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Z našich začiatkov...

V Nižných
Lapšoch
Po druhej svetovej vojne boli krajania veľmi sklamaní, keď sa ukázalo,
že územie Spiša sa dostalo k Poľsku.
Niektorí ešte dlhé roky dúfali, že sa
to možno raz zmení. Iní sa zasa začali
schádzať a diskutovať o možnostiach
združovať sa a vytvoriť organizáciu,
ktorá by hájila záujmy slovenskej národnostnej menšiny na spomínanom
území. A postupne od roku 1947 sa
začína organizovať krajanské hnutie,
výsledkom ktorého je dnešná organizácia s celoštátnou platnosťou – Spolok Slovákov v Poľsku.
V Nižných Lapšoch krajanské hnutie bolo od začiatku veľmi aktívne.
Po druhej svetovej vojne bolo v tejto
obci veľa obyvateľov slovenskej národnosti, čo sa dnes môže zdať neuveriteľné. Keďže sa viacerí krajania
nevedeli vyrovnať s faktom pripojenia Spiša k Poľsku, odsťahovali sa na
Slovensko, kde sa natrvalo usadili.
Nižnolapšania po vojne patrili
k najaktívnejším na Spiši. Už v prvej
polovici roka 1947 pracoval v Nižných Lapšoch prípravný výbor, na
ktorého zorganizovaní mali najväčší
podiel A. Špirka a P. Gorel. Miestna
skupina v obci vzniká formálne 15.
augusta 1947 a jej prvým predsedom
sa stal Peter Gorel. Podpredsedami
boli: Andrej Stanek a Anton Kovalčík,
členmi Stanislav Haber a Ján Majerčák. Výbor MS v Nižných Lapšoch od
začiatku kládol veľký dôraz na slovenské školstvo, vyberanie členského

a keď vznikol časopis Život, na získavanie jeho čitateľskej základne.
Približne v druhej polovici 1947 sa
vykryštalizoval Obvodný výbor Spolku Čechov a Slovákov na Spiši. Predsedom sa stal Andrej Špirka z Nižných
Lápš, kde bolo aj sídlo Spolku. Ďalším spolkovým aktivistom v tejto obci
bol Anton Kovalčík, ktorý bol isté obdobie podpredsedom OV na Spiši.
V Nižných Lapšoch sa súčasne so
začiatkom činnosti Obvodného výboru na Spiši začalo 1. septembra 1948
vyučovanie v prvej slovenskej škole na
Spiši. Na jej vzniku sa podieľali vtedajší členovia výboru Miestnej skupiny
SSP v Nižných Lapšoch, ako aj Jakub
Tynus, Júlia Glodavová, Helena Karkošková, Dominik Majerčák a krajania
zo spišského obvodu Ján Pivovarčík
z Kacvína a Jozef Schlegel z Nedece.
Nižnolapšania, ale aj krajania
z iných obcí sa schádzali u Antona
Špirku, Petra Goreľa a A. Repiščáka,
kde sa radili, ako postupovať ďalej.
Na jednom takomto stretnutí bol prítomný aj vtedajší konzul Československej republiky, dr. Matej Andráš.
On si vypočul ich plány a poradil im,
ako by sa to dalo vecne realizovať.
Štefan Majerčák, člen výboru MS
SSP v Nižných Lapšoch, si spomína,
že prvá slovenská klubovňa a knižnica
v obci sa nachádzala u Petra Goreľa.
Prichádzali tam súbory divadelníkov
buď folkloristov zo Slovenska a celá
obec sa schádzala na ich predstavenia. Neskôr sa klubovňa presťahovala
do Kravontku, ktorý bol neskôr predsedom MS SSP v Nižných Lapšoch.
Voľakedy sa v kostole spievalo po
slovensky a Štefan navštevoval aj slovenskú základnú školu. Predsedom
v Lapšoch bol ešte Andrej Stanek,

Štefan Majerčák, člen výboru MS SSP
v Nižných Lapšoch
Anton Kovalčík, spomínaný Jozef
Kravontka a krátke obdobie aj Štefan
Majerčák. V súčasnosti je predsedom
MS SSP v Nižných Lapšoch František
Kaniuch, ktorý túto funkciu zastáva už dlhšie obdobie. Ako povedal
Š. Majerčák, ich miestna skupina by
potrebovala viac pozornosti zo strany
Spolku a možno aj umiestnenie nejakého podujatia, čo by snáď pomohlo aspoň v malej miere zaktivizovať
členskú základňu.
Dnes, táto v minulosti aktívna
a popredná miestna skupina Spolku, je skoro pasívna. Slovenské spevy
v kostole sú len spomienkou, mnohí
aktívni činitelia zomreli alebo sa vzdali
svojej činnosti a jedinou vecou upozorňujúcou na existenciu slovenskej
národnostnej menšiny v obci je vyučovanie slovenského jazyka na gymnáziu. Dúfajme, že aspoň tento prvok
slovenskosti sa ešte dlho udrží, čo aj
krajnom z Nižných Lápš prajeme.
Text a foto: Agáta Jendžejčíková

Kostol sv. Kvirína
Pohľad na Nižné Lapše

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Z našich začiatkov...

V PODVLKU
Ak chceme priblížiť čitateľom krajanské aktivity v Podvlku, musíme poriadne načrieť do čias druhej svetovej vojny
a hlavne do jej záveru. Bolo to obdobie zvlášť náročné pre
prihraničné obce, medzi ktoré Podvlk nepochybne patril.
Existenčná situácia Oravcov sa výrazne líšila od existenčnej
situácie Podhalcov, ktorí trpeli na ťažký nedostatok potravín
a veľkú biedu. Na Orave sa v tom čase žilo neporovnateľne
lepšie. Ťažké roky sa na Orave začali už na jeseň roku 1944.
Na prihraničné obce totižto najčastejšie napádali rôzne bandy, či to už bola banda „Ognia“ alebo banda Feliksa, či rôzne partizánske skupiny alebo len obyčajní zlodeji. Obyčajní
zlodeji však napáchali omnoho menej zla ako spomínane
partizánske oddiely. Všetkým išlo predovšetkým o jedno,
ukradnúť všetko, čo sa len dá. Nebolo to až také ťažké dostať
sa sem, pretože pod prikrývkou noci a lesa sa bez problémov
premiestnili až k samej hranici. Odtiaľto najčastejšie kradli
kravy pre svoju poživeň. Podobne riešili situáciu so stravou
aj poľskí partizáni, ktorí bojovali práve v týchto horách.
Bandy však vznikali aj medzi miestnymi obyvateľmi. Boli to
najčastejšie skupiny výtržníkov, ktoré chceli z nepriaznivej
situácie vyťažiť čo najviac pre seba. Zo začiatku to boli len
krádeže, neskôr sa však tieto bandy stávali čoraz nebezpečnejšie, pretože začali napádať na ľudí a začali rabovať domy.
Koncom roka 1944 začalo to byť naozaj nebezpečné. V jeden deň vyrabovali ozbrojení banditi hneď niekoľko gazdovstiev. Neprichádzali už pod rúškom noci, ale poobede
za dňa a vôbec sa nebáli. Na hody v Podvlku 11. novembra
1944 prišli rovno na zábavu, ktorá sa konala u Valachovcov.
Chlapov postavili do radu a každému z nich kázali niečo doniesť. Ak to nestihnú priniesť na určenú hodinu, tak potom
bude s nimi zle.
Nebezpečenstvo na Orave pretrvávalo naďalej aj v roku
1945 a čoraz viac sa stupňovalo. Situácia sa trochu zlepšila
až v momente, keď sa začali vracať domov muži zo SlovenKrajanské ochotnícke divadlo Ondrejko
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ského národného povstania a z frontu. Keďže viacerí z nich
mali aj zbraň, mali aj väčšiu šancu brániť sa pred rôznymi bandami. Takto začala vznikať slovenská milícia, ktorej
členmi boli jednoduchí obyvatelia jednotlivých obcí. Každú
noc sa niekoľkí z nich striedali na stráži a v prípade nebezpečenstva mali biť na poplach. Obyvatelia sa mohli cítiť aspoň
trochu bezpečnejšie. Netrvalo to však dlho, lebo koncom
februára sa na niekoľko týždňov zastavil front na Orave. Síce
Podvlk sa nenachádzal na priamej línii ohňa, mnoho obyvateľov z ohrozených obcí bolo deportovaných práve sem.
Tu ich zastihla aj Veľká noc. Na sviatky bol kostol úplne
preplnený. V tom čase prišiel z Veľkej Lipnice aj kňaz Karol Machay, ktorý si na tento sviatok zadovážil spevákov zo
Spytkowic. Počas slávnostnej kázne, ktorú prednášal v poľštine, jedna účastníčka sv. omše zakričala: „Po slovensky!“
Kňaz však nebral na to ohľad a kázal ďalej po poľsky. Ľudia
na protest začali hlasno kašlať, že už nebolo počuť ani jedno
slovo z kázne. Napätie vyvrcholilo v momente, keď začali
speváci spolu s organistom spievať po poľsky. Ľudia začali
do toho spievať Základ cirkvi je na skale a to tak hlasno, že
nakoniec prestal hrať aj orgán a oni túto slovenskú pieseň
dospievali bez orgánu. V tejto situácii zasiahol v poslednom
momente kaplán Viktor Lompard, ktorý povedal, že zatiaľ
spravuje túto farnosť on, vyznačil pesničky, ktoré sa budú
spievať ďalej a doslúžil sv. omšu. Tým sa problémy na slovensko-poľskom pomedzí neskončili. Ba, skôr by som povedal, že sa ešte viac prehĺbili.
Po odovzdaní území v máji 1945 späť Poľsku napätie vyvrcholilo. Poľské úrady previezli hraničnú rampu do
Chyžného, avšak Slováci ju v noci previezli späť do Podvlka.
Otvorene sa bránili proti obsadeniu týchto území Poliakmi.
Najväčší boj nastal 4. júla 1945. Poľská milícia obsadila dva
dni pred tým budovu školy a kostola. Stretlo sa so silným
odporom miestneho obyvateľstva. Asi tristočlenná skupina
Slovákov obkľúčila návršie kostola zo všetkých strán a od
lesa sa postupne približovala. Chýr o boji v Podvlku sa rýchlo rozniesol po celej Orave a pomaly sa začali schádzať posily aj z ďalších oravských obcí. Poľská milícia
sa ukryla nakoniec v kostolnej veži. Bojovalo sa
až do samého poludnia, kedy sa Poľská milícia
vzdala. Aj keď sa boj skončil, celý čas prichádzali nové a nové slovenské posily. V boji zahynulo
niekoľko Slovákov o.i. Tivadar Šarka a Ján Zonzel
z Podsrnia a taktiež bolo veľa ranených. Po tejto
prestrelke prišla na Oravu Červená armáda, ktorá členov slovenskej milície odzbrojila. Oravci aj
naďalej verili, že Orava nebude opäť rozdelená
medzi Slovensko a Poľsko. Boj v Podvlku bol
poslednou a najsilnejšou snahou o záchranu. Aj
keď niektorí krajania položili v tomto boji svoje
životy, osud hornooravských obcí nebol taký,
aký si priali krajania. Boj o menšinové práva
Slovákov sa musel zmeniť. Nedalo sa už bojovať
so zbraňou v ruke. Začal sa boj politický. Veľkou
pomocou pri riešení krajanských problémov bol
konzul Matej Andráš.
Peripetie krajanov sa ukončením druhej svetovej vojny neskončili, ba skôr sa začali. Viacerí
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Podvlčianska dychovka

aktivisti boli vyvezení na Sibír. Nepomohlo im ani to, že počas vojny sa aktívne zapojili do boja proti fašizmu a mnoho
si vytrpeli na frontovej línii. Mnohých bývalých slovenských
vojakov predvolávali na milíciu, kde ich vyšetrovali. Krajanov to však nezlomilo. Medzi najaktívnejších z nich patrili
Jozef Gribáč, František Kapuščák, Jozef Kadlubek, Vendelín
Grapa, Vendelín Kuš, Jozef Nedeľák, Karol Valkoviec a iní.
V deň sa skrývali pred úradmi a po nociach chodili po dedine
a spisovali petície krajanov, na ktoré sa im podpísalo až 95 %
obyvateľov. Okrem toho robili peňažné zbierky, vďaka ktorým
mohli cestovať do Katovíc ku konzulovi Matejovi Andrášovi.
Okrem podpisových akcií posielali taktiež listy na najvyššie československé úrady, v ktorých prosili o pomoc a
podporu pri vzniku krajanskej organizácie, keď už, žiaľ, bolo
jasné, že Orava zostane pri Poľsku. Okrem toho sa stretávali aj s krajanmi z iných obcí a spoločným úsilím sa snažili
založiť krajanskú organizáciu na Orave. Často sa organizovali tajné stretnutia, pretože milícia bola všade v strehu. Tie
sa obvykle konali vo večerných hodinách, a to najmä po
stodolách, a tiež v lese pod Krovidžom. Našťastie, táto snaha nevyšla na márne a Spolok sa stal skutočnosťou. Prvým
predsedom miestnej skupiny v Podvlku sa stal Karol Oškvarek. Neskorším predsedom Spolku sa stal Eugen Bonk
a po ňom ho vystriedal na vyše 30 rokov Jozef Gribáč.
Aj keď Spolok mal už oﬁciálne povolenie a prebiehal
proces jeho registrácie, poľská milícia neustále sliedila
po najaktívnejších krajanoch. Po založení Spolku sa
podarilo v Podvlku zorganizovať aj slovenské vyučovanie na školách. Jedným z prvých učiteľov, ktorí prišli
do Podvlka, bol Antonín Papanek. Ešte za Slovenského štátu začal učiteľ Janoškin zo Zázrivej nacvičovať
divadelné scénky. Tým bol položený základ krajanského ochotníckeho divadla Ondrejko, ktoré aktívne pôsobí dodnes. S istou prestávkou v povojnovom
období s touto tradíciou pokračovali učitelia, ktorí
sem prišli zo Slovenska, o.i. už spomínaný Antonín
Papanek, ktorého vo vedení divadla vystriedala Hermína Kovalíková, neskôr Mária Gribáčová a napokon
Genovéva Prilinská. Od vzniku divadla už uplynulo
57 rokov. Na začiatku pôsobenia tohto divadla Al-

bín Pieronek maľoval scény i kulisy a oblečenie na vystúpenia si ochotníci požičiavali od starších žien, ktoré si svoje
kroje starostlivo uchovávali. Prvé nácviky sa konali v starej
škole na Psiarni, neskôr ochotníci nacvičovali u Hermíny
Kovalíkovej, až nakoniec zakotvili v klubovni u manželov
Prilinských. S nacvičenými hrami vystupovali po mnohých
oravských obciach, o.i. v Zubrici, Lipnici, Podsrní, Jablonke
a samozrejme v Podvlku. Vo svojej histórii nacvičilo divadlo
Ondrejko mnoho zaujímavých hier, za ktoré na rozličných
prehliadkach získalo aj mnohé ocenenia.
Podobne ako aj v iných obciach, slovenčina ako vyučovací jazyk zanikla. Slovenský jazyk zostal len ako nepovinný voliteľný predmet. S istými prestávkami a po viacerých
pokusoch o obnovenie výučby tohto jazyka na základnej
škole sa slovenčina v Podvlku vyučuje dodnes. Je to však
jediná základná škola na hornej Orave, v ktorej s ťažkosťami pretrvala výučba tohto jazyka. Je to spojené s námahou
viacerých krajanov, za čo im patrí veľká vďaka. Samozrejme,
že pri opise krajanských aktivít v Podvlku nemožno opomenúť ani dychovku, ktorú dlhé roky viedol Ján Páleník.
Vo svojom repertoári mali nacvičené mnohé ľudové, ale aj
dixielandové skladby, ktorými na nejednom podujatí bavili
vďačné publikum. Popri dychovke istý čas aktívne pôsobila
aj skupina mažoretiek, čo bolo na hornej Orave nevídaným
javom. Žiaľ, toho času dychovka nepôsobí, pretože kapelník
sa vzdal jej vedenia vzhľadom na pracovné vyťaženie. Je to
však veľká škoda, aby sa zničilo toľko hudobných talentov,
ktoré pôsobili v tejto kapele. A na záver treba spomenúť
taktiež krajanský folklórny súbor Kumoratky, ktorý pôsobí
v Podvlku a Malej Lipnici od roku 2002. Aj on už viacerými vystúpeniami reprezentoval náš Spolok na viacerých kultúrnych podujatiach, na ktorých priblížil divákom krásne
oravské i slovenské tance a spevy. Pred rokom bola zriadená
v Podvlku klubovňa v starej škole, kde sa schádzali hlavne
deti. Dúfajme teda, že všetky tieto slovenské aktivity niekoľkých generácií krajanov počas niekoľkých desaťročí nevyjdú
na zmar a že duch slovenskej kultúry ešte dlho, dlho nevymizne.
Sprac. MARIÁN SMONDEK

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Krutými cestami
osudu
V spomienkach našich krajanov
sa opäť vrátime do čias druhej svetovej vojny, aby sme vám priblížili
osudy dvoch odbojárov z Podsklia:
Štefana Jendraščáka a Jána Kubacku.
***
Štefan Jendraščák sa narodil 17. januára 1923 v Podsklí. Pokojnú mladosť
prerušila druhá svetová vojna, počas
ktorej v roku 1944 dostal rozkaz narukovať do 2. delostreleckého pluku do
Ružomberka. Sedem mesiacov bol na
vojenskom výcviku. Dodnes si pamätá, ako v tom čase pri obsluhe jedného
dela slúžilo sedem vojakov a šesť koní.
Traja vojaci viedli kone a ďalší štyria
obsluhovali delo. Z Ružomberka ich
odvelili na východný front. Na ten sa
dostali pomerne rýchlo, pretože na jeseň 1944 sa už nachádzal na území východného Slovenska. Dostali sa až do
Medzilaboriec, kde sa dostali priamo
na líniu ohňa. Dlho tu však nepobudli, pretože dostali rozkaz opustiť front
na vlastnú ruku a vrátiť sa späť. Front
opustili aj s kanónom a koňmi a utiek-

li do lesa, kde sa pridali k partizánom.
Pomaly sa počas nocí premiestňovali
späť k Ružomberku. Cez deň nemohli
ísť, pretože to bolo príliš nebezpečné.
Schovávali sa po stodolách, opustených
domoch a v lesoch. Do Popradu sa ako
tak dostali, ale cesta k Ružomberku
bola čoraz náročnejšia a nebezpečnejšia. Nakoniec sa do Ružomberka nedostali. Po ceste ich zastavili Nemci, ktorí
ich zajali, vyviezli do Maďarska a odtiaľ
vlakmi do Nemecka. Tu sa dostali do
lágrov, v ktorých museli ťažko pracovať. Štefan Jendraščák bol zadelený do
Mühlberg/Elbe – Stammlager IV B,
kde dostal väzenské číslo 297 896.
Našťastie sa pomaly blížil koniec vojny, takže si v lágri odpracoval len 9
mesiacov. Keď sa blížili oslobodzovacie
spojenecké vojská, Nemci ich hnali do
lesa. Štefan mal však v tom čase zdravotné problémy s nohami, preto vojakovi, ktorý ho strážil, povedal, že ďalej
nepôjde, lebo nevládze. Ten sa ho však
snažil prinútiť ísť ďalej. Štefan bol však
neoblomný a tak ho vojak nechal tak
v lese. Z tejto nepriaznivej situácie ho
napokon vyslobodila americká armáda, ktorá sa o neho aj patrične posta-

2. delostrelecký pluk v prvú nedeľu na vojne
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Odbojár Štefan Jendraščák

rala. Pod ochranou americkej armády
Štefan trochu pookrial na tele aj na
duchu. Po dlhom čase si aspoň trochu
oddýchol a poriadne sa najedol.
V Nemecku však ostať nemohol,
musel sa vrátiť domov. Čakala ho náročná cesta. Časť z nej prešiel pešo,
časť z nej sa mu podarilo prejsť na
bicykli, ktorý si po ceste požičal. Do
Poľska sa dostal vlakom. Poľské úrady
ho nechceli pustiť ani domov, ale hneď
ho poslať na obnovovacie práce vojnou
zničenej Varšavy. Štefanovi sa to príliš
nevidelo, predsa len dlhší čas nebol
doma na Orave, tak utiekol do vagónu s dobytkom a takto docestoval až
do Katovíc. Tam sa mu podarilo prestúpiť na vlak do Jordanova. Odtiaľ sa
už domov musel dostať peši. Najviac sa
bál hranice, lebo nevedel, ako sa cez ňu
dostane. Tak počkal do večera, pokiaľ
sa nezotmelo, a pod rúškom noci sa vydal na cestu domov. Domov došiel nad
ránom a zabúchal na okno. Doma ho
však nikto nečakal, lebo nikto nevedel,
čo sa s ním deje. Síce Štefan písal listy
a posielal ich domov, žiaden z nich sa
však na Oravu do Podsklia nedostal.
Listy sa jednoducho strácali niekde po
ceste. Aj preto ho vo dverách privítal
jeho brat, ktorý patril do slovenskej

milície, s puškou v ruke, lebo sa bál, či
to náhodou nie je nejaká z bánd, ktoré
v tom čase šarapatili na Orave. Ako sa
neskôr dozvedel, cez hranicu sa dostal
domov bez problémov hlavne preto,
lebo v tom čase sa už nenachádzala na
tomto mieste, ale bola prenesená na
miesto, kde sa nachádzala pred Mníchovskou dohodou. To však Štefan netušil. Keď sa totiž vrátil domov, písal sa
máj 1945. Bol síce veľmi rád, že sa dostal späť na rodnú zem, ale povojnové
roky neboli pre Oravu a Oravcov o nič
lepšie, ako tie vojnové.
***
Druhým odbojárom, ktorého sme
na našej ceste do Podsklia navštívili, je
Ján Kubacka. Narodil sa 19. mája 1919
v Dolnej Zubrici. Do Podsklia sa priženil až po vojne. Na rozdiel od Štefana
ho povolali do slovenskej armády ešte
na jej začiatku, 20. októbra 1940, do
Dolného Kubína. Zo Zubrice v tom
čase narukovalo do slovenskej armády
viacero mladíkov. Tu bol sústredený
základný výcvik. Ján bol v Dolnom
Kubíne na výcviku do marca 1941.
Odtiaľto bol odvelený do vojenskej
školy do Nového Mesta nad Váhom,
kde strávil ďalšie tri mesiace. Na dva
týždne sa vrátil späť do Dolného Kubína, odkiaľ ho odvelili do Bratislavy,
kde slúžil v prezidentskej čestnej stráži
do decembra 1941. Tým sa pokojné
časy slúženia v armáde pre Jána skončili. V decembri dostal rozkaz, na základe ktorého bol odvelený na východný
front. Do 20. marca 1942 boli vojaci
sústredení v kasárňach v Turčianskom
Sv. Martine. V Martine naložili vojakov do vlakov, ktoré ich odviezli ďaleko za východnú hranicu Slovenska.
Na východnom fronte bol pridelený
do 1. eskadróny cyklistov. Tu postupovali cez Ukrajinu, Rostov, Dneper a
pokračovali smerom ku Kaukazu. Eskadróna ako vojenská jednotka sa nachádzala na predných líniách frontu,
pretože jej členovia pôsobili v špionáži
a prieskume terénu. Pri postupovaní smerom na východ ich zastihla na
ruskom území tuhá zima. Postup slovenských jednotiek sa pomaly spomaľoval, až sa nakoniec zastavil. Vojaci sa
dostali až k mestu Klučaj a neskôr ku
Krasnodaru. Bol to však čas prelomu
v druhej svetovej vojne. Nemci boli na

niektorých miestach prvýkrát porazení Červenou armádou a tak nastal vo
vojne zásadný zvrat. Z Krasnodaru sa
Ján so svojou eskadrónou musel vrátiť
späť. Spiatočná cesta trvala tri týždne.
1. divízia Slovenskej armády bola rozpustená. Vojaci sa museli vrátiť späť na
vlastnú ruku. Nemci prestali dodávať
palivo aj muníciu. Keďže nebolo paliva, museli sa vracať peši. Po trojtýždňovom putovaní v čase i nečase sa im
podarilo dostať sa na nemecké letisko,
odkiaľ ich pretransportovali letecky na
Krym a ďalej vlakom do Žiliny. Jednotka Jána dostala rozkaz utáboriť sa
v základni v Harmanci. Odtiaľto sa Ján
dostal na tri týždne na dovolenku domov do Hornej Zubrice. Doma zostal
až do roku 1944, keď dostal opäť povolávací rozkaz do Slovenskej armády
vzhľadom na pripravované povstanie.
Narukoval v auguste 1944. Povstanie však netrvalo dlho a nakoniec ho
nemecká armáda zatlačila do hôr. Ján
bol počas povstaleckých bojov zranený,
postrelili ho totiž do nohy. Nemci ho
zajali a deportovali do Nemecka, kde
sa dostal do nemocnice. Zo zajatia sa
dostal až po oslobodení Berlína a vrátil
sa späť domov.

Odbojár Ján Kubacka

počas Slovenského národného povstania. Bojovali za slobodu a lepší život, ktorého sa viacerí z nich
ani nedožili. Tí zas, ktorí prežili
a vrátili sa šťastne domov, pocítili
na vlastnej koži útrapy povojnových rokov a prenasledovanie Slovákov rôznymi bandami. Za ich
***
hrdinstvo a odvahu im patrí veľká
Druhá svetová vojna sa zapísa- vďaka nielen zo strany Slovenskej
la výrazne do života našich kraja- a Poľskej republiky, ale zo strany
nov. Viacerí z nich položili svoje všetkých, ktorí môžu žiť v mieri.
životy ešte v roku 1939 pri obrane
MARIÁN SMONDEK
Poľska, iní v radoch slovenskej arFoto:
archív odbojárov
mády na východnom fronte alebo

Slovensko v Poznani
V dňoch 24.-27.10.2007 sa uskutočnil v Poznani ďalší cyklus prezentácie Slovensko v poľských mestách. Záštitu nad podujatím prevzal primátor
mesta Ryszard Grobelny.
Na akademickej pôde Vysokej školy humanitných vied a novinárstva boli
inštalované dve výstavy slovenských fotografov – Jána Hladíka o pamätihodnostiach Slovenska zapísaných do zoznamu UNESCO a Gabriela Liptáka o
Liptove, ako aj karikatúry Kaza Kanali. V rámci Medzinárodných turistických
trhov v Poznani svoju ponuku prezentovali aj slovenské cestovné kancelárie
a podujatie spestrilo vystúpenie folklórneho súboru Jánošík zo Zvolena. Na záver sa obyvatelia Poznane mohli presvedčiť o tom, ako výborné chutí slovenský
tokaj a ako veľa je pozoruhodných lokalít na Slovensku. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Naši jubilanti

Jubilanti z Podsklia
Život je plný nástrah, ťažkých chvíľ a kríz, ktoré formujú
človeka. Ale život je aj plný lásky, nehy, šťastia a radosti,
ktoré sú zdrojom sily v jeho snaženiach. A manželstvo je
spoločná cesta dvoch ľudí, medzi ktorými sa vytvoril vrúcny
cit, ktorý v sebe pestujú a rozvíjajú. Čas manželstva je plný
tých radostných a šťastných chvíľ, v ktorých sa do očí tisnú
slzy dojatia, prepletených osudnými cestami s chvíľami nástrah, strachu, bôľu a smútku. Či už tie dobré, alebo ťažké
chvíle, okresávajú človeka a vytvárajú skúseného životom
odborníka.
Pri potulkách po Orave nájdeme viacero manželských
párov, ktoré prešli kus svojho života spolu. Naposledy sme
sa zastavili u manželov Pytelovcov v Podsklí, aby sme sa ich
opýtali na ich životné skúsenosti, radostné, ale aj ťažké chvíle
ich spoločného manželského života. Totižto prednedávnom
oslávili zafírové jubileum svojej svadby. Ich vzájomné cesty
osudu sa preplietli omnoho skôr, ako spoločne predstúpili
pred oltár. Poznali sa odmalička. Obidvaja sa narodili v Podsklí. Od seba ich delila len neveľká brázda, ktorá rozdeľovala pozemky oravských gazdov. Od detstva sa spolu hrávali,
pásli kravy, vystrájali, pri pohľade z okna svojho domu videli
do okien toho druhého. Spolu premeriavali cestu do školy a
späť. Jedným slovom vážna známosť od kolísky.
Štefánia sa narodila 10. júla 1939 v slovenskej rodine
Jozefa a Žoﬁe Hosaňákovcov v Podsklí. U nich doma neutíchala detská vrava, pretože ich bolo 9 súrodencov. Najstaršia bola Mária, a po nej sa narodila Štefánia, neskôr Alojz,
Rudolf, Kristína, Angela, Czesława, Eduard a Jana. Rodičia
sa im odmalička snažili vštepiť do srdca lásku k Slovensku.
Štefánia chodila prvé štyri roky na slovenskú základnú školu
v Podsklí. Avšak preto, že tu vo vyšších ročníkoch nebola
slovenčina, otec ju zapísal na základnú školu do Pekelníka,
kam chodila ďalšie tri roky. Po ukončení základnej školy nepokračovala v štúdiu, ale zostala pomáhať doma na gazdovstve. Vzhľadom na ťažkú materiálnu situáciu vycestovala na
istý čas do služby do Ożarowa neďaleko Varšavy, kde slúžila
... a dnes

8

Manželia
Pytelovci
v deň sobáša...

u zubára. Po návrate domov pracovala 5 rokov v Czarnom
Dunajci – Baligówke pri česaní vlny. Okrem povinností jej
zostávalo neveľa času aj pre radostnejšie chvíle života. V tom
čase jej padol do oka mládenec zo susedstva, Jozef, ktorého
poznala veľmi dobre od raného detstva.
Jozef sa narodil v slovenskej rodine Jozefa a Anny Pytelovcov 21. februára 1938 v Podsklí. Bol najstarším dieťaťom
spomedzi piatich súrodencov. Mal ešte dvoch bratov, Viktora a Mariána, a dve sestry, Annu a Czesławu. Ako všetci
jeho rovesníci, musel od raného detstva pomáhať svojim rodičom pri gazdovských prácach. Prvých päť tried vychodil
slovenských a posledné dve poľské, pretože tieto už boli v
Podsklí len v poľštine. Po ukončení základnej školy Jozef zostal pomáhať rodičom na gazdovstve. V tom čase bola každá
pomoc vzácna.
Rozhodnutie vydať sa na spoločnú cestu životom spečatili
Štefánia a Jozef sobášom 6. októbra 1962 v kostole sv. Rozálie v Podsklí. Medzi svojimi rodnými domami si postavili svoj
dom, v ktorom začali gazdovať. Od začiatku sa popri každodennej práci na gazdovstve aktívne zapájali do krajanského
hnutia. Rodina sa pomalinky rozrastala a Štefánii a Jozefovi sa
narodili postupne tri dcéry: Wieslawa, Jola a Grażyna. Jozef si
popri gazdovstve privyrábal príležitostne na stavbách. Takto
roky pomaly ubiehali, dcéry vyrástli, vydali sa a založili si svoje
rodiny. Žiadna z nich nezostala v Podsklí. Tak, ako na začiatku,
zostali doma len Jozef so Štefániou. Ich rodina sa však rozrástla
medzičasom o päť vnučiek a jedného vnuka, ktorí sú veľkým
potešením pre starých rodičov. Vždy sa tešia na ich návštevu.
Gazdovanie už dávnejšie zavesili na klinec. Bolo už pre nich
náročné a ako je už všeobecne známe, gazdovanie na malom v
tak neúrodnom kraji a v ťažkých klimatických podmienkach,
v akých sa Orava nachádza, sa vôbec neoplácalo. Jozef sa začal
viac venovať svojmu koníčku – včelárstvu, ktorému sa venuje aj
jeho brat. Spoločne sa radia, čo a ako by bolo najlepšie urobiť,
ako sa najlepšie o včely postarať a občas sa im podarí aj nejaký
ten med predať. Veď z takých čistých horských oblastí, medzi
aké Orava patrí, pochádza naozaj kvalitný med.
Manželom Jozefovi a Štefánii Pytelovcom prajeme do
ďalších rokov spoločného života veľa lásky, zdravia, božieho
požehnania a čo najviac radostí zo svojich vnukov.
MARIÁN SMONDEK
Foto: archív Pytelovcov
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rámci projektu Slovensko
v poľských mestách sa uskutočnili v dňoch 5.-14. 10.2007 IV.
slovenské dni v Krakove. Organizátorom podujatia bol Generálny konzulát
SR v Krakove, Slovenské veľvyslanectvo
vo Varšave, Národné centrum slovenskej turistiky a Slovenský inštitút. Na
záver podujatie poctil svojou prítomnosťou podpredseda vlády SR Dušan
Čaplovič a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin
Kuruc. Záštitu nad týmto podujatím,
ktoré sa konalo na Hlavnom námestí
v Krakove, prevzal Malopoľský vojvoda Maciej Klima a primátor Krakova
Jacek Majchrowski.
Celý týždeň sa na Hlavnom námestí prezentovali ľudoví umelci so
svojimi výrobkami z rôznych oblastí
Slovenska. Maškrtníci si mohli pochutiť na slovenských špecialitách a vínach
v krakovskej reštaurácii Hawełka.
V Krakove sa prezentovali slovenské
hudobné skupiny Polemic, No Name,
Družina, ktoré svojimi koncertmi prilákali viacerých divákov. Krakovčanov
pozdravilo aj niekoľko slovenských
detských a dospelých folklórnych súborov, o. i. Lúčina, Branisko, Letnička,
Borinka, Čarnička a Jahodná. Milov-

Oﬁciálne otvorenie IV. slovenských dní v Krakove

IV. SLOVENSKÉ DNI V KRAKOVE

níci bluesu si mohli vypočuť koncert
bluesovho tria Druhá Strana. Na svoje
si prišli aj milovníci výtvarného umenia, ktorí si mohli prezrieť výstavu
maliarky Jitky Bezurovej a fotografa
Jána Hladíka, ktoKoncertuje skupina Družina z banskej Bystrice
rý nafotil slovenské
pamätihodnosti
zapísane v zozname UNESCO. Uskutočnili sa aj
koncerty chrámovej hudby v kostole sv. Petra a Pavla,
kde sa predstavili
štyru
chrámové
zbory z Trstenej,
Tvrdošína, Chleb-

níc, Námestova a detský spevokol Mária z Tvrdošína.
Okrem toho sa konal seminár Slovensko – dobrý hospodársky partner
venovaný poľsko-slovenskej spolupráci
v oblasti obchodu, priemyslu a možnostiam ďalšieho rozvoja. Slovensko
prezentovalo výsledky doterajšej spolupráce a predpokladané nové projekty. Stretnutia sa zúčastnil podpredseda
vlády SR Dušan Čaplovič.
Prítomnosť Slovenska v Krakove je
prejavom dobrej spolupráce medzi obidvoma krajinami a pre Krakovčanov
nie je to už určite cudzia krajina, ale
blízky sused, ktorého poznajú.
Agáta Jendžejčíková
Foto: Marián Smondek

Spojený koncert štyroch chrámových zborov zo Slovenska

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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HORČIČNÉ ZRNKO...
Hľa tajomstvo viery – hovorí
kňaz počas sv. omše. Pán Ježiš je
medzi nami práve prostredníctvom tajomstva svojej prítomnosti. Obeta lásky, ktorou je každá
sv. omša, je určená nám. Mali by
sme si to uvedomiť a ďakovať
Bohu za túto sviatosť Božej lásky.
Je to prameň nášho kresťanského
života. Neexistuje vzácnejší poklad ako prítomnosť Pána medzi
nami. Prichádza čas adventu, v
ktorom sa znova budeme pripravovať na príchod Pána. Začína
sa aj nový pastoračný rok, ktorý
budeme prežívať a rozjímať pod
heslom „Sme učeníci Kristovi.” Takéto heslo toho nového obdobia
zvolili pre veriacich v Poľsku naši
pastieri. Pustíme sa do všetkého,
čo nám bude približovať Krista
ako nášho Pána a Spasiteľa.

11.11.2007
32. nedeľa v období
cez rok,
Lk 20, 27. 34-38
V dnešnom čítaní podľa sv. Lukáša
sa nám zjavuje Pán Ježiš ako ten, ktorý ohlasuje pravdu o zmŕtvychvstaní.
Ľudia sa ho pýtajú: či my zmŕtvychvstaneme? Je to dôležitá otázka, ktorú dnes dáva Ježišovi veľa ľudí. Pán
Ježiš odpovedal voľakedy a odpovedá aj dnes podobenstvom a zjavuje
nám večný život ako to, čo nás čaká
či chceme alebo nie. Aký bude náš
večný život a aké bude naše zmŕtvychvstanie, závisí len od nás. Naša
budúcnosť bude taká, akú si ju sami
pripravíme. Posielame do neba materiál, z ktorého nám postavia v nebi
dom na čas večného bývania. Stará
povesť, ktorú som počul, hovorí o
istom človeku, ktorý bol prekvapený,
keď prišiel do neba a mal chudobný
byt. Sv. Peter mu vtedy povedal: veď
si nám posielal zo zemi také veci, že
sme z nich nič iné postaviť nemohli.
Zamyslíme sa, čo my posielame do
nebeského kráľovstva? Aký tam bude
náš domov?
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18.11.2007
33. nedeľa v období
cez rok,
Lk 21, 5-19
Dnešný úryvok evanjelia nám ukazuje Pána Ježiša, ktorý príde raz ako
sudca živých i mŕtvych. To je podstatná pravda kresťanského života. Pán
príde, ale my nevieme, kedy sa to
stane. Židia stále očakávajú príchod
Mesiáša. My, kresťania už vieme, že
Pán prišiel a priniesol nám posolstvo,
o ktorom sám povedal, že je to „Radostná Zvesť.” Tak sa nemáme čoho
báť. Aj keď vieme, že príde ešte raz
ako Milosrdný Pán. Dôverujme v Jeho
slová a skutky. V gréčtine sa označujú
slová a skutky Pánove, ktoré konal na
zemi, slovom kerygma. Keď čítame
evanjelium, chceli by sme vidieť len
kerygmu. Ona nám pomáha udržať si
vážny vzťah k tomu, čo nás čaká. Jedná sa o lásku, ktorá premáha strach.
Ježiš chce, aby sme ho milovali a keď
nám vyjde v ústrety, aby sme sa toho
stretnutia neobávali.

25.11.2007
34. nedeľa v období
cez rok - Slávnosť
Krista Kráľa,
Lk 23, 35-43
Čítame dnes zvláštny úryvok
evanjelia. Kristus na kríži. Aký je
to Kráľ? Nemá to logiku. Absolútne
nenormálne z ľudského pohľadu.
Kráľ ukrižovaný, ponížený, ubičovaný, ale predsa jeho kráľovstvo
nie je z toho sveta. Pred Pilátom
sa priznáva, že je kráľom. Na kríži nám dáva dôvod najväčšej lásky.
Neexistuje väčšia láska ako oddať
život za niekoho. Často dnes si dávame otázku, v čom by sme ho mali
nasledovať? Mali by sme dávať iným
lásku ako obetu svojho života. Mali
by si to uvedomiť manželia, ktorí si
pri sobáši sľúbili „lásku, vernosť až
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dokonca svojho života.” To isté platí pre kňazov, rehoľné sestry a všetkých ľudí, ktorí zasvätili svoj život
Ježišovi. Práve rozdávať lásku a slúžiť iným znamená byť kráľom.

02.12.2007
Prvá adventná nedeľa,
Mt 24, 37-44
Znova na začiatku adventného
obdobia lásky a prípravy počujeme
Pánov hlas o príchode na svet. Ježišovým príchodom v betlehemskú
noc sa všetko začalo. Ježiš hovorí, o
svojom príchode a stálej prítomnosti
medzi nami. On je prítomný v Cirkvi.
My sa musíme stále snažiť otvárať
naše srdca, aby mohol prísť k nám.
Čo znamená prijať Boha? Prijať Boha
znamená mať ho rád. Poznanie Boha
je osobným vzťahom, čimsi celkom
blízkym. To je tak ako s manželom,
so ženou, so snúbencami. Kto odmieta milovať Boha, ten zamieta prístup
k životu s ním. Vyzýva nás, aby sme
sa seriózne pripravovali na tajomstvo
Vianoc. Dnes Ježiš hovorí: „Uvidíte
ma.” To však umožňuje len hlboká
viera.

09.12.2007
Druhá adventná
nedeľa,
Mt 3, 1-12
Jozef Flavius spomína na hnutie
Jána Krstiteľa. Oni pripravovali cestu Pánovi. Neskorší učeníci Jána odišli na púšť, kde žili spoločne, čítali
a prepisovali Sv. Písmo a vďaka nim
dnes máme nielen čo čítať, ale aj čím
žiť. Tieto knihy sa našli začiatkom
XX. storočia v ich sídlisku v Qumrane. Hnutie Jána Krstiteľa pôsobilo do
roku 300. Jeho život je príbehom človeka, ktorého počúvali zástupy a obracali sa naň, kajali sa mu, lebo jeho
slová mali moc rovnakú ako proroci
v Starom Zákone. Ján je patrónom
adventnej prípravy na príchod Pána.
Nikto na svete nemôže nahradiť Ježiša, lebo on je jediný a výnimočný. Aj
pre mňa?
vdp. Pavol Kubani

Z DIANIA NA SLOVENSKU
Americko-slovenská a poľská
spolupráca. V polovici septembra
uzavreli v Zakopanom predstavitelia
amerického Národného parku Rocky
Mountain so zástupcami slovenského
a poľského Tatranského národného
parku zmluvu o spolupráci. Jej cieľom
je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu
prostredníctvom výmeny technických
a odborných poznatkov, dobrovoľníckych programov, školení a monitoringu. (mm)
* * *

Ukrajinský prezident v SR. Začiatkom októbra navštívil Slovensko
ukrajinský prezident Viktor Juščenko.
Rokovania sa týkali najmä otázok energetiky a uzatvorenia dohody o malom
pohraničnom styku na východnej hranici SR po vstupe do schengenského
priestoru. Premiér Robert Fico dostal
pozvánku na energetický summit, ktorý by sa mal konať v prvom štvrťroku
2008. (mm)
* * *

Slovenský prezident v Španielsku. Prezident SR Ivan Gašparovič
uskutočnil koncom októbra oﬁciálnu
návštevu španielskeho kráľovstva. Ide
o historicky prvú návštevu hlavy štátu
SR v Španielsku, ktorá má posilniť predovšetkým hospodárske styky a spoluprácu. Témami rozhovorov bol aj rozvoj obojstranných vzťahov a aktuálne
zahranično-politické otázky. (mm)

udalosti spred sto rokov, keď uhorskí
žandári zastrelili pätnásť a zranili desiatky ďalších Slovákov. Táto tragédia
bola prejavom silnejúcej maďarizácie
a mala ohlas v celej Európe. Vzdať
hold obetiam prišli čelní predstavitelia slovenského politického i náboženského života a viac ako dvetisíc ľudí z
územia celého Slovenska. Pietnej spomienky sa zúčastnila aj skupinka múzejníkov z Nórska, keďže práve nórsky
nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
Bjørnstjerne Bjørnson bol jedným
z tých, ktorí informovali verejnosť v zahraničí o černovskej tragédii a útlaku
Slovákov v Uhorsku. Súčasťou programu bola slávnostná omša, uctenie
si hrobov padlých Slovákov a večerná
slávnostná akadémia. Pri tejto príležitosti bol pred kostolom posvätený nový
deväťmetrový kríž, ktorý Černovčanom darovali veriaci z Detvy a Podpoľania. Z úst zúčastnených zaznela výzva
k národnostnej tolerancii i zjednoteniu a zomknutiu slovenského národa.
K sprievodným podujatiam patrilo
predstavenie novej poštovej známky
s portrétom škótskeho publicistu Williama Setona Watsona, ktorý bol v čase
černovskej tragédie obhajcom slovenského národa v zahraničí. V budove
NR SR v Bratislave bola nainštalovaná
výstava pod názvom Sto rokov tragédie
v Černovej a na pôde univerzity v Ružomberku sa konala vedecká konferencia s danou problematikou. (mm)

* * *

* * *

Spomienka v Čiernovej. Dňa 27.
októbra sa v liptovskej dedinke Černová konala spomienka na tragické

POZOR VODIČI! Od 15. októbra 2007 do 15. marca 2008 sú vodiči motorových vozidiel povinní jazdiť

na všetkých cestách na území SR so
zapnutými svetlami. Za nedodržanie
tejto povinnosti hrozí pokuta do 2000
Sk. (mm)
* * *

Spomienka na Symbolickom cintoríne. Pokloniť sa pamiatke tých, ktorí
do hôr chodili radi, avšak našli v nich aj
svoju smrť, prišlo koncom októbra na
Symbolický cintorín pri Popradskom
plese v Tatrách množstvo ľudí. Každý
rok pred Sviatkom všetkých svätých
takéto stretnutie organizujú Štátne lesy
TANAP-u a Tatranská horská služba –
Dobrovoľný zbor (THS – DZ). „Každoročne Vysoké Tatry navštívi množstvo ľudí, každoročne mnohí z nich
odchádzajú s väčšou či menšou ujmou,“
pripomenul Jaroslav Švorc, predseda
THS – DZ. Dodal, že tento rok vo Vysokých Tatrách zahynuli štyria ľudia.
Po pietnej spomienke sa v hoteli na
Popradskom plese uskutočnila prezentácia druhého vydania knihy Symbolický cintorín autorov Mikuláša Argalácsa
a Dominika Michalíka. S druhým rozšíreným vydaním prichádzajú autori po
šiestich rokoch. Odvtedy na Symbolickom cintoríne pribudli pamätné tabule so 42 menami. Podľa slov jedného z
autorov D. Michalíka tohto knižného
sprievodcu napísali, aby sa ľudia mohli
dozvedieť, na čo Symbolický cintorín
slúži. V knihe sú opísané všetky udalosti, ktoré viedli k tragédiám v horách.
„A tak opäť, s rastúcim počtom tabuliek
o čosi smutnejší, musíme konštatovať:
je to kniha bez konca a ktovie, či sa jej
ďalšie vydanie nezrodí aj skôr?“ píšu autori knižky v jej úvode a dodávajú: Čítajte pozorne tieto príbehy. Sú súčtom
chýb, ktorých sa môžete vyvarovať.“
(Podtatranské noviny)
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Spišský dejepisný spolok pri pamätníku v Černovej. Foto: Ľ. Molitoris

Po stopách minulosti

RAJMUND ONDRUŠ SJ

31 rokov provinciálom
P. Ján Srna SJ (1909-1984)

V

tomto boji za obnovu rehoľného
života nesmieme byť malicherní,
nesmieme brániť pozície prípadne
raz navždy stratené, nesmieme chcieť obnoviť staré, prežité formy, ktoré sa pre dnešok
nijako už nehodia. Povedal som tu, že nás
nepotrebuje ani Cirkev ani ľudská spoločnosť. Toto silné tvrdenie by som teraz postavil do svetla myšlienky, ktorú nám podáva
posledný cirkevný koncil a ktorú aj Svätý
Otec Pavol VI. prízvukuje, že totiž Cirkev
je tu, aby slúžila ľudstvu. A k tomu potrebuje ľudí, ktorí sa na to obetujú. A takými
sme mohli a mali byť aj my rehoľníci. A v
tomto zmysle by sa mohlo povedať, že sme
potrební.
Ide len o to, akú službu by mala predovšetkým Cirkev preukázať dnešnej ľudskej
spoločnosti. Tejto spoločnosti, ktorá (...) si
nevie zariadiť život a je plná rozporov. (...)
Poznáme túto spoločnosť, lebo aj my do
nej patríme a v nej žijeme. Poznáme ju, ale
nevieme, kam smeruje jej vývin a často sa
nám zdá, že táto ľudská masa ide k svojmu
zániku a slepo sa rúti akoby do priepasti. Je
isté, že len Pán Boh tu pomôže, a to skrze
svoju Cirkev, ale zatiaľ nevieme, akými cestami.
Pre nás rehoľníkov je však veľmi dôležité dnes, v tejto chvíli, si pripomenúť, že by
bolo žalostné, keby sa od nás žiadala nejaká
služba pre toto ľudstvo a my by sme ju nemohli preukázať pre nedostatok pružnosti a
pohotovosti.
A tak náš postoj v dnešných časoch
možno vyjadriť týmito slovami: Paratus
sum sivé mori sivé vivere et servire. - Som
pripravený zomrieť alebo žiť a slúžiť.“
K citeľnému oživeniu rehoľného života
v obmedzených podmienkach prispela návšteva generálneho predstaveného jezuitskej
rehole P. Pedra Arrupeho v Československu
v júni 1969. Najprv sa stretol s českými jezuitmi na Velehrade a potom so slovenskými
v Piešťanoch. Pri tomto stretnutí sa p. Srna
takto prihovoril svojmu najvyššiemu rehoľnému predstavenému:
„V našich pohnutých časoch, plných rozličných bied, prežívame aj radosti, osobitné
radosti, nové, veľké, neslýchané radosti, o
ktorých sme hádam predtým ani len snívať
nemohli. Generálni predstavení v predošlých
časoch po nastúpení do svojho úradu bývali v
Ríme, riadili Spoločnosť z diaľky, boli priam
nepohybliví. Lež Vy, Paternita, ako vieme,
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cestujete po celom svete, aby ste ponavštevovali synov Spoločnosti. A tak sa stalo, že Vás,
Paternita, môžeme privítať na našom malom,
chudobnom, lež peknom, ba čo viac, z väčšej
časti Bohu a Cirkvi vernom Slovensku. A my
všetci jezuiti na Slovensku sa veľmi tešíme z
Vášho príchodu medzi nás.
Pozdravujem srdečne aj R. P. Asistenta a
aj všetkých vás, Otcovia a Bratia!
Domnievam sa, že máme dvojakú radosť z Vášho príchodu. Jednu preto, že sa
takto vospolok schádzame v tejto miestnosti
po prvýkrát po dvadsiatich rokoch, a to vedno s Vami, Paternita. Je to naozaj veľká radosť, hoci je do nej primiešaný aj zármutok,
lebo minulý týždeň sme sa dvakrát zišli pri
pohrebe dvoch našich milovaných Otcov.”
Tu páter Srna spomenul dvoch náhle
zomrelých pátrov Ladislava Jandu a Štefana
Porubčana. Potom pokračoval:
„Toto naše zhromaždenie by som rád
prirovnal vzácnej minci, ktorá na jednej
strane má obraz Vašej Paternity a na druhej
obraz našej viceprovincie. Táto minca nie
je urobená z kovu, striebra alebo zlata, lež z
lásky a oddanosti. Z lásky, ktorú vpisuje do
sŕdc Duch Svätý.
Už je to 20 rokov, čo sme boli vyhnaní
zo svojich domov, pozbavení ochrany kláštorných múrov, olúpení o oporu rehoľného
života. Každý z nás bol až dosiaľ gniavený
vážnymi starosťami o existenciu, zarábal si
na živobytie často neprimeranou prácou a v
osamotení. A predsa sa domnievam, že môžem tlmočiť, že sme ostali verní rehoľnému
povolaniu. Náš počet sa veľmi zmenšil, nad
čím sa však netreba pozastavovať. No azda
týmto zhromaždením dávame výraz svojej
vernosti. Váš príchod, Paternita, vnímam
ako spojivo, ktorým sa pevne spájame s Bohom, Cirkvou a Spoločnosťou.
A tak v tejto nesmiernej radosti Vás,
Paternita, opäť pozdravujem. A dovoľte láskavo, aby Vám naši Otcovia, ktorých trápia
rozličné problémy, mohli predložiť niektoré
otázky o súčasnom položení Spoločnosti vo
svete a prosím o odpoveď na tieto otázky.“
Slovenských jezuitov zaujímala situácia
rehole po druhom vatikánskom koncile a po
31. generálnej kongregácii rehole, ktorá sa
konala v rokoch 1965-1966. Na Slovensko
prichádzali rozličné, neraz aj rozporuplné
správy o stave jezuitskej rehole vo svete. Páter generál odpovedal rozsiahlejšou úvahou.
Okrem iného povedal:

November 2007

„Spoločnosť (Ježišova) mala v roku
1965 určitú formu, ktorá vznikla dejinným
vývojom. Veľkou otázkou bolo, či táto forma
je aj dnes najlepšia v našej práci pre Cirkev.
Potom bolo treba skúmať, čo dnes očakáva
svet od nás.(...) Patrilo k črte 31. generálnej
kongregácie, že všetky otázky prejednávala
s veľkou otvorenosťou. Nič nebolo tabu...“
Páter generál osobitne spomenul často
diskutované otázky chudoby a rehoľných
stupňov (profesori, duchovní a časní koadjútori). Sú to otázky, ktoré hlboko zasahujú
do štruktúry rehole a ani doterajšie mnohoročné skúmanie nedospelo k jednoznačnej
odpovedi.
Ako základne dôležité črty jezuitskej
rehole páter Arrupe označil jednotu v mnohorakosti a apoštolskú pohyblivosť. Keď sa
hovorí o potrebnom prispôsobení sa rehole,
často sa myslí iba na vonkajšie prispôsobenie a zabúda sa na vnútorný život. Aj keď
rehoľníci žijú vo svete, nemajú byť „zo sveta“. Ak chcú ostať jezuitmi, majú žiť intenzívnejším duchovným životom.
„A toto je bod,“ zdôraznil páter Arrupe v
záverečnej časti svojho prejavu, „o ktorom
hovorím v celej Spoločnosti a pritom kladiem otáznik. O apoštolské prispôsobenie
sa nemám veľa starostí. Môžeme tu príležitostne robiť aj chyby, napr. priveľkou aktivitou a pod., ale to sa dá napraviť. Ale čo
je s vnútorným životom, životom modlitby,
o tom treba uvažovať. Ak toto zanedbáme,
potom naša činnosť ako jezuitov, ako kňazov a bratov, bude veľmi slabá. Hovorím
o tom stále, keď sa rozprávam s jezuitmi.
Nepochybujem o vašom duchovnom živote. Keď to, čo vy tu prežívate, budete spájať
s prehlbovaním vášho duchovného života,
potom máte príležitosť stať sa ozaj svätými. Svätosť je kríž, utrpenie: sub vexillo
crucis militare (bojovať pod zástavou kríža). Vy ste celkom sub vexillo crucis. Lež
aj v takých ťažkých podmienkach môže
byť človek tak trochu priemerný. Takým by
však nemal byť. Naopak. Tieto okolnosti
by mali byť podnetom pre vnútorný život,
aby sme boli viac spojení s Kristom. Toto
je náš ideál: alter Christus (druhý Kristus).
Verím, že to tak robíte. (...) Na záver tejto
časti môjho dialógu vám vyslovujem hlbokú vďačnosť. A ochotu pomáhať vám, či už
materiálne alebo duchovne. Urobíme, čo
budeme môcť. Bude nás tešiť, keď budeme
môcť s vami spolupracovať.“

Pri spomenutej júnovej návšteve generálneho predstaveného páter Srna prosil o
uvoľnenie z funkcie provinciálneho predstaveného. Páter Arrupe túto ponuku demisie neprijal.
V oživenom vedení slovenskej jezuitskej
viceprovincie čakal pátra Srnu vážny úkon,
ktorý bol dôležitý nielen pre jednotlivcov,
ktorých sa týkal, ale pre celé spoločenstvo
viceprovincie. Už 20 rokov sa tam totiž
nekonali „posledné“, t.j. záverečné rehoľné sľuby, ktorými sa rehoľník po mnohých
rokoch formácie deﬁnitívne pričleňuje k
reholi. Týkalo sa to vyše tridsiatich slovenských jezuitov. Páter Srna rozhodol, že tieto
sľuby sa budú konať pri spoločnej slávnosti
na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15.
septembra 1969 v Beckove, kde v tamojšom
kňazskom domove žili viacerí starí jezuiti.
Sľuby prijímal počas sv. omše osobne páter
provinciál Ján Srna. Pri tejto príležitosti mal
dlhšiu kázeň, v ktorej okrem iného povedal:
„Dnešný svet, v ktorom žijeme, nás v noci
z 13. na 14. apríla 1950 vyrušil z telesného
a ktovie či nie aj z duchovného spánku. So
všetkou energiou nás vyhodil z kláštorov a
dodnes nás nechce do nich pustiť. Ale keď
sme už boli takto vyburcovaní, prudko zobudení zo sna telesného a možno viac i duševného, budeme sa usilovať zachytiť v tomto
dianí, ktoré sa ešte neskončilo, hlas privolávajúci nám, dnešnej Spoločnosti (Ježišovej):
„Ukážte, čo sú to tie vaše sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti! Žite medzi nami!“
To, čo sme prežili, dáva nám nový pohľad na naše sľuby, na ich zachovávanie.
Keď dnes rehoľník stojí skoro každý sám,
musí byť samostatný, musí vynikať. Je to
taká situácia, že nikto z nás, žiaden predstavený nebol by sa opovážil vrhnúť niekoho
do takých situácií. Lenže jeden si to dovolil
a vrhol nás do nich. A tým je Pán Boh. Musíme si to uvedomiť.
To je veľká vec, že sme vytrvali, že tie
sľuby skladáme a že Pán Boh nám hovorí
skrze svet, ktorý tým zaobchádzaním, aké
sme od neho skúsili, ako by si žiadal, aby
sme bývali uprostred neho. On chce vidieť
žité kresťanstvo. Kresťanstvo, ktoré preniklo do tela, do krvi, na dno duše. A kde má
nájsť to kresťanstvo, ak nie predovšetkým u
nás rehoľníkov? To je ten nový pohľad na
naše sľuby.
Aby sme vytrvali, nesmieme sa odtrhnúť
od viniča, ktorým je Kristus a jeho Cirkev. A
v jej rámci aj naša Spoločnosť Ježišova. A
udržujme spojenie, ako sa dá. A to spojenie
neznamená len s predstavenými, ale aj so
spolubratmi.
Pristúpime pred oltár a zložíme svoje posledné sľuby s pocitom veľkej vďačnosti, že
nám Pán Boh pomáhal 20 rokov, že nám dal
vytrvať, že nám dával svetlo, že nám dával
silu. S pocitom ľútosti za všetky naše hriechy, poklesky, slabosti a nedokonalosti. S

pocitom veľkej dôvery, že čo nemôžeme my
a na čo sa necítime, to môže Pán Boh skrze nás, keď sa mu odovzdáme. Pridajme k
nim jednu ozdobu, a to ozdobu svojho kríža.
Svojho vlastného. A v ňom je naša spása.
Chceme slúžiť tomuto svetu, chceme
mu preukázať svoje služby. Predovšetkým
vo veciach spásy. Keď budeme skladať svoje sľuby, nezabudnime na tento svet. Na ľudí
okolo nás, na našich bratov a sestry. A týchto
všetkých vezmeme spolu pod tento kríž...”

Pod zástavou kríža
Pri hromadnom skladaní posledných
rehoľných sľubov páter Srna nie nadarmo
viackrát spomínal kríž. V prvej formule
rehoľného zriadenia Spoločnosti Ježišovej,
ktorú (formulu) schválili v rokoch 1540 a
1550 pápeži Pavol III. a Július III., sa medzi iným hovorí, že ten, kto vstupuje do
tejto rehole, má „bojovať za Boha pod zástavou kríža”. V normálnych historických a
spoločenských podmienkach sa tento výraz
takmer nepoužíval. Prichádzali však obdobia a situácie, kedy sa priamo natískal. V
slovenskej jezuitskej viceprovincii nastalo
také obdobie po násilnej likvidácii kláštorov. A bolo veľmi primerané, že sa výraz
„Pod zástavou kríža”, hoci v latinskej podobe „Sub Crucis vexillo”, stal nadpisom
dôležitej série slovenských jezuitských samizdatov.
Titulom „Pod zástavou kríža” možno
označiť aj rehoľný život a účinkovanie pátra
Jána Srnu, a to najmä po jeho nastúpení do
provinciálskej funkcie. V tomto znamení sa
niesol jeho život až do konca.
Zreteľným uľahčením pre neho bolo
prenesenie provinciálskej zodpovednosti
na plecia P. Andreja Osvalda 13. novembra
1977. No tým sa jeho boj pod zástavou kríža neskončil. Tento raz nadobudol podobu
vážnych a bolestivých zdravotných ťažkostí.
Operácia pravej obličky na tumor potvrdila
prítomnosť ťažkej zákernej choroby, ktorá sa
nedala zastaviť ani chemoterapiou. V r. 1981
mu museli zaviesť permanentný katéter, lebo
jeho prostata bola už neoperovateľná.
V r. 1982 sa základné ochorenie (rakovina) už prejavovalo metastázami v kostiach.
Najviac boli postihnuté kosti chrbtice a pravej ruky. Pri jednom cestovaní električkou,
keď stál a držal sa pravou rukou, tá sa pri
prudkom zabrzdení električky zlomila v ramene. V nemocnici mu dali sadrový obväz,
ktorý mu pokrýval ramennú kosť a hrudník.
Tak ho prepustili do domáceho ošetrenia.
V takomto stave páter Srna s pomocou
svojich spolubratov a známych žiadal o prijatie do Charitného domova v Pezinku, kde
rehoľné sestry opatrovali starých a chronicky chorých kňazov. Jeho žiadosť vedenie
Charity odmietlo s odôvodnením, že nepracoval v pastorácii. Neskôr sa vedúci Charity
priznali, že ho odmietli na zásah úradov, a

e-mail: zivot@tsp.org.pl

to preto, lebo spolu s ďalšími 81 signatármi
podpísal sťažnosť prezidentovi republiky
Gustávovi Husákovi v súvislosti so zásahom tajnej polície proti františkánom pred
Veľkou nocou 1983.
Ťažko chorý páter potreboval nepretržitú starostlivosť. Pod vedením MUDr. Alžbety Turekovej sa pri ňom striedali viacerí
spolubratia, najmä pátri J. Dieška, K. Ďurček, K. Fábik, A. Minárik, E. Žabkay a brat
M. Mlčuch.
MUDr. Tureková vybavila v decembri 1983 prijatie p. Srnu do doliečovacieho
ústavu pre dlhodobo chorých v Prievoze,
kde zomrel 8. januára 1984.
Pochovali ho 13. januára v Trnave.
Na pohrebnej sv. omši koncelebrovalo s
o. biskupom Júliusom Gábrišom okolo
60 kňazov. Viacerí kňazi, ktorým úrady
zakazovali kňazskú činnosť, sa zúčastnili na tejto sv. omši medzi veriacimi. Nežičlivosť úradov sa prejavila aj pri tejto
vážnej slávnosti. Okresný výbor zakázal
prepravu veriacich od kostola na cintorín, hoci autobusy boli vopred objednané a
bola zaplatená aj záloha.
Napriek všetkému utrpeniu a prenasledovaniu páter Ján Srna prejavoval až do
konca svojho života veľký pokoj. So záujmom sledoval dianie jezuitskej rehole vo
svete, najmä konanie 33. generálnej kongregácie (od 2. septembra do 25. októbra 1983)
v Ríme. Na tejto kongregácii bol zvolený
nový generálny predstavený P. Peter-Hans
Kolvenbach. Slovenskej viceprovincie sa
osobitne dotýkal tretí dekrét tohto vrcholného rehoľného zhromaždenia, v ktorom
(dekréte) sa stanovilo, že všetky nezávislé viceprovincie sa stávajú plnoprávnymi
provinciami. Nový generálny predstavený
to oznámil osobitným listom slovenskému
provinciálovi p. Andrejovi Osvaldovi a ten
v sprievode dvoch spolubratov sa ponáhľal
oznámiť túto radostnú zvesť ťažko chorému
p. Srnovi. Toho táto správa očividne potešila. Zo svojho smrteľného lôžka s pohnutím
žehnal slovenským jezuitom na ďalšiu cestu
„pod zástavou kríža”.
Osobný postoj p. Jána Srnu výstižne vyjadrujú slová žalmu, ktorými zakončil svoje stručné životopisné spomienky v marci
1982: „Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky” (Ž 89,2).
Pramene:
KRAPKA, E. – MIKULA, V.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. 1561-1988.
Cambridge, Ont., Canada. Dobrá kniha 1990.
O. Ján Srna S.J. (1909-1984). In: Slovenskí
jezuiti v Kanade (Ročenka 1984). Cambridge,
Ont., Canada, str. 38-40.
Katalógy slovenskej viceprovincie SJ.
Rukopisný archívny materiál Slovenskej provincie SJ.
Osobné informácie: MUDr. A. Tureková, P.E.
Krapka SJ, P. K. Ďurček SJ.
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STRETNUTIE
S PODPREDSEDOM
VLÁDY SR
kom z Jurgova a veľmi
mi opisoval problémy
Slovákov v Poľsku, ale
aj na základe toho, že
som sa začal viac zaujímať o túto problematiku a aj viac o nej
čítať. Poznám komKnižný dar pre D. Čaploviča
plikované povojnové
obdobie na týchto územiach. Chcem vás aj odborné, vedecké. Mám záujem na
informovať, že mám osobitný záujem na tom, aby slovenská identita v zahraničí
tom, aby sa zorganizovala vysokoodbor- bola podporovaná. Dnes som rokoval na
ná konferencia slovensko-poľská, aby tam viacerých miestach o. i. s malopoľským
nereferovali rôzni insitní historici, ale aby vojvodom M. Klimom, ktorý si chválil
tam boli odborníci, ktorí na základe his- spoluprácu so slovenskou menšinou. Viem,
torických prameňov nezávisle a odborne že existujú mnohé ďalšie problémy, ako
zhodnotia obdobie 1945-1948. Zo slo- napr. otázka slovenských bohoslužieb, slovenskej strany sú pripravení prísť historici venského školstva a bolo by dobre, keby
z Historického ústavu, z Ústavu pamäti sa ho podarilo revitalizovať ako na Zanároda, z Vojenského historického ústavu. karpatsku na Ukrajine, kde je výborná
My tú konferenciu nechceme koncipovať spolupráca regionálnej samosprávy, vlády
len o J. Kurasiovi „Ogniovi“, ale chceme a slovenských zastupiteľských inštitúcií.
hodnotiť vzťahy, aké boli medzi Slovák- Prišiel som medzi vás, aby som si vypočul
mi a Poliakmi v tomto období a „Ogień“ vaše názory.
Krajania sa obrátili na pána poddo toho obdobia, žiaľ, veľmi negatívne
predsedu
vlády SR s viacerými prosbazasiahol. Na poľskej strane som sa obrátil
mi,
ktoré
sú pravidelne prednášané na
na hodnoverné miesta, ako je Jagelovská
univerzita, Poľská akadémia znalosti, kde stretnutiach so zástupcami slovenskej
sú hodnoverní historici, mnohí moji pria- diplomacie a vlády a ostávajú vždy na
telia, aby pomohli, aby sme toto podujatie úrovni rokovaní bezvýsledne. Napr. bola
mohli čoskoro zorganizovať. A myslím si, to otázka bilaterálnych školských zmlúv
že ak dám záštitu nad takýmto poduja- medzi Poľskou a Slovenskou republitím, budem trvať na tom, aby tam boli kou, ktorá zamedzuje plynulej účasti
predovšetkým profesionál- učiteľov na školeniach, konferenciách či
ni historici, lebo ja sa seminároch, ďalej sa hovorilo o didakticKrajania z Oravy a zo Spiša
držím toho, že do his- kých pomôckach, učebniciach, detskej
tórie môžu hovoriť buď a mládežníckej literatúre, o problémoch
pamätníci, ktorí ju pre- so signálom slovenskej TV v zahraničí,
žili alebo odborníci, kto- o bohoslužbách. Niektorí krajania konrí sú schopní zmocniť sa štatovali, že ľudia v našich obciach majú
prameňov. Takže konfe- občas dojem, že akoby Slovensko na
rencia iste bude. Ja som nich pozabudlo.
Ako na záver skonštatoval veľvyssa ešte osobne zaviazal,
že vydáme aj zborník, lanec František Ružička: - Kde je vôľa,
ktorý bude k dispozícii tam sa nájde spôsob, ako riešiť problémové
nielen na Slovensku, ale otázky, - a dúfame, že aj v radoch slovenaj v Poľsku, aby sme tú ských činiteľov sa nájde vôľa a aj spôsob,
nejasnú situáciu dokres- ako riešiť nastolené otázky krajanmi.
lili, aby sa našli pohľady Doposiaľ sme si už vypočuli viackrát
nielen gloriﬁkujúce, ale prísľuby, ktoré neboli realizované. (aj)

12. októbra 2007 sídlo Spolku Slovákov v Krakove navštívil podpredseda
vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič spolu so svojimi spolupracovníkmi a v sprievode veľvyslanca SR vo
Varšave Františka Ružičku a konzula
SR v Krakove Mariána Baláža. Delegácia sa stretla s vedením Spolku a členmi
Ústredného výboru. Na úvod privítal
zhromaždených a oboznámil s problémami, ktoré trápia Slovákov v Poľsku,
generálny tajomník Spolku Ľudomír
Molitoris. Hovoril o problémovej otázke prekrúcania historickej pravdy a to
najvyššími poľskými štátnymi úradníkmi. Poprosil podpredsedu vlády SR
aspoň o jednu reakciu zo slovenskej
strany, aby sme pocítili podporu starej vlasti. Zdôraznil, že Slováci v Poľsku nie sú emigranti, ale sú na svojom
území, na Zamagurí a hornej Orave
a chcú, aby Slovensko z tohto pohľadu malo trochu iný prístup k nám, ako
k tým všetkým, ktorí odišli z krajiny za
chlebom. Ako povedal pán podpredseda D. Čaplovič: - Na každej zahraničnej ceste sa chcem stretnúť so zástupcami Slovákov žijúcich v tej krajine. Ako
bolo povedané, poznám problematiku
Slovákov žijúcich v Poľsku nielen vďaka
výskumom, ktoré som robil v Červenom
Kláštore, a nielen preto, že som poznal
kanonika Jozefa Vojtasa, ktorý bol rodá-

14

November 2007

Žatva, olej, 2003

estáva sa príliš často, aby jeden
výtvarník ešte pred zavŕšením
svojej umeleckej činnosti mohol
prezentovať svoje práce na vyše 120 výstavách /30 samostatných, vyše 90 kolektívnych/. A jednako je to fakt: krajan František Kolkovič - lebo o ňom je dnes reč
- už toľkokrát dokázal očariť svojou tvorbou milovníkov umenia o.i. v Krościenku,
Szczawnici, Novom Targu, Starom a Novom Sączi, Krynici, Limanowej, Krakove,
Varšave a inde. Je to nepochybne zásluhou vysokej umeleckej úrovne i tematiky
jeho diel, ktoré vždy vzbudzovali záujem
i obdiv nielen organizátorov, ale najmä
návštevníkov výstav. Tým sa výstavnícka
činnosť F. Kolkoviča iste nekončí, keďže
tento výtvarník je dnes, dá sa povedať, na
vrchole svojich umeleckých možností.
Posledná vernisáž Kolkovičovej tvorby sa uskutočnila 27. augusta t.r. v pijárni
vôd Magdaléna a Ján v Szczawnici. Zúčastnili sa jej o.i. predstavitelia Mestského úradu na čele s primátorom Romanom
Trojnarským, miestni kultúrni činitelia a
umelci, priatelia a známi, novinári a viacerí milovníci umenia z tohto malebného
mestečka.
Výstava bola rozdelená do dvoch častí: prvá, oﬁciálna, bola v pavilóne Magdaléna a Ján, kde sa účastníci vernisáže, po
slávnostných prejavoch a blahoželaniach,
mohli oboznámiť so životom a tvorbou F.
Kolkoviča, ktorú tu dokumentovalo asi 15

N

Z Malých Pienin, pastel, 1990

FRANTIŠEK KOLKOVIČ
opäť vystavoval
vystavených obrazov, väčšinou olejomalieb s pieninskou a tatranskou tematikou.
Odtiaľ prešli účastníci vernisáže do Mestského kultúrneho strediska, kde si mohli
pozrieť takmer 40 exponovaných prác,
nielen olejomalieb, ale aj akvarel, pastel
a tempier, ktoré oveľa plnšie zobrazovali tvorbu tohto vynikajúceho výtvarníka.
Návštevníci tu mohli obdivovať nielen
pieninskú a tatranskú prírodu, ale aj oravskú a babohorskú, ktorej umelec venoval,
najmä v počiatočnom období, najviac
pozornosti. Práve príroda Jablonky, rodnej obce F. Kolkoviča, ako aj jej okolia,
ho zvlášť očarila a inšpirovala vznik jeho
viacerých diel. Možno na nich obdivovať nielen čarokrásne oravské krajinky a
miestnu architektúru, najmä drevenú, ale
aj rôzne žánrové scénky z oravských obcí,
napr. zo žatvy, kosbu trávy a iných poľnohospodárskych prác. Poznamenajme,
že príroda na Kolkovičových obrazoch,
zachytená v celej svojej bohatej pestrofarebnosti, je ako živá, takže na každého
diváka pôsobí dojmom, akoby sa s ňou
priamo stýkal.
Na záver vernisáže sa vo výstavnej
sále MKS uskutočnila recepcia, počas kto-

rej si účastníci mohli pri poháriku vínka a
malom pohostení pospomínať a podebatovať o vystavovaných obrazoch a vôbec
o umení. Počas besedy vyšlo najavo, že F.
Kolkovič je nielen znamenitým výtvarníkom, ale aj schopným básnikom a prekladateľom, ktorého verše publikoval o.i. aj
náš Život a niektoré slovenské časopisy,
medziiným Mladá tvorba. Niektoré z nich
vydal Spolok Slovákov v Poľsku v zbierke Oravské návraty. Preto umelcovi už nezostávalo nič iné, len zarecitovať niekoľko básní z tejto zbierky, čo podobne, ako
vystavované práce, vzbudilo všeobecný
obdiv, uznanie a dlhotrvajúce ovácie.
Želáme nášmu krajanskému umelcovi
veľa zdravia, množstvo ďalších tvorivých
nápadov a úspechov na ďalších výstavách
svojej tvorby.
JÁN ŠPERNOGA
Foto: archív Spolku
Tatry V., olej, 2002

V Malých Pieninach, olej, 2003

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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HRDINA
NAŠICH
ČIAS?
Po udalostiach, ktoré sa udiali za posledný rok, sa autor tejto knižky podujal
napísať štúdiu o človeku, ktorého časť
obyvateľov Podhalska považuje za hrdinu, väčšina z nich však hovorí o ňom ako
o banditovi a vrahovi. Neľahkou úlohou
autora bolo postaviť sa medzi tieto dve
skupiny ľudí v snahe o objektívny pohľad
na kontroverznú postavu veliteľa partizánskej jednotky Błyskawica Jozefa Kurasia-Ognia.
Prezentácia tejto knihy sa udiala 4. októbra t.r. v sídle SSP v Krakove. Na prezentácii sa zúčastnili viacerí hostia, ktorí
istým spôsobom mali možnosť stretnúť
sa osobne s Jozefom Kurasiom-Ogniom, alebo poznali túto historickú postavu vďaka dlhodobému štúdiu literatúry
o nej. Medzi hosťami o.i. boli prítomní:
svedok tragických udalostí z Novej Belej František Brodovský, etnologička a
sociologička Katarzyna Mlekodajová,
historik z Historického múzea mesta
Krakova Stanisław Piwowarski, Dawid
Galik z ÚPN, prof. Jacek Kajtoch, historik Julian Kwiek, básnik Jacek LubartKrzysica, režisér a scenárista Bartłomiej
Piotrowski, predseda SSP Jozef Čongva,
predseda združenia Arménov Adam Terlecki a iní. Žiaľ, na prezentáciu neprišiel
žiaden zástupca Generálneho konzulátu
SR v Krakove.
Na začiatku prezentácie všetkých privítal gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý vo svojom príhovore priblížil
postoj Spolku Slovákov v Poľsku voči
spomínanej problematike. Poukázal na
fakt, že v povojnovom období boli Ogniom prenasledovaní mnohí Slováci bývajúci na Spiši a Orave. Viacerí z nich
dostali rozsudok smrti „in blanco“, ktorý
Ogień neváhal vykonať. Aj preto v tomto
období utieklo zo svojej rodnej zeme niekoľko tisíc Spišiakov, ktorí sa cítili byť
Slovákmi. Mnohí z nich ešte v roku 1939
bránili v radoch poľskej armády územie
Poľskej republiky. A po vojne boli z týchto území vyháňaní ako zradcovia.
Po krátkom príhovore odovzdal slovo Jerzemu S. Łątkovi, autorovi tejto
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publikácie, ktorý poprosil Katarzynu
Mlekodajovú o referát z výskumu, ktorý
uskutočnila v roku 2006 na území Podhalska a Spiša na tému vnímania Jozefa
Kurásia-Ognia medzi ľuďmi. Na základe
výskumu zistila, že ľudia pokladajú Kurasia-Ognia za symbol. Jedni za symbol
hrdinu, ktorého porovnávajú s Jánošíkom – so symbolom, ktorý bohatým bral
a chudobným dával. Druhá strana taktiež
považuje Kurasia za symbol, ale zla a
vraždenia nevinných obetí.
Tento referát bol jednou z pohnútok
napísania tejto knihy. Okrem nej medzi
ďalšie výraznejšie pohnútky patrili: list
kňaza Zarębczana Silvester v Gronkove,
„vedecká konferencia” v Novom Targu a
pomník, ktorý bol postavený v Zakopanom. Okrem tohto pomníka bola vo Varšave v kostole sv. Stanislava Kostku vmurovaná pamätná tabuľa tomuto človeku.
Počas prezentácie zaznelo viacero výpovedí. Jednou z prvých bola výpoveď
historika Stanisława Piwowarského, ktorý
poukázal na fakt, že nad Ogniom bol vynesený rozsudok smrti vojenským súdom,
ktorý podľa neho nikdy nestratil svoju
právoplatnosť. S tým nesúhlasil zástupca
s ÚPN Dawid Galik, ktorý tvrdil,

že tento rozsudok bol z hlavy Kurasia-Ognia znesený. Je však otázne, či vojenský
rozsudok môže byť znesený a ak áno, nakoľko je táto informácia pravdivá, pretože
podľa dokumentov rozsudok vyniesla iná
inštancia a zniesla ho iná.
Zaujímavým príspevkom bola výpoveď krajana Františka Brodovského,

November 2007

J. S. Łątka
ktorý ešte ako dieťa zažil krutosť činov
Kurasia-Ognia na vlastnej koži. V pamätný večer, počas ktorého vyvliekli z Novej
Belej štyroch Novobelčanov, navštívila
partizánska banda Błyskawica aj rodný
dom nášho krajana. Jeho otec počujúc
vonku hluk stihol pred nimi utiecť. Aj preto sa viac dostalo Františkovmu staršiemu
bratovi, ako aj jemu samému. V rámci
diskusie svoj názor vyjadrilo viacero hostí, o.i. aj Jacek Kajtoch, ktorý povedal, že
pomníky by sa mali stavať osobám, ktoré
ľudí spájajú a nie takým osobám, ktoré
spoločnosť rozdeľujú. Vo svojich spomienkach si pripomenul udalosť, keď bol
ešte ako malý chlapec v povojnovom období v letnom tábore, strážila ich milícia,
ktorá ich práve na tohto „novodobého“
hrdinu upozorňovala, aby si dávali pred
ním pozor.
Výpovedí bolo omnoho viac. Rozprúdila sa živá diskusia, v ktorej už nebol spomínaný len Jozef Kuraś-Ogień,
ale aj všetky udalosti, ktoré sa udiali
v poslednom čase a viac či menej sa
ho týkali. Aj keď sa oﬁciálna časť
prezentácie skončila, búrlivá diskusia neutíchala ani pri poháriku vína
a drobnom občerstvení. Všetci sa však
zhodli na tom, že história tohto neblahého
hrdinu by mala byť dôkladne a objektívne
preskúmaná.
***
Kniha „Bohater na nasze czasy“ J.S.
Łątku bola vydaná Spolkom Slovákov
v Poľsku v septembri. Je to jedna z mála publikácií, ktoré sa na osobu Joze-

nezabili ženu, syna Poľska kňaz Jozef Tischner. Nikdy sa však
a otca, keby nebol tento pomník nepodarilo postaviť. Až teutiekol z Nového Tar- raz. A na odhalenie pomníka pricestoval
gu do hôr…
aj sám prezident PR, ktorý sa pred týmto
Otázok je veľa pomníkom dokonca poklonil. Komu a na
a na ne historici ne- čo to bolo? V tretej kapitole je bližšie opídokážu odpovedať. Tí saná vojenská kariéra Ognia.
sa držia historických
Štvrtá kapitola sa zaoberá tragickými
faktov, ktoré hovoria udalosťami v Gronkove. Títo ľudia nezasvoje. Inou vecou je, padajú príliš do teórie vyháňania cudzinže niektorí si ju in- cov z tohto územia, medzi ktorých by sme
terpretujú podľa seba mohli započítať Slovákov alebo Židov.
a nehľadajú v nej Obyvatelia Gronkowa boli Poliakmi. Obobjektívnu historic- hajcovia Kurasia tvrdia, že rodina ŁatanReferát K. Mlekodajovej
kú pravdu. Otázkou kovcov tvorila akúsi zlodejskú bandu. Ale
Kurasia-Ognia by sa či všetci členovia tejto rodiny, ktorí boli
fa Kurasia-Ognia pozerajú z iného ako podľa autora mali zaoberať nielen histo- brutálne zavraždení, boli zlodejmi?
Ďalšia kapitola nadväzuje na predhistorického pohľadu. Autor tejto knihy rici, ale aj odborníci z iných oblastí o.i.
Jerzy S. Łątka je absolvenstom etnogra- psycholóvia, právnici, etnológovia, vo- chádzajúcu, mení sa len región „pôsobeﬁe a orientalistiky Jagelovskej univerzity jenskí odborníci, sociológovia a iní, ktorí nia“ z Podhalska na Spiš. Tu tiež šarapatil
v Krakove. V roku 1973 sa začal venovať by prezentovali tieto historické udalosti Ogień so svojou bandou. Na tomto území
reportážam v redakcii časopisu „Student“. v inom pohľade. Takáto konferencia by boli taktiež zaznamenané ľudské obete na
Od roku 1980 napísal viaceré knihy, bola obohatením poznania historických životoch a niekoľko tisíc utečencov. Utev ktorých sa zaoberá históriou Poliakov právd, za ktorými sa kryje veľa nevyjas- čencov, ktorých predkovia žili na tomto
v Osmanskej ríši, ako aj dávnou a novo- nených okolností. Vďaka takejto konfe- území už niekoľko stáročí a ich potomkodobou históriou Turecka. Okrem toho sa rencii by mohli historici objektívnejšie via sa považovali za Slovákov. Akým právo svojom voľnom čase zaoberá dôkladne nahliadnuť do tajov histórie a dôkladnej- vom možno nazvať takúto postavu hrdinepreskúmanými alebo ešte nevysvetle- šie poznať osobu Jozefa Kurasia-Ognia. nom? Môže mať hrdina na svedomí toľko
Autor sa v prvej kapitole zaoberá zla? Viacerí odborníci sa zhodujú v tom, že
nými epizódami histórie a ľudských osudov. Podľa autora je táto kniha návratom najprv otázkou, aký zmysel mala voj- Jozef Kuraś-Ogień nie je hrdinom, ale obedo študentských čias a vtedajšieho časopi- na, v ktorej bojoval Kuraś-Ogień. O čo ťou histórie. Obeťou, ktorá sa nedokázala
su „Student“, ktorý bol určený pre myslia- tento partizán bojoval? Je známe, že bol vyrovnať s ťažkosťami tamtej doby. Obezástancom ľudového Poľska, avšak isto ťou vlastných snáh napravenia sveta. Žiaľ,
cich ľudí, ktorým nie je všetko jedno.
J.S. Łątka ako etnológ sa nezaoberá nie vo vydaní, aké nastolilo komunis- táto náprava mala len jednu víziu. Víziu
výlučne historickými faktami, aj keď ich tické vedenie. Bojoval v takom prípade Jozefa Kurasia-Ognia, s ktorou nesúhlanemohol úplne obísť. Zaoberá sa kultúr- proti nemu? Ako si predstavoval nové sili a nesúhlasia mnohí. Prečo sa táto jeho
no-historickými súvislosťami tohto re- Poľsko? Vraždil Židov, Slovákov, ale aj vízia v tomto zmysle až tak veľmi podobá
giónu a hlavne mytom veľkého zbojníka Poliakov. O čo mu teda išlo? Chcel mať vízii totalitného režimu, akým bol komuJánošíka, s ktorým Ognia jeho priaznivci národnostne čistý štát. Trochu mi to pri- nizmus, proti ktorému vraj tak veľmi bojoporovnávajú. Jánošík ako taký je v porov- pomína fašizmus. A čo potom s tými Po- val a v tomto boji stratil svoj život? Mám
naní so slovenskou históriou na Podhalsku liakmi? Ako vysvetliť ich smrť. Pre koho dojem, že ten jeho boj stratil svoj zmysel
len a len mytom, ktorého legenda sa sem boli adresované presné údaje o exekú- niekedy skôr.
Text a foto: MARIÁN SMONDEK
dostala vďaka vandrujúcim remeselní- ciách a kontribúciách, ktoré počas dvoch
kom. Pokiaľ na Slovensku má Jánošík aj rokov skupina BłyskaNa prezentácii sa zišli viacerí záujemcovia o túto problematiku
zlé vlastnosti, v podhalskej mytológii sa wica wykonala. Bol
stal najväčším pozitívnym hrdinom, ktorý Kuraś-Ogień niekomu
má dokonca zázračné charakterové črty. podriadený?
Druhá kapitola sa neNa takejto a iných zbojníckych legendách
vyrastal taktiež Jozef Kuraś. Aspoň na sie už v omnoho viac známej atmosfére postavenia
tento fakt poukazuje autor knihy.
Vo svojej štúdii ho porovnáva s viace- pomníka. Takýchto porými rozporuplnými hrdinami poľskej his- kusov bolo omnoho viac.
tórie, ktorí síce majú svojich priaznivcov, Kurasiovi chceli postaviť
pomník vo Waksmunde,
ale predovšetkým svojich nepriateľov.
Počas rozoberania mnohých faktov sa v Ostrovsku alebo v Noobčas pozastavuje nad rôznymi, viac či vom Targu. Nikde však
menej dôležitými, vecami. Kladie si otáz- neuspeli. A pritom tieto
ku, či by bola „vojna pod Tatrami“, keby snaženia dlhý čas podpoJozef Kuraś nebol zanechal stredoškolské roval významný ﬁlozof
štúdia v Novom Targu, keby mu Nemci a mysliteľ novodobého

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Ako sa ľudia odievali
v spišských obciach
koncom 19. storočia
V jednom z minulých čísiel nášho
časopisu sme publikovali dokument
o tom, ako sa koncom 19. stor. odievali ľudia v Jablonke. V literárnom
archíve Slovenskej národnej knižnice
v Martine, vo fonde Františka Pastrnka, známeho českého slavistu, ktorý
sa zaujímal o slovenské nárečia sa nachádza tiež vyplnený dotazník z obce
Lechnica, ktorý prináša informácie aj
o ľudovom odeve slovenských špišských obcí.
Dotazník vyplnil Štefan Mišík
(1843-1919), správca katolíckej fary
v Hnilci. Š. Mišík je významný slovenský regionálny historik a publicista, ktorý sa popri svojom kňazskom
povolaní zaoberal najmä dejinami,
nárečím a ľudovou kultúrou Spiša.
Historicky dokazoval, že Slováci majú
svoju národnú minulosť, svoju národnú kultúru a teda historické právo na svoje územie. Monograﬁcky
opísal obec Hnilec, v ktorej pôsobil
v r. 1874-1919. Ostro kritizoval vtedajšiu slovenskú politickú pasivitu.
Ženský kroj z Jurgova. Foto: archív Života
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V r. 1908-1919 bol predsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, v tom
období jedinej slovenskej národnej
inštitúcie v Uhorsku. Len niekoľko
mesiacov pred smrťou bol menovaný
hlavným vikárom spišskej kapituly.
Myslím si, že aj pre dnešných obyvateľov slovenských obcí na Spiši bude
zaujímavé čo o nich a ich odeve v r.
1893 Š. Mišík napísal.
Obec: Lechnica
Slúžnovský okres:
Stolica: Spišská
Meno a stav pisateľa: [Štefan Mišik, rim. k. správca fary v Hnilci]
Rodisko pisateľa: [Ondrašová
v Liptove]
Které obce téhož nářečí užívají? Nová Belá, Krempachy, Fridman,
Durštan, Tribš, Čarnagura, Repisko,
Vyšné i Nižné Lapše, Falštín, Stará
ves, Galimbark (Zahlenberg), Nedec,
Šváby, Lesnica, Haligovce, Richvald,
Hauka a viac-menej i Kacvin a Jurgov.
Počet obyvatelstva té obce (těch
obcí), slovenského, maďarského,
německého: V Lechnici je podľa šematizmu ..... 564 duší. Nemci sú len
v Šváboch, ostatní Magurčania sú Poliaci rečou, no sami považujú sa za
Slovákov.
Jakého vyznání jest obyvatestvo
slovenské? Rim. katolíci, okrem Lipníka, Folvarku a Osturne kde sú Rusíni gr. kat. vyznania.
Čím se obyvatelstvo slovenské
živí? Je-li zámožné či chudobné?
Roľníctvom; zväčša chudobné ako
v Hornej Orave.
Jest obyvatelstvo od nepaměti
v obci (obcích) usedlé, aneb zachovala se pamět o přistěhování celé
obce, aneb značnější části? Zdá sa,
že od nepamäti. V listinách spomínajú sa jednotlivé obce už v 14. století, n. pr. Čarnagura okolo r. 1300,
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Osturňa 1313, Veľká Franková 1320,
Fridman 1320, Kacvin 1320, Nedec
1320, no Stará Ves 1108, Lechnica
1319, Lesnica 1301, Golimbak pred
1301 a t. ď. Zámok Dunajec spomína
sa r. 1330 ako „novum castrum Dunajec“; Havka 1337, Haligovce 1344,
Hanušovce 1301.
Krátky popis (a pokud možná,
vyobrazení) kroje: Kroj v Lechnici
a iných obciach Spišskej Magury. Ženy
šatia sa veľmi pekne. Nosia červené
sukne, takzvané burke (kanafasky),
ktoré si samy tkajú i šijú. Taká sukňa
(burka) stojí 4-5 zl.; belavý (modrý),
čierny alebo i biely fartuch (zásterku). Košele majú s dlhými rukávami
až po dlaň; na konci rukávov sú čipky
(kúpené), za čipkami červené alebo
modré výšivky (doma robené). Rukáv je široký (vydutý) a na pleci i niže
pleca zase široko vyšívaný na červeno
abo modro. Golier je s čipkami, na
hrdle sviazaný červenou abo modrou
stužkou alebo šnúrkou. Lajblík (kabátik) je atlasový abo polohodbabný
s okrajkami (bortňami) v rozmanitých podobách, ako na ornátoch, na
predku šnurovaný. Na hrdle nosia
pačorky (páterky, t.j. ruženec) sklené,
kamenné a t. ď.
Dievky vo sviatočné dni chodia
s holou hlavou; vlasy majú dohora
vyčesané s vrkočom na tyle stiahnutým a na konci vrkoča (na tyle) nosia
stužky rozmanitej barvy. Ženy i dievky
pokrývajú sa rantuchom, t.j. bielou,
záclone podobnou šatkou, tak že im
vidno všetky okrasy na lajblíkoch.
Na hlave nosia ženy čepec, a síce
takto: Na hlave majú pripevnené kolečko zo železného drôtu; pod týmto
kolečkom sú všetky vlasy vystrihnuté, vlasy z bokov, t.j. okolo kolečka,
pričesané sú do kolečka a stiahnuté
šnúrkou, svrchu ťahá sa čepec od
čela popri ušach hore na kolečko,
ktoré je pripevnené šnúrkou, aby
nesletelo. Čepec je z drahšej látky,
najviac bliskavej, ako na lajblíku.
Obuv: Ženy nosia vo sviatok boty,
a v povšený deň kapce abo krpce
s návlakami.
O mužskom kroji v obciach Spišskej
Magury sa Š. Mišík zmienil v dotazníku
z obce Lipník. Uviedol, že muži nosia
biele hune, hološne, krpce; opasku
niet. Okrem toho nosia v nedelu i čižmö, ľajblikö, hoľštuchö, ... že kapcov
nemajú v zime ani chlapi ani ženy.

SPIŠSKÉ A ORAVSKÉ
ĽUDOVÉ UMENIE

O

d uzávierky a vyhodnotenia
výtvarnej súťaže Ludwika
Korkoša, ktorú organizuje
časopis Život, už uplynulo niekoľko
mesiacov. Deti už dávno dostali odmeny a samozrejme, že ich počas letných
prázdnin aj poriadne využili. K tohtoročnej výtvarnej súťaži sa však vraciame
ešte raz pri príležitosti výstavy najlepších prác, ktorú pripravila redakcia Život a Spolok Slovákov v Poľsku.
Vernisáž sa konala 5. októbra t.r.
Na otvorenie boli pozvaní všetci autori
vystavovaných prác, a keďže sú to vo
väčšej miere ešte len deti, spolu s nimi
pricestovali k nám do Krakova aj ich
učitelia. V Galérii slovenského umenia
SSP všetkých hostí privítal generálny
tajomník Ľudomír Molitoris, ktorý vyjadril potešenie nad tak hojnou
účasťou a poukázal na význam rozvoja
mladých umeleckých talentov. Okrem
toho v krátkosti priblížil malým hosťom každodennú náplň práce Spolku.
Vernisáž otvorili Ľ. Molitoris a M. Smondek

Potom odovzdal slovo tajomníkovi redakcie Život Mariánovi Smondekovi,
ktorý všetkých ešte raz privítal v mene
redakcie a povedal o.i.: - Naša výtvarná
súťaž má dlhodobú tradíciu. Jej začiatky
siahajú ešte do sedemdesiatych rokov. Na
začiatku bola určená pre školy, v ktorých
sa vyučoval slovenský jazyk. Avšak ten
sa medzičasom zo škôl pomaly vytrácal.
Napriek tomu sa oravské a spišské školy
naďalej aktívne zapájali do našej súťaže
a tak je tomu podnes. Naďalej sa jej zúčastňujú žiaci základných škôl a gymnázií
zo Spiša a Oravy, ktorí ochotne prispieva- Prítomných zabávala ľudová kapela z Krempách
jú svojimi prácami. Zámerom redakcie je
podnietiť tvorivosť žiakov, pomôcť im pri prvých prác. Rečiam o výtvarnom umehľadaní umeleckého vyjadrenia vlastných ní však bolo rýchlo koniec, pretože deti
predstáv, ale taktiež prehĺbiť reﬂexiu nerady dlho počúvajú, radšej sa svojimi
mladej generácie nad rôznymi oblasťami dielami chvália a obdivujú iných. Preto
ľudového umenia. Veríme, že tento zá- sa opäť ujal slova Ľ. Molitoris, ktorý všetmer sa nám darí každoročne realizovať. kých hostí pozval na prehliadku výstavy
V poslednom ročníku výtvarnej súťaže na a malé občerstvenie. Po celej galérii sa už
našu ponuku pozitívne odpovedalo 15 niesol džavot detí, ktoré si pozerali práce
základných škôl a 5 gymnázií, z ktorých svojich kamarátov a všetko odrazu úpsme do redakcie dostali 267 výtvarných rimne hodnotili. Túto veselú vravu preprác. Ich úroveň bola vysoká, takže práca rývali len melódie a spev ľudovej kapely
poroty pri hodnotení výtvarného prejavu z Krempách, ktorá zahrala a zaspievala
detí bola naozaj náročná. Ak neveríte, mnoho krásnych slovenských a spišských
sami môžete posúdiť úroveň výtvarných ľudových piesní. Deti sa poriadne ani neprác, ktoré vám prostredníctvom tejto nazdali a už museli nastupovať do autovýstavy prezentujeme. Okrem toho pri- busov, aby sa naplnení novými zážitkami
blížil mladým záujemcom aj prácu nad šťastne vrátili domov. Aby však rýchlo
naším časopisom.
na tieto nevšedné chvíle nezabudli, na
Deti táto výstava naozaj zaujala, pre- pamiatku dostali knihu od Júliusa Balca
tože každé z nich si tu našlo svoje výtvar- Vrabčí kráľ.
né dielo, a tak trošku bolo hrdé, že v ozajMarián Smondek
stnej galérii vystavuje jednu zo svojich
Foto: Jacek Janiczko
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Súťaž o Slovensku

P

oznanie minulosti je základom pre pochopenie prítomnosti, o čom svedčia dejiny
mnohých národov. Každý
z nás odniekiaľ pochádza a kamsi smeruje, ale aby ľahšie pochopil svoj pôvod,
musí poznať svoje korene, predkov a ich
dedičstvo. S takýmto zámerom vznikla
súťaž o Slovensku pre školskú mládež.
22. októbra 2007 sa v Dome slovenskej kultúry v Kacvíne uskutočnila
súťaž o Slovensku pre žiakov základných škôl a gymnázií navštevujúcich
vyučovanie slovenského jazyka na Spiši
Gymnazisti z Nižných Lápš
a Orave. Organizátorom podujatia je
Spolok Slovákov v Poľsku. Súťaž ﬁnančne podporilo Ministerstvo národného
vzdelávania PR.
Na úvod zhromaždených privítal generálny tajomník Spolku Ľudomír Molitoris, ktorý zdôraznil, že cieľom súťaže je
ozrejmenie poznatkov o Slovensku, ktoré žiaci navštevujúci
slovenský jazyk na ZŠ a gymnáziách majú možnosť získavať
rôznym spôsobom, v prvom rade na vyučovacích hodinách,
ale aj prostredníctvom zájazdov na Slovensko, pobytov v škole v prírode, prázdninových táborov, slovenských časopisov pripravené a netrpezlivo čakajúce družstvá základných škôl,
a pod. Je to zároveň príležitosť, aby si žiaci vyskúšali svoje sily aby nastúpili do súťaže. Súťažiaci zápasili v troch kolách.
v súťažení. Neskôr slovo odovzdal kacvínskym žiačkam, ktoré Ich počínania hodnotila porota v zložení: Ján Špernoga,
pripravili krátky kultúrny program. Potom sa žiakom priho- Ľudomír Molitoris a Aldona Zahorová. Každé družstvo
voril redaktor Marián Smondek, ktorý konferoval podujatie. si doviezlo so sebou niekoľko spolužiakov, ktorí im držali
On vysvetlil podmienky súťaže a jej priebeh a napokon pozval palce. Medzi obecenstvom boli aj pozvaní hostia o. i. konzul SR v Krakove Marián Baláž, podpredsedovia Spolku
Ján Špernoga a Dominik Surma, čestný predseda Spolku
Ján Molitoris, obvodný predseda Spolku na Spiši František
Mlynarčík, kacvínsky farár Tadeusz Majcher a ďalší.
Školáci sa snažili nestratiť ani jeden bod, vďaka čomu súťaž bola napínavá až do poslednej chvíle. Napokon predsa
zvíťazilo družstvo zo základnej školy v Novej Belej v zložení:
Mária Chalupková, Anna Lojeková a Katarína Braviaková.
Druhé miesto si vybojovalo družstvo z Jurgova: Magdaléna
Čongvová, Peter Zabrzewski a Martin Chovanec. Na treťom
mieste skončilo družstvo z Kacvína: Patrícia Górová, Anna
Galovičová a Margita Molitorisová. Čestné štvrté miesto
získalo družstvo z Krempách: Justína Bednarčíková, Terézia
Petrášková a Aneta Tomáškovičová.
Po základných školách nastúpili do súťaže tri družstvá
gymnazistov. Pre nich boli pripravené síce ťažšie otázky, ale
Súťažiace z Novej Belej
veď oni sú skúsenejšími súťažiacimi. Napriek tomu si hravo poradili s odpoveďami na ne. Prvé miesto si vybojovalo
družstvo z gymnázia v Krempachoch: Helena Chalupková,
Izabela Dluhá a Marcela Kurnatová. Druhé miesto obsadilo gymnázium z Nižných Lápš: Alicja Krzysiaczková, Michal Kromka a Mária Tomášová. Tretie umiestnenie získalo
gymnázium z Białki Tatrzańskej: Klaudia Miškovičová,
Mária Vaclavová a Evelína Vaclavová.
Podľa poroty týchto sedem družstiev prezentovalo výbornú úroveň znalosti o Slovensku, jeho geopolitickom
členení, kultúre a spoločenskom dianí. Otázky boli ľahšie i ťažšie a väčšinou si žiaci vedeli s nimi poradiť. Jedna

POZNAJ VLASŤ
SVOJICH PREDKOV
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Družstvo z krempašského gymnázia

Porota a čestní hostia

Kultúrny program v podaní kacvínskych žiačok

z poznámok poroty bola venovaná divákom, aby nenašepkávali súťažiacim, pretože ich to vyrušuje a ide o súťaž
realizovanú formou hry, v ktorej každý účastník získava
nejakú výhru. Poďakovanie patrí učiteľom slovenčiny,
ktorí pripravujú žiakov na súťaž a pravidelne im podávajú
informácie na hodinách slovenčiny.
Na rad prišla dlho očakávaná chvíľa – odmeňovanie
súťažiacich. Každý účastník súťaže získal hodnotnú vecnú
a knižnú odmenu. A žiaci, ktorí sa nezúčastňovali súťaže,
dostali sladkosti a knižné odmeny.
Aká len bude naša otázka?

Odmeny pre víťazné družstvo z Krempách

Na záver sa žiakom prihovoril konzul SR v Krakove
Marián Baláž, ktorý im gratuloval, vyzdvihol ich znalosti,
ochotu súťažiť a poprial im veľa úspechov na vyučovaní.
Doniesol taktiež knihy pre ZŠ v Kacvíne.
Od začiatku podujatia sa z kuchynky šírila chutná vôňa
jedla a koláčov, ktoré pre všetkých zhromaždených pripravili šikovné kacvínske krajanky, za čo im pekne ďakujeme.
Tohtoročná súťaž je už minulosťou a nám len ostáva vyzvať všetkých žiakov, aby sa pripravovali na ďalší ročník tohto podujatia, v ktorom ich určite čaká veľa zábavy a prekvapení v podobe odmien.
Text a foto: AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ
Diváci

Terézia a Justína preberajú odmeny
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Poviedka na voľnú chvíľu

Š

elma sedliak nemal už nič na svojom bydle, iba jednu kravu. Pri
jeho hlúpej žene bolo prešlo mu
všetko, čo kedy mal. Pomyslel si:
„Predám aj tú kravu, načo mi je?
Jednak moja žena neopaternica skoro
naučila by mi ju nič nejesť a za kožu
neviem, čo by som dostal. Hm, ale
čo, keď ani tej kravičky nebude? Eh,
čo mám veľa hútať, nájde sa, hádam,
aj pre mňa voľajaké remeslo na svete, z
ktorého vyžijem.“
Ako si zamyslel, tak urobil, hnal
kravu do trhu. Ako to jeho žena vidí,
volá za ním:
„Aleže, ak ju predáš, kúp mi sukňu
- trebárs akú úzku!“
„Dobre, dobre, aj sám som na tej
mysli, že volač donesiem pod zuby,“
volal jej naspäť a s tým už bol volakdesi
až hen na konci dediny.
Na trhu predal kravu hneď. Kúpil
kalendár, no i pečenú húsku. To strčil do kapsy a ostatné peniaze prepil
na víne. Sedel pri ňom až do druhého
dňa.
Jeho žena doma zakúrila si pec, a
keď takto pred pecou zohriala sa, pomyslela si, že keď jej už teplo, načo by
jej bola stará sukňa i dovtedy, kým muž
dôjde s novou. Zvliekla teda starú haraburdu a hodila do pece. V peci nielen sukňa stlela, potlel aj všetok oheň,
vychladla aj pec aj izba, kým muž tam
kdesi pri tom víne sedel. Nuž táto tuná
triasla sa od zimy v tej voľajakej, i to
dosť biednej košelici, čo ešte ostala na
nej. Raz už potom došiel milý muž, a
len to dvere otváral, už táto volala spoza pece:
„Mužíček môj, dajže mi skoro tú
sukňu.“
„Akú sukňu? Veď som ti ja sukňu
nekúpil.“
„I bodajže ťa, a veď som ti volala,
žeby si mi kúpil už trebárs akú úzku.“
„A veď húsku som kúpil. Aj tebe
dám z nej, len čuš!“
A veru bolo jej len čušať tam pod
kochom, bo takto, ako bola, o tej biednej košelici, nemohla ľuďom na oči.
Dobre, že ešte hodil jej muž tam volač
pod zuby.
A muž len to chcel, aby žena dakde
čušala, keď on raz mal tú zázračnú knihu,
v ktorej ide znamä na znamä, čiary-čary,
haky-baky jesú na všetko. Najsamprv dal
vyhlásiť po dedine, že on všetko uhádne,
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čo komu kde skapalo, aby len išli k nemu
ako k dákemu prorokovi. A tú zázračnú
knihu, to jest kalendár, obrátil pred seba
hore nohami a dolu hlavou, bo utierky
nepoznal. Ale hľadel do toho, akoby vedel všetky knihy a všetku múdrosť lyžicou bol pochlípal do seba. Dlho mu nik
neprichodil. Ale raz, ako tak sedí za stolom, vpáli mu sused do izby.
„Susedko,“ začne.
„Nič susedko, ty grobian! Či to tak
chodia k prorokovi? Vyjdi von, pekne
zaklop, a ak ti zavolám slobodno, nuž
prídeš a klobúk zosnímeš. Potom bu-

„A čože dáš, aby horšie nebolo?“
„Oj, veď som var hoden ešte i ja toľko dať, ako ten váš hlavný sused dal.
Len už potom aby všetko dobre bolo.“
Všetko bolo dobre. Peniaze i hraštek
bol hneď zase u proroka, voly do rána
na mieste. A takto pomaly nachodili
sa pokapané veci i tomu i tamtomu a
meštek i komora proroka sa naplňovali. Ženu choval dobre, ale tú sukňu len
nekupoval a nekupoval, už trebárs akú
úzku, bo si vždy myslel:
„Dobre tej za kochom, aby mi voľajako remeslo nepokazila.“

Prorok rak
deš dovrávať sa so mnou pekne po pansky ako s prorokom.“
Milý sused musel von, prikloniť sa
pekne po pansky a potom už začať.
„Pán prorok, skapali mi dva voly, či
by ste nevedeli, kto mi ich vzal? Veru
vám dám dvadsať rýnskych aj kilo hrachu, takého vyberaného ako zlato.“
„Nuž vidíš, kujon, mal si sa hneď
takto prikloniť, aj bez naučenia. Teraz
ale prines dvadsať rýnskych aj kilo hrachu! Tvoje voly sa nájdu!“
Uradovaný sused, akoby už voly
boli doma, hneď doniesol peniaze aj
kilo hrachu.
„Poď sem,“ vraví prorok, „a pozri,
ak máš oči! Tento tuná s týmto krivým kolenom,“ ukazoval v kalendári
na znamä, „odviazal ti ich v noci. Ale
ak ti ich do zajtrajška rána na miesto
nepostaví, nuž uvidíš, že najmieň aj na
to druhé koleno okrivie, a potom ho už
máme za šticu.“
Ako hrom roznieslo sa po dedine,
že tak a tak, skapané voly sa vynájdu a
že s tým o tom krivom kolene zle bude.
A nebol to nikto iný ako krivý Kubo
z dolného konca. Ten priletel ako bez
duše a už znal, ako má zaklopať i pekne
prikloniť sa:
„Pán prorok, pán veštec, či ste
doma?“
„Doma. Čože chceš, krivá duša?“
riekne prorok.
A ten naspäť:
„Ach, veď duša ako duša, tá dosť
vzdychala, ale telu chcelo sa krásť. Nuž,
veď viete, o tie dva volky som prišiel,
len aby horšie nebolo.“
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A ju to predsa škrelo, trebárs zjedla
i húsku i prasiatko, ešte potom i všeličo
požúlila za tým kochom, čo takto ku
prorokovi doputovalo.
Raz ti tu skape panej v kaštieli zlatý
sobášny prsteň. A len ho nebolo a nebolo, ani nikoho, kto by o tom vedel
i najmenšie naškrknúť. Chýry sa rozniesli, ako pani ponúka už aj sto rýnskych tomu, kto by jej prsteň vynašiel,
a ako toho na kolese lámať budú, kto
ho vzal. Za chýrmi doletel raz potom
i sluha od pánov k nášmu prorokovi a
vpálil tiež do izby s tým, že či vie, čo
panej skapalo, aby to vyhľadal, keď je
taký prorok.
„Čo tvojej panej skapalo,“ rečie tento, „lepšie viem ako ty. Ale ty si neokrôchaný surovec, keď nevieš, ako máš
prikloniť sa prorokovi.“
Vyhnal i tohto von. Iba keď pekne zaklopal a uklonil sa, prijal ho, ale
hneď začal:
„A pani veľkomožná mali tiež vedieť, že prorok k takým pánom peši
nechodí. Keď pošlú pre mňa hintov,
potom prídem.“
Pani poslala hintov a prorok s otvoreným kalendárom pred sebou hrdo
doviezol sa na ňom do kaštieľa. Vypýtal
si osobitnú izbu, sedem dní času a samé
vyberané jedlá a vínečka dosýta, kým by
vyčítal, kde je ten prsteň. Pani privolila,
keď i tak bola pani v dome a pán práve
na celý týždeň bol odišiel z domu.
Milého proroka chovali ako pavúka,
pil na to ako dúha, a už čo snoval, to
snoval za tých sedem dní. Ale tej jeho
žene nebárs bolo doma za tou pecou o

hlade a zime. Núdza zobúdza, zobudila
aj túto. Kým čo hotového našla, vykutala v dome a potom, hoc just v košelici, pustila sa z domu a hybaj pravo
do kaštieľa za mužom. A ten mládenec,
ktorý chodil po proroka, čo mu už len
chcel voľač na protiveň urobiť, pustil
ju k nemu. A milý prorok čože si mal s
ňou počať? Chlácholil ju, aby už teraz
čušala, že tu sa dobre naje, ani jedlá nepočíta, toľké dajú na stôl.
„A páč len,“ vraví, „už sme pri prvom!“ Bo práve počul prvého mládenca s večerou na schodoch. Mládenec to
zaslyšal a iba ho striaslo; lebo on bol
prvý z tých, čo prsteň ukradli a na inšie
ani nepomyslel, len že to prorok naňho
vraví. Zase keď druhý niesol jedlo, zavolal prorok:
„Ženička moja, už sme pri druhom!“
Aj tohto mládenca striaslo od ľaku.
Zase keď tretí niesol:
„Či som ti nepovedal, že dočkáme
sa aj tohto tretieho!“
A tento tretí mládenec nestačil ani
jedlo na stôl položiť, už padol pred
prorokom na kolená:
„Ach, čože tajiť, keď nás tak poznáte. Veru sme to my traja ten prsteň
potisli. Ale čože, keď tak ľahko zošmykol sa do vačku?! Len vás už o to prosíme, navlečte to voľajako, aby ste nás
neprezradili. Veď to, hádam, ani my
nechceme zadarmo. Ešte aj u nás nájde
sa nejakých tých sto rýnštiakov. A pani
bude rada, keď len prsteň tu bude, kým
pán domov príde.“
„No, veď som si hneď na vás myslel,“ zaprorokoval tu milý prorok
vážne, po starokňazovsky. „Ale jasne
ukázalo sa mi to len teraz, keď ste túto
pokonnú večeru na stôl nosili. A že vás
aj sám ľutujem, preto som vás upamätal a privolal som vám to takto naozaj
do duše! Bo zajtra bolo by vám bývalo
jajbeda! Aj bude vám ešte, ak neurobíte, ako vám rozkážem. Peniaze doneste hneď a na ráno dajte prsteň zožrať
tomu najväčšiemu moriakovi na dvore.
Tam to už bude moja starosť!“
Peniaze boli hneď tu. Tamtým ešte
šupelo, čo to, ako to bude na ráno, ale
náš prorok spal pokojne.
Ráno skoro by bolo všetko rozišlo
sa na tom, že pani nechcela dať najkrajšieho moriaka zarezať, že kde by sa
tam vzal jej prsteň.

„A už toho inde nemáte, ani k tomu
inak neprídete,“ povedal prorok, „veď
azda znamä neklame!“
Nuž už len oľutovala toho moriaka. A zlatý prsteň, hľa, tam ti mu bol
v zobole! Hneď odčítala prorokovi sto
rýnskych, a už len aby poberal sa, kým
pán nenadíde.
„A veď ja idem,“ rečie tento, „ale
akože o hanbe za bieleho dňa tamto s
tou, čo prišla sem večer o tej jednej, i to
biednej košelici?“
Pani kázala jej dať svoje najčervenšie šaty. Nuž viezol sa prorok hrdo s
hrdou von na bránu kaštieľa.
Tuná ale stretne ich už pán a zastaví, čo to, ako to, že taká osoba vezie
sa v najkrajších paniných šatách. Tajiť
nebolo ako a všetko vyšlo pekne rúče
najavo.
„No, keď ste taký prorok, vyskúsim
vás ešte i ja!“ riekol na to pán.
Dal pripraviť hostinu veľkú. Jednak
moriak bol už zarezaný a druhí dvanásti páni boli prihlásili sa mu just dnes
za hosťov.
Na stôl priniesli i jedál dvanástoro
na otvorených misách, len trináste jedlo bolo na prikrytej. Bolo to také jedlo, čo pán sebou doniesol a ešte tohto
roku nebolo na stole, iba dnes po prvý
raz. Prorok mal uhádnuť na prvý raz,
čo by to bolo, a veru nevedel.
„No hádaj, ale skoro!“ durí ho pán.
A ten v súrke nevedel, kade von z
konopí, nuž len vzdychlo sa mu:
„Ej, Raku, Raku, s tebou je zle!“
lebo ho volali Rakom. A pán:
„No chlap si predsa!“
I odkryje misu, a tu na mise veľký
morský rak, uvarený na červeno.
Všetci iba oči otvorili, už neviem,
či len na toho červeného raka, či aj na
tú prorockú múdrosť. Ale, vraj každý z
tých pánov dal ešte potom prorokovi
na oferu po sto rýnskych a so všetkým
dali ho pekne zaviesť domov, aby múdrosť peši nechodila.
Mal už zase s čím gazdovať. Len s
tou ženou mal ešte neraz pračku i omykačku, trebárs mala už tú sukňu novú,
a veru nie úzku. Lež požičal jej vždy
trocha zo svojho rozumu a už potom
len lepšie žili spolu. Len, vraj, ako jej
to požičiaval? Dobrý prorok a chlap na
svet súci aj to vedel.

Ako
sekulský
hlásnik
vartoval
Ktorýsi Brezovan šiel v noci s nákladom kože na vozíku, ale veľmi sa neponáhľal, lebo v Malackách na jarmoku
chcel byť až nad ránom. Bolo nejakých
desať hodín večer, keď zastavil v Sekulách pred krčmou. Čo sa chystal do
krčmy na tri deci modranského, dostal
sa mu pod ruku sekulský hlásnik.
„Človíčku, či by ste mi nepostál
chvíľu pri tomto vozíku, aby mi nekdo
neco nepopchél? Hned vám donesu tri
deci na zahrátie.“
Hlásnik súhlasil a že mu bolo zima,
vysadol na vozík. Brezovan vypil nie
jedno deci, ale niekoľkokrát po deci
a dlho sa nevracal. Hlásnik zavoňal vo
vozíku doma pálenú, dobrú brezovskú
slivovicu. Hľadal a keď ju našiel, glgol
si z nej, hriala. Brezovan sa nevracal,
nuž milý hlásnik si glgol ešte raz, poriadnejšie, a slivovica hriala ešte lepšie.
Potiahol si aj tretieho razu a čochvíľa
na vozíku zaspal.
Keď Brezovan sa chcel poberať
ďalej, našiel hlásnika spiaceho. Zavoňal slivovicu a hneď vedel, koľko bije.
Hlásnika nechal na vozíku spať a on
namieril ďalej k Malackám. Bolo už
nad ránom, keď zastal pred krčmou na
hlavnej ulici. Hlásnik sa zobudil a naľakaný, že zanedbal povinnosť, spýtal sa
Brezovana:
„Koľkože je hodín?“
„Jedenásť,“ odvrkol sváko.
Hlásnik sa ani neobzrel, postavil sa
na nohy a začal vytrubovať jedenásť.
Domáci hlásnici, ktorí pred chvíľou
odtrúbili tretiu, zhŕkli sa okolo milého
Sekulana a zle-nedobre. Ubili ho, trúbu mu vzali, ba aj halapartňu.
Ráno prišiel sekulský hlásnik domov pešo bez svojich insignií a zariekol sa, že už nikdy nebude Brezovanom
strážiť vozy s futierkom.
Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty, Bratislava 1980

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Literárny proﬁl

MAŠA HAĽAMOVÁ
(28. 8. 1908 – 17. 7. 1995)

poetka, prekladateľka,
autorka literatúry pre deti
Nie je vždy podstatné, koľko kníh
spisovateľ napíše, ale čo v nich povie.
V prípade poetky Maši Haľamovej to
platí dvojnásobne. Napísala iba štyri
zbierky básní, ale i tak sa stala jednou
z najvýznamnejších predstaviteliek
slovenskej poézie 20. storočia. Zaiste
preto, že jej poézia je prostým, úprimným vyjadrením srdca. Do veršov
vtisla všetko, čo ju napĺňalo – lásku,
šťastie, ale i bolesť a smútok. Pritom
svoje najvnútornejšie pocity nevyjadrovala so sentimentalitou, ale nadovšetko úprimne a predovšetkým pravdivo. Vlastný hlboký zážitok vpísala
do slov básne bez zveličovania a hoci
jej slová vyjadrujú subjektívne pocity,
je to zároveň pocit a pohľad mnohých
iných ľudí.
Maša Haľamová sa narodila na
sklonku leta 1908 v podhorskej dedine
Blatnica, učupenej pod vrchmi Veľkej
Fatry. Jej otec – šafraník odišiel s ostatnými chlapmi z dediny za obživou
do ďalekého Turkestanu. Keď vyše päťdesiatročný ovdovel, zostalo doma šesť
sirôt. Onedlho sa zaňho vydala mladá dievčina, ktorá mu porodila ďalšie
dve deti, z ktorých staršia bola Maša.
No aj ona ako tridsaťpäťročná umrela
a osemročná Maša stratila domov. Dva
roky sa jej ho usilovala nahradiť matkina priateľka Oľga Textorisová v Starej Pazove vo Vojvodine, kde učila na
slovenskej škole. Bola to veľmi múdra,
obetavá a citlivá žena, od ktorej mladá
Maša veľa pochytila. Vypestovala v nej
ženskú jemnosť a dobrosrdečnosť, ktoré ju zdobili po celý život.
V roku 1919 sa Maša vrátila do
rodného Turca a začala študovať na
gymnáziu v Martine. Po ukončení nižších tried gymnázia išla na obchodnú
školu do Bratislavy, kde sa jej po prvý
raz otvoril literárny svet. Zoznámila sa
s Jánom Smrekom, Andrejom Mrá-
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zom a Emilom Boleslavom Lukáčom.
Po maturite roku 1925 občas zašla na
prednášky známeho literárneho vedca
Alberta Pražáka na Univerzitu Komenského, intelektuálne prostredie jej bolo
veľmi blízke. Na svoj vek bola vyspelá
a jej básnické prvotiny sa takmer nelíšili od básní, ktoré napísala neskôr. Keď
sa dostali jej prvé literárne pokusy do
rúk Alberta Pražáka, bol to práve on,
kto ju podporil v ďalšej tvorbe a presvedčil, aby verila svojmu talentu. Vo
svojich spomienkach Maša Haľamová
nezabudla ani na Štefana Krčméryho,
ktorý jej zasa dodal odvahy, aby posielala básne do Slovenských pohľadov,
ale aj v tom, aby išla na študijný pobyt
do parížskej Sorbony.
Po návrate z Francúzska sa vydala
za lekára Jána Pulmanna a svoj nový
domov našla spolu s ním vo Vysokých
Tatrách. Prežila tam takmer tridsať rokov a na toto, v jej živote vari najšťastnejšie obdobie, spomínala takto: Často
som prežívala ohromnú rozkoš, keď som
sa dívala z vysokánskych vrchov do doliny. Preciťovala som pritom krásu a pri
týchto pocitoch sa mi darilo zabúdať aj
na tienisté stránky života, ktoré často spôsobujú ľudia.
Maša Haľamová začala publikovať
ako študentka, najskôr preklady z ruskej poézie a neskôr aj vlastnú tvorbu.
Debutovala zbierkou Dar, ktorá vyšla
v roku 1928. V roku 1932 jej vyšla
ďalšia zbierka básní Červený mak. Už
týmito dvoma neveľkými zbierkami sa
natrvalo vpísala do básnického sveta
medzivojnového obdobia, ale aj celej
slovenskej moderny. Literárni kritici
ju prirovnávajú ku Kraskovi, pretože aj
ona svojou poéziou dôsledne rozvíjala
symbolizmus. V prvej básnickej zbierke
bravúrne poodkryla stavy dievčenskej
duše, radosť, nehu, nepokoj, pokoru.
V druhej síce zostala verná základnej
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línii debutu, ale melancholické motívy doplnila o sociálne, čím jej poézia
nadobudla iné rozmery. Zaujímavé je,
že jej veľkou literárnou láskou bol Jiří
Wolker, aj keď sa s ním osobne nikdy
nestretla, lebo keď zomrel, mala len 16.
rokov. Až neskôr videla v sanatóriu v
Tatranskej Polianke izbu, v ktorej ležal,
keď sa tam liečil. Neraz spomínala, ako
si zo svojho prvého skromného platu
kúpila jeho básne viazané v koži.
Ďalšiu básnickú zbierku napísala
Maša Haľamová s odstupom tridsiatich rokov. Znovu to boli silné emócie,
ktoré jej vložili do ruky pero, aby na
papieri vyplakala svoj bôľ a žiaľ nad
smrťou milovaného manžela. Vznikla
zbierka Smrť tvoju žijem (1966). Jej
spomienky na manžela sa vyznačujú
nesmiernou emocionalitou, ale nie sú
melancholické, autorka sa postupne
dostáva k úvahám o človeku, o zmysle
života, o zákonitostiach smrti. O dva
roky neskôr vydala svoju poslednú
zbierku Komu dám svoju nehu. A opäť
z jej veršov vytryskuje predovšetkým
úprimnosť, pokora, skromnosť voči
životu – najsilnejšie zbrane tejto nezabudnuteľnej poetky.
Po manželovej smrti roku 1956 sa
Maša Haľamová venovala redaktorskej
práci, najmä v oblasti detskej literatúry.
Najskôr pracovala v Osvete v Martine
a potom pätnásť rokov vo vydavateľstve
Mladé letá v Bratislave. Je autorkou
leporela Hodinky (1966) a neskôr napísala detské knihy Mechúrik Koštúrik
s kamarátmi (1962), Petrišorka (1968),
O sýkorke z kokosového domčeka (1976).
Nezanedbateľná je i jej prekladateľská
tvorba, okrem ruskej literatúry prekladala aj z lužickosrbskej, maďarskej,
nemeckej, ukrajinskej a z českej literatúry. Jej dielo uzatvorili knihy spomienkových čŕt Vzácnejšia než zlato
a Vyznania (obe vyšli 1988).
Písať o diele Maši Haľmovej je ťažko, pretože jej básne treba precítiť, jej
verše prežiť... Iba tak ich možno pochopiť a odhaliť ich podstatu.
Svoj ťažký, ale hodnotný, zmysluplný život dožila Maša Haľamová v Bratislave, kde aj uprostred leta roku 1995
zomrela. Pochovaná je na národnom
cintoríne v Martine.
Doc. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Čitatelia – redakcia

Vľavo chobotnica, v pozadí žirafa a slon.

Zajac Playboy Kiwi z Nového Zélandu a tuleň.

MALÁ
KRÍČKOVÁ ZOO

garáže rástli do konečnej podoby päť až šesť rokov. Až
potom dostali ten správny tvar. „Všetko rastie postupne,
je to nekonečná robota. Ploty musím strihať každý deň,
aby boli hustejšie.“ Veľa ľudí jeho rozprávkovú záhradu
pri ceste na Dlhé diely obdivuje, ale má aj neprajníkov.
Kríky devastujú tým, že po nich šliapu. Potom trvá dlhý
Už skoro dvadsať rokov zdobí neveľký kúsok zelene čas, kým sa rastliny spamätajú. Tento milý parčík si všimli
na sídlisku Karlova Ves v Bratislave „zvieracia záhrada mnohí zo samosprávy mestskej časti a chceli by aby, niez kríkov“ zhotovená podľa japonského vzoru Ing. Jura- čo podobné vybudoval aj na iných miestach Karlovej Vsi.
jom Halgašom (64). Stavebný inžinier „premenil“ zaraste- Žiaľ, nikto nepovedal, že mu prispejú aspoň na vodu. „Už
ný burinou pozemok pri svojej garáži na pastvu pre oči. týchto pár metrov mi zaberie veľa času. Každý deň si tu
príjemne odrobím jednu až dve hodiny.
Trvalo to celých 14 rokov! Začiatky neBlízki moju prácu obdivujú, ale aj tak si
boli ľahké.
Veverička s orieškom.
myslia, že som fanatik,“ priznáva pán Hal„Inšpiráciu som si priniesol z Japongaš, ktorý mal na starosti rekonštrukcie
ska. Najskôr som vysadil živý plot a na
našich diplomatických rezidencií v Londruhý deň mi ľudia z neho polovicu
dýne. V súčasnosti sa stará o mnohé stavrozkradli. Neodradilo ma to. Chýbajúce
by v Bratislave, predovšetkým Slovnaftu.
som dokúpil, vysadil, potom strihal a poObčas mu pri tejto záľube pomáha jeho
lieval. A tak dokola, každý deň,“ spomísyn Martin. Pred tromi rokmi bola táto
na J. Halgaš. To, že pozemok patrí mestzáhradka vyhodnotená ako druhá najskej časti, ho netrápi, chcel a naďalej sa
krajšia predzáhradka v Bratislave.
mu to darí skrášliť životné prostredie.
Text a foto: Ján Kubáň
Zvieratká formuje, či strihá podľa obrázkov a fotograﬁí. Slon a žirafa na stene
Žirafa a kosádka dravá.

Vták s Káčerom Donaldom.

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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KREMPACHY 2007
15.09.2007 – na pozvánku obce Huncovce sa
krempašská dychovka a folklórny súbor Zelený javor
zúčastnili osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
o tejto obci. Krempašania sa prezentovali hudobnotanečným programom. Práve v Huncovciach sa po

druhej svetovej vojne osídlilo veľmi veľa vysťahovalcov
z Krempách a iných spišských obcí.
27.09.2007 – obce Krempachy a Novú Belú navštívilo vysielanie rádia Krakov – Malopoľsko (ktoré vysiela na vlnách
101,6 MHz). Témou rozhovorov bol poľnohospodársky ráz
dedín a najmä pasenie dobytka. Námetom pre tohtoročnú
návštevu bola minuloročná spravodajská reportáž na webovej stránke Krempách pripravený F. Pacigom.
***
Prednedávnom sme navštívili dielňu mladej výtvarníčky Eli Bizubovej, ktorá sa venuje maľbe, najmä krajiniek. Je to ďalší nádejný výtvarník v našej
obci.
***
Naďalej pokračuje oprava exteriéru krempašského kostola.
Text a foto: František Paciga
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Zasadnutie ÚV SSP

P

o stretnutí s podpredsedom vlády SR Dušanom Čaplovičom sa
uskutočnilo 12. októbra 2007
zasadnutie ÚV SSP, na ktorom krajania
preberali bežné úlohy a otázky týkajúce
sa činnosti Spolku. Hovorilo sa najmä
o otázke výstavby slovenského domu
v Jablonke, ale aj oživení činnosti tejto miestnej skupiny, keďže priestorové

podmienky tomu prajú. Prevádzkou
klubovni v Jablonke sa od istého času
zaoberá Božena Bryjová. Krajan Ján
Pavlak z Hornej Zubrice zdôraznil potrebu výstavby Slovenského domu na
Orave, ktorý bude hovoriť o existencii
Slovákov na Orave. Jeho návrh podporil Bronislav Knapčík a povedal, že by
to bol symbol slovenskosti na Orave.

Ďalej sa rokovalo o problematike slovenského vyučovania a počtu žiakov
na slovenčine na jednotlivých školách.
Učitelia dúfajú, že práve skoršie stretnutie s podpredsedom vlády SR Dušanom Čaplovičom prinesie so sebou
viditeľné výsledky v podobe hodnotného didaktického materiálu potrebného na vyučovaní slovenského jazyka
na školách, o. i. učebníc, DVD, CD
so slovenskými rozprávkami, ﬁlmami,
materiálov z reálií Slovenska, ako aj v
podobe podpory a pomoci, ktorá bude
konečne súčasťou bilaterálnych zmlúv
v oblasti školstva, čo je veľmi potrebné
a bolo už viackrát zdôrazňované.
Krajania sa oboznámili aj so súčasným stavom výstavby Centra slovenskej kultúry v Novej Belej, ktoré je
zatiaľ surovou stavbou.
Generálny tajomník Spolku Ľudomír Molitoris oboznámil zároveň
členov Ústredného výboru SSP s realizáciou tohtoročných plánov spojených
s kultúrnymi podujatiami. Ako povedal, doteraz sa nám podarilo zrealizovať všetky naplánované na tento rok
podujatia a do konca roka ostáva už
len jedna vernisáž výstavy a môžeme
uzavrieť tohtoročný kultúrny kalendár.
A pomaly môžeme plánovať a pripravovať sa na budúcoročné podujatia.
Čo sa tyká vydavateľskej činnosti,
vyšli viaceré publikácie. Jednou z najnovších je kniha Hrdina našich čias?
autorom, ktorej je Jerzy S. Łątka. Je to
kniha týkajúca sa bandy Ognia a jej
pôsobenia. Táto tematika je v poslednej dobe veľmi aktuálna.
Viedli sa aj diskusie spojené s blížiacim sa 60. výročím existencie Spolku. Krajania sa zatiaľ nerozhodli, akým
spôsobom a kedy by sa to výročie oslavovalo.
Text a foto: Agáta Jendžejčíková

CESTA DO PODSKLIA
Po dlhom očakávaní sa začala oprava
a asfaltovanie cesty z Bukoviny – Sídliska do Podsklia. Vzhľadom na rôzne
územno-správne a cirkevné členenie
hornej Oravy sa tieto dve obce dostali
do nevýhodnej pozície. Síce tvoria jednu farnosť, nachádzajú sa však v dvoch
gminách, takže doteraz ich spájala len
poľná cesta. Zaujímavé je aj to, že Bu-

kovinčania majú svoj cintorín v hornej
časti Podsklia. Našťastie sa táto situácia aspoň čiastočne polepšila, pretože
túto cestu začali opravovať a asfaltovať.
Žiaľ, vzhľadom na isté problémy nielen
ﬁnančného charakteru bude cesta na
neveľkom úseku naďalej neopravená.
Napriek problémom však treba povedať, že je to veľký posun napred. (ms)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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SPÄTÍ HORAMI
Táto neveľká básnická zbierka s výstižným názvom vznikla a bola vydaná v
rámci spolupráce slovenských a poľských
básnikov s ﬁnančnou podporou malopoľského vojvodu. Hlavným protagonistom
tejto cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce bol Jacek Lubart-Krzysica.
Promócia tejto básnickej zbierky sa
konala 9. októbra t.r. v sídle nášho Spolku. Ako hostiteľ privítal všetkých hostí
generálny tajomník Spolku Ľudomír Molitoris, ktorý vyzdvihol význam takýchto
medzinárodných aktivít, ktoré spájajú ná-

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 20. septembra 2007 zomrel
v Jurgove vo veku 68 rokov krajan

JÁN HANIAČIK

Zosnulý bol dlhoročným členom
Spolku a verným čitateľom Života.
Polstoročia pôsobil v jurgovskej dychovke, kde isté obdobie bol aj kapelníkom. Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec a dedo.
Nech odpočíva v pokoji!
* * *
Dňa 8. októbra 2007 zomrel v Jurgove vo veku 65 rokov krajan

ŠTEFAN LACNIAK

rody obidvoch strán karpatských hôr. Jacek Lubart-Krzysica priblížil hosťom, ako
táto zbierka uzrela svetlo sveta a poprosil
prítomných autorov, aby si spomedzi
svojich básní vybrali dve a prezentovali
ich. Vzhľadom na to, že zo slovenských
básnikov na túto promóciu neprišiel žiaden zástupca, niekoľko slovenských básni
prečítal krajan František Kolkovič. Toto
neveľké podujatie poctil svojou účasťou
taktiež konzul SR v Krakove Marián Baláž, ktorý sa pozitívne vyjadril na margo
takejto umeleckej cezhraničnej spolupráce
a poprial tvorcom a autorom tejto slovensko-poľskej básnickej zbierky veľa úspe-

***
Dňa 6. septembra 2007 zomrela v Krempachoch vo veku 93 rokov
krajanka

ILONA HELENA
PETRÁŠKOVÁ
(rod. Mazurková)

Zosnulá bola jednou z najstarších
krajaniek a dlhoročnou členkou Spolku a vernou čitateľkou Života. Dlhé
roky sa predmodlievala slovenský ruženec v kostole. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá manželka, matka, babička, prababička, sestra a teta.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

chov. Vyslovil taktiež názor, že poznanie
sa navzájom zbližuje a takáto forma básní
je istým spôsob poznávaním kultúry druhého národa, čím sa tieto dva národy, v
tomto prípade Slovensko a Poľsko, navzájom k sebe približujú. Pre hostí bolo pripravené aj malé občerstvenie s pohárikom
slovenského vína, pri ktorom sa rozprúdili
živé rozhovory. (ms)

Zosnulý bol zakladateľom a dlhoročným riaditeľom Detskej univerzitnej nemocnice v Krakove, učiteľom
a školiteľom viacerých generácií lekárov, výborným detským chirurgom
a kolegom. Na svojej životnej ceste
objavil Spiš s jeho krásami a usadil
sa v Novej Belej. Patril medzi čitateľov časopisu Život. Bol úprimným,
usmiatym, zhovorčivým, veselým a
nezištným človekom, ktorý neodoprel pomoc nikomu a veľmi dobre
o tom vedia Spišiaci.
Odišiel od nás dobrý človek, výborný lekár, starostlivý manžel, otec,
svokor, dedo, priateľ a známy. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej, Spolok Slovákov v Poľsku a redakcia Život
* * *
Dňa 25. júna 2007 zomrel vo Podsklí vo veku 67 rokov krajan

VLADISLAV NAČASTA

* * *
Dňa 17. októbra 2007 zomrel náhle v Krakove vo veku 77 rokov priateľ
Slovákov

Zosnulý bol členom Spolku a dlhoročným čitateľom Života. Odišiel
od nás vzorný krajan, starostlivý manžel, otec, dedo a brat. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

28

Prof. dr hab.
JAN GROCHOWSKI

November 2007

Zosnulý patril medzi dlhoročných
členov miestnej skupiny SSP a bol
verným čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás dobrý človek, krajan, starostlivý manžel, otec a dedko. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Podsklí

Poľnohospodárstvo

Z KALENDÁRA
NA NOVEMBER
Záhradkári

Chovatelia

V novembri nám už neostalo veľa
práce v záhradkách. Dokončíme rýľovanie pôdy na plochách, ktoré neboli doteraz uvoľnené. Na zimu povrch
ornice neupravujeme, ponecháme ho
v „hrubej brázde“. Takýto stav umožňuje lepší príjem vody, intenzívnejšiu
výmenu pôdneho vzduchu a rozvoj
užitočných mikroorganizmov. Zároveň takto zlepšujeme kyprosť a dobrú
štruktúru pôdy. Pred rýľovaním rozhodíme maštaľný hnoj. Nesmieme
ho však nechať na povrchu ornice, ale
treba ho zapracovať do pôdy. Takto
pripravenú záhradku necháme oddychovať do jari.

Je tu čas, keď si treba uvedomiť, že
zima prichádza často nečakane, odrazu
udrú mrazy, napadne sneh. Robiť zásahy v takomto počasí síce môžeme, ale
je to vždy na úkor zdravia zvierat. Preto ustajňovacie priestory prekontrolujeme a tam, kde je to potrebné, ich
uteplíme. Skontrolujeme priepustnosť
striech, aby sme zabránili zatekaniu,
prezrieme vetracie zariadenia a preveríme ich funkciu. Hydine premiestnime kŕmidlá a napájadlá z výbehov do
ustajňovacích priestorov. Pripravíme si
dostatok suchej podstielky a zabezpečíme ju proti navlhnutiu.
Chovatelia moriek sa zameriavajú na ich výkrm a pripravujú ich na
jatky. Zasa kozám pripravujeme suché
uteplené prostredie a kotným kozám
predkladáme plnohodnotné krmivo.
Kŕmime ich tri razy denne kŕmnou
dávkou zloženou zo sena, jadrového
krmiva a vlažného nápoja.

Ovocinári
Ešte tento mesiac využívame možnosť na sadenie ovocných stromčekov
a krov drobného ovocia. Ku kmeňom
vysadzovaných stromčekov nakopíme
zem ako ochranu proti zimným mrazom, egreše a ríbezle sadíme trochu hlbšie, než boli v škôlke. Vysadené stromy
opatríme chráničmi (plastické hmoty,
tŕstie a pod.). Z kmeňov drôtenou kefou zoškrabujeme starú borku, lišajníky a machy, čím zničíme zimný úkryt
mnohých škodcov. Menšie rany vzniknuté na stromoch zatierame štepárskym
voskom, väčšie latexovou farbou. Teraz
je vhodné obdobie aj na odstránenie
všetkých slabo rodiacich a starých stromov, ako aj na opravu oplotenia.
Na zatrávnenú časť ovocnej záhrady naširoko rozhodíme dobre uležaný
maštaľný hnoj. Takýmto spôsobom
dodáme živiny a mikroorganizmy pre
pôdu.

ZBIERAME
BYLINY
V tomto čísle si všimneme ďalšiu
liečivú bylinu ľan úžitkový (lat. Linum usitatissimum L., poľ. len zwyczajny).
Jednoročná bylina s jedinou, 3060 cm vysokou stonkou. Má striedavé holé trojžilkové listy, obojpohlavné, pravidelné, päťpočetné, pazušné
alebo koncové stopkaté kvety s trvácim kalichom, bledomodrou alebo
bielou korunou, päť jednozväzkových
tyčiniek a spodný semenník s piatimi
čnelkami. Plody sú päťpuzdrové tobolky.
Zber je v čase, keď semená v tobolkách zhnedli a šuchocú a listy
z rastliny skoro celkom opadali. Vytrhaný ľan sa po oschnutí zväzočkuje,
mláti, čistí a semená sa nechávajú na
vzdušných miestach dosušiť.
Semená sú vnútorným i vonkajším bolesť zmierňujúcim a spoľahlivým miernym laxatívnym prostriedkom. Celé sa používajú aj proti kašľu
a chrapotu. Uplatňujú sa vnútorne
pri zápaloch žalúdočnej sliznice a na
prípravu kataplazmy. Mastný olej zo
semien sa liečebne používal obvykle
po zmiešaní s rovnakým dielom vápenatého mlieka a slúžil v domácich lekárničkách na spáleniny. Ľan je často
súčasťou rôznych mastí a prípravkov.
(aj)

Včelári
November sa vyznačuje vlhkým
a chladným počasím. Včelstvá sa na
plástoch v úli zhlukujú a ak vonkajšia
teplota poklesne pod 10°C, vytvárajú
zimný chumáč, a to v priestore posledného liahnuceho sa plodu v blízkosti
letáčového otvoru. Povinnosťou včelára je odstrániť z okolia včelína všetko,
čo môže včely vyrušovať. Na včelnicu
nesmú mať prístup domáce zvieratá,
najmä husi a kačice. V tomto mesiaci
venujeme viac pozornosti práci v dielni a pripravujeme si pomôcky na budúcu sezónu. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

29

Mladým – mladším – najmladším

DANIEL HEVIER

AKO SOM BÝVAL NA JABLONI
Pohádal som sa so svojím kocúrom. Povedal som mu:
- Buď pôjdeš z domu ty, alebo ja!
A pretože kocúr sa robil, že nerozumie ľudskej reči,
vzal som si vankúš, perinu, knižku o Robinsonovi, a odsťahoval som sa.
Našiel som si výborné miestečko na jabloni v záhrade.
Usadil som sa v korune a bolo mi tam veľmi dobre. Nikto ma
nevyrušoval, nezvonil telefón, nekvapkala voda z kohútika.
Do sna mi voňali jabloňové lupienky a mal som more
času pozorovať, ako z nich vykúkajú malé hviezdy budúcich jabĺk.
Tak prešla voňavá jar, bzučivé včelie leto a nastala daždivá jeseň. Jedného dňa som sa pozrel dolu a vidím, že
sused Hruška trasie jabloňou.
A tak som zletel dolu a našiel som sa v tráve. Sused
vytrieštil oči a vzal nohy na plecia. Obzrel som sa. Vedľa
mňa sedel môj kocúr a veselo sa uškŕňal: - Predsa budeme
bývať spolu. Nemôžem ťa tu nechať cez zimu.
/Včielka 10/2003/

ČEČINA, ČEČINA

VESELO
SO ŽIVOTOM

Čečina, čečina, zelená čečina,
čečina, čečina, zelená čečina,
každé dievča beťár s čiernyma očima.
Stokrát som ti vravel, na vedomie dával,
stokrát som ti vravel, na vedomie dával:
Ak chceš mojou byti, s iným nepostavaj!
/:Ty si nič nedbala, len si postávala,
/:ty si nič nedbala, len si postávala,
ja som sa oženil a ty si zostala.:/
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Dedko:
- Ja som sa narodil v drevenici,
kde sme svietili petrolejkou.
Vnuk: - A to ste mali drevený
satelit a petrolej ste liali do mobilu?
* * *
Chlapček stretne starú pani
susedku a hovorí:
- Teta, vy ste ako z rozprávky.
- Naozaj? - čuduje sa polichotená pani.
- Áno, vyzeráte ako ježibaba.
* * *
Malá Anička hovorí otcovi:
- Dnes som sa v škole pochlapila. Dostala som dve gule.
* * *
Malý Peťko príde za otcom a
pýta sa:
- Tati, je elektrina veľmi studená?
- No, ja by som povedal, že
práve naopak.
- Tak prečo sa mama pri zásuvke tak trasie?

Mladým – mladším – najmladším

DANUŠA DRAGULOVÁFAKTOROVÁ

JOZEF PAVLOVIČ

SPODOBOVANIE

OBYČAJ

Bol jeden dráb,
mal ostrý dráp.
Bol jeden prút,
zobral ho prúd.
Bol jeden plod,
chránil ho plot.
Bol jeden snob,
rozviazal snop.
Bola jedna nôška,
odkopla ju nôžka.

BÝK sa skrútil od hladu.
BYLINA je dobrá strava,
BYSTRO jedol do radu
všetko, veď chcel sýty BYŤ.
A sýtemu treba BÝVAŤ,
preto začal hľadať BYT.
DOBYTOK sa chúli vraj,
KOBYLA však začne híkať:
- Hí, to je zlá OBYČAJ.

/Zornička 1/03/

ÚLOHA PRE VÁS
Milí mladí priatelia, tentoraz je vašou úlohou vyfarbiť obrázok s Jankom a jeho priateľmi zajačikmi, ktorí sa hrajú
v daždi. Z posledných prác sme odmenili: Patríciu Košcielakovú z Veľkej Lipnice a Natáliu Chlebdovú z Jurgova.

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Moto a hudba

PENELOPE CRUZ
Táto španielska krásavica sa narodila 28. apríla 1974
v hlavnom meste Španielska, v Madride. Má dvoch súrodencov, brata Eduarda a sestru Moniku, ktorá je podobne
ako jej setra herečkou a tanečnicou ﬂamenco. Všetci traja
sa venujú umeniu, aj keď rodičia s ním nemali nič spoločné. Detstvo Penelope sa nieslo v znamení skromnosti.
Rodičia ťažko pracovali, a pokiaľ mohli, snažili sa svoje
ratolesti všemožne podporovať. Prvým snom Penelope
bolo stať sa balerínou a 9 rokov navštevovala aj školu
baletu. Ako 15 ročná sa dostala do hereckej agentúry. Tu
si ju veľmi rýchlo všimli, a to predovšetkým vďaka je
vzhľadu. Od toho času sa začala rozvíjať jej herecká kariéra. Pomaly sa začala objavovať v reklamách, ﬁlmoch
pre mládež a videoklipoch. Jej debutom sa stal ﬁlm Jamón, jamón od Bigasa Lunu z roku 1992 a vďaka tretiemu ﬁlmu v poradí s názvom Belle époque, ktorého dej
sa odohráva v španielsku začiatkom 30. rokov minulého
storočia, získala viaceré ﬁlmové ocenenia. O.i. tento ﬁlm
získal Oskara.
Jej sláva dosť rýchlo rástla. V rodnom kraji ju rýchlo nazvali Madonou z Madridu. Veľkým snom Penelope
bolo hrať vo ﬁlmoch majstra Almodóvara, preto si doteraz spomína na prvý telefónny rozhovor s tým neobvyklým režisérom. V tom čase mala ešte len 16 rokov. Bola
príliš mladá, aby mohla zahrať skomplikovanú úlohu
vyše tridsaťročnej ženy, avšak režisér jej v tom čase sľúbil, že jej ešte zavolá a svoj sľub dodržal. V roku 1996 si
zahrala postavu Isabel vo ﬁlme Na dno vášne (org. Carne
trémula) a v roku 1999 v oskarovom ﬁlme All About My
Mother. Medzi tým, v roku 1997 si zahrala vo ﬁlme Alejandro Amenabara Otvor oči (org. Abre los ojos), ktorý
sa o štyri roky dočkal aj americkej verzie s názvom Va-

Martin
Babjak
Tento známy slovenský operný spevák, barytonista, sa narodil 15. septembra 1960 v Banskej Bystrici. Pochádza
z hudobne založenej rodiny. Jeho rodičia, mama Terézia a otec Štefan, boli
sólistami banskobystrickej opery J. G.
Tajovského a všetci súrodenci, bratia
Štefan a Ján aj sestry Anka a Terezka
vynikajúco spievajú. Martin od malička
navštevoval Základnú umeleckú školu
v Banskej Bystrici, neskôr hrával vo folklórnej kapele. Po ukončení základnej
školy začal študovať na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene.
Na konci štvrtého ročníka začal vážne
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nilla Sky, kde si Penelope zopakovala svoju úlohu po
boku Toma Cruisa a tým sa začal aj dosť hlasno bulvármi opisovaný vzťah. Síce ako ﬁlmová hviezda vďaka
tomu Penelope dosť získala a jej popularita rástla veľmi
rýchlo, režiséri akoby zabudli o jej hereckom talente.
Ten sa znovu objavil, až keď sa opäť vrátila na európske
ﬁlmové nebo a zažiarila vo ﬁlme Non ti muovere z roku
2004, kvôli ktorému sa musela naučiť taliančinu. O tom,
že sa to oplatilo, svedčia ﬁlmové ocenenia, ktoré tento
ﬁlm získal. Najdôležitejšou sa však opäť ukázala spolupráca tejto španielskej herečky s Pedrom Almodóvarom
na ﬁlme Volver. Kreácia hlavnej postavy sa Penelope
veľmi zapáčila, veď sama sa o nej vyjadrila ako o úlohe,
ktorá bola najzložitejšia a zároveň najväčšia spomedzi
tých, aké jej doteraz ponúkli.
Veľa snov sa tejto herečke splnilo, či sa jej však podarí splniť jeden z jej najväčších snov – založiť si vlastnú rodinu, ukáže čas. (ms)

uvažovať o profesionálnej speváckej
dráhe, preto sa prihlásil na konzervatórium do Bratislavy. Po talentových
skúškach sa dostal do triedy profesorky Idy Černeckej. Konzervatórium
úspešne ukončil v roku 1985. V tom
istom roku absolvoval štvormesačnú stáž na milánskej speváckej škole
Centro di perfezionamento cantanti
lirici pri Teatro alla Scala. Po návrate
absolvoval a nastúpil do Vojenského
umeleckého súboru v Bratislave, kde
spieval pod vedením Jozefa Petríka.
Po dvoch sezónach vyhral konkurz
do bratislavského SND, ktorého členom je od roku 1989 dodnes.
Jeho hlas si mohli vypočuť priaznivci opery v mnohých štátoch Európy, ale aj v zámorí. Počas svojej speváckej kariéry hosťoval na operných
scénach v USA a Švajčiarsku a zúčast-

November 2007

OKIENKO
PRE
BÁSNIKA
Milí čitatelia, prinášame vám novú
rubriku, ktorá bude venovaná poézii.
Naším zámerom je publikovať básne,
ktoré vznikajú práve v krajanskom prostredí. Pokiaľ by mal niekto záujem,
môže nám poslať do redakcie svoje
príspevky - básne v slovenčine a my ich
radi opublikujeme. Do tohto čísla nám
prispel krajan František Kolkovič.

Keď vietor oravský zavzlyká,
keď ozvenu dajú mu stráne,
budú čakať na slová básnika,
aby pohladkal spracované dlane.

Budú čakať, čo básnik napíše,
akým slovom poteší ľudí.
Prečo človek váha, prečo kolíše,
keď vidí zlovestné prúdy?

nil sa na mnohých zahraničných vystúpeniach Opery SND. K najúspešnejším postavám Martina Babjaka patrí Figaro v Barbierovi zo Sevilly, Alfonso v
Donizettiho Favoritke, Čajkovského Eugen Onegin,
Posa v Donovi Carlosovi a Nabucco. Pokiaľ ide o
operu 20. storočia, úspechy zaznamenal najmä ako
Golaud v Debussyho opere Pelléas a Mélisanda a
Nechľudov v Cikkerovom Vzkriesení. Okrem toho
vydal aj viaceré CD-nahrávky: Martin Babjak Live so
Štátnou ﬁlharmóniou v Košiciach (1997), Romantika (1998), Poetika (1999) či Folkloristika (2000).
Za svoj obdivuhodný spev získal viacero ocenení:
prvú cenu v speváckej súťaži slov. Konzervatórií v Žiline (1984), druhú cenu v celoštátnej speváckej súťaži M. Schneidra-Trnavského (1988), titul laureáta
v medzinárodnej speváckej súťaži L. Pavarottiho vo
Philadelphii (1992) a v roku 1995 sa stal víťazom 27.
ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Totti dal
Monte v Taliansku (za postavu Escamilla).
Vo voľných chvíľach najradšej športuje, číta poéziu alebo počúva jazz či country. (ms)

Nie je to azda trýzeň jeho odveká,
mať strach z toho, čo príde?
Nevedieť rozoznať zďaleka
zlobu, ktorú zblízka videl.

Netreba čakať na slovo básnika.
Zármutok odhodiť, ktorý ťa trápi
i keď to vetrisko ešte vždy zavzlyká,
oravskej vodenky treba sa ti napiť.

Vodenky čistučkej, tam pod horou v poli,
omamne voňavej smrekovej živice,
ktorú si položíš na ranu, čo bolí.
Hneď prestane vietor a zmiznú víchrice.

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Zuzka varí

ZÁKUSKY
Ananásový koláč
s vanilkovým krémom

ČO NA OBED
Hrachová sedliacka polievka
150 g suchého hrachu, 1 1/2 l vody,
40 g zeleru, 50 g zemiakov, 1 malá cibuľa, 20 g masti, 20 g hladkej múky, soľ,
mleté čierne korenie, petržlenová vňať.
Hrach umyjeme a namočíme deň pred
varením. Varíme ho v tej vode, v ktorej bol
hrach namočený. Keď je hrach polomäkký, pridáme očistený a na kocky pokrájaný
zeler i zemiaky. Na masti si pripravíme cibuľovú zápražku, ktorú zriedime vychladnutým vývarom z hrachu. Všetko spojíme,
dobre povaríme, osolíme, okoreníme a doplníme umytou, posekanou petržlenovou
vňaťou.

Na 12 kúskov: 2 vajcia, rovnaké množstvo masla (podľa váhy vajec), rovnaké
množstvo cukru, rovnaké množstvo múky
Na plnku a zdobenie: 1/4 l mlieka, 2 balíčky vanilkového cukru, 20 g škrobovej
múčky, 100 g zmäknutého masla, 1 konzerva ananásu (850 g), 7 dezertných višní v likéri, 150 g marhuľového lekváru,
30 g mandľových úlomkov.
Vajcia odvážime so škrupinou, ostatné suroviny do cesta pridáme v rovnakom
množstve podľa ich váhy. Vypracujeme
hladké cesto. Rozdelíme na dve časti a
vložíme do dvoch foriem. Upečieme. Zohrejeme trochu mlieka s vanilkovým
cukrom. Vo zvyšku mlieka rozmiešame
škrobovú múčku, pridáme k osladenému
mlieku a krátko povaríme. Puding ochladíme. Keď je vlažný, vmiešame doň kúsky masla. Vychladíme. 1 korpus natrieme likérom a ananásovou šťavou, druhý
marhuľovým lekvárom. Spojíme, povrch
natrieme vanilkovým krémom. Po vychladnutí obložíme na povrchu ovocím,
boky pokryjeme nasekanými mandľami.
Tip: zvyšky ananásovej šťavy vyvarte na
polovičný objem a ponatierajte ňou plátky
ananásu. Budú sa pekne lesknúť a zvýrazní
sa ich chuť.

Zapekané teľacie rezne
na paradajkách

ŠALÁTY

4 teľacie rezne po 150 g , 1/2 lyžičky
mletého čierneho korenia, 2 lyžice oleja,
1 lyžička masla, soľ, 250 g paradajok,
150 g plesňového syra, 1 lyžička sójovej
omáčky, 1/8 l šľahačkovej smotany, 1 lyžica suchého sherry.
Mäso okoreníme a potrieme olejom.
Formu na zapekanie vymastíme maslom,
na dno naukladáme plátky paradajok.
Panvicu rozohrejeme na stredne vysokú
teplotu, rezne v nej opečieme. Hotové
preložíme do zapekanej formy, posolíme.
Syr nakrájame na plátky a poukladáme na
rezne. Vložíme do horúcej rúry a zapekáme. Do výpeku pridáme sójovú omáčku,
šľahačkovú smotanu a sherry. Metličkou
pomiešame a jemne zahustenú omáčku necháme prejsť varom. Posolíme a okoreníme.
Vhodná príloha: Zelená fazuľka a zemiakové hranolky, opekané zemiaky alebo teplá
hrianka.

Fazuľkový šalát s lososom
a vajcom
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500 g zelenej fazuľky, zväzok saturejky, 1 vajce, 1 cibuľa, 1,5 lyžice vínneho
octu, soľ a mleté čierne korenie, 75 g údeného lososa.
Prevaríme asi 1/2 l vody. Vložíme do
nej očistenú a umytú fazuľku. Pridáme saturejku a vajce, prikryté varíme. Očistíme
a nakrájame cibuľu. Vriacu vodu odstavíme, vyvarenú saturejku vyberieme, fazuľku
scedíme a opláchneme studenou vodou.
Cibuľu prevaríme so 4 lyžicami vody, premiešame s octom a olejom, osolíme a okoreníme. Marinádu premiešame s fazuľkou
a dáme odpočinúť. Vajce ošúpeme a pomocou krájača rozkrojíme na plátky. Lososa pokrájame na plátky, ktoré zrolované do
zvitkov spolu s plátkami vajec upravíme na
šalát. (podľa www.recepty.sk)
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Jozefa Pieronek
Żylaki to trwałe rozszerzenia
żyły lub żył powierzchownych, najczęściej podudzia lub uda, Są jedną
z najczęściej spotykanych chorób.
Choroba występuje u około 20% dorosłych osób. Częstość występowania
wzrasta wraz z wiekiem. Choroba ta
dotyka prawie cztery razy częściej kobiety niż mężczyzn. Chorzy przeważnie skarżą się na niewielkie obrzęki
wokół kostek, uczucie zmęczenia i
ciężkości nóg oraz na rozpieranie,
pieczenia, palenia lub dziwne „przelewania” i „pulsowania” w nogach.
Odczucia te nasilają się w miarę
upływu dnia, a ustępują, częściowo
lub całkowicie, w czasie chodzenia i
po położeniu się. W nocy pojawiają
się niekiedy kurcze w łydkach. Często występują też niezbyt silne bóle
w okolicy żylaka(ów). Stopień nasilenia dolegliwości nie zależy jednak od
wielkości i rozległości żylaków. Zdarza się, że chory z niewielkimi żylakami skarżą się na silne bóle, podczas
gdy ci z wielkimi pętlami żylaków
nie zgłaszają żadnych skarg. Do powstania żylaków przyczyniają się różne czynniki. Ścianki żył wraz z wiekiem mogą tracić swoją elastyczność
i grubieć, a ponadto może dojść do
uszkodzenia tzw. zastawek żylnych.
Zastawki żylne kontrolują przepływ
krwi, tak, aby płynęła ona tylko w
kierunku serca. W przypadku nieprawidłowego ich działania krew spływa
z powrotem do nogi i gromadząc się,
powoduje powstanie żylaków. Skłonność do żylaków jest często dziedziczna. Oznacza to występowanie
słabszych naczyń krwionośnych. Dlatego należy wyrabiać sobie zdrowe
nawyki. To nietrudne a nawet może
być przyjemne:
- unikanie długotrwałego lub
zbędnego stania, osoby pracujące w pozycji stojącej powinny kil-
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ka razy na godzinę dreptać w miejscu, stawać na palcach, wykonywać
przysiady, unosić kolana do góry;
- unikanie długotrwałego siedzenia,
zwłaszcza z kończynami zgiętymi w
stawach biodrowych i kolanowych.
Dobrze jest siadać z kończynami uniesionymi na biurku, chociaż na kilka
minut w ciągu godzin pracy. Nie należy zakładać nogi na nogę i utrzymywać
ich w tej pozycji przez dłuższy czas;
- rano i wieczorem, w miarę możności i w innych porach dnia, wskazane są ćwiczenia ułatwiające odpływ
krwi z kończyn dolnych (w pozycji leżącej unoszenie nóg, ,,nożyce pionowe”, ,,jazda na rowerze”);
- w czasie snu, stopy i golenie powinny być uniesione tak wysoko,
aby znalazły się wyżej niż serce. Najłatwiej jest uzyskać taką pozycję
unosząc część łóżka, na której spoczywają kończyny dolne o 5-10 cm;
- noszenie opaski elastycznej lub pończochy, którą należy zakładać rano,
przed opuszczeniem nóg z łóżka na
nieobrzękniętą jeszcze kończynę, najlepiej po uniesieniu nóg i ćwiczeniach;
- nie należy nosić ubrania, upośledzającego krążenie krwi w kończynach
- zaprzestanie palenia papierosów, które upośledzają działanie całego układu krwionośnego;
- unikanie gorących kąpieli, sauny, depilacji, solarium, ponieważ
pod wpływem wysokiej temperatury żyły się rozszerzają i krew w
kierunku serca płynie wolniej, zbawienny wpływ mają natomiast kąpiele naprzemienne: w ciepłej (3335°C) i zimnej (około 15°C) wodzie;
- zaopatrzenie w odpowiednie krzesło w pracy - ergonomiczne powinno
mieć wysokie oparcie, regulowaną
wysokość i sztywne podłokietniki.
Chodzi o to, by kręgosłup przywierał do oparcia na całej długości, również w odcinku lędźwiowym. Krzesło
powinno dosłownie uwięzić ciało w
pozycji wyprostowanej, by jego ciężar spoczywał na pośladkach, a nie
udach. Dobrym rozwiązaniem jest
ustawienie pod biurkiem podnóżka, na którym należy oprzeć pięty prawie wyprostowanych nóg;
- uprawianie sportu, ruch : codzienne
spacery, pływanie i gimnastyka w wodzie, taniec, biegi na nartach, rower i
rower stacjonarny (ale w umiarkowanej porcji i tempie), byle regularnie!

PRAWNIK

ZALESIANIE
GRUNTÓW ROLNYCH

Kto ma prawo
do wcześniejszej
emerytury?

Rolnicy, którzy mają w planach zalesianie gruntów, muszą uzyskać wypis
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty
przewidziane do założenia upraw leśnych.
Na terenach, dla których nie ma takiego
planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy. Rolnik przygotowujący się do zalesiania swoich gruntów musi też posiadać
mapę zalesieniową sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na tej mapie granicami działek, które zamierza zalesiać). O te
dokumenty rolnicy mogą już występować
do urzędów. Ponadto rolnik powinien z
odpowiednim wyprzedzeniem zamówić w
nadleśnictwie sadzonki, które będą mu potrzebne wiosną.
Rolnicy mogą liczyć na pieniądze na
założenie lasu (od 4620 zł do 13020 zł),
na jego pielęgnacje (od 970 zł do 2060 zł)
oraz wypłacane corocznie w formie premii
zalesieniowej (1580 zł).
Liczba złożonych wniosków na zalesiania gruntów rolnych w ramach PROW
2007-2013:

Powszechny wiek emerytalny wynosi
60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn i trzeba przy tym udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla
kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Są wyjątki,
w których można zostać emerytem przed
osiągnięciem tego wieku i stażu w wyniku
czego można przejść na tzw. wcześniejsza
emeryturę. Przysługuje to kobietom: które ukończyły 55 lat, jeśli udowodnią co
najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo mającym 55 lat, ale tylko
z co najmniej 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym, a zostaną uznane
za całkowicie niezdolne do pracy.
Jeśli chodzi o mężczyzn mogą z tego
skorzystać: po osiągnięciu 60 lat, o ile
udowodnili oni co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz
mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.
Ale została zagwarantowana także
możliwość przechodzenia na emeryturę
osób urodzonych przed 1 stycznia 1949
roku w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, wynikająca z przyjętych odrębnych przepisów. Obejmuje
to: inwalidów wojennych i wojskowych,
kombatantów i innych uprawnionych
(osoby represjonowane), pracowników
urzędów państwowych, pracowników
samorządowych, żołnierzy zastępczej
służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu, w
batalionach budowlanych, mianowanych
nauczycieli akademickich, osoby uprawnione do renty za niezdolność do pracy
z powodu wypadku przy pracy, w drodze
do pracy lub z pracy, albo wskutek choroby zawodowej, pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze, osoby ubezpieczone z tytułu działalności twórczej lub
artystycznej, nauczycieli – bez względu na
wiek – gdy maja 30 lat stażu pracy z czego
20 lat w szkolnictwie bądź tez dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym
20 lat wykonywania pracy w szkolnictwie
specjalnym, nauczycielki 55- letnie i 60letnich nauczycieli, którzy maja, co najmniej 25 lat stażu, a z tego choćby 15 lat
przepracowali w szkolnictwie. (aj)

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Oddział
liczba złożoRegionalny
nych wniosków
Dolnośląski
31
Kujawsko16
Pomorski
Lubelski
91
Lubuski
8
Łódzki
69
Małopolski
35
Mazowiecki
200
Opolski
14
Podkarpacki
136
Podlaski
49
Pomorski
26
Śląski
17
Świętokrzyski
104
Warmińsko79
Mazurski
Wielkopolski
68
Zachodniopomorski
15
RAZEM
958
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NÁŠ TEST
Ste obľúbená?

HVIEZDY O NÁS
STRELEC (23.11.-21.12.)

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Ak chceš dosiahnuť nejaké výsledky, musíš byť naozaj trpezlivý. Pokiaľ
patríš medzi podnikateľov, prvý týždeň
by mal byť pre teba priaznivý, aj keď
tvoje výdavky trošku narastú. Najbližší
mesiac sa budeš cítiť možno o čosi horšie, ale priatelia ti pomôžu.

Prvé dni mesiaca vybavíš dôležité
veci. Vďaka tomu sa ti bude ľahšie pracovať. Aj keď sa radosť z dosiahnutého
bude striedať s únavou, nevzdávaj sa.
Začiatkom druhej polovice mesiaca ťa
bude tvoj partner doslova nosiť na rukách. Bude sa ti dariť v podnikaní.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

RAK (22.6.-22.7.)

Na začiatku mesiaca ťa čaká veľa
práce. Istou odmenou budú chvíle strávené v kruhu rodiny a s partnerom.
Tento mesiac je stvorený pre tých, čo
hľadajú prácu, pretože si nájdu takú,
s ktorou budú spokojní. Dávaj si pozor
na peniaze, výdavky budú väčšie.

V najbližšom mesiaci sú ti planéty
naklonené. Ani s peniazmi nebude najhoršie. Podarí sa ti vybaviť zanedbané
veci. Aj keď sa občas objavia nejaké neporozumenia s partnerom, všetko pôjde ako po masle. Zbytočne to však nepreháňaj hlavne kvôli tvojmu zdraviu.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

LEV (23.7.-23.8.)

Pre toto znamenie je nastávajúci
mesiac veľmi priaznivý a plný zmien.
Bude ťa čakať zaujímavá cesta a nadviažeš aj nové prospešné známosti. Vybavíš
mnohé ﬁnančné záležitosti a nastanú aj
zmeny v tvojej situácii. Koncom mesiaca ťa čaká dôležité rozhodnutie.

Optimizmus a energia ťa budú napĺňať. Snaž sa to využiť vo svoj prospech. Neodkladaj nič na neskôr a pusti
sa rýchlo do roboty. Môže sa totiž stať,
že neskôr sa nebudeš cítiť natoľko dobre. Snaž sa pokonať svoju lenivosť, inak
môžeš stratiť životnú šancu.

RYBY (19.2.-20.3.)

PANNA (24.8.-23.9.)

Prvý týždeň bude dosť nepríjemný
hlavne kvôli zmätku okolo teba. Isté
rozhodnutia ti však so sebou prinesú
aspoň trochu pokoja a priaznivé zmeny. Mesiac je pre teba priaznivý, možno
získaš nejaké peniaze, nebude ti chýbať
energia a v práci sa ti bude dariť.

Nezabúdaj na svoje zdravie. Tento
mesiac bude pre teba priaznivý. Ak si
niečo doteraz ešte nespravil, teraz sa ti
to určite podarí. Tvoje výdavky budú
o čosi väčšie. Neočakávane dostaneš
nejaké peniaze alebo darček. Kvôli lenivosti nevyužiješ priaznivý čas.

BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

Čo sa týka zdravia, nebude to najlepší mesiac. Prvý týždeň sa bude niesť
v znamení rôznych záležitostí, ktoré
hravo vybavíš. Zo strany najbližších budeš cítiť podporu. Druhý týždeň bude
preplnený povinnosťami a pocítiš únavu. Koniec mesiaca ti to vynahradí.

Prvý týždeň budeš mať veľa výdavkov, ale zárobky sa nezmenia. Najbližší mesiac bude pre teba dosť náročný.
Musíš si dávať pozor na zdravie, jedlo a
budeš so sebou dosť nespokojný. Druhá polovica mesiaca bude lepšia. Vzťah
s partnerom bude plný lásky.

BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Začiatok mesiaca môže byť pre teba
náročný, ale rýchlo sa z toho pozviechaš.
Budeš mať veľa práce nielen v domácnosti, ale aj v práci. Hravo si však s tým
poradíš. Rodinné vzťahy budú naplnené láskou a porozumením. Na konci
mesiaca ťa čaká zaujímavý darček.

V prvom týždni vybavíš dôležité
veci. Trochu sa však pritom nabeháš.
Čaká ťa aj trochu formalít. Všetko však
zvládneš. Dokonca sa splnia aj tvoje
malé sníčky. V práci sa ti bude dariť
a koncom mesiaca zapanuje priaznivá
atmosféra v kruhu tvojej rodiny.

36

November 2007

1. Obliekate sa výhradne podľa módnych trendov?
a) Samozrejme, nie som predsa včerajšia. – 0; b)
Mám módne veci, no nenasledujem slepo každý trend. – 6; c) Závisí od toho, či sa mi najnovší trend hodí. – 3, d) Ja s tým nemám nič
spoločné. – 9.
2. Vstúpite do miestnosti a všimnete si, že kolegovia
sa o vás rozprávali. Čo si asi pomyslíte?
a) Nič. Je mi to jedno. – 9; b) Dúfam, že nič negatívne. – 0; c) Spýtam sa, či sa nič nestalo. – 6; d)
Počkám, kým niekoho stretnem osamote, a opýtam sa. – 3.
3. Pri spoločenských hrách neustále prehrávate. Čo
sa stane?
a) Všetko zahodím. – 6; b) Vyrovnám sa s tým. Každý
musí raz prehrať. – 0; c) Zo zásady nehrám. – 9;
d) Hrám ďalej. Raz sa musí tá smola skončiť. – 3.
4. Vážne vás berú najskôr, keď...
a) poviem to, čo chcú všetci počuť. – 0; b) poviem
to, čo si myslím. – 6; c) poviem to, čo sa nikto
neodvážil povedať nahlas. – 9; d) to, čo poviem,
je múdre. – 3.
5. Aký typ ľudí neviete vystáť?
a) Ľudí, ktorí sa správajú ako stádo. – 9; b) Ľudí,
ktorí sa správajú ako osamelí vlci. – 0; c) Ľudí,
ktorí sa k cudzím správajú, akoby boli ich najlepší priatelia. – 6; d) Ľudí, ktorí chcú byť za
každú cenu iní. – 3.
6. Dali ste jednému priateľovi sľub a zabudli ste na
to. Ako to obhájite?
a) Ospravedlním sa a dúfam, že sa nenahnevá. – 0; b)
Vymyslím si nejakú výhovorku, alebo sa mu snažím vyhýbať. – 3; c) Nijako. Musí sa s tým zmieriť.
– 9; d) Priznám si chybu a sľúbim mu, že sa polepším. – 6.
7. Ako si vo všeobecnosti utvárate mienku o dôležitých veciach?
a) Riadim sa názorom odborníkov. – 3; b) Zbieram
podľa možností čo najviac informácií. – 6, c) Spýtam sa priateľov. – 0; d) Spolieham sa na svoju
zvlášť vycibrenú schopnosť usudzovať. – 9.
8. Aký druh športu vás najviac láka?
a) Šport, pri ktorom sa do hry zapoja aj ostatní:
tenis, lyžovanie, korčuľovanie, behanie. – 3; b)
Tímové športy ako futbal, volejbal atď. – 0; c)
Vysedávať pred televízorom s nejakým pivkom
v ruke. – 6; d) Hociktorý, len aby som bola lepšia ako ostatní. – 9.
VYHODNOTENIE:
0 až 23 bodov: Ste obľúbená. Vaše sebavedomie
sa zväčšuje so zvyšujúcimi sa sympatiami. Háčik je
v tom, že pôsobíte priateľsky, ale nie vždy vás berú
vážne. Nerada sa zapájate do konfrontácií, nepriateľstvo vás robí bezmocnou. To vás frustruje. Povedzte
svoj názor. Možno budete v kolektíve menej obľúbená, ale viac cenená.
24 až 48 bodov: Máte prirodzené sebavedomie.
A vašu obľúbenosť si užívate. Ale nie za každú cenu.
Nechcete, aby ste boli každému sympatická. Ľudia
vo vašom okolí oceňujú váš priateľský prístup. A rešpektujú vaše názory predovšetkým preto, že ich nemeníte podľa toho, kam zafúka vietor.
49 až 72 bodov: Odmietate byť obľúbená. Cítite sa
lepšie v pozícii samotára a spoliehate sa na svoju
schopnosť úsudku. Zastávate si svoje názory a málo
vás zaujíma názor iných. Nepriatelia sú vám vo všeobecnosti milší ako najlepší priatelia – tí vás nemôžu
sklamať. Urobte si život jednoduchším a buďte k ľuďom ústretovejšia. (aj)

ČO PREZRÁDZA TVOJE MENO?
IZABELA – jasné, belasé, múdre
a dobrosrdečné meno. Osoba s týmto menom je najčastejšie blondínka
alebo hnedovláska, štíhla, priemerne
vysoká, ale niekedy aj dosť nízka. Vlasy má rovné, lesklé a dlhé, oči hnedé,
sivé, občas aj zelenkasté, tvár – dalo
by sa povedať – večne mladistvú. Pochádza častejšie zo vzdelaneckej, neveľmi početnej a niekedy dosť rozbitej rodiny. Často máva jedného brata
a jednu sestru, s ktorými sa však necíti
príliš spojená rodinnými zväzkami.
Preto sa nezriedka stáva, že pomerne
skoro odchádza z domu a býva v internáte. Učí sa dobre, pokiaľ nestretne
prvú lásku. Má rada spoločnosť chlapcov, ktorých je okolo nej vždy plno.
Máva umelecké a humanistické nadanie, skoro vždy študuje na strednej

a často i na vysokej škole. Väčšinou
býva učiteľkou, psychologičkou, herečkou, novinárkou alebo výtvarníčkou. V podstate je dobrou, svedomitou pracovníčkou, ktorú si predstavení
vážia, podobne ako celé okolie, aj
keď na druhej strane treba povedať, že
nebýva obľúbená. Je to skrátka človek
nadaný a cenný, ktorý však nie vždy
nachádza pochopenie.
Izabela vyzerá zdanlivo pokojná, flegmatická, hoci v skutočnosti je
veľmi výbušná, impulzívna a niekedy
nervózna. Je veľmi ambiciózna, hrdá,
ba trochu aj nafúkaná, svoje city nikdy
neukazuje navonok. Možno ju uznať
za samotárku, ktorá žije vo vlastnom
uzavretom svete, kde niet miesta pre
priateľky. Už od školských rokov sa
veľmi stará o svoj zovňajšok a po vy-

Čo na nás
zabudli?...
Študent zo Saudskej Arábie študujúci na
Slovensku píše otcovi:
- Otec, všetci na mňa čudne pozerajú,
lebo všetci chodia do školy autobusmi, iba
ja autom!
Otec: - Dobre, synak, posielam Ti autobus!

***
Príde ruský vojak do hodinárstva,
lebo mu nejdú hodinky. Hodinár ich otvorí
a z hodiniek vylezie veľký pavúk. Chytí noviny a pavúka namieste zabije. Na to strhne
vojak z ramena samopal, namieri na hodinára a kričí:
- Čo si to urobil, veď si zabil mašinistu…

***
Rus a Eskimák sa vyberú poľovať na
medveďa. Idú tri hodiny a zrazu sa objaví

medveď. Rus vezme pušku, namieri, už už
chce vystreliť a vtom Eskimák vraví:
“Nestrieľaj! Utekajme!“
Tak bežia, bežia už dobré dve hodiny.
Zrazu sa Eskimák otočí a medveďa zastrelí.
“Prečo som ho nemohol zastreliť už
predtým?“ čuduje sa Rus.
“Museli by sme ho ďaleko ťahať.“ vysvetľuje Eskimák.

***
V Rusku sa pýta zahraničný novinár
starčeka:
- Dedo, čo budete robiť, keď v Rusku nastane blahobyt?
- Prežili sme vojnu, prežili sme biedu,
prežijeme aj blahobyt.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

študovaní a nástupe do práce sa snaží
obliekať veľmi elegantne.
Osud nie je pre ňu najpriaznivejší.
Vydáva sa buď skoro, alebo pomerne
neskoro, obyčajne však za dobre situovaného, hoci niekedy hodne staršieho muža, ktorého nemiluje a nemôže
s ním nájsť spoločný jazyk. Preto sa
často stáva, že sa po niekoľkých rokoch rozvádzajú. Druhé manželstvo
je už trvalejšie. Mávajú jedno a najviac dve deti, o ktoré sa vzorne starajú, snažiac sa im zabezpečiť pokojné
detstvo a neskôr vhodné vzdelanie.
Izabela občas trpí na neurózy, dožíva
sa však vysokého veku. (aj)

SNÁR
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:
Dym – zdanlivé šťastie; čierny – hádky a prekážky; v dome mať – útok
zlých ľudí; priamo z komína – domáci
pokoj a šťastie; rozťahovať sa vidieť
– zdanlivo ťažký problém sa dá ľahko
vyriešiť.
Farbiť sám seba – pre muža hanba,
pre ženu dobro.
Farby v krabici vidieť – zisk a bohatstvo.
Fejtón písať – strata peňazí, majetku
a pod.
Fľaša, prázdnu vidieť – zlá nálada, zloba; rozbitú vidieť – zármutok, žiaľ; plniť ju – pred tebou veľa práce.
Flauta, počuť jej zvuk – čaká ťa sklamanie; hrať na nej – zažiješ utrpenie
v láske.
Fotograﬁa – stretneš niekoho,
koho si už dávno nevidel; farebná – dáš si schôdzku s veľmi milou
spoločníčkou(kom).
Fúzy vidieť rásť – tvoj majetok sa
zväčší; odstrihnúť – spôsobíš niekomu škodu; vytrhávať – čakajú na teba
veritelia; šedivieť vidieť – staneš sa
predmetom posmechu; čierne – zdravie; veľmi veľké – česť a sláva; červené
– obklopujú ťa falošní priatelia; vypadávať vidieť – veľký smútok; byť bez
nich – vytýčil si si zlý cieľ. (aj)
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Zaujímavosti
Predaj Aljašky. Jeden z najlepších
obchodov histórie sa podaril Spojeným
štátom, keď v roku 1867 kúpili od Ruska Aljašku. Predanie tohto územia, o
ktorom sa vtipkovalo ako o „chladničke“, či „hore ľadu“, sa uskutočnilo pred

140 rokmi, 18. októbra 1867. Zmluvu o
predaji Aljašky s rozlohou asi 1,5 milióna km2 uzavreli Rusko a USA 30. marca
1867 a Američania za svoj v súčasnej
dobe najväčší štát zaplatili 7,2 milióna
dolárov (podľa aktuálneho prepočtu
asi 90 miliónov USD). Rusom údajne v
tej dobe Aljaška neprinášala žiadne zisky. Američania ale vedeli o nerastnom
bohatstve tohto územia (zlato či ropa)
a z transakcie, ktorú zo začiatku niektorí v USA kritizovali, sa vykľul jeden z
najlepších obchodov v histórii. (ČTK)

Vatikánsky zvonár. Podnapitý
Francúz v rúchu Adamovom sa za úsvitu votrel do budovy, ktorá je súčasťou
Svätopeterskej baziliky vo Vatikáne a
ešte predtým, ako ho stihli zatknúť, podarilo sa mu rozozvučať tamojší zvon.
Značne podgurážený muž sa vyšplhal
na lešenie, ktoré je teraz postavené pri
Arco delle Campane vľavo od priečelia
Svätopeterského chrámu a zazvonil na
jeden zo zvonov. Jeho totožnosť ani
vek agentúra Ansa, ktorá informáciu
priniesla a potvrdili ju aj vatikánske
zdroje, neuviedla. Oznámila len, že šlo
o bezdomovca. Nahého výtržníka zadržala pápežská švajčiarska garda, ktorá
ho odovzdala talianskym úradom. Arco
delle Campane, ktorá sa nachádza na
ľavej strany Svätopeterskej baziliky, je
považovaná za jeden z troch vstupov
do Vatikánu a švajčiarska garda ju prísne stráži. (ČTK)
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Najbohatší ľudia. Čína je po Spojených štátoch amerických druhou krajinou na svete, kde žije najviac ľudí s majetkom prevyšujúcim jednu miliardu dolárov (takmer 24 miliárd
korún). Počet miliardárov sa tu vyšplhal na 108 z minuloročných 15. Podľa výskumného
tímu Ruperta Hoogewerfa sa majetky najbohatších Číňanov rozrástli najmä vďaka prudkému
nárastu cien akcií a nehnuteľností v krajine. Priemerná hodnota majetku 800 ľudí na Hoogewerfovom zozname najbohatších Číňanov sa za posledný rok zdvojnásobila na 562 miliónov
dolárov. Na vrchole rebríčka sa tento rok ocitol 52-ročný Jang Chuej-jan vďaka tomu, že od
svojho otca, podnikateľa v realitách, dostal majetok za 17,5 miliardy dolárov. Minuloročnej
najbohatšej žene Číny Čang Jin nestačilo na udržanie si prvenstva ani ztrojnásobenie svojho
majetku na desať miliárd dolárov. Čang je najbohatšou podnikateľkou na svete a vďaka
prudkému rastu akcií jej ﬁrmy Nine Dragons Paper zvýšila náskok pred svojimi západnými
konkurentkami - americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou, zakladateľkou ﬁrmy eBay
Margaret Whitmanovou a autorkou kníh o Harry Potterovi J. K. Rowlingovou. Na treťom mieste v rebríčku Ruperta Hoogewerfa je vlastník realitnej skupiny Shimao Property Holdinghs Sü
Žung-Mao s majetkom 7,5 miliardy dolárov. Sedem z desiatich najbohatších Číňanov vďačí
za svoj majetok úplne alebo aspoň z časti podnikaniu v oblasti nehnuteľností. Najbohatším
človekom na svete je zakladateľ ﬁrmy Microsoft Bill Gates, ktorého majetok sa odhaduje na
56 miliárd dolárov. (ČTK)
Ďalší ženáč. Do spoločenstva ženatých slovenských poslancov KDH pribudol po niekdajšom dlhoročnom starom
mládencovi Františkovi Mikloškovi aj
exminister spravodlivosti Daniel Lipšic.
Oženil sa totiž s bývalou televíznou moderátorkou Beatou Oravcovou. Mladomanželia sa podľa Lipšica nebudú brániť
ani skorému prírastku do rodiny. „Svadba
bola v najužšom rodinnom kruhu. Pre
známych a kamarátov plánujeme oslavu,“
povedal Lipšic. Obrad viedol v rodinnej
atmosfére v Spišskej Sobote neďaleko
Popradu biskup Andrej Imrich. Podobne
ako oslavu pre priateľov čerství manželia

zatiaľ odložili aj svadobnú cestu. „V zime
plánujeme lyžovačku, pravdepodobne
v Alpách,“ naznačil Lipšic, kde by mali
mladomanželia stráviť takzvané medové
týždne. Vzťah 34-ročného Daniela Lipšica a tridsaťročnej Beaty Oravcovej pútal
už niekoľko rokov pozornosť bulvárnych médií. Podľa niektorých správ sa
mali terajší manželia vziať už skôr, objavili sa však aj informácie, že sa ako pár
už rozišli. V júli sa rozhodol zmeniť život
starého mládenca aj Mikloško, Lipšicov
starší kolega v parlamente. V čase svojej
svadby mal už viac ako šesťdesiat rokov.
(ČTK)
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Had. Viac ako 300 tisíc ľudí na juhozápade Kolumbie sa ocitlo bez elektrického
prúdu. Za výpadok však nemohla žiadna
prírodná katastrofa ani technická porucha, ale had. Trojmetrová boa kráľovská
sa vplazila do jedného z miestnych transformátorov a natiahla sa tam tak nešikovne, že svojím telom skratovala vedenie
vysokého napätia. Podľa kolumbijských
novín La Nación stanica v dôsledku skratu vyhorela, čím o elektrinu prišlo asi 330
000 obyvateľov severnej časti provincie
Huila. Miestne úrady najprv incident pripisovali miestnym ľavicovým povstalcom.
Neskôr však našli v spálenisku pravého
vinníka, ktorý za svoju neopatrnosť zaplatil životom. (ČTK)
Pátranie. Na severe Kalifornie sa začalo pátranie po mimozemskom živote.
Štyridsaťdva tanierov rádiových teleskopov bude zbierať informácie z najodľahlejších kútov vesmíru viac ako 430
kilometrov od San Francisca. Taniere sú
súčasťou Allanovej teleskopickej rady
(ATA). Majú sa podieľať aj na prípadnom
zoskupení teleskopov, ktoré vedci využijú na vylepšenie rádiovej astronómie,
uviedol vo vyhlásení Inštitút výskumu mimozemskej inteligencie (SETI) a kalifornská univerzita. Podľa astronóma Setha
Shostaka z inštitútu SETI v Kalifornii technické možnosti rady ATA zvyšujú schopnosť skúmať inteligentné signály a môžu
viesť k objavu mysliacich bytostí niekde
vo vesmíre. Podľa Shostaka je pátranie po
mimozemskom živote na mliečnej dráhe
ako hľadanie „ihly v kope sena“. Podľa
riaditeľa laboratória rádiovej astronómie
na kalifornskej univerzite môže ATA pomôcť vedcom zistiť viac o vývoji galaxií.
Prvé obrázky založené na informáciách z
teleskopov obsahujú aj rádiomapy blízkeho súhvezdia Andromeda a galaxií Triangulum. Projekt nazvali podľa spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft - miliardára
a ﬁlantropa Paula Allena. (SITA)

V Tribši

V Repiskách – Bryjovom Potoku

V Čiernej Hore

PAMIATKE
NAŠICH
ZOSNULÝCH

Foto:
A. Jendžejčíková,
M. Smondek

V Podvlku

Vo Veľkej Lipnici

V Novej Belej

OFERUJEMY:
DRUK OFFSETOWY:
broszur, katalogów, folderów,
teczek, kalendarzy, plakatów,
ulotek, akcydensów, papierów
ﬁrmowych, czasopism, druków
samokopiujących
NAŚWIETLANIE CTP:
wysoką jakość druku zapewniamy
dzięki zastosowaniu technologii
Computer To Plate
DTP – DESKTOP PUBLISHING:
nasi graﬁcy profesjonalnie
przygotują Państwa materiały
do druku
USŁUGI INTROLIGATORSKIE:
falcowanie, bindowanie,
perforowanie, dziurkowanie,
foliowanie, lakierowanie,
szycie drutem i nićmi,
wykonujemy twardą i miękką
oprawę

Polecamy nasze wydawnictwa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków .......................... 10,00 zł
J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Kraków 1994 ........8,00 zł
Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 ...................................... 10,00 zł
J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996............................10,00 zł
H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998 .........11,00 zł
Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich,
Kraków 1998 ................................................................................... 12,00 zł
Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998 ..................... 13,00 zł
Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza • Deti Prometeusa,
Kraków 1999 .................................................................................... 15,00 zł
Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa, Kraków 1999 ...5,00 zł
Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana
Urbankowskiego, Kraków 2002 ............................................................. 15,00 zł
Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002 ......................................................... 10,00 zł
Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 ....................................... 15,00 zł
Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 .................................... 10,00 zł
Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004 .............................................. 15,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże • Moje krajinky, Kraków 2004 ................ 10,00 zł
Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007 ................ 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 ...................................5,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006 ..............6,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 ............................... 15,00 zł
Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 ................................................... 10,00 zł

Príroda v jesennom rúchu. Foto: František Paciga

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
TOWARZYSTWA SŁOWAKÓW W POLSCE
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków,
BIURO tel.: (+48) 012 634-11-27, fax: (012) 632-20-80,
e-mail: zg@tsp.org.pl
DTP tel: (+48) 012 633-09-41
ŽIVOT - MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
ul. św. Filipa 7/7 31-150 Kraków
tel.: (+48 12) 633-36-88
fax: (012) 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

