriky, kde žili v tesnom
susedstve dve skupiny - tí, ktorí sa rutinne
obrezávali a tí, ktorí tento zákrok nevykonávali. (TASR)

Odpadla mu lebka. Stovky ľudí sa
chodia pozerať do nemocnice na východe
Indie, aby uvideli muža, ktorý drží v ruke
kus vlastnej lebky. Doktori tvrdia, že 25
ročnému elektrikárovi „zliezol“ kus lebky
podobne ako zhnitý necht. Sambhu Roy
utrpel silný elektrický šok, keď v októbri
opravoval vedenie s vysokým napätím.
Keď prišiel koncom minulého
roku do nemocnice, mal úplne
spálenú šiju a
v priebehu mesiacov prakticky holú lebku
- uviedol chirurg
Ratan Lal Bandyopadhyay, ktorý sa staral
o Roya. Neskôr si lekári všimli, že časť
jeho lebky sa uvoľňuje z dôvodu zastaveného prívodu krvi do spálenej časti hlavy,
čo sa v takýchto prípadoch môže stať. Časť
lebky sa nakoniec úplne oddelila od hlavy
a teraz ju pacient drží v ruke. K jeho posteli sa chodia pozerať stovky ľudí a tucty
doktorov. Bandyopadhyay objasňoval,
že vnútorná stena lebky aj s membránou,
ktorá napomáha tvorbe kostného tkaniva,
ostala akoby zázrakom nepoškodená, a
preto umožnila reprodukciu novej kosti.
Keď mu lebka zliezla, lekári si mysleli,
že to neprežije, no potom si všimli, že na
pôvodnom mieste narástla nová, ktorá
vytlačila starý kus von. „Vďaka tejto lebke
som sa stal slávnym, takže si ju mienim
nechať,” uviedol Roy. (TASR)
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Zvláštna bitka. Za mrežami takmer skončili amatérski hráči ragby, ktorých polícia v ruskom meste
Rostov na Done zadržala v domnienke, že sa dostali do
poriadnej bitky. Policajti dostali na stanicu hlásenie, že
na jednom mieste na okraji mesta je strašná mela, že
sa tam ľudia bijú. Polícia prišla na uvedené miesto a asi
sto ľudí zadržala. Až na policajnej stanici sa vysvetlilo,
že nešlo o bitku, ale ragbyový zápas. Previnilci - hráči
i ich fanúšikovia - boli prepustení a vrátili sa dokončiť
rozohraný zápas. (ČTK)
Cudzí prízvuk. Angličanka Linda Walkerová z Newcastlu sa po menšej mozgovej
príhode prebudila v nemocnici z bezvedomia a začala rozprávať - s jamajským prízvukom. Keď sa prihovorila vlastnej rodine, vlastný hlas ju šokoval. Lekári u pacientky
diagnostikovali tzv. syndróm cudzieho prízvuku, pri ktorom môže mozgová príhoda či
úder do hlavy spôsobiť defekty v mozgovom rečovom centre. Po intenzívnej rečovej
terapii lekári konštatovali, že Linda bude jamajským prízvukom hovoriť zrejme až do
konca života. Život Lindy táto skutočnosť dosť komplikuje - „Každý sa ma pýta, odkiaľ
som, a keď im odpoviem, že z Newcastlu, smejú sa. Myslia si, že klamem. Sused sa ma
minule pýtal, či som opitá, pretože môj rečový prejav je pomalý a nie celkom zreteľný.“
Podľa profesora Nicka Millera, ktorý sa špecializuje na rečovú oblasť, syndróm cudzieho
prízvuku súvisí s ovládaním pier, jazyka, hlasiviek a dychu, pričom všetky zložky sú
zasiahnuté nervovým poškodením. Výsledkom potom je, že reč pacienta je skreslená.
Syndróm cudzieho prízvuku po prvý raz objavili v Nórsku v roku 1941, keď jedna mladá
žena začala po leteckom útoku hovoriť s nemeckým akcentom. (TASR)
Pokrývač či samovrah. Tučnú pokutu musí zaplatiť nemecký pokrývač, ku ktorému
zalarmovali záchranku, pretože ho považovali za samovraha pripraveného skočiť zo strechy.
K incidentu došlo v meste Saarbrücken. Keď polícia uzrela na streche päťposchodového
domu 30 ročného Dietera Holmbluttera, uzavrela rušnú hlavnú cestu a okamžite privolala
hasičov a vyjednávačov. Pokrývač bol však tak zaneprázdnený telefonovaním so svojou
priateľkou, že si ani nevšimol zmätok pod sebou, až kým sa ho priateľka cez telefón sama
nespýtala, prečo počuje toľko sirén. Keď si všetci uvedomili, že ide o omyl, záchranka
odišla, polícia odvolala všetkých odborníkov a milý pokrývač bude musieť zaplatiť za ich
drahocenný čas. Účet by sa mal údajne vyšplhať na niekoľko tisíc eur.
Prehnaná hygiena. Úzkostlivá starostlivosť o hygienu môže vyvolať vznik alergií. Potvrdili to vedci z Duke University Medical Center pokusmi na potkanoch. Podľa ich hypotézy
sa alergie vyskytujú v oveľa vyššom počte v
ekonomicky vyspelom svete ako v rozvojových
krajinách. Výskyt alergií vyšší najmä preto, že
ľudia a ich imunitný systém nie sú každodenne
vystavení mikróbom z okolia. Organizmus proti
parazitom bráni imunoglobulín IgE, ktorý sa
často spája s alergickými reakciami. Podľa
očakávaní mali divé potkany v krvi vysokú
hladinu látky IgE, ktorá však nevyvolávala
nijaké nežiaduce reakcie. Podľa vedcov je to
preto, že sa viaže na nebezpečné cudzie látky.
Laboratórne potkany neboli vystavené škodlivým vplyvom okolitého prostredia, no mali
hladinu IgE rovnako vysokú. Jej nadbytok
spôsobovalo, že útočila na telu vlastné bunky
a spôsobovala vznik alergických reakcií. Parker
tvrdí, že tak dokázal dôležitú úlohu pobytu
v prirodzenom prostredí pre ľudské zdravie.
Dodal však, že podstatnú úlohu môže hrať aj
genetika. Preto plánuje dodatočné štúdie, ktoré
by zahŕňali aj dedenie predpokladov na vznik
alergií. (PRAVDA)

Viac poctiví. Podľa britských vedcov môže aj obrázok ľudských očí vyvolať u človeka to, že sú „poctivejší“ pri
platení. Experti k tomu dospeli vďaka
pozorovaniu jedného miesta na
univerzite, kde
si mohli študenti vziať nápoje,
za ktoré mali
zaplatiť peniaze do priloženej
škatule. Na to, akú čiastku do škatule
dajú, však nikto nedozeral, záviselo
to len na poctivosti kupujúcich. Vedci
Newcastleskej univerzity potom na
stánok každý týždeň pripevňovali stále
rovnaký cenník. Obmenený bol na ňom
len sprievodný obrázok. Keď na ňom
bola snímka ľudských očí s rozmermi
15 x 3 centimetrov, zvýšil sa objem
príspevkov do pokladnice takmer trojnásobne. Táto skutočnosť prekvapila
aj samotných vedcov. Rozdiel si experti
vysvetľujú tým, že ľudia majú pocit, že
sú sledovaní, aj keď išlo iba o „umelé“
oči. Preto sa vraj správali poctivejšie a
platili za nápoje celú výšku ceny. (ČTK)

Rodinná kapela Kurtulík band z Námestova

Ľudová kapela Rovňan z Rabčíc

Mambo v podaní tanečnej skupiny Daisy z Trstenej

Na scéne FS Zelený javor z Krempách

Tancuje FS Važec z Važca

FS Spiš z Novej Belej

Vo víre tanca
FS Oravan Senior z Nižnej

Ľudová kapela L. Młynarczyka z Kýčor

Kňaz Stanisław kardinál Dziwisz s Mládežníckou dychovkou pôsobiacou
pri Dome slovenskej kultúry v Kacvíne, 2. 7. 2006. Foto: Ľ. Molitoris
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