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11. novembra 2007 sa v klubovni vo Vyšných Lapšoch uskutočnilo stretnutie doručovateľov a dopisovateľov Života.
Je to tradičné stretnutie, ktoré prospieva prehĺbeniu spolupráce medzi krajanmi a redakciou. Viac informácií nájdete
na str. 20-21. Foto: L. Kováliková.
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Na obálke: Podvlčianske gymnazistky prezlečené za bosorky. Návrh obálky: E. Koziołová. Foto: M. Smondek.

Vážení krajania, milé Slovenky a Slováci
žijúci v zahraničí,
Opäť sú pred dverami Vianoce, najkrajšie sviatky roka,
ktoré zároveň pobádajú všetkých nás k zamysleniu, k bilancovaniu prežitého, ale aj k stíšenému pohľadu dovnútra seba samých. Opätovne odovzdávame minulosti jeden
kalendárny rok, ktorý nám síce z nášho života ukrojil 365
dní, ale nás aj obohatil o poznanie osudov ďalších a ďalších
krajanov roztrúsených po celom svete, nepochybne v nás
upevnil vieru v zmysluplnosť našej práce zasvätenej slovenským komunitám a menšinám za hranicami našej drahej
vlasti. Pre náš Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol
odchádzajúci rok obdobím plným úsilia a tvorivého nasadenia. V uplynulom roku sa nám podarilo zorganizovať
množstvo úspešných podujatí, uskutočniť viacero návštev
vo Vašich komunitách a absolvovať veľké množstvo pracovných rokovaní, ktorých cieľom bola pomoc krajanom
v zahraničí, ako aj ich zviditeľnenie na Slovensku. Vláda
Slovenskej republiky schválila v tomto roku pre grantový
systém úradu na podporu aktivít krajanských spolkov doteraz najväčšiu ﬁnančnú čiastku, vďaka ktorej mohla byť naša
pomoc ešte väčšia a efektívnejšia.
Dni Vianoc a príchod Nového roka nie sú len obdobím
bilancovania. Práve tento čas ľudí zbližuje, všetci sa podve-

dome vraciame k svojim koreňom prostredníctvom zvykov
a obradov vytvorených našimi predkami. Toto je dedičstvo,
ktoré máme všetci spoločné a vnútorne nás spája. Je potrebné ho chrániť a ďalej rozvíjať a to nielen niekoľko dní v roku.
Práve v tomto smere môžete byť Vy, naši milí krajania, pre
nás vzorom. K slovenským tradíciám sa vraciate v priebehu celého roka prostredníctvom rôznych podujatí, ktorými
obohacujete slovenskú kultúru a pripomínate si Slovensko.
Za Vaše úsilie, námahu, nezištnosť a osobnú angažovanosť
Vám patrí naša vďaka a obdiv. Náš úrad sa i v budúcom
roku bude snažiť zabezpečiť tie najlepšie podmienky pre
Vašu ďalšiu tvorivú a obetavú prácu. Chcem Vás všetkých
ubezpečiť, že pôda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
bude aj naďalej miestom, kde Vás vždy prijmú s otvorenou
náručou, kde Vás vždy vypočujú a pomôžu. Pevne veríme,
že aj naďalej budeme môcť byť pre Vás oporou nie len materiálnou, ale i morálnou a ľudskou.
Dovoľte mi za seba a všetkých mojich spolupracovníkov
z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí popriať Vám, drahí krajania, spolupracovníci, milí priatelia, všetci Slováci žijúci za hranicami našej vlasti, do všetkých dní nového roka
veľa zdravia, osobnej i rodinnej pohody, radosti, vzájomnej
súdržnosti, solidarity a veľa obyčajného ľudského šťastia.
Vilma Prívarová
predsedníčka
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Stridžie dni
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bdobie posledných štyroch týždňov pred Vianocami,
keď sa dni stále viac a viac skracujú a noci predlžujú, vyvolávalo u našich predkov v minulosti predstavu o zápas svetla a tmy, dobra a zla. Práve preto, že
v týchto dňoch boli temné sily reprezentované tmou na postupe
a ich moc sa znásobovala, považovali ľudia za potrebné chrániť
pred nimi seba, hospodárstvo, svoje príbytky i celú dedinu oveľa
intenzívnejšie ako inokedy. Pomáhali si pri tom rôznymi predmetmi, ktorým sa pripisovala ochranná funkcia: rastlinami, magickými a symbolickými úkonmi často prestrojení v maskách,
hlukom, vymetaním obydlia, ako aj rešpektovaním zákazov,
podľa ktorých sa v určitý deň nesmela vykonávať konkrétna práca, z domu sa nesmelo nič vyniesť a pod.
K najobávanejším a pre tieto dni najrozšírenejším spomedzi škodlivých démonických postáv patrili bosorky či strigy.
Ich moc rástla a aktivizovala sa najmä počas niektorých dní, od
čoho dostali i názov stridžie. Čím bližšie bol zimný slnovrat,
tým viac bolo treba bojovať proti ich vplyvu a škodeniu. Podľa
tradičných ľudových predstáv, zachovaných ešte v 20. storočí,
sa strigy usilovali vniknúť predovšetkým do stajní, aby odobrali
kravám mlieko. A pretože po tieto dni nikto do svojej stajne nepustil žiadnu ženu s výnimkou domácich, využívali strigy svoje
schopnosti premeniť sa napríklad na nejaké zviera, zvyčajne to
mala byť mačka a v nestráženom okamihu sa pokúšali dostať
k dobytku. Niektoré sa dokonca vedeli pretiahnuť cez úzke štrbiny medzi dverami, oknami, alebo cez kľúčovú dierku, preto
gazda či gazdiná urobili na takýchto miestach cesnakom alebo
posvätenou kriedou kríže, poprípade okolo každého ešte nakres-

lili aj kruh. No i tak nebola vylúčená možnosť, že sa strige podarí
prekĺznuť do stajne, a tak ľudia nad dobytok rozvešali hlávky
cesnaku alebo cibule, ktoré mali dobytok ochrániť.
Strigy však mohli škodiť aj iným spôsobom. Stačilo, ak sa im
v spomínané dni podarilo zavčas ráno získať akýkoľvek predmet
z gazdovstva, ktorému chceli uškodiť. A keďže práve preto v tieto obávané dni nikto nikomu nič nedal, nepožičal, ani nepredal,
snažili sa vziať niečo tajne, hoc to bol len maličký íver triesky, či
steblo slamy z cudzieho dvora. Ani to však nebolo jednoduché,
pretože každú ženu, ktorá v takýto deň zavítala do domu, vyprevádzali pri odchode až na koniec dvora. Práve táto predstava
dopomohla presvedčeniu, že ak príde akákoľvek osoba ženského
rodu po tieto dni ako prvý návštevník, prináša do domu škodu,
a to aj vtedy, keď vôbec nemala takýto úmysel. Čím viac sa ľudia
obávali príchodu ženy, tým vítanejší a žiadanejší bol ako prvý
hosť muž, resp. mládenec či zdravý chlapec.
Na druhej strane, keďže boli v tomto období nadprirodzené
sily aktívne, považovali ho ľudia za vhodné na predpovede, veštby a rozličné magické úkony zamerané na hospodársku prosperitu gazdovstva ale i lásku a manželstvo.
Prvým zo série stridžích dní bola Katarína (25.11.), ďalším
Ondrej (30.11.), Barbora (4.12.), Mikuláš (6.12.), vrcholili na
Luciu (13.12.) a pokračovali ešte aj na Tomáša (21.12.).
Už na Martina však chodili pastieri po domoch so zelenými
vetvičkami a s vinšom, aby sa rozmnožil dobytok a na Katarínu trúbením a práskaním bičmi vyháňali strigy z dediny na
krížne cesty. Tradovala sa i povera, že v dome, ktorého prvým
návštevníkom je na Katarínu žena, sa bude po celý rok rozbíjať

e-mail: zivot@tsp.org.pl

3

riad, preto niekde ešte pred svitaním chodili malí chlapci – nazývaní aj polazníci, po domoch s vinšom, aby sa im hrnky a riad
nebili a kury dobre niesli. V tento deň ženy nepriadli ani nešili,
lebo verili, že by sa im potom v lete zbierali pri súrnych poľných
prácach prsty.
Špeciﬁckým v niektorých častiach Slovenska bol – ako forma
zosmiešňovania predstáv o výčinoch bosoriek – obyčaj, že mládenci cez katarínsku noc poprenášali a poschovávali z domov,
kde boli dievky, náradie, žrde zavesené pod strechou, vysadili
brány z pántov a preniesli do vzdialenejšieho dvora, odtiahli voz,
prípadne ho i rozložili a poskladali napr. na susedovej streche,
pred dvere naukladali drevo alebo postavili záchod, pravda opäť
z cudzieho dvora a pod.
Na Katarínu, ako i na Barboru a ďalšie významné dni zimného predslnovratného obdobia zvykli – najčastejšie dievčatá,
odrezať halúzku ovocného stromu, poväčšine čerešne, ktorá keď
im do Štedrého dňa rozkvitla, symbolizovala vydaj alebo vo všeobecnosti prosperitu hospodárstva, zdravie domácich, či zdarný
budúci rok.
Dávnu tradíciu, tak v dedinskom, ako i mestskom prostredí,
majú i katarínske tanečné zábavy, ktoré si v minulosti nenechal
ujsť nik, kto mal rád muziku a veselú spoločnosť, pretože to bola
posledná príležitosť zabaviť sa ešte pred adventom, znamenajúcim tichšie a pôstnejšie obdobie príprav na Vianoce.
Deň Ondreja sa spájal s viacerými pranostikami a predpoveďami počasia a úrody v nadchádzajúcom roku. Podľa toho, aké
bolo počasie na Ondreja, malo byť i celú zimu a „ak na Ondreja
hrmí, bude málo orechov“, „keď sú na Ondreja kvapky na stromoch, bude veľa ovocia“, alebo „ondrejský sneh žitu nehovie“
a pod.
Tento deň chodili po domoch na niektorých územiach Slovenska pastieri či kraviari s vinšom na koledu, alebo menší
chlapci s oceľou, symbolizujúcou súdržnosť a pevnosť rodiny,
ženy opäť nesmeli priasť, pretože by ovce dostali motolicu alebo
by sa vlk „zamotal“ do stáda, no predovšetkým to bol deň bohatý
na veštby o vydaji, menej o ženbe, venovaný početným praktikám ľúbostnej mágie.
V predvečer Ondreja sa síce nepriadlo, no dievčatá sa stretli
v kúdeľnej izbe ako obvykle, aby niekde popri páraní peria, niekde bez akejkoľvek inej činnosti za sprievodu smiechu, zvedavosti, napätia a vzrušenia čarovali a veštili, či sa vydajú a ktorá
bude mať akého ženícha. Bežným a všade rozšíreným zvykom
bolo varenie halušiek s lístočkami, pričom spôsob ich prípravy
bol rozličný. Podstata však spočívala v tom, že do vriacej vody
hodili trinásť kúskov cesta, v ktorých boli zabalené lístočky s desiatimi mužskými menami, na jednom napísané neznámy, na jednom smrť a jeden ostal prázdny. Prvý kus, ktorý vyplával na hladinu, muselo dievča šikovne chytiť rukou alebo varechou a keď
ho otvorilo, na lístku si prečítalo meno budúceho muža. Dokonca
v niektorých horehronských obciach a na severnom Spiši mali
čary platnosť iba vtedy, ak tri veci, potrebné k vareniu halušiek
– múka, voda a drevo, boli ukradnuté z domu, kde mali Ondreja.
Na Orave i Liptove musela múka pochádzať z deviatich domov,
alebo ju bolo treba ukradnúť z mlyna a odtiaľ doniesť v ústach
i vodu na cesto.
Iným všeobecne známym a rozšíreným spôsobom veštenia
bolo liatie olova, pôvodnejšie liatie vosku. Horúce olovo prelievalo dievča cez ucho kľúča do misky so studenou vodou a podľa
toho, aký tvar mala olovená masa ale aj aký tieň vrhala na stenu,
hádali povolanie alebo spoločenské postavenie budúceho, jej súdeného muža. Ak napríklad olovo pripomínalo pušku, malo sa
vydať za vojaka, ak batoh, za handrára, rôzne tvary nástrojov
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symbolizovali remeselníkov, kruh veniec a teda vydaj ako taký.
Pri liatí olova odriekali: Ondreju, Ondreju, olovo tebe leju, aby
si mi dal znať, koho budem muža mať.
Jednoduchšie bolo veštenie pomocou polienok dreva, ktorého si dievča muselo na dvore domu mládenca potajme nabrať
bez rátania plnú náruč a utekať s ním na priadky, kde drevo spočítali a ak bol ich počet párny, ani ono nemalo ostať bez páru.
Rozšíreným bolo i trasenie plotov spojené s odriekaním podobného veršíka ako pri liati olova: Plote, plote, trasiem ťa, svätý
Ondrej prosím ťa, aby si mi dal znati, s kým ja budem pred oltárom státi. Popri tom niekde klopkali na chlievy a čakali ako bude
krochkať ošípaná, alebo čakali z ktorej strany zabreše pes – odtiaľ
mala mať ženícha alebo čakali, koho stretnú prvého, či kto sa im
v noci prisnije. Všetky čary a veštby malo umocniť na väčšine
územia rozšírené celodenné držanie hladovky.
Ďalším stridžím dňom, aj keď menej výrazným bola Barbora,
spojená s obchôdzkami menších chlapcov s oceľou a vinšovaním
dobrého. Ženy v tento deň nepriadli, nešili, ba ani nepárali perie,
vraj preto, aby sa dobytok vzájomne neklal, „nepichal, nepáral“
alebo aby barany nevyhynuli a pod. Niekde chodili večer po domoch – najmä tam, kde boli zídené priadky, „Barborky“, preoblečené dievčatá či ženy, neskôr i muži do bielych šiat so šatkou cez
tvár, aby ich nebolo poznať. V rukách držala jedna štetku alebo
metlu, druhá husie krídlo. Symbolicky zamietli izbu, zmietli pavučiny a zasa šli o dom ďalej.
Na Mikuláša robili veštecké úkony ľúbostnej mágie predovšetkým v gréckokatolíckych obciach. V tento deň sa nemalo
ísť do hory, pretože by tam človeka mohlo stihnúť nešťastie a
nesmela sa do domu pustiť stará žena, lebo by priniesla škodu.
Na Horehroní hádzali do dverí hrnce naplnené kamením, aby
bol čo najväčší hluk, ktorý by zlé sily vypudil z príbytkov. Ako
pôvodne mestský zvyk sa na dedinách začali šíriť v 19. storočí
pochôdzky mládencov prestrojených za Mikuláša, anjela a čerta,
spojené s obdarovávaním detí.
13. december, teda deň Lucie, bol pred zavedením gregoriánskeho kalendára v roku 1582 považovaný za najkratší deň
roka. A keďže podľa dávnovekých predstáv nebezpečenstvo zo
strany škodlivých síl v dôsledku maximálneho úbytku denného
svetla vrcholilo, viazali sa k nemu výrazné a znásobené magicko-ochranné úkony, tradíciou tak zakorenené, že i po reforme
kalendára nezanikli. Spomedzi stridžích dní bol tento deň najvýznamnejší.
Aj napriek kresťanskej legende o sv. Lucii, ktorá zomrela
okolo roku 300 ako martýrka, sa v ľudových vrstvách na Slovensku tradovalo, že práve Lucia bola najväčšia zo všetkých
bosoriek, pretože ju ani ohnivé plamene nespálili a žila ďalej.
V predvečer tohto dňa na celom území Slovenska jedli tak dospelí ako i deti cesnak, ktorý ich mal uchrániť pred zlými duchmi
a mnohí si ním robili i krížik na čelo, sluchy, bradu a zápästie,
aby tak zvýšili jeho ochranný účinok. Cesnakom, trojkráľovou
vodou a posvätenou soľou robili kríže i na dverách obytných
domov a stajní. Cesnak s chlebom sa dával tiež dobytku a gazda
okiadzal posvätenými bylinkami na žeravom uhlíku všetky vnútorné priestory maštale.
Keďže sa strigy zdržiavali na rôznych miestach chotára, predovšetkým na krížnych cestách, kde striehli na chodcov, pod mostmi,
kde mútili maslo a pod., snažili sa ich chlapci ale i obecní pastieri
vyhnať z dediny i chotára hvízdaním na píšťalkách i prstoch, trúbením na rohoch i trúbach, zvonením, cenganím kravskými zvoncami, plieskaním bičmi a akýmkoľvek iným hlukom.
No nielen viera v existenciu stríg ale i túžba po odhalení ich
totožnosti bola v tradičnom ľudovom prostredí dosť silná. Sved-
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Z našich začiatkov...
čí o tom viacero návodov a postupov, avšak najpopulárnejším
v tomto bol na celom Slovensku „luciový stolček“. S jeho
výrobou sa začalo na Luciu a každý deň až do Vianoc bolo
na ňom treba niečo urobiť. Avšak každý deň sa mohlo zaťať
sekerou do dreva iba raz a zhotoviť ho bez jediného klinca.
Preto býval veľmi jednoduchý. Keď sa naň na Štedrý večer
pri polnočnej omši posadil ten, čo ho zhotovil, mohol vidieť
všetky bosorky za oltárom alebo obrátené k oltáru chrbtom. Po
bohoslužbách však musel utekať rýchlo domov, aby ho strigy
nechytili, pretože by ho bili dovtedy, kým by neodprisahal, že
ich nikdy nevyzradí, alebo by ho mohli aj roztrhať na márne
kusy. Zadržať ich mohol sypaním maku za seba, ktorý nesmeli
strigy prekročiť a do zrnka ho vyzbierať alebo mohol rozsypávať i ihly, cez ktorých ušká sa museli všetky strigy popreťahovať. Až keď sa dostal pod strechu svojho domu, už mu
nesmeli ublížiť.
V takomto pre čary priaznivom období nesmeli samozrejme chýbať ani ľúbostné veštby. Dievčatá ich najčastejšie robili
s jablkom, z ktorého odhrýzali každý deň pred východom či
západom slnka a ak začalo hniť, bola to predzvesť, že sa svadby nedožije, v opačnom prípade vyšlo dievča pri zvonení na
Štedrý večer pred dom, hrýzlo zvyšok jablka a obzeralo sa,
ktorého muža prvého zazrie. Podľa toho, ako sa volal, také
meno mal mať aj jej nastávajúci. Všeobecne známym a hojne
využívaným bol spôsob veštby pomocou trinástich lístočkov,
ktoré si dievča pripravilo na Luciu ráno, podobne ako na Ondreja, poskrúcalo ich a každý deň až do Vianoc spálilo jeden
z nich. Predposledný spálilo na Štedrý deň ráno, ostávajúci
lístok večer otvorilo a meno na ňom malo byť menom jej budúceho ženícha.
Tak, ako i po iné spomínané dni, i na Luciu boli zakázané
určité práce, najmä pradenie, ale aj šitie, čo sa odôvodňovalo
tým, že v tento deň mala Lucia – stotožňovaná i s predkresťanskou mytologickou ochrankyňou ženských prác, sviatok a preto si ju bolo treba uctiť. Porušenie tohto zákazu mohlo mať
za následky bolesti hlavy, neúrodu konope, ochorenie statku
a pod. Jedinou ženskou prácou dovolenou ba priam odporúčanou v tento večer bolo páranie peria, pretože malo zabezpečiť,
že budú sliepky dobre znášať vajcia. Večer sa niektoré ženy
preobliekli do masiek „Luciek“ a podobne ako „Barborky“ obchádzali v bielom šate so štetkou a husím krídlom domácnosti,
kúdelné izby a vymetali pavučiny.
V období od Lucie do Vianoc sa nezabúdalo ani na pranostiky. Každý deň totiž podľa ľudovej viery predstavoval jeden
z mesiacov nastávajúceho roku a podľa toho, aké bolo ktorý
deň počasie, také malo byť i v príslušnom mesiaci.
Tomáš, ako posledný zo zimného predslnovratného cyklu
bol vlastne dňom najkratším a viazal sa k nemu najmä zákaz
chodenia do lesa. Preto, ak niekto nechcel, aby ho v horách
stihla nehoda, mal sa im radšej vyhnúť. Veď nenadarmo sa
vravievalo: „Na Toma seď doma“. Verilo sa tiež, že maslo
zmútené na Tomáša ako i masť z brava zabitého v tento deň
má hojivú silu. Vo všeobecnosti sa stal tento deň i dňom zakáľačiek, pretože mäso zo zvieraťa zabitého na Tomáša vydrží
dlhšie.
Keďže 21. december bezprostredne predchádzal zimnému
slnovratu, praktizovali sa dôležité magické úkony zabezpečujúce zdarný začiatok. Kto chcel byť v ďalšom období zdravý
a vyhnúť sa škode, musel tento deň privítať v čisto vybielenej
izbe, z domu sa nesmelo nič dať ani požičať, aby nenasledoval
úbytok majetku.
Sprac. Soňa Štangová

V Krempachoch
Slovenské národné povedomie je v tejto obci dodnes
silné. Žijú tu krajania, ktorí si udržujú dedičstvo svojich
predkov a snažia ho ju odovzdávať mladšej generácii. Nezabudli na prenasledovania, ktoré sa ich dotýkali, keď sa
hlásili k slovenskej národnosti. Mnohí ich zažili na vlastnej
koži, ale napriek tomu sa nevzdali svojej príslušnosti.
O histórii Miestnej skupiny Spolku v Krempachoch sme
sa porozprávali s krajanom Valentom Krištofékom, ktorý
v 60-tych rokoch minulého storočia zastával
funkciu predsedu MS
Kostol sv. Martina
SSP v Krempachoch.
V roku 1970 sa stal
predsedom OV SSP na
Spiši. Ako povedal, myšlienka založiť miestnu
skupinu bola živá medzi
krajanmi už dávnejšie,
teda v časoch, keď slovenské územie pridelili
k Poľsku po roku 1920.
K vytvoreniu akejkoľvek organizácie nemohlo dôjsť, lebo neboli na
to vhodné podmienky.
Napokon sa to podarilo až po druhej svetovej
vojne, a to len vďaka
usilovnosti a neúnavnosti popredných krajanských činiteľov.
Ďalší silný podnet pre vznik organizácie hájiacej záujmy
Slovákov prišiel v ťažkých časoch prenasledovania, kedy ľudia žili v neustálom strachu o holý život. Nebezpečenstvo
hrozilo jednak zo strany bandy „Ognia“ a rovnako aj zo strany poľských hliadok. Mnohí z obyvateľov boli za akýkoľvek
prejav slovenskej národnosti ihneď uväznení a neskôr týraní
a vypočúvaní. Za veľkú krivdu považovali Krempašania aj
to, že cirkev pošliapala ich právo na slovenské bohoslužby
a sviatosti. Napr. slovenské deti nekrstili v slovenčine, rovnako ani nesobášili a neboli ani pohreby. Zmena nastala až
v 80-tych rokoch 20. storočia.
Vďaka usilovnosti niekoľkých krajanských činiteľov sa
podarilo v roku 1947 zorganizovať Spolok Čechov a Slovákov v Poľsku. Jeho vznik podnietil zakladanie miestnych
skupín na Spiši a Orave. Jednou z novovzniknutých miestnych skupín bola aj Miestna skupina Spolku v Krempachoch, združujúca obyvateľov hrdo sa hlásiacich k slovenskej národnosti. K prvým zakladateľom a aktívnym členom
miestnej skupiny patrili Valent Paciga, Ján a Andrej Petráškovci a mnohí ďalší. Prvým predsedom sa stal Valent Krištofék starší, tajomníkom Jakub Kačmarčík a pokladníkom
Valent Surma. Ako podotkol V. Krištofék, keď vznikala ich
miestna skupina, bol ešte mladým chlapcom, ale živo sa
zaujímal o novú organizáciu. Neraz chodil po obci a doručoval informácie o schôdzach.

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Z našich začiatkov...
Po založení miestnej skupiny
sa do popredia dostáva otázka
slovenského školstva. Postupne
sa začína organizovať vyučovanie
v slovenskom jazyku a prichádzajú učitelia zo Slovenska. Prvým
učiteľom slovenčiny bol K. Sobko
a po ňom prišli ďalší. Učiteľ nielen sprostredkoval poznámky, ale
aj sa venoval svojim žiakom po
vyučovaní. Viedol rôzne krúžky,
o. i. divadelný a v súvislosti s tým
možno hovoriť aj o vzniku tradíValent Krištofék
cie ochotníckeho divadla. Žiaci
nacvičovali rozličné slovenské divadelné hry, ktoré prezentovali aj v okolitých obciach. Prvý divadelný krúžok vznikol
v Krempachoch v roku 1953. Najskôr ho viedol učiteľ K.
Sobko, neskôr krajan Alojz Galuš a po ňom Jozef Lojek.
Vznikol taktiež spevokol – Spojený súbor piesní a tancov,
ktorý viedol taktiež Alojz Galuš. Isté obdobie bol súčasťou
reprezentačného súboru Spolku. Pri miestnej skupine pôsobili aj ľudové kapely. Jedným z talentovaných huslistov bol
napr. Karol Slovik.
Krajania v miestnych skupinách sa vzájomne podporovali
vo svojom národnom povedomí, boli si blízkymi priateľmi.
Boli však aj veľmi odvážni a neustále sa dožadovali svojich
práv. Jedným zo záujmov bolo, aby mali svoj vlastný časopis
písaný v rodnej slovenčine. Ich snaha nevyšla nazmar. V roku
1957 vyšlo prvé číslo krajanského časopisu Život. Pri tvorbe
článkov sa podieľali a dodnes podieľajú aj členovia miesnej
skupiny SSP v Krempachoch, o. i. František Paciga, Ján Krištofék. V minulosti sa krajania pravidelne stretávali na schôdzach a často organizovali výlety na Slovensko. Ako si zaspomínal V. Krištofék, jeden z výletov mu utkvel v pamäti a bola
to návšteva Matice slovenskej v Martine v roku 1970. Bol to
preňho veľký zážitok, že mohol vidieť, ako vyzerá ustanovizeň, ktorá pomáha Slovákom v zahraničí.
Ďalším predsedom bol krajan Ján Petrášek, starší, ktorý v rokoch 1953-1957 zastával funkciu tajomníka MS
a od roku 1976 bol jej predsedom. Spomína si, ako sa v minulosti členovia miestnej skupiny stretávali tajne, pretože zo
začiatku miestna skupina nebola registrovaná a radili sa, ako
postupovať ďalej. Miestom ich stretnutí bývali napríklad
opustené domy po dohode s ich
majiteľmi, ktorí na nejaký čas
odišli za prácou do Ameriky, neskôršie sa stretávali v urbárskom
dome. Hovoril aj o stavbe Kultúrného domu, v ktorom sa členom
miestnej skupiny napokon ušlo
iba miesto pod schodami, čo bolo
podľa neho nespravodlivé, keďže
pracovali na tejto stavbe.
Minulosť miestnej skupiny
SSP v Krempachoch je poznačená
podceňovaním všetkých, ktorí sa
hlásili k svojim slovenským korePredseda MS SSP
ňom. Ako je to v súčasnosti?
v Krempachoch Ján Petrášek
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Krempašania v roku 1970 v Martine

Súčasným predsedom Miestnej skupiny SSP je Ján
Petrášek mladší. Zaujímalo ma, ako vidí činnosť miestnej
skupiny SSP do budúcna. Predseda má obavy z budúcnosti, pretože doba, v ktorej žijeme, je čoraz viac uponáhľaná.
Dnes sa krajania menej zapájajú do
krajanskej činnosti, ľudia nemajú čas
na stretnutia, mladšia generácia je menej aktívna. Povedal tiež, že v minulosti ľuďom nechýbal elán a chuť do rôznych aktivít, angažovali sa pri každej
príležitosti, tešili sa na spoločné stretnutia krajanov. Premietali sa slovenské
ﬁlmy, organizovali sa kultúrne podujatia, kde hrávala hudobná skupina
SPEKTRUM, prichádzali aj hudobné
skupiny zo Slovenska, napr. EFEKT,
ktorý bol veľmi obľúbený. Napriek
Ján Petrášek st.
všetkému, práve krempašská skupina
patrí medzi tie najaktívnejšie. Pôsobí v nej veľa obetavých
krajanov a krajaniek, ktorým patrí vrúcna vďaka a neboli
tu spomenutí. Do jej radov patrí aj veľa mladých ľudí, ktorí
snáď v budúcnosti preberú iniciatívu. Podľa predsedu Slováci sú v obci viditeľní, keďže sa angažujú pri rôznych príležitostiach. Ako sa bude vyvíjať slovenské povedomie, vo
veľkej miere závisí od výchovy v rodine, keďže tam sa kladú
základy každej osobnosti.
Už onedlho sa členovia Miestnej skupiny SSP v Krempachoch začnú pripravovať na podujatie Fašiangy-Ostatky,
ktoré sa organizuje práve v tejto obci.
Na záver som popriala predsedovi J. Petráškovi veľa energie a chuti do práce na krajanskom poli. Najdôležitejšie je,
aby chuť do spoločnej práce v miestnej skupine rástla.
Text a foto: LÝDIA KOVÁLIKOVÁ

Z našich začiatkov...

V J ab l o nk e
V tomto čísle sa opäť vrátime do minulosti, aby sme si priblížili históriu miestnej skupiny v Jablonke, ktorú môžeme považovať azda za najdôležitejšiu miestnu skupinu na Orave, pretože v Jablonke sa od začiatku nachádzala obvodná klubovňa,
tu vzniklo aj lýceum so slovenským vyučovacím jazykom, ktoré
malo byť miestom štúdia budúcich krajanských intelektuálov
a tu sa sústreďovala aj činnosť krajanov z celej Oravy.
Jablonka je oddávna považovaná za akési centrum hornej
Oravy, nielen geograﬁcké, ale aj administratívne. Situácia po
vojne bola na Orave horšia, ako počas nej. Na jednej strane
tu bolo miestne obyvateľstvo, ktoré sa skoro v sto percentách hlásilo k slovenskej národnosti a na druhej strane stáli
poľské úrady, milícia a cirkev, ktoré sa neustále snažili každú,
hoci len najmenšiu iskru nádeje slovenského obyvateľstva
zahasiť. Niektoré počiny boli priam extrémne. S provokáciami sa totiž slovenské obyvateľstvo stretávalo veľmi často.
Pri spisovaní národnosti, ktoré sa robilo po skončení vojny,
dávali poľské úrady tým, ktorí si zapísali poľskú národnosť
tzv. „portkové“, t.j. peniaze na portky (nohavice). K provokáciám patril dodnes známy prípad, keď milicionári strieľali
v Boroch do sochy Panny Márie a zvalili to na Slovákov. Aj
nepríjemné domové prehliadky, ktoré robila poľská milícia,
boli v tom čase v slovenských domácnostiach skutočnosťou.
Milícia hľadala všetko, čo by aspoň v najmenšom mohlo
skomplikovať život Slovákov.
V takejto nepriaznivej atmosfére sa rodili základy budúceho Spolku. Medzi prvých aktivistov v Jablonke patrili Ján
Páleník, Vendelín Puchala, Alojz Šperlák, Ignác Kašprák,
Anton Baliga, Anton a Eugen Sončekovci, Ján a Eugen Paniakovci, Anton Sobirák, Jozef Pirog, Eugen Ďubek, bratia
Vojtovci, Alojz Grelák a iní. Aktivisti krajanského hnutia sa
tajne stretávali, podobne ako aj v ďalších oravských obciach.
Na tajných stretnutiach debatovali nielen o Spolku, ale aj o
budúcom rozvoji kultúrno-výchovnej činnosti, slovenskom
školstve a podobne. Prvoradým cieľom však bolo založenie
krajanskej organizácie. Z toho dôvodu sa delegácie krajanov
niekoľkokrát stretli aj s vtedajším československým konzulom v Katoviciach Dr. Matejom Andrášom. Ich cieľ sa splnil
v roku 1947. V tomto roku sa činnosť krajanov v jednotlivých miestnych skupinách rozbehla naplno. Po dedinách
sa zakladali miestne skupiny, vznikali krajanské klubovne,
slovenské školy, súbory a divadelné krúžky, ktoré viedli
slovenskí učitelia. Nebolo tomu inak ani v Jablonke. Prvá
klubovňa miestnej skupinu bola otvorená v roku 1952 u
Alojza Greláka. Základná škola so slovenským vyučovacím
jazykom bola otvorená ešte v školskom roku 1947/48 a vydržala najdlhšie spomedzi všetkých takýchto škôl na Orave.
Zanikla až koncom 90. rokov, aj to hlavne kvôli neprajníkom, ktorí neustále tvrdili, že táto škola má nižšiu úroveň
ako iné poľské základné školy. V jablonskej základnej škole
učili mnohí slovenskí učitelia. Veľa záslužnej práce vykonal
najmä jeden z prvých učiteľov - Alexander Kniežacký, ktorý
založil v roku 1949 prvý divadelný súbor a niekoľko rokov
ho aj viedol. Okrem neho v Jablonke na základnej škole
a neskôr na v lýceu so slovenským vyučovacím jazykom pô-

sobili viacerí slovenskí učitelia a profesori, o.i. Klocháň, A.
Jedlička, K. Žižková, M. Kozáková, Juríčková a iní.
Veľkou udalosťou nielen pre Jablonku, ale aj celú Oravu, ba
dokonca aj pre Spiš, bolo založenie lýcea so slovenským vyučovacím jazykom v roku 1951. Do prvého ročníka nastúpilo 26
žiakov. Začiatky školy neboli vôbec ľahké. Chýbali triedy, učebné pomôcky, internát. Všetko existovalo v provizórnych podmienkach.
Vynachádzaví profesori a usilovní
študenti si však s touto nepriaznivou
situáciou dokázali poradiť. K maturite o štyri roky neskôr po štvorročnom
náročnom štúdiu pristúpila polovica,
teda trinásť študentov a úspešne zmaturovalo dvanásť. Takto vyzerali počiatky lýcea. Prvým riaditeľom sa stal
Štefan Wacławiak, pôvodom z Podsklia. Neskôr však popri slovenských
triedach vznikli aj triedy s poľským
vyučovacím jazykom, a tak postupne
aj vďaka predstaviteľom miestnych
Štefan Wacławiak
úradov či školskej správy vyučovanie v slovenskom jazyku pomaly ochablo, až nakoniec v roku
1967 úplne zaniklo. Takto sa skončila krátka a pre mnohých
krajanov aj smutná história lýcea so slovenským vyučovacím
jazykom v Jablonke, ktorá sa tak sľubne na začiatku 50. rokov
rozvíala.
Obvodná klubovňa nášho Spolku na Orave vznikla v roku 1951 v Jablonke. Tu sa sústredila celá práca OV na Orave.
Organizovali sa rôzne podujatia, zájazdy, prehliadky, takže
krajanský život napriek začiatočným ťažkostiam prekvital.
Samozrejme, že Spolok mal neustále svojich neprajníkom,
ale napriek tomu dokázal aktívne fungovať.
Aktivita miestnej skupiny ani po rokoch neochabla. Síce
tu nepôsobí žiaden súbor, napriek tomu si mnohí krajania
udržali svoje národné povedomie. Jablonka je totiž jedinou
obcou, v ktorej sa slúžia sv. omše v slovenskom jazyku. Ale
ani jej zavedenie po zmene režimu neprebehlo bez problémov. Neustále boli problémy s termínom sv. omše, o tej
hodine nepasovalo kvôli deťom a mládeži, v tom čase prichádzalo na ňu príliš veľa ľudí, a ani niektorí poľskí veriaci
nenechali na pokoji krajanov, ktorých pri východe z kostola
po slovenskej sv. omši osočovali a nadávali im. Kde sa v tom
momente stratil pravdivý kresťanský duch a láska k blížnemu, nevedno. Nad slovenskou sv. omšou dlhé roky držal
ochrannú ruku predseda MS Alojz Bugajský a hlavne podpredseda OV na Orave Štefan Karlak. Aj vďaka ich obetavosti môžeme každú nedeľu počuť slovenský jazyk v miestnom kostole.
V Jablonke sa už niekoľko rokov organizujú Dni slovenskej kultúry a v poslednom čase ožil aj život v klubovni,
v ktorej sa krajania každú stredu stretávajú. Totižto okrem
tradičných stretnutí sa tu podarilo zorganizovať aj výstavy
obrazov našich maliarov – Lýdie Mšalovej, Františka Kolkoviča a pred nedávnom bola otvorená výstava detských prác
z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, ktorú pravidelne organizuje redakcia Život.
Marián Smondek. Foto: Archív SSP
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o spišskej obce Nová Belá
som zavítala po prvýkrát,
preto som všetko vnímala
veľmi intenzívne - okolie,
cesty, prírodu i samotnú obec. V centre
obce ma upútal kostol sv. Kataríny, ktorý bol v čase mojej návštevy ukrytý pod
bielou prikrývkou snehu a po večeroch
je krásne vysvietený. V tomto kostole sa
slúžia omše v slovenskom aj poľskom jazyku. Od 1. júla tohto roku tu ako farár
pôsobí vdp.Tadeusz Korczak.
Richtárom obce je pán Jozef Majerčák. Podľa vyjadrení niektorých obyvateľov, s ktorými som sa pri návšteve obce
porozprávala, pán richtár je aktívnym
človekom, ktorý sa už zaslúžil o opravu
poľných ciest a zavedenie pouličného Výstavba Centra slovenskej kultúry
osvetlenia do niektorých odľahlejších
častí obce. Najviac ma však zaujímalo,
aká je jeho mienka o tom, čo sa mu podarilo dosiahnuť a aké sú plány obce do
budúcnosti.
Čo sa týka pochvál občanov, veľmi mu to lichotilo, veď príležitostí, a tým aj nedostatku peňazí, musia za prácou ceskaždému človeku dobre padne, ak ocenia jeho snahu. Ako tovať do vnútrozemia štátu. Mnoho mladých ľudí každoročne
povedal, s úspechom sa mu v minulom roku podarilo vy- opúšťa svoj domov. Ale aj zo staršej generácie niektorí čleasfaltovať ulicu Stolárskej, a tento rok ulici sv. Floriána. Na novia rodín odchádzajú za robotou do sveta, najčastejšie do
ulici Ogrodovej, Zielnej a čiastočne aj Cichej bolo zavedené Rakúska či Nemecka, niektorí až do zámoria.
Obyvatelia, ktorí zostávajú tu, sa živia hospodárením,
pouličné osvetlenie. V predchádzajúcich rokoch bolo upravené okolie kostola a spravený chodník na cintorín. Zaují- ale ako povedal pán richtár, z hospodárenia sa vyžiť nedá.
mala ma tiež výstavba kanalizácie v obci. Podľa slov pána Roľníci v obci síce dostávajú príplatky z Európskej únie, tie
richtára je vo fáze príprav. Projekt na výstavbu je už síce však nepokryjú ich výdavky. Ako to bude ďalej? Jednou
schválený na obdobie rokov 2007 – 2013, ale všetko závisí z možností, ako si privyrobiť, by mohla byť oblasť agroturistiky. V Novej Belej existuje potenciál na rozvoj turistiky,
od ﬁnancií. Ochota a dobré nápady však nechýbajú.
Krajanov určite zaujíma, ako pokračuje výstavba Cen- keďže v blízkosti sú rôzne zaujímavosti. Aj v budove Centra
tra slovenskej kultúry v Novej Belej. Keďže prišla zima a slovenskej kultúry by mala byť slovenská reštaurácia a nienedovoľuje dobudovať strechu, najviac prác sa v súčasnosti koľko ubytovacích miest. V samotnej obci nikto nepodniká
realizuje vo vnútri stavby. Strecha je z časti prikrytá fóliou v tomto smere. Je možné, že pokiaľ sa tieto atraktivity dobre
a s jej dokončením treba počkať na lepší čas, možno až na nespropagujú, nemôže obec počítať s príjmami z turizmu.
Podľa konštatovania pána richtára Jozefa Majerčáka,
jar. Beľania dúfajú, že už budúci rok sa podarí sprevádzkovať
obyvatelia sa trochu obávajú podnikania v agroturistike
aspoň miestnosť pre súbor.
Výstavba Centra slovenskej kul- a mnohí z nich ani nevedia, od čoho začať. Novobeľania
túry dala mnohým miestnym oby- z turistiky či agroturizmu nikdy nežili.
Obec je zapojená do programu Leader plus, ktorý realivateľom pracovnú príležitosť. Je
zuje
projekt Schema II. Prvá etapa tohoto projektu sa ukonhodnotená ako jeden z pozitívnych
čila
koncom
mája 2007, druhá sa práve realizuje a posledná
javov, čo oceňuje pán richtár, ako
tretia
etapa,
ako aj celý projekt, sa ukončí v apríli v roku
aj obyvatelia obce. Mnohí Beľania
totiž kvôli nedostatku pracovných 2008. V záverečnej etape sa teda rozhodne o použití ﬁnancií
na konrétne projekty. Jednou z oblastí, na ktorú by
mohli byť použité ﬁnancie, je zorganizovanie školenia týkajúceho sa agroturistiky. Možno by bolo
Richtár
dobré, ak by sa občania Novej Belej zúčastnili
Jozef Majerčák
takého projektu. Aspoň tí, ktorí majú záujem,
by sa mohli oboznámiť s niektorými pravidlami podnikania v agroturistike, možnosťami,
ako získať dotácie z fondov Európskej únie a
aby vedeli vytvoriť správny projekt na svoju
podnikateľskú činnosť.

Z diania v Novej Belej
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Ďaľším bodom, ktorý by sa
mohol zrealizovať v rámci projektu Schema II, je doﬁnancovanie
webowej stránky obce Nová Belá.
V minulosti sa tvorbou stránky
zaoberal mladý študent z obce,
ktorý však vycestoval za prácou
a v súčasnosti chýba zaňho náhrada. Pán richtár vidí možnosť v
takzvaných putujúcich internetových kaviarniach. Týmto spôPredsedníčka MS SSP
sobom by sa ľudia určite naučili,
J. Majerčákoá
ako obsluhovať internet, alebo
ako tvoriť vlastné webové stránky.
Zaujímalo ma, ako žije obec po kultúrnej stránke. Ako
bolo spomenuté, pôsobí tu Miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku, ktorej predsedníčkou je pani Jana Majerčáková. Výbor MS SSP organizuje každý rok oblátkové stretnutie pre krajanov. Najbližšie sa uskutoční dňa 6. januára
2008. Podujatie pravidelne svojím vystúpením obohacuje
folklórny súbor Spiš, dychová hudba a kultúrny program
žiakov zo základnej školy. Folklórny súbor sa už pomaly
pripravuje na vystúpenie na Fašiangoch so zvykoslovným
pásmom, kým dychovka sa bude prezentovať na tradičnej
prehliadke dychoviek v lete. Pán richtár však pripomenul,
že kultúrna činnosť do istej miery ochabla. Ťažšie sa organizujú stretnutia členov miestnej skupiny, či nácvyk súboru.
Ľudia sú viac zaneprázdnení a v súčasnosti chýba priestor na
pravidelné stretnutia.
Na záver treba ešte spomenúť, že v Novej Belej sa nachádza
posledná základná škola so slovenským vyučovacím jazykom
na území severného Spiša. Zástupcom riaditeľa je Dominik
Surma, rodák z Krempách. Aj vďaka nemu slovenčina v jednej
zo základných škôl na Spiši ešte stále znie, hoci čoraz menej
žiakov sa na ňu zapisuje. Prečo?
V Novej Belej som sa o tejto otázke porozprávala s pani
Žoﬁou Chalupkovou, ktorá je učiteľkou slovenčiny na základnej škole v Krempachoch. Spolu sme prišli k záveru, že
slovenčina nie je pre mládež príliš atraktívna, konkurenciu
jej robí všade žiadaná angličtina. Hlavnou príčinou však je
neuvedomelosť rodičov. Smeruje všetko k zániku slovenského školstva na Spiši? Pani učiteľka Chalupková si myslí, že
všetko ešte môže zachrániť rodina, výchova detí k tomu, aby
chceli poznať jazyk svojich predkov a nehanbili sa zaň. Rodičia by si mali uvedomiť, aká je výhoda, že ich deti sa môžu
naučiť jazyk priamo v škole a nemusia za to platiť. Skúsme
sa nad tým zamyslieť.
Text a foto: Lýdia Kováliková
ZŠ v N. Belej

Oravskí hudobníci

ORAVSKÝ SVIATOK
Toto tradičné podujatie, ktoré každoročne organizujú oravské školy v rámci gminy Raba Wyżna pre svojich kamarátov z
„Poľska“, sa tento rok uskutočnilo v požiarnej zbrojnici v Harkabuze. Hostí, o.i. vojta gminy Raba Wyżna Andrzeja Dziwisza,
riaditeľku Gminného centra klutúry Elżbietu Smółkovú, správcu farnosti Harkabuz – Podsrnie Leszka Urodu, ako aj všetkých
učiteľov a žiakov na podujatí privítal riaditeľ ZŠ v Harkabuze
Jan Labuz. Oravský sviatok organizujú základné školy v Podsrní a Harkabuze už niekoľko rokov. Hlavným cieľom podujatia je zblíženie dvoch kultúr, oravskej a podhalskej, ich hlbšie
poznanie a samozrejme, že nemôže chýbať ani zábava. Bohatý
program podujatia pripravila Bohumila Warciaková.
Najprv sa predstavili ľudové rozprávačky, ktoré všetkým
porozprávali zaujímavé príbehy v oravskom nárečí, pripravené špeciálne na tento sviatok.
Ďalší žiaci sa predstavili zo
scénkou tradičného tlačenia
kapusty, na to nadviazala ďalšia kuchárska súťaž vo varení rezancov. Šikovné budúce
mladé gazdinky sa mohli
vykázať svojou zručnosťou
pri šití onúc, potom si museli
súťažiaci poradiť s dojením
kravy, so zašívaním vriec na
zemiaky a pod. Ako vidieť,
súťaží bolo veľa a smiechu pri
tom bolo ešte viac. O dobrú
náladu sa postarala aj ľudová
kapela pod vedením Františka Harkabuza, ktorá spestrila
program mnohými oravskými
a slovenskými pesničkami.
Skúšanie onúc
Do súťaže sa zapojilo
mnoho hostí, či to už boli deti alebo dospelí. Nikto z nich však
neodišiel naprázdno. Dospelí získali za svoju odvahu zapojiť
sa do súťaže diplomy a deti dostali vecné odmeny. Na záver sa
so všetkými hosťami rozlúčil Jan Labuz a všetkých pozval na
pravdivú oravskú „kvašnicu“ zo sudovej kapusty. Cieľ podujatia sa splnil. Oravské a podhalské deti sa zabavili a zábavnou
formou získali vedomosti o trochu inej, dávnej kultúre, ktorá sa
vyvíjala hneď za kopcom, za starou hranicou. Z jednej strany
je tak blízka a z druhej ešte stále veľmi vzdialená. Avšak vďaka
takýmto snahám sa stáva čoraz bližšia a viac známa pre žiakov
po obidvoch stranách.
Text a foto: Božena Bryjová

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Horčičné zrnko ...
„Nový rok beží” – spievame na
Nový rok v kostole a zároveň si uvedomujeme, ako rýchlo beží čas života na
tejto zemi. Ježiš, Pán života a času, darca
všetkého dobra, nám dáva nový čas. On
je Alfou a Omegou, počiatkom a koncom všetkého. V ňom je celý náš život
a jeho zmysel. Poďme teda za Ježišom,
pretože on je najlepšou cestou, ktorá
nás raz privedie k slávnemu vzkrieseniu.
„Buďme učeníkmi Krista!” – toto je heslo našej pastoračnej práce na celý tento
rok, ale aj každého človeka, ktorý chce
byť pre veriacich povzbudením do práce
nad sebou. Evanjelium nás vyzýva,
aby sme išli ďalej. Nemôžeme sa zastaviť na jednom mieste. Do nového
roka si navzájom prajme vytrvalosť v
dobrom a nádej na odmenu v nebi za
našu námahu.

dokmeň Ježiša Krista. To je znamenie:
Vianoce sú už predo dvermi. Ježiš ako
človek mal svoju históriu. Jeho ľudský
život sa dá nakresliť, opísať. Jeho ľudský
život na zemi má svoj čas podobne, ako
i náš ľudský život má svoj čas. Žijeme v
čase a máme svoje miesto. To je úžasné,
koľko je ľudí na svete a každý z nás má
svoju krásnu históriu. Poďakujme dnes
Bohu za našich predkov, otcov, vďaka
ktorým máme aj my svoj rodokmeň.
Treba o tom hovoriť najmä mladým.
Každý z nás môže svoju históriu napísať
a zanechať ju tým, ktorí prídu po nás.

16.12.2007
3. adventná nedeľa
Mt 11,2-11
Ľudia, ktorí chodili za Kristom
a počúvali ho, neboli si istí, či Ježiš
je Mesiášom. Stále sa ho pýtali, koho
majú očakávať, či už je čas na jeho
príchod, aký on bude, čo bude hlásať.
Stále ho očakávali, ale keď prišiel, ani
si to nevšimli. Rovnako to môže byť
aj s nami. Ježiš niekoľkokrát ku nám
prichádza a my ho nevidíme, naše oči
sú slepé a stále sa pýtame, kde, ako,
prečo, už, naozaj... Len Ježiš nám nedáva žiadnu otázku. Stojí pred nami
ako človek, brat, blížny a chce nájsť miesto v našom srdci.
Prišiel človek a zaklopal na dvere.
Bol som na fare, ale nemal som čas, nemal som ani chuť, vôbec sa mi nechcelo... Na ulici stojí úbohý človek a niečo
odo mňa chce, lebo ma hlad... On je
Ježišom v druhom človeku, on je mojou úlohou od Ježiša.

23.12.2007
4. adventná nedeľa
Mt 1,18-24
Dnes v kostole počujeme zvláštny úryvok evanjelia. Bude sa čítať ro-
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Vám tento svet dať nemôže. Ježiš, Kráľ
našich sŕdc, príď a buď naším pokojom. Za Vás, všetkých čitateľov Života, obetujem dnes sv. omšu, aby On,
Knieža Pokoja, splnil to, čo si navzájom prajeme.

30.12.2007
Sviatok Sv. Rodiny
Ježiša, Márie a Jozefa
Mt 2,13-15.19-23
Stále prežívame radostný čas Narodenia Pána. Podobne ho prežívala
aj Mária s Jozefom. Stali sa svedkami
toho, čo Boh urobil pre človeka. V
Betleheme sa ukázalo maličké svetlo.
Jozef s Máriou ho mali ochrániť
pred zlými ľuďmi, ktorí ho chceli zhasiť. Dieťa, najväčší poklad,
ktorý im dal Nebeský Otec, bolo
treba zobrať a utekať s ním do cudzej krajiny. Modlime sa dnes za
všetky rodiny, najmä za mladých
manželov, aby mali dosť síl prijať
dieťa, ktoré im Boh chce zveriť.
Aby sa nebáli. Vo sne anjel Pána
prehovoril k Jozefovi a dnes sa v
evanjeliu sa prihovára k mladým,
aby nebáli prijať nový život.

06.01.2008
Slávnosť Zjavenia
Pána
Mt 2,1-12
25.12.2007 Slávnosť
Narodenia Pána
v ľudskom tele
J 1,1-18
Spolu s pastiermi a anjelmi a všetkými ľuďmi dobrej vôle spievame dnes
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom...” Pokoj prináša ten, ktorý ako malé nevinné dieťa prichádza na
tento svet. Akým spôsobom potrebujeme dnes Ježiša? Potrebujeme ho v našom každodennom živote. Všetkým,
ktorí čítajú tieto úvahy a rozjímajú
nad Božím Slovom, prajem: Nech Ježiš
naplní Váš život svojim pokojom, ktorý

Dnes sa v celej Cirkvi modlime za misionárov a misie na celom
svete. Traja mudrci, ktorí sa prišli
pokloniť Ježišovi, sú symbolom národov, ktoré nepoznali Krista.
V rámci ružencových pobožností
deti v Poľsku šetrili peniaze, za ktoré opravili školu v Afrike, kúpili nové
lavice a všetky pomôcky, ktoré deti
potrebovali. Na svete je ešte mnoho
takých národov a ľudí, ktorí nikdy nepočuli o Kristovi. Aká je naša úloha?
Čo my, dnešní kresťania žijúci v novej
zjednotenej Európe, môžeme urobiť
pre misie? Modlitba a naše milodary
môžu pomôcť v šírení dobrej zvesti po
celom svete. Zapojme sa do toho, čo
môžeme urobiť a tak sa staneme misionármi Ježišovej lásky.
Vdp. Paweł Kubani

ODPUST
SV. ALŽBETY V TRIBŠI
Každoročne v novembri sa v Tribšania pripravajú na hodovú slávnosť
a s nimi spojenú tradičnú slávnostnu
sv. omšú na sviatok sv. Alžbety Uhorskej - Durínskej. Na úvod si však pripomeňme zopár faktov zo života tejto
mimoriadnej ženy.
Alžbeta Uhorská - Durínska bola
dcérou maďarského kráľa Ondreja II.
a jeho manželky Gertrúdy, pochádzajúcej z Bavorska. Narodila sa v roku
1207 v Bratislave. Keď mala štrnásť
rokov, vydala sa za grófa Ľudovíta IV.
a usadili sa vo Wartburgu. Narodili sa
im tri deti. Alžbeta bola známa svojím
skromným spôsobom života naplneným láskou k Bohu a cirkvi. To sa ale
nepáčilo celému kniežaciemu dvoru.
Po smrti manžela príbuzní Ľudovíta
IV. Alžbete odobrali deti a obrali ju aj
o dedičský podiel z majetku zosnulého
manžela. Napokon však Alžbete pomohol biskup z príbuzenstva a kazateľ
Konrád z Marburgu a vymohol jej späť
časť majetku, na ktorý mala právo. Ten
venovala na vybudovanie nemocnice
v Marburgu, kde až do smrti slúžila
chorým. Zomrela veľmi mladá, ako
24-ročná, dňa 17. novembra 1231. Za
svätú ju vyhlásil pápež Gregor IX.
Sv. Alžbetu si Tribšania uctievajú
ako svoju patrónku už dlhé roky. Jej
menu je zasvätený kostol, ulica a ne-

dávno bola podľa nej pomenovaná aj základná
škola.
Dňa 17. novembra
2007
sa
obyvatelia
Tribša začali pomaly schádzať
pred kostolom,
kde boli už rozostavané stánky s rozličným
tovarom. Poniektorí neodolali a
nakukli, čo sa tu
predáva, iní sa čo
najskôr presúvali
do kostola, ktorý bol už takmer plný.
Podľa slov krajanky Márie Kačmarčíkovej, ktorá nás sprevádzala tribšskými
hodami, na omši bolo tento raz mimoriadne veľa ľudí, mnohí z obyvateľov si
na odpust a slávnostnú sv. omšu pozvali svojich známych a rodinu z okolitých obcí.
Na začiatku sv. omše farár Rajmund Dziatkiewicz,
ktorý pôsobí v Tribši
od augusta tohto
roku, privítal všetkých kňazov. Mnohí
z nich pricestovali
na slávnostnú príle-

Slávnostný sprievod príchádza do kostola
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Krajanka Mária Kačmarčíková

Tribšské deti

žitosť z ďalekého okolia. Medzi nimi
boli aj rodáci z Tribša - kňazi Andrzej
Waksmański a Róbert Lojek. Pán farár
je v Tribši krátko, ale už si získal sympatie všetkých veriacich. Medzi ľuďmi
v kostole bolo možné zhliadnuť aj sestru Hiacyntu Gronkovú. Slávnostnú atmosféru dotvoril Dobrovoľný požiarny
zbor z Tribša. V kostole zneli piesne
v podaní detského speváckeho súboru - Tribšské
deti. Hoci sv. omša bola
slúžená v poľskom jazyku,
počas nej si veriaci zaspievali aj po slovensky.
K jednému z najkrajších momentov patrila slávnostna procesia s Najsv.
sviatosťou oltánou okolo kostola. Sprievod hýril
farbami, pretože mnohí si
na túto slávnostnú príležitosť obliekli krásny spišský
kroj, ktorého tradícia v tejto obci opäť ožíva. Tribšské deti na záver v nárečí
zaspievali krásne piesne
Socha Panny Márie s Ježišom
o sv. Alžbete.
Veriaci spolu so svojimi príbuznými neobišli po
sv. omši ani stánky pri kostole, a potom sa pobrali domov s dobrým pocitom v srdci.
Text a foto:
LÝDIA KOVÁLIKOVÁ

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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edeľa 27. októbra 1907 – deň,
o ktorom sa písalo v špeciálnych vydaniach slovenských
novín, ktoré vyšli v čiernom orámovaní...
Deň, ktorý sa stal jedným z najtragickejších, ale aj najkľúčovejších, v moderných
slovenských dejinách.
Po tom októbrovom dni bolo každému
jasné, že za to, ak národ má zostať pevným a bojovať za slovenskú vec, bude
musieť platiť. Vyslovenie jednoduchej
vety: „Som Slovák a domáham sa svojho
práva konať a žiť ako Slovák!“ sa rovnalo
ohrozeniu vlastného života... Od tej chvíle už bolo nad slnko jasnejšie, čo človek
osobne riskoval, ak otvorene požadoval
právo Slovákov na sebaurčenie.
Teda Černová! Čo sa stalo v tej obci
27. októbra 1907, čo podnietilo Slovákov
k vážnym úvahám nad svojim osudom?
Úvahám, ktoré sa miešali s krvou mŕtvych a ťažko ranených detí, žien a mužov
všetkých vekových kategórií... zabitých
žandármi maďarskej štátnej moci, ktorá
spupne vyhlasovala, že nič také ako slovenský národ neexistuje a každého Slováka, či si to želal alebo nie, vyhlasovala za
Maďara.
Obec Černová leží na severnom Slovensku neďaleko Ružomberka. Jej obyvateľstvo v tom čase v počte 1 200 ľudí bolo
čisto slovenské. Väčšinou išlo o chudobných poľnohospodárskych robotníkov,
takých chudobných ako kostolná myš,
dokonca i keď dovtedy nemali vlastný
kostol.
Protest obyvateľov Černovej sa tej nedele skončil masakrom, správa o ňom sa
rozšírila do celého sveta. No takéto protesty neboli nijako výnimočné, národnosti, ktoré tvorili väčšinu v uhorskom žalári
národov, sa už dlhé roky vzpierali maďarizácii. Čo však bolo nové na protestnom
hnutí, bol jeho rozmach, ktorý roku 1907
nadobúdal masový charakter. Zapríčinilo
ho úsilie maďarských oligarchov a vládnej
moci urobiť rozhodný krok vpred pri realizácii svojich zámerov vytvoriť z Uhorska
čisto maďarský štát a z toho vyplývajúca
zosilnená maďarizácia nemaďarských národov. Už v januári toho roka gróf Albert
Apponyi, minister školstva a hlavný motor
národnostnej politiky vyhlásil na uhorskom sneme v Budapešti: „Tí učitelia, ktorí nevychovávajú deti tak, aby z nich boli
dobrí Maďari, nebudú môcť učiť. Každý
náš občan sa musí skloniť pred zásadou, že
v tomto štáte sú pánmi Maďari.“
V tom čase gróf Apponyi usilovne pracoval na príprave nového školského záko-
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na, ktorého cieľom bolo stať sa nástrojom
na účinnejšiu násilnú maďarizáciu. Zákon
XXVII schválila maďarská väčšina v sneme v apríli 1907 a vstúpil do platnosti 1.
júla toho istého roka. Jeho okamžitým
dôsledkom bolo, že stovky slovenských
učiteľov muselo odísť zo škôl.
Jedným z najpoprednejších slovenských národných predstaviteľov v tom
čase bol Andrej Hlinka. Narodil sa v Černovej a pôsobil ako katolícky kňaz v Ružomberku. Na stavbu kostola vo svojej
rodnej obci jednak medzi svojimi rodák-

ho jazyka a národnej identity, rozhodli
sa prijať za svoju reč maďarčinu a stať sa
hovorcami násilníckej kultúry. Títo umelí
Maďari sa po slovensky volajú maďaróni.
Dnes je v móde nazývať ich etnickí Maďari.
Aby mohol splodiť čo najviac takýchto maďarónov, biskup Alexander Párvy
určil troch maďarských kňazov, ktorí
mali na starosti vysviacku nového kostola v Černovej. Prišli do obce v nedeľu
ráno 27. októbra 1907 a sprevádzali ich
traja štátni predstavitelia na čele s Peresz-
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SLOVENSKÉHO SEBAURČENIA
Prvá časť
mi inicioval zbierku a jednak sám prispel
väčšou sumou peňazí. Dlho ľudia museli
zhromažďovať korunky, nakoniec kostol postavili a priblížil sa deň vysviacky.
Obyvatelia Černovej chceli, aby kostol
vysvätil Andrej Hlinka.
Avšak Alexander Párvy, spišský biskup, ako i celá maďarská cirkevná hierarchia v úzkej spolupráci so maďarskou
štátnou mocou si veľmi želali, aby cirkev
a jej bohoslužby ﬁgurovali ako jeden
z najdôležitejších nástrojov maďarizácie. Nezaujímalo ich, či ľudia rozumejú
jazyku používanému v kostoloch. Nebol
pre nich dôležitý ani zrejmý vzťah medzi
náboženským cítením a materinským jazykom. Najvyšším cieľom pre nich bolo
prinútiť ľud, aby prijal myšlienku, že maďarský jazyk je ten prostriedok, ktorým
treba komunikovať s Bohom a, pravdaže, aj komunikovať medzi sebou. Štátna
moc feudálneho štátu, cirkevná hierarchia
a vojenský aparát boli zajedno vo svojom
úsilí za každú cenu vybudovať maďarskú
vežu až po samé nebo.
Malo to však jednu chybu, maďarského stavebného materiálu na tú vežu bolo
totiž primálo. Štátna moc si, pravdaže,
bola vedomá, že veža vystavená výlučne
z maďarského materiálu by bola veľmi
nízka, jednoducho nemaďarské národnosti v Uhorsku prevažovali. Preto tá jednoduchá stratégia prinútiť každého obyvateľa Uhorska, aby sa stal Maďarom.
Existovalo a stále existuje meno pre
ľudí, ktorí sa vzdali svojho materinské-
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lényim, sudcom stoličného súdu, všetko
Maďari, ktorí nerozumeli po slovensky
ani slova. Prišli v dvoch kočoch, cirkevní
predstavitelia v jednom, štátni v druhom.
Okrem nich do obce dorazili aj ôsmi ozbrojení žandári.
Biskup Párvy určil deň vysviacky na
čas, keď vedel, že Hlinka odíde z Ružomberka na prednáškové turné. Bol si
vedomý, že obyvatelia Černovej si želali,
aby kostol vysvätil Hlinka, no on si želal
pravý opak. Keď sa ľudia dozvedeli dátum vysviacky, spustili protestnú akciu.
Poslali k biskupovi deputáciu a žiadali
ho, aby vysviacku odložil, kým sa Hlinka
nevráti. Žiadosti, pravdaže, nevyhovel.
Namiesto toho požiadal úrady o ozbrojenú pomoc.
V tom roku mnoho slovenských kňazov muselo odísť zo svojich farností, kde
ich nahradili Maďari. Všade to vyvolávalo nesúhlas, bojkot bohoslužieb – ukázalo
sa, že uvádzať maďarizáciu do praxe ako
štátny program nebolo až také ľahké.
Existuje viacero dôkazov, že masaker
v Černovej bola plánovaná akcia – ak sa
ľudia postavia proti, treba niekoľkých na
výstrahu zabiť.
V sobotu deň pred vysviackou do
obce prišli maďarskí žandári, aby ľudí
nastrašili a odradili ich od protestov. Keď
však v nedeľu do Černovej dojachali dva
koče s cirkevnými a štátnymi predstaviteľmi, ktoré sprevádzali ôsmi ozbrojení
žandári, a priblížili sa cez úzku uličku
vedúcu cez obec ku kopcu s novým kos-

tolom, zbadali dedinčanov, ktorí už na
nich čakali – muži, ženy, starci, mládež
a deti. Stovky ľudí stáli bok po boku ako
živá stena.
Kone mierili priamo do davu. Jeden
z kňazov zavolal na pohoniča: „Šibaj!“
Na chrbty koní dopadli údery biča. Kone
sa pohli o pár metrov vpred. Výkriky ľudí,
ktorých zrazili kone a koče, ešte väčšmi
znepokojili dav. Nikto sa nemohol ani pohnúť, ľudia boli v úzkej uličke natlačení
na seba. Jeden muž, čo sa ocitol pri koči
so sudcom, ho požiadal, aby vysviacku odložili. Dav kričal: „Nechceme vás,
nechceme vás...!“ Vzduchom preletelo
niekoľko kameňov.
Vzdať sa však veľkej a nádhernej idey
maďarizácie, ktorej vysviacka predstavovala jeden z konkrétnych krokov, bolo
vylúčené! Sudca prišiel do Černovej, aby
ukázal fungovanie maďarského zákona
a poriadku v praxi. Rozkázal žandárom
strieľať. Osem žandárov pálilo priamo do
ľudí. Nabili si pušky a ešte raz vystrelili
na dedinčanov, ktorých jedinou zbraňou
bola slovenská hrdosť a slovenské modlitebné knižky.
Keď sa dym z výstrelov v úzkej
uličke medzi dedinskými domami rozplynul, naskytol sa prítomným strašný
obraz. Očití svedkovia opisujú udalosť
ako neuveriteľnú a nezabudnuteľnú. Ľudia kričia, plačú, pokúšajú sa uniknúť.
Krv dvanástich na mieste zastrelených
a mnohých ťažko ranených sa vylieva
na ulicu, mieša sa so slzami dcér a synov, vnukov a vnučiek mŕtvych. Nemôžu
uveriť, mykajú mŕtvymi telami v nádeji,
že ich vrátia do života...
Celkovo bolo osemdesiat ranených.
Traja duchovní, služobníci Ježiša Krista,
ktorí prišli do Černovej vysvätiť kostol,
odchádzajú a na scéne zanechávajú mŕtvych, ranených a otrasených. Očitý svedok píše v českých novinách Venkov:
Nie som schopný do detailu opísať, čo sa
stalo... Len niekoľko scén: Keď žandári
začali strieľať na našich ľudí, Maďarský farár zakričal: „Preč so slovenskou
čvargou!“ a z koča, z ktorého tieto slová
prichádzali, sa jeho žena pridŕžala dverí
a pomaly klesala na kolená. Bola zasiahnutá do hrude a vyhasínajúcimi očami
stále hľadela na svojho vraha. Nakoniec
klesla na zem... Priskočili k nej jej deti,
ale žandári ich od nej odtrhli a hnali ich
preč ako zvieratá...
Očitý svedok opisuje aj mladé pekné
dievča, ktoré zasiahla guľka, padlo do ružového kríka. Jeden žandár sa k nej obrá-

til a začal do jej tela búšiť pažbou pušky...
Keď sa malý zakrvavený chlapec pokúsil
zavolať doktora Vavra Šrobára, žandári ho
zbili a odvliekli preč. Keď sa mu nakoniec
predsa podarilo dostať do Ružomberka a
prísť s ním na zakrvavenú černovskú ulicu, žandári ho ihneď zatkli.
Napriek naliehavým žiadostiam lekára, aby ranených odviezli do nemocnice,
sudca Preszlényi rozkázal žandárom, aby
všetkých odviedli do väzenia. Prišiel aj
maďarský lekár, avšak vyľakaní ľudia sa
nechceli dať od neho ošetriť...
Očitý svedok masakru v Černovej
zakončil svoj článok v novinách Venkov
takto: Naraz mi zišlo na rozum: „Keby len
Bjornson bol všetko toto videl! Aké vážne
obvinenie by bol mohol vzniesť proti zodpovedným za tento zločin!“
V tú nedeľu prišli do Černovej ďalší
žandári a vojaci, režim násilia a brutality
prevzal nad obcou plnú kontrolu. Rebelantská obec mala byť udupaná maďarskými čižmami. Veľká časť obyvateľov
Černovej bola odvlečená do väzenia, medzi nimi aj sestra Andreja Hlinku. V tú nedeľu pribudlo v Černovej 47 sirôt a okrem
tých najmenších ich strčili do väzenia.
Kostol postavený zo zbierok obyčajných
ľudí bol ešte ten istý deň vysvätený, aby
v ňom mohli byť vzdávané vďaky Bohu,
Ježišovi Kristovi a Duchu Svätému... po
maďarsky.
O tri dni 30.októbra sa prípad Černová
dostal na program uhorského snemu v Budapešti. Úradnú správu čítal Chudovský,
predseda stoličného súdu, maďarón, ktorý bol dobre známy z falšovania súdneho
zápisu z procesu s politickým aktivistom
Markovičom. Falšovanie počas procesu
vyšlo najavo, súd musel Markoviča oslobodiť, ale bez toho, aby kompromitoval
Chudovského. Teda bola to správa tohto
muža, ktorá sa telegraﬁcky rozosielala do
všetkých priateľsky naklonených novín
v Európe... V jeho správe sa hovorí, že
obyvateľov Černovej zavádzali a podnecovali panslavistickí agitátori... Bola to
obyčajná vzbura proti zákonu a poriadku... Žandári museli strieľať na ochranu
vlastných životov...
Túto správu predložil snemu aj gróf
Andrassy, minister vnútra. Slovenský
poslanec Milan Hodža trval na tom, aby
mohol predložiť svoju verziu udalostí, a žiadal ministra vnútra, aby stiahol
žandárov z dediny a z celej oblasti, aby
prepustil vinných za masaker a postavil
ich pred súd. Počas svojej reči Hodžu
prerušovali maďarskí poslanci a vykri-
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kovali: „Luhár!...Agitátor!.... Vrah!...
Potom mu vzali slovo a o niekoľko minút vyhlásili tento bod za uzavretý z dôvodu neporiadku... Vzápätí dostal slovo
gróf Andrássy, minister vnútra. Zopakoval to, čo bolo v oﬁciálnej správe, ktorú
zrejme mal k dispozícii, a vyhlásil, že
skutočnými vrahmi bili Andrej Hlinka
a Milan Hodža. „Je to poslanec Hodža,
kto zavádza ľudí, vedie ich k tomu, aby
zišli zo správnej cesty“, povedal minister. „Výsledok je potom, že sa stávajú
takéto veci..., a to dokonca i vtedy, keď
sa o ľudí staráme s láskou...“
Predseda vlády Weckerle však plne
chápal, že za takejto situácie sú ohrozené dobré vzťahy s istými zahraničnými
kruhmi, pretože celý batalión jasnozrivých zahraničných a veľmi vplyvných
spisovateľov, intelektuálov a novinárov
na čele s Bjørnstjerne Bjørnsonom podrobne sledoval každý krok represívnej
feudálnej maďarskej vládnej moci, informovali ich systematicky slovenskí a moravskí spisovatelia, publicisti a novinári,
s ktorými už predtým mali nadviazané
kontakty. Teraz už nestačilo vypúšťať
bežné lži, bola potrebná aj hraná nonšalantnosť. Avšak maďarská diplomacia
a politika vždy vysiela dve posolstvá:
jedno vyčačkané, určené pre zahraničie,
a jedno pravdivé pre ľudí v maďarskom
väzení národov, aby mobilizovalo maďarský šovinizmus a potláčalo v Uhorsku každý možný odpor. No táto taktika zrazu prestala fungovať. Roku 1907
to potvrdzovala zahraničná tlač – najmä
po udalostiach v Černovej. Veľmi dobre
známy anglický novinár Henry W. Steed, ktorý pracoval vo Viedni ako dopisovateľ novín Times, sa hneď na začiatku pripojil k Bjørnstjerne Bjørnsonovi,
písal o tom, čo maďarská štátna propaganda hlásala vo svojej vlastnej tlači, porovnával s liberálnymi postojmi, ktoré
prezentovala v zahraničí a dokonca poukazoval na systematickú falzifikáciu
maďarských oficiálnych dokumentov
preložených do angličtiny. Maďarské
oficiálne miesta sa pokúšali odpovedať
na jeho články novými kamuflážami,
avšak Times v jednom zo svojich úvodníkov odpovedalo presnou charakteristikou maďarskej vládnej politiky. Times
napísali: „Táto politika trpí tradičnou
chybou maďarskej informačnej služby:
je si istá, že všetci ľudia okrem nich nič
nevedia a sú hlúpi.“
Pokračovanie v budúcom čísle
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Kultúrne dedičstvo Slovákov
žijúcich v zahraničí a databáza
informácií o tejto problematike
V dňoch 25. až 26. októbra 2007
– koordinovať budovanie elektrozorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich nickej databázy o histórii, jazyku, kulv zahraničí v Bratislave konferenciu za- túre a spôsobe života Slovákov žijúcich
meranú na ochranu kultúrneho dedič- v zahraničí, v ktorej budú sústredené
stva Slovákov žijúcich v zahraničí a in- informácie o fondoch kultúrnych
formačné zdroje k tejto problematike.
a vedeckých inštitúcií na Slovensku,
Hlavným cieľom konferencie bolo vedeckých a špecializovaných inštitúcií
zistiť aktuálny stav spracovania knižni- v zahraničí, ako aj slovenských organičných, archívnych a dokumentačných zácií a inštitúcií vo svete;
fondov ako aj múzejných zbierok, ktoré
sa týkajú histórie, Predsedníctvo konferencie. Foto: USZZ
jazyka, kultúry a spôsobu života Slovákov
žijúcich v zahraničí
a ktoré sa nachádzajú
v kultúrnych a vedeckých inštitúciách na
Slovensku i v cudzine. Získané poznatky
budú využité pri budovaní Databázy informácií o kultúrnom
dedičstve Slovákov žijúcich v zahraničí.
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia
kultúrnych a vedeckých inštitúcií zo
– každoročne žiadať primerané ﬁSlovenska a zástupcovia slovenských nančné prostriedky na záchranu, ochraorganizácií a inštitúcií v zahraničí, kto- nu a prezentáciu kultúrneho dedičstva
ré vlastnia fondy, dokumenty a zbierky Slovákov žijúcich v zahraničí;
týkajúce sa dejín, jazyka, kultúry a spô– sprostredkúvať metodickú pomoc
sobu života slovenských spoločenstiev slovenským spolkom, organizáciám a
v zahraničí. Slovenskú menšinu v Poľ- inštitúciám v zahraničí pri spracúvaní
sku na konferencii zastupoval tajomník ich archívnych, knižničných a dokuredakcie Život Marián Smondek.
mentačných fondov a pri využívaní
Z výsledkov dvojdňového pracov- možností vyplývajúcich z medzinárodného rokovania konferencie vyplynuli ných dohovorov o ochrane kultúrneho
nasledovné závery a odporúčania:
dedičstva;
Úradu pre Slovákov v žijúcich v za– podporovať výskum kultúrneho
hraničí odporúča:
dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí;
– do pripravovanej Koncepcie štátSlovenským spolkom, organizáciám a
nej politiky starostlivosti o Slovákov inštitúciám v zahraničí odporúčame:
žijúcich v zahraničí do roku 2015 za– venovať zvýšenú pozornosť usporiapracovať osobitnú kapitolu týkajúcu sa daniu a ochrane vlastných archívov, knižzáchrany a ochrany kultúrneho dedič- ničných a dokumentačných fondov;
stva Slovákov žijúcich v zahraničí a vy– spracovať pre svoje archívy, knižpracovať ju v spolupráci so Svetovým ničné a dokumentačné fondy prvotnú
združením Slovákov v zahraničí a ďal- evidenciu, ktorá môže byť využitá aj
šími partnermi;
pri budovaní elektronickej databázy;
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– ak spolky nemôžu spracovať svoje archívy, knižničné a dokumentačné fondy vlastnými silami, požiadať
prostredníctvom Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí o pomoc kultúrne
a vedecké inštitúcie na Slovensku;
– ak spolky nemôžu zabezpečiť pre
svoje archívy a dokumentačné fondy
primerané podmienky na ich ochranu,
postúpiť ich ako dlhodobé depozity
do kultúrnych a vedeckých inštitúcií
na Slovensku, alebo vo svojich materských krajinách;
– poskytnúť Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí pre budovanú,
elektronickú databázu informácie o
ich dokumentačných fondoch a zbierkach, ktoré sa nachádzajú v kultúrnych
a vedeckých inštitúciách v ich domovských krajinách;
– spolupracovať
pri výskume histórie,
jazyka, kultúry a spôsobu života s kultúrnymi a vedeckými
inštitúciami zo Slovenska;
– pravidelne poskytovať Slovenskej
národnej
knižnici
v Martine a Univerzitnej knižnici v Bratislave dva výtlačky
z ich knižnej a časopiseckej produkcie.
Predstavitelia a zástupcovia krajanských spolkov a organizácií na záver
svojho rokovania opätovne dávajú do
pozornosti vláde Slovenskej republiky
potrebu vybudovania Múzea zahraničných Slovákov na Slovensku, ktoré by
bolo ﬁnančne a personálne primerane
zabezpečené. Rovnako upriamujú pozornosť vlády Slovenskej republiky aj
na vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva.
Odvolávajúc sa na Deklaráciu NR
SR (zo dňa 6. júla 1999) venovanej
Slovákom v zahraničí účastníci konferencie pripomínajú, že: „Slovensko
a Slovenská republika vždy považovali
a považujú Slovákov v zahraničí za integrálnu národnú súčasť, ich život a dejiny za súčasť slovenských národných
dejín a ich kultúru za súčasť národného
kultúrneho dedičstva“. (ms)

28.

novembra t.r. ožila klubovňa v Jablonke detskou
vravou, maľbami, spevom, radosťou a smiechom.
Všetko, čo sa nám spája s deťmi, si tu našlo svoje miesto. Redakcia Život v spolupráci s Obvodným výborom na Orave
zorganizovala totiž v jablonskej klubovni vernisáž detských
prác pod názvom Farebný svet spišských a oravských detí.
Práce pochádzali z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, ktorú každoročne vyhlasuje redakcia Život. Na výstavu boli
pozvaní predstavitelia všetkých oravských základných škôl
a gymnázií, zástupcovia gminy, ako aj predsedovia všetkých
oravských miestnych skupín.
Výstavu otvorila predsedníčka OV na Orave Genovéva
Prilinská, ktorá v oravskej klubovni privítala tajomníka
gminy Jablonka Andrzeja Woszczeka, maliarku Lýdiu Mšalovú, gen. tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, učiteľov a krajanov, ktorí prišli v tento deň do klubovne. Slovo
prevzal Ľ. Molitoris, ktorý hosťom priblížil históriu a výz-

ktorí navštevujú vyučovanie slovenského jazyka.
Na úvod sa so slovenskou ľudovou piesňou Na
tej našej Oravienke predstavila Anna Prilinská
z Podvlka. Harkabuzania
si pripravili peknú scénku
o tlačení kapusty. Priviezli
si ku tomu aj tradičné náradie – nože, drevený súdok,
poriadne množstvo kapusty, všetky prísady, ktoré ku
tomu treba, aj niekoľko zemiakov, aby sa mladé gazPríhovor Ľ. Molitorisa
dinky nenudili, a samozrej-

Jablonská
klubovňa ožila

Deti z Harkabuza v scénke tlačenie kapusty

nam našej súťaže. Vyzdvihol mladé umelecké talenty, ktoré
pochádzajú z Oravy a Spiša, a bola by veľká škoda, keby
tieto nadané deti svoj talent niekedy v budúcnosti plodne
nevyužili. Hostia však už netrpezlivo čakali, čo sa bude na
vernisáži diať. Vernisáže výstav detských výtvarných prác sú
tým zvláštne, že vždy sa pri nich niečo deje a je veselo. Deti
sa jednoducho nedokážu nudiť a vždy si niečo zaujímavé
vymyslia. Nebolo tomu inak ani teraz. Program otvorenia
výstavy svojím vystúpením obohatili deti z Harkabuza pod
vedením Bohumily Warciakovej a žiaci ZŠ č.2 v Podvlku,
Na výstavu prišlo mnoho krajanov z celej Oravy

me, že nechýbali ani silní mládenci, aby mal tú kapustu kto
krájať. Nuž, bolo že to rečí, pokiaľ sa tí mládenci zabrali do
roboty. Nejako sa im príliš nechcelo. Ale ako bolo, tak bolo,
nikto sa nad nimi nezľutoval. A tí, mládenci málo sily nemali, veď kapusta fŕkala na všetky strany. Potom ju dali do súdka a začali tlačiť. Ako to už v scénke býva, isté veci sa dejú
rýchlejšie ako v skutočnosti, a tak o chvíľu už aj kvašnicu
varili, zemiaky do nej dali, uvarili a aj na stôl dali. Moderné
deti sa však tej kvašnice ani nedotkli a radšej si pizzu objednali. Po vystúpení harkabuzských detí sa predstavila Natália
Bosáková z Podvlka, ktorá nám priblížila v oravskom nárečí,
ako to vyzerá na sviatky so zvieratkami.
Genovéva Prilinská poďakovala všetkým deťom za príjemné spestrenie programu a všetkých hostí pozvala na
prehliadku výstavy a malé občerstvenie. Hosťom sa detské
práce veľmi páčili, pretože vďaka svojej jednoduchosti približujú nenaročným spôsobom ich farebný svet. Príjemnú
atmosféru zavŕšilo krajanské posedenie, z ktorého sa nikomu nechcelo odchádzať domov.
Text a foto: Marián Smondek
O pekné melódie sa postaral Fr. Harkabuz

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

P

ri uzavieraní sviatosti manželstva prisaháme svojej druhej polovičke, že ju neopustíme až do
smrti. V deň sobáša je snom všetkých
mladomanželov dožiť sa šťastne spolu
vnukov a pravnukov. To sa podarilo
manželom Agneši a Jánovi Venitovcom
z Kacvína, ktorí prednedávnom oslávili polstoročie manželstva. Práve s nimi
sme sa dali na kus reči o manželstve,
rodine a krajanskom dianí.
Agneša sa narodila 24. decembra
1938 v rodine Márie (rod. Ratajovej)
a Jána Pivovarčíkovcov. Pochádzala z
mnohodetnej rodiny. Rodičia ich od
najmladších rokov vychovali v slovenskom duchu. Najstarší z jej súrodencov
bol brat Ján. Sestra Helena pracovala
ako učiteľka v škole v Raciborzu a dnes
je už na zaslúženom dôchodku. Ďalší
brat Andrej, žiaľ, už nežije. Druhou
učiteľkou v rodine bola sestra Mária,
ktorá pôsobila v Nedeci. V súčasností je už tiež na zaslúženom dôchodku,
kým súrodenci Anna, Jozef, Cecília a
Agneša sa usadili v rodnej obci, kde
si každý z nich založil vlastnú rodinu
a viedol gazdovstvo.
Agnešini rodičia sa snažili vychovať svoje deti, ako vedeli najlepšie. Od
najmladších rokov ich priúčali práci
na gazdovstve a v domácnosti. Roboty bolo veľa, keďže okrem gazdovstva
vlastnili aj mlyn. Agneša navštevovala slovenskú základnú školu a keď ju
J. Venit s odmenou za činnosť v DPZ
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zrušili v Kacvíne, tak ju dokončila v
Nižných Lapšoch. Do školy chodila
samozrejme pešo cez vršky. Rodičia
kládli dôraz na to, aby deti mali vyučovanie v slovenskom jazyku. Okrem
školských povinností musela sa Agneša starať o svojich mladších súrodencov, pásť kravy a preto jej neostávalo
veľa času na stretnutia s kamarátkami.
Okrem toho rodičia prenajímali izbu
učiteľovi, čím si pomáhali v domácom
rozpočte. Ich snom bolo, aby niektoré

Mladšie deti pomáhali pri menej náročných prácach a tie staršie vo všetkých. – Jedine, kde si mohli deti prizarobiť nejaké groše, - podotýka Ján, - to
bolo sadenie malých stromčekov v lese.
V roku 1953 ho povolali na vojenčinu. A práve na toto obdobie veľmi rád
spomína. V tom čase spoznal aj Agnešu, ktorá sa mu časom páčila viac a
viac. Keď prichádzal z vojenčiny domov, voľné chvíle trávil so svojou budúcou manželkou. Po návrate domov,

VESELO KRÁČAŤ ŽIVOTOM

z ich detí malo ukončenú aspoň strednú školu a tým mohlo pokračovať v
štúdiu. Agneši ako mladej dievčine
zverili do opatery deda, ktorý ovdovel.
- Bolo nás veľa, ale mali sme šikovných
rodičov - podotýka Agneša, - ktorí sa o
nás veľmi dobre starali a my sme sa zasa
od nich naučili ťažkej práci, vzájomnej
pomoci a pochopenia.
Ján sa narodil 2. marca 1933 v
slovenskej uvedomelej rodine Agneše
(rod. Galovičovej) a Martina Venitovcov. Má staršieho brata Vendelína,
ktorý býva v Bratislave a sestru Máriu,
ktorá býva so svojou rodinou v Rabie
Wyżnej. Mal ešte mladšiu sestru Angelu, ale tá zomrela v detskom veku.
Rovnako, ako manželka Agneša, aj
Ján ukončil základnú školu v Kacvíne.
Absolvoval šesť tried a siedma to boli
len skúšky a kurzy. Dávnejšie ľudia
necestovali za prácou, všetci ostávali
na dedinách a gazdovali na svojom.
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naďalej pomáhal svojmu otcovi. Ako
mládenec mal veľmi rád zimné večery,
lebo vtedy chlapci chodili za dievčatami a spolu spievali, tancovali, chodili
sa sánkovať a občas vymysleli aj nejaké
šibalstvo.

Spoločným chodníčkom
30. jún 1957 bol dlho očakávaním
dňom v živote Agneši a Jána, keďže práve vtedy si v rímskokatolíckom
kostole Všetkých Svätých v Kacvíne
povedali svoje Áno. Po sobáši bola svadobná hostina, ako sa patrí. Svadobníci mali čo jesť a piť a k tomu, kto
mal chuť, mohol tancovať do vôle. Po
svadbe mladomanželia bývali štyri roky
u Jánových rodičov, potom ďalšie štyri
roky si prenajímali dom a až napokon
sa nasťahovali do vlastného domu.
Spoločne vychovali päť detí. Syn Andrej je dláždič a býva v Kacvíne, dcéra

Jozeﬁna sa vydala do Falštína. Ďalší
syn Milan je absolventom odboru zahraničný obchod Ekonomickej univerzity v Bratislave a pracuje na Poľskom
konzuláte v Bratislave. Syn Jozef sa vyučil za zverolekára a potom vyštudoval
ten istý odbor ako Milan. Najmladší
syn Marek pracuje v Nemecku aj s Jozefom. Krajania Ján a Agneša sú veľmi
hrdí na svoje deti a tešia sa, že sú šikovní. Manželia Venitovci celý život gazdovali a keď deti vyrástli, Ján odišiel do
práce mimo obce, aby zabezpečil prostriedky na zaplatenie školného deťom.
Je samozrejme, že z obrábania pôdy to
nebolo postačujúce. Pracoval ako tesár
na rôznych stavbách dvadsaťpäť rokov,
najčastejšie pri oprave alebo stavbe
nových kostolov. Počas neprítomnosti
manžela Agneša sa venovala výchove
deti a gazdovstvu spolu s deťmi.
Ján sa angažoval aj do práce v požiarnom zbore. Prednedávnom kacvínsky zbor oslavoval okrúhle výročie
svojho pôsobenia a pri tejto príležitosti
bol aj Ján vyznamenaný za 50. rokov
činnosti v zbore.
Keďže slovenčina je v Jánovej rodine vždy živá, nemohlo byť inak, aby sa
aj on neangažoval do činnosti na krajanskom poli. Dlhé roky bol členom
výboru Miestnej skupiny Spolku a od
90-tych rokov minulého storočia je
jej predsedom. Ako hovorí, krajanské
dianie sa v ich obci trochu oživilo aj
zásluhou Domu slovenskej kultúry.
Vlastné priestory, v ktorých si usporadúvajú schôdze, stretnutia s krajanmi
a iné podujatia, sú istým magnetom
priťahujúcim ľudí. Aj dychovka, ktorá
pôsobí, je radosťou všetkých krajanov.
K úplnému využitiu možností chýba
súbor, ale to záleží na mládeži, ktorá
musí sama prejaviť o to záujem.
Napokon sme sa jubilantom opýtali, aký je ich recept na spoločné 50.
rokov manželstva? Ako svorne povedali, najdôležitejšie je byť usmiatym, veselým a riešiť problémy spoločne. Vždy
je podľa nich čas na tanec a na prácu.
Svojim deťom želajú, aby sa dožili takéhoto pekného jubilea.
My prajeme predsedovi Jánovi a
jeho manželke Agneši ešte veľa pekných
a veselých dní, hodne zdravia a radosti
v rodinnom kruhu.
Text a foto: Dorota Mošová

22.

novembra 2007 navštívil
žiakov Združenej školy
v Podvlku vzácny hosť, ktorého všetci poznajú skôr z televíznej obrazovky alebo z divadla, režisér Andrzej
Wajda s manželkou. V školskej klubovni
ho už netrpezlivo očakávali podvlčianski
žiaci, ktorí ho privítali piesňou Orava,
Orava... V mene celej školy ho privítala
pani riaditeľka Alina Leksandrová. Pán
režisér priblížil deťom v úvodnom slove
svet ﬁlmu a divadla, čo všetko sa spája
z režírovaním ﬁlmu, aký je rozdiel v práci
v príprave divadelnej hry a v príprave ﬁl-

mavý program. Na túto slávnosť si pozvali aj viacerých hostí, o.i. tajomníka gminy
Andrzeja Woszczeka, riaditeľku školskej
správy v gmine Jablonka Máriu Staszkiewiczovú, gen. tajomníka SSP Ľudomíra
Molitorisa, poslancov gminnej rady. Nechýbali ani zástupcovia z partnerskej školy – Gymnázia Martina Hatallu v Trstenej.
Úvodný príhovor patril riaditeľke Aline
Leksandrovej, po nej však prevzali slovo
už žiaci. Začali vo vážnom tóne, pretože
na úvod predniesli niekoľko pekných veršov. Pani riaditeľka odovzdala každému
žiakovi viazanku so znakom tejto školy,

DO TEJ ŠKOLY CHODÍM RÁD...
mu, na čo sa treba sústrediť, čo je najdôležitejšie a pod.
Deti si pripravili na Andrzeja Wajdu aj
niekoľko otázok.
Napr. Beata Stopková sa pýtala, na aký
svoj ﬁlm je najviac hrdý.
Som hrdý na všetky svoje ﬁlmy,
ale spomedzi nich mi niektoré prirástli k srdcu viac ako iné, napr.
Človek z mramoru, Človek zo železa,
Zasľúbená zem alebo Katyň.
J. Lichota sa znovu pýtal, akých
ľudí si pán režisér cení najviac.
Najviac si cením ľudí, ktorí chcú
niečo zmeniť, ktorí nestoja na jednom mieste, ale dokážu využiť svoje
sily a veria, že svoj cieľ dosiahnu.
Aneta Romperdová sa chcela
dozvedieť, či pán režisér má radšej
divadlo alebo ﬁlm.
Keď vchádzam do divadla, ani sa
nepriznávam, že som režisérom ﬁlmov. Divadlo chápem úplne inak ako
ﬁlm. Pri práci v divadle mám úplne
iný kontakt s hercami ako pri nakrúcaní
ﬁlmu, v divadle je tento kontakt omnoho
bližší a živší ako vo ﬁlme
Otázok zo strany detí bolo neúrekom,
niektoré boli aj vyslovené, niektoré nie.
Na záver deti zaspievali ešte niekoľko
pesničiek a urobili si s Andrzejom Wajdom aj spoločnú fotograﬁu. (bb)
***
O niekoľko dní neskôr, 28. novembra, čakala na prvákov gymnázia dôležitá
chvíľa – inaugurácia. Na tento slávnostný
moment sa dlhší čas pripravovala celá
škola. Prváci si zaobstarávali slávnostné
oblečenia a žiaci vyšších ročníkov chystali pre svojich mladších kamarátov zaují-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

a tým ich pasovala na pravdivých gymnazistov. Za nimi však prišli aj podvlčianské bosorky, aby s využitím magických
nápojov ich poriadne pretestovali. Potom
sa všetci zasmiali na zaujímavej humoristickej scéne, ktorú si pripravili žiaci tre-

tieho ročníka. Divadelníci z krajanského
ochotníckeho divadla Ondrejko sa museli poriadne postarať, aby svojím skečom Zo stavby metra v Bratislave mohli
konkurovať mladším kolegom. Nedali sa
však zahanbiť. S krátkym vystúpením sa
predstavili aj hostia z Trstenej, ktorí svojim podvlčianskym kolegom zaspievali
niekoľko slovenských šlágrov od Elánu.
Hostí čakal chutný obed a občerstvenie,
žiaci sa však nenechali rušiť a pokračovali vo svojom programe. Nasledovali rôzne
vedomostné súťaže, do ktorých sa aktívne
zapojili aj hostia zo Slovenska. Celý program vyvrcholil dobrou diskotékou, na ktorej sa deti poriadne vyšantili. (ms)
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Ľ. Molitoris otvára výstavu

Prehliadka výstavy

DETVIANSKE KRÍŽE
8. novembra 2007 bola v priestoroch Slovenskej galérie Spolku Slovákov v Poľsku otvorená nová výstava
s názvom Detvianske kríže – tradičné
motívy interpretované po novom.
Detvianske kríže predstavujú jeden
z charakteristických prvkov vizuálnej
identiﬁkácie Slovenska. Pochádzajú zo
slávnej obce Detva, ktorá je situovaná
pod majestátnou Poľanou. Toto pohorie je v súčasnosti chránenou oblasťou
a zapísanou do zoznamu dedičstva
prírody UNESCO. Poľana je aj známa
svojou mytológiou, ktorá vznikla počas
historickej udalosti – „odchádzania do
hôr“ – ide o ukrývanie sa v horách pred
obliehaním Turkmi. Na tomto nezvyčajnom mieste vznikla aj pýcha Slovenska
– detvianska fujara (okolo 2 m dlhá).
Tento hudobný nástroj je vhodný na
sólovú kontempláciu zvuku. Pred dvoma rokmi bol zapísaný na Listinu svetového dedičstva kultúry UNESCO.
Táto veľmi zaujímavá tematika prilákala na vernisáž veľké množstvo mi-

lovníkov umenia. Ukázalo sa, že Detva
a jej zvláštnosti sú zdrojom inšpirácie
aj pre poľských umelcov. Zhromaždených privítal generálny tajomník Spolku
Ľudomír Molitoris, ktorý zároveň oboznámil milovníkov umenia s tematikou
detvianskych krížov a ich symbolikou.
Priamo o výstave rozprával aj jej autor – fotograf Bogdan Kiwak. Hovoril
o fascinácii bohatými zdobeniami na
krížoch, ako aj farebnosťou. Kiwak je
poľským fotografom žijúcim v blízkosti
poľsko-slovenskej hranice. Jeho fotograﬁe sú digitálne spracované a očarúva práve ich farebná solárna symbolika.
B. Kiwak študoval fotograﬁu vo Vroclavi, pod vedením Natálie LL. Zaujíma ho
klasická fotograﬁa a experimentovanie
s ňou. Svoje práce prezentoval v Nemecku, na Slovensku a v Poľsku. Od
roku 2004 spolupracuje na projekte
Magické Karpaty a realizuje množstvo
multimediálnych akcií v rámci projektov: photo: drone – city mapping project a organická fotograﬁa.

M. Styczyński hra na fujare
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Vystupuje skupina Magické Karpaty
Bogdan Kiwak je aj iniciátorom
a riaditeľom festivalu „Widzi się“, ktorý
je organizovaný v Novom Sączi a v Krakove. Vedie autorské fotograﬁcké kurzy, o. i. otvorenej a organickej dierkovej fotograﬁe. Ako povedal, je častým
hosťom na Slovensku a milovníkom
Vinei a maškŕt slovenskej kuchyne.
Vernisáže sa zúčastnil veľký počet
milovníkov umenia. Medzi nimi boli
o. i. konzul SR v Krakove Marián Baláž,
prof. Jacek Kajtoch s manželkou Annou, predseda Spolku Arménov Adam
Terlecki a ďalší.
Podujatie spestrilo vystúpenie Marka Styczyńskeho, ktorý dokázal očariť
publikom krásnou hrou na detvianskej

Početní milovníci umenia
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fujare. Môžeme sa stretnúť s jej rôznymi druhmi a rozmermi.
Ďalším prekvapením boli práce
Slavomíra Pecucha, umelca a diplomovaného remeselníka z oblasti drotárstva. Krakovskému publiku predstavil
niekoľko svojich prác. Špecializuje sa
v novátorských výtvarných formách
vykonaných tradičnou drotárskou
technikou. Žije a pracuje v Starej Ľubovni na Spiši. Jeho práce sú zarátané
do prúdu určeného ako nový slovenský vzor. S. Pecuch prezentoval svoje
práce vo Francúzsku, Portugalsku,
Španielsku, Fínsku, Belgicku, Česku
a Poľsku. Na Slovensku sa zúčastnil výstavy remesla, ktorá sa konala na Bratislavskom hrade. Drotárstvo je tradičné
slovenské remeslo, ktoré má pôvod
v 18. storočí a jeho rozvoj pripadol
na prelom 19. a 20. storočia. Kolískou
drotárstva bol Spiš a Horné Považie,
odkiaľ slovenskí drotári išli smerom
do európskych krajín a často sa dostavali až do Južnej Ameriky a Ázie. Okrem tradičného drôtovania hlinených
hrncov a iných nádob, drotári vytvárali
tiež misy na ovocie a iné veci.
Po prehliadke výstavy bolo pohostenie a ochutnávky slovenského vína
a špeciálneho bylinkového čaju, ktorí
doniesli autori výstavy. Okrem osvieženia vínom si mali milovníci umenia
príležitosť vypočuť melódie skupiny
Magické Karpaty. Táto skupina využíva ľudovú tradíciu Karpát a novodobé techniky narábania so zvukom
pre tvorbu autorskej vízie súčasnej
hudby Strednej Európy. Pôsobí od
roku 1998. Hlavnými organizátormi
projektu sú Anna Necherová a Marek
Styczyński. Táto skupina sa prezentovala na mnohých festivaloch po celom
svete. Výsledkom jej práce sú aj platne
KM, ktoré sa distribuujú vo viacerých
krajinách a milovníci umenia si ich
mohli kúpiť aj počas tejto vernisáže.
Marek Styczyński od niekoľkých rokov
sa zaoberá popularizovaním vo svete
detvianskej fujary, koncovky a gajdice,
ale aj iných hudobných nástrojov zo
Slovenska a Balkánska. Magické Karpaty spolupracujú na Slovensku s časopisom Hudba, distribuujú umeleckú
hudbu Wegart (Bratislava) počas pravidelných koncertov a iných akcií.

Slovenský jazyk v Krakove
Neraz sme písali o vyučovaní slovenského jazyka na Spiši a Orave.
V tomto príspevku by sme vám radi
priblížili vyučovanie slovenčiny v Krakove. Už niekoľko rokov Spolok organizuje kurz slovenčiny pre záujemcov
nielen z Krakova, ale aj okolia.
Lekcie slovenčiny v tomto roku
prebiehajú, vzhľadom na vysoký záujem, až trikrát za týždeň. S mojimi študentmi sa stretávame vždy o pol šiestej
a jedna lekcia trvá 90 minút. Minulý
rok kurz navštevovalo zo začiatku približne 20 kurzantov, v tomto roku ich
počet stúpol na 30, pričom záujem stále neutícha a dodnes sa záujemci o slovenčinu pýtajú, či by som ich mohla
zaradiť do niektorej zo skupín.
V utorok podvečer sa stretávam so
skupinkou minuloročných začiatkočníkov, dnes už stredne pokročilých.
V stredu a vo štvrtok vediem skupiny
začiatočníkov.
Čo sa týka vekovej hranice, najmladší
student Bartek má 15 rokov a najstarší
študent Richard má viac ako 60 rokov.
Medzi študetmi sú ľudia rôznych profesií,
ako aj študenti rôznych odborov. Zaujímali ma aj dôvody, prečo sa rozhodli učiť
sa slovenčinu. Väčšinou odpovedali, že
chcú spoznať jazyk svojich susedov, pretože často cestujú na Slovensko a chcú sa
dorozumievať v tomto jazyku, prípadne
tam majú priateľov, obchodujú a podnikajú so slovenskými partnermi. Niektorí z mojich študentov sú tiež študentmi
odboru slovakistika, ktorý študujú na
Jagielovskej univerzite v Krakove. Medzi
kurzantami je tiež mnoho milovníkov
slovenskej prírody a kultúry.
Počas vyučovania používame učebnicu a cvičebnicu Slovenčina pre cu...a začiatočníkov

Text a foto:
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

e-mail: zivot@tsp.org.pl

dzincov, ale veľmi často pripravujem
cvičenia podľa vlastného výberu, potrieb a pokročilosti kurzantov. Na stole
je vždy veľa slovenských časopisov, ktoré si kurzanti môžu požičať a prečítať
doma.
Zaujímajú ich mnohé témy – politická situácia na Slovensku, ﬁlmy, hudba, či minulosť Slovákov. Niekoľkokrát
sme sa rozprávali na tému poľsko-slo-

Skupina pokročilých...

venských vyťahov v minulosti. Mnohí
z kurzantov sú pobúrení historickými faktami a nespravodlivosťou voči
Oravcom a Spišiakom. Väčšina z nich
patrí k mladej generácie, ktorá ťažšie
chápe krivdy z minulosti. Vedia však
triezvo zhodnotiť, že ich predkovia sa
v minulosti voči Slovákom zachovali
doslovne kruto.
Z veľkého záujmu o slovenčinu sa
teší aj generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris. Neraz sa spolu zamyslíme nad tým, že deti a mladí ľudia na
Spiši a Orave sa môžu učiť slovenčinu v školách, vo svojej obci, no túto
možnosť nie vždy využívajú. A možno
práve tento jazyk sa im v dospelosti
zíde. Dáva väčšiu šancu nájsť si prácu
na Slovensku, pracovať v oblasti
tlmočníctva, medzinárodného
obchodu, rozvíjať podnikanie
v oblasti agroturistiky. Hoci sa to
nezdá, možností, ako využiť ďalší
zo slovanských jazykov, je veľa.
Záujemcovia o slovenčinu
to vedia, preto sú veľmi usilovní
a učia sa s chuťou. Veď sa sami
dobrovoľne rozhodli navštevovať
kurz slovenčiny, s čím sú veľmi
spokojní.
Text a foto: Lýdia Kováliková
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PORADA ŽIVOTA ‘2007
Príhovor Ľ. Molitorisa

Predsedníctvo porady

O

päť sa rok chýli ku koncu. Pravidelne o takomto čase pomaly začíname hodnotiť uplynulý rok.
Hodnotíme, nakoľko sa nám podarilo splniť plány
a predsavzatia, čo sa nám nepodarilo, akých chýb sme sa dopustili. Prelom rokov je taktiež časom plánovania na budúci
rok. Hľadáme spôsoby, ako vylepšiť našu prácu, kladieme
si nové ciele, ktorých splnenie bude takto o rok hodnotiť.
To je taktiež zámerom porady doručovateľov, dopisovateľov, pracovníkov a spolupracovníkov Života. Tento rok sme
sa stretli v klubovni MS SSP vo Vyšných Lapšoch. Tradične
sa naše stretnutie začalo sv. omšou v kostole sv. Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch, ktorú celebroval krajan vdp. Jozef
Malec z Nedece. Keďže krajanské prostredie veľmi dobré
pozná, jeho slová kázne boli nasmerované priamo do sŕdc
krajanov, ktorým chcel poukázať na dôležitosť prítomnosti Boha v našej krajanskej práci. Liturgické čítania, žalmy
a prosby predniesli peknou slovenčinou dievčatá z Vyšných
Lápš, ktoré navštevujú krúžok slovenčiny v miestnej klubovni pod vedením Doroty Mošovej. Omšové spevy svojou
hrou sprevádzala miestna dychovka, ktorej by sme sa chceli
touto cestou ešte raz poďakovať.
Kroky krajanov viedli z kostola do miestnej klubovne.
Pred klubovňou ich už čakala dychovka, aby im ešte niekoľkými slovenskými pesničkami spríjemnila chvíle pred
poradou. Poradu otvoril predseda MS SSP vo Vyšných Lapšoch Jozef Krišík, ktorý pri tejto príležitosti privítal čelných
predstaviteľov Spolku o.i. čestného predsedu SSP Jána Molitorisa, podpredsedu Spolku Jána Špernogu, generálneho
tajomníka Ľudomíra Molitorisa, predsedov obvodných výborov Genovévu Prilinskú a Františka Mlynarčíka, čestného
predsedu OV na Spiši Františka Kurnáta, všetkých doručoF. Pleva preberá odmenu

V. Bogaczová

vateľov a predsedov v jednotlivých miestnych skupín, ako aj
pracovníkov redakcie.
Po privítaní hostí sa slova ujala šéfredaktorka redakcie
Život Agáta Jendžejčíková, ktorá predstavila novú pracovníčku redakcie Lýdiu Koválikovú, ktorá bude pôsobiť ako
redaktorka na Spiši. Taktiež spomenula, že Spolok zamestnal v klubovni v Jablonke Boženu Bryjovú, ktorá bude o.i.
terénnou pracovníčkou a kontaktnou osobou redakcie Život na Orave.
Neskôr tajomník redakcie Marián Smondek vysvetlil
podrobnosti týkajúce sa predplatného na budúci rok, teda
že cena predplatného na budúci rok sa nemení, formality
spojené s objednávaním časopisu do miestnych skupín sú
také isté ako vlani a na záver krátkeho školenia poprial všetkým doručovateľom veľa šťastia pri zbieraní predplatného
na rok 2008. Po ňom šéfredaktorka zisťovala odhadovaný
počet predplatného na budúci rok. Dúfajme, že počet predplatiteľov vzrastie.
Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie dvoch tradičných súťaží. Súťaž o zlaté pero, ktorú už tradične vyhral
náš dlhoročný dopisovateľ František Paciga z Krempách. Do
radu najaktívnejších prispievateľov sa tento rok taktiež zaradila Brigita Vojtasová z Jurgova a Jerzy M. Bożyk z Krakova.
Týmto by sme chceli našim aktívnym dopisovateľom ešte raz
poďakovať a povzbudiť ich v ďalšej aktívnej činnosti v prospech krajanského časopisu Život. Po vyhodnotení súťaže
dopisovateľov sme vyhodnotili taktiež súťaž doručovateľov.
Najviac predplatného na tento rok získala Alžbeta Klukošovská z Krempách, ktorá vďaka tomu túto súťaž vyhrala. Na
druhom mieste sa umiestnila Jana Majerčáková z Novej Belej
a na treťom Anna Mačičáková z Jurgova. Najaktívnejším doručovateľom na Orave sa tento rok stal Karol Fula z Chyžného. Samozrejme, že žiaden z doručovateľov neodišiel z porady
naprázdno a každý z nich za svoju celoročnú obetavú prácu
získal aspoň symbolickú ﬁnančnú odmenu. Nie je to síce poriadna výplata, ale aspoň takýmto spôsobom sa chceme našim
doručovateľom okrem vrúcnych slov vďaky trochu odvďačiť.
Posledným, ale zároveň najočakávanejším bodom programu bola voľná diskusia. Jednou z jej hlavných tém bola
otázka, akým spôsobom by sa dalo osloviť a nájsť nových čitateľov nášho časopisu. Totiž dlhé roky počet predplatného

klesal a až v posledných rokoch sa ustabilizoval a dokonca
neveľmi vzrástol. Tento jav však nie je len výsledkom práce
redakčného kolektívu za posledných niekoľko rokov, ale aj
obetavých doručovateľov, ktorí každoročne navštevujú domácnosti vo svojich obciach a ponúkajú náš časopis. Za to
im patrí veľká vďaka. Nemôžeme však zaspať na vavrínoch
a musíme sa aj naďalej zamýšľať na propagáciou nášho časopisu. Vdp. Jozef Malec podotkol, že je potrebné mať odvahu
a nebáť sa. Situáciu doručovateľov prirovnal k jednej zo statí
Sv. písma, kde sa spomína vdova, ktorá neustále prosila o pomoc neúprosného sudcu a ktorá nakoniec dosiahla to, o čo
prosila. Podobne by sme sa mali snažiť aj my o to, čo chceme
dosiahnuť. Ján Špernoga poukázal na skutočnosť, že mnohí
z predplatiteľov odchádzajú do zámoria a tam si už časopis
nepredplácajú. Preto istá časť pozornosti by mala byť obrátená aj na nich, aby sme s emigráciou krajanov nestrácali verných čitateľov, ale aby si náš časopis predplácali aj v zámorí.
V krajanskej činnosti by krajania nemali zabúdať na mladšie
generácie, ktorých pomoc bude v ďalších rokov neoceniteľná.
Taktiež podotkol, aby otázka predplatného nebola len záležitosťou doručovateľov Života, ale všetkých krajanov. Spoločnými silami istotne získame viac predplatiteľov. Nakoniec sa
na redaktorov obrátil s otázkou, prečo v posledných číslach
chýba na druhej strane obsah, ktorý je podľa neho dôležitým
zhrnutím a orientačným bodom každého čísla. Túto poznámku podporil aj krajan Jozef Krišík. Po ňom sa ujal slova Ľudomír Molitoris, ktorý v krátkom príhovore priblížil činnosť
Spolku, jeho úspechy a neúspechy či investície. Informoval
krajanov o stavebných prácach na Centre slovenskej kultúry v
Novej Belej, viacerých stavebných úpravách Domu slovenskej
kultúry v Kacvíne, plánovanej oprave klubovne vo Vyšných
Lapšoch, ako aj o snahách kúpy pozemku alebo domu, ktorý
by slúžil ako slovenské kultúrne centrum v Jablonke. Taktiež
informoval o prebiehajúcej oprave redakcie a prisľúbil, že od
budúceho roka bude mať náš časopis o štyri strany viac. Vďaka tomu získa náš časopis ešte viac miesta, na ktorom bude
môcť našich čitateľov informovať o krajanských problémoch.
Podľa Ľ. Molitorisa jednou z možností, ako oživiť krajanské
dianie v jednotlivých obciach, je pravidelné organizovanie
menších podujatí v každej z nich.

F. Kurnat

F. Mlynarčík

Ján Molitoris si pospomínal ešte na prvý výtlačok Života a na neskoršie zmeny, akými počas svojej histórie náš
časopis prešiel. Istú nádej v hľadaní nových predplatiteľov
Života vidí v propagovaní nášho časopisu v rámci rodín,
teda aby naši čitatelia priblížili náš časopis svojim najbližším
a takýmto spôsobom získavali nových čitateľov. František
Kurnát vidí problém krajanskej činnosti v slabej aktivite
jednotlivých miestnych skupín, ktorých členovia sa skoro
vôbec nestretávajú.
Za krajanov z Oravy sa prihovorila Vladislava Bogaczová,
ktorá krajanom pripomenula, že náš Spolok zatiaľ na Orave nevlastní žiaden kultúrny dom alebo klubovňu. Uviedla taktiež,
že k oživeniu krajanskej činnosti na Orave by mohli prispieť
častejšie stretnutia s predstaviteľmi Ústredného výboru. Vďaka
tomu by sa náš Spolok dostal hlbšie o povedomia Oravcov.
Záver diskusie patril hodnoteniu volieb, v ktorých kandidoval na poslanca taktiež gen. tajomník SSP Ľudomír
Molitoris. Krajania sa zamýšľali nad tým, akým spôsobom
by mohol náš kandidát získať viac hlasov, aby naša krajanská
komunita získala zastúpenie aj v najvyššom zákonodarnom
zbore PR. Koniec porady patril chutnému obedu, počas
ktorého si krajania taktiež s chuťou zaspievali a v dobrej nálade sa rozchádzali do svojich domovov.
Text: Marián Smondek. Foto: Lýdia Kováliková

Počas sv. omše

Vyhráva vyšnolapšanská dychovka
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Poviedka na voľnú chvíľu

J

uro Kvasnica vždy hundral, že sa
musí po horách vláčiť, s drevom
pechoriť, v slote i v blate, v snehu
a mraze, len von z domu sa po ťažkej
robote zarážať, a žena si pekne sedí
doma. Raz povedal žene:
„Ej, žena, veru to nie je po pravde
a s kostolným poriadkom, že ja musím deň po dni von z domu ťažké roboty konať a ty ako pečiarka sedíš doma
a celá tvoja robota proti mojej je len
taká hračka-papračka!”
„Už len toľko nehundri,” hovorí
žena, „keď je moja robota proti tvojej len hračka-papračka, zostaň zajtra
doma, opatri dieťa a teľa, zmúť smotanu a napeč chleba, a ja pôjdem s vozom do hory na drevo.”
„Nevídali!” povedá Juro. „Taká robota, akú mi na zajtra nakladáš, bude
pre mňa odpočinok. Dieťa ľahko nachovám, teľa opatrím, smotanu zmútim a chleba napečiem, od toho ešte
nikto mozole nedostal, ani sa pritom
neupachtil, ale ako sa bude tebe ľúbiť
dreva nastínať, na voz naložiť, domov
doviezť a zase doma z voza poskladať,
aby ti voľajak ruky a nohy nedolámalo?”
„No, len sa ty do mňa nestaraj,
povedala so smiechom žena, „zajtra si
teda zameníme robotu, ja budem robiť
chlapskú a ty ženskú, uvidíme, ktorá
bude lepšie spravená!”
Ráno sa žena vystrojila s vozom na
lichve do hory. Vzala si do uzlíka chleba
a kúštik slaniny, priviazala na rebrinu
pílku a sekeru a odišla z dvora. Muž,
keď za ženou bránu zavrel, a že dieťa ešte na kolíske spalo, ľahol si ešte
raz do postele, že však dosť času má na
tú ženskú robotu. Už bolo slnko hodne
vysoko, keď vstal, lebo ho dieťa krikom
zobudilo. Kolísku s dieťaťom pritiahol
ku korytu, trošku ho uchystanou kasičkou nakŕmil, a že teľa v stajni ručalo,
vybehol za ním. Aby od neho mal celý
deň pokoj, vzal ho na ruky, vyniesol
ho na povál a tam ho pri hŕbe otavy
povrázkom priviazal, aby žralo, koľko sa
mu bude chcieť. Zbehol z povaly dolu,
uviazal si popruhami plný mútnik na
chrbát, vysúkal rukávy, jednou nohou
kolísal kolísku a rukami cesto zarábal
v koryte. Ako sa tak kolísaním nohou a
miesením cesta rukami sem a ta metal a
hádzal, až mu pot na čelo vystupoval,
natriasal sa mu aj mútovník na chrbte
a smotana sa pomaly v hrčky masla zrá-

22

žala. Ale vtom sa mu kolíska prekotila,
dieťa vypadlo a prizabilo sa, on naľakaný chcel dieťa zdvihnúť, a ako sa pohol, vypadol mu cez topárku vrchnák
z mútnika a smotana sa mu vyliala do
cesta. On, chtiac v tom pomykove ešte
horšiemu predísť, zavadil o koryto,
prevalil ho a cesto so smotanou sa rozlialo po dlážke.
„Čo si, hriešny človek, počnem?”
nariekal. „Dieťa leží ako mŕtve, ani sa
nehýbe, smotana je vyliata a cesto vykydnuté, čo mi len žena povie, keď sa
vráti? Tak ma nesmie tu nájsť. Len keby

pohrúženie nenahmatal obušok, na
dne, a aby sa nezatopil, musel hlavu
vystrčiť nad vodu, tam sa dobre nadýchať, a zase sa pohrúžiť a obušok
hľadať. Takto musel viac ráz urobiť, a
že mal plnú hlavu starostí o obušok a
oči plné vody, ani sa nedíval na breh,
kde mal šaty zložené. Konečne sa mu
podarilo obušok našmátrať a na breh
vyniesť. Ale tu ho zas nové nešťastie
čakalo, lebo po jeho šatách nebolo
ani znaku.
„Už je to len pravda,” povedá, „že
jedno nešťastie nikdy samo nechodie-

MUŽ V ŽENSKEJ
ROBOTE
napochytre vedel, ako by ju udobril,
keď sa vráti.”
I prišlo mu na myseľ, že jeho
žena veľmi ľúbi smažené ryby. Schytil obušok, odbehol aj dieťa na zemi
rozpľaštené a k sebe prichádzajúce,
smotanu rozliatu a cesto vykydnuté,
zaprel chalupu a utekal vyše dediny k
hlbokej tôni, kde koľko ráz videl veľké ryby plávať. Myslel si, že sa mu podarí daktorú obuškom traﬁť a zabiť.
Tam si pod starou vŕbou na brehu
potoka, nad tou tonou zastal a ticho
striehol, až sa nejaká ryba ukáže. Nečakal dlho, lebo z hlbiny vyplával celý
kŕdeľ hodných rýb a len pomaličky
plávali hore prúdom. Juro namieril
obuškom do tej najväčšej a hodil po
nej, ale ju netraﬁl, ryby sa rozutekali a obušok odpadol na hlboké dno
tone, že ho ani nebolo vidieť.
„Tu máš, čert, kropáč!” zvolal.
„Ešte to mi bolo treba, aby som ani ryby
nedostal, aj o obušok abych prišiel, ako
pes o chvost!”
A že ho nikto nevidí, vyzliekol sa,
uložil šaty a košeľu pri vŕbe a skočil do tone, aby tam na dne nahmatal obušok a vyniesol na breh. Na to
všetko sa mu díval akýsi tulák spoza
hlohového kríčka, a keď Juro skočil
do vody, tulák priskočil k vŕbe, uchytil všetky šaty a hybaj kade ľahšie cez
kroviny do blízkej bučiny, že po ňom
ani smradu nezostalo. Juro na prvé
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va. Čo si počnem bez šiat? Ako sa dostanem domov? Takto, ako som, nemôžem domov ísť, na posmech a na
potupu sveta!”
Ale prebleskla mu šťastná myšlienka, ako sa dostane domov, tak aby na
ňom nebola jedna niť zo šiat, a predsa
nebol nahý ako novonarodené dieťa.
Hneď niže tej hlbokej tôni bolo pramenité miesto, na ktorom sa bujne rozrastal deváseľ, z toho natrhal najväčších
lopúchov, poobkladal sa nimi a z vŕbového prútia nakrútenými húžvami lopúchy okolo seba poobväzoval. Vyzeral v
tomto kroji tak, že ho ani vlastná matka, ani žena nepoznali, ale to predsa
nahradilo šaty.
Takto olopúchovaný zakrádal sa
dolu potokom pomedzi vrbiny k dedine, tam zase poza ploty a poza humná, aby sa ho ľudia nenaľakali alebo za
hastrmana ho nepokladali, obušok nesúc v hrsti, dostal sa šťastne domov.
Ale horkýže šťastne! Lebo sotva vkročil do dvora, videl na násype zabité
teľa, ktoré sa akosi na povale odtrhlo,
dolu zbrčkovalo a tam si väzy zlomilo.
„Ach ja prenešťastný človek!” nariekal Juro. „Čo mi len žena povie, keď sa
vráti?”
Ani to dobre nedopovedal, bolo
počuť za bránou plieskanie biča, a to
už Jurova žena ťahala s fúrou dreva z
hory domov. Vidiac muža lopúším poobväzovaného, zalomila rukami a riekla:

Poviedka na voľnú chvíľu
„Čo si? Kto si?”
„Ach, žena,” zvolal Juro, „čo ma ani
ty nepoznáš?”
„Čo si sa zbláznil?” pýta sa žena.
„Veru, nebol by div, keby som sa
bol dočista zbláznil,” povedá Juro, „a
keby mi ani za paznecht zdravého rozumu nebolo zostalo nad toľkým nešťastím, ktoré ma od rána naháňa. Dieťa je
doráňané, teľa zabité, smotana sa mi

rozliala, cesto sa mi vykydlo, a keď som
ti chcel obuškom v tôni rybu zabiť, akýsi kmín mi ukradol všetky šaty, že som
sa musel do lopúšia zaodieť a tak poza
humná domov dostať.”
Keď žena videla, čo sa všetko porobilo, zalomila rukami a chytro sa chytila
do roboty. Najprv ratovala dieťa, poumývala ho a nakŕmila, utíšila a do kolísky položila. Na šťastie skoro prišlo k

sebe. Juro sa chytro v komore obliekol
a pomáhal žene lopatou cesto a smotanu zo zeme zbierať a dlážku čistiť, teľa
obrobili a kožu dali garbiarovi. Keď si
Juro zaslúženú kapitolu od ženy mlčky
a skrúšene vypočúval a ani slovíčkom
sa vyhovárať neopovážil, potom jej povedal:
„Nikdy viac sa ja na ženskú robotu
chytať nebudem!”

K

ste múdri, povedzte mne vy, ako je to
možno. Lebo ak mi do pozajtrajška nepoviete, dám vás všetkých z krajiny vyhnať,
aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli.”
Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo
ako by to bolo. Každý chcel byť múd-

„No vidíte, tuná je kráľov obraz, sám
mi ho podaroval, vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som prestúpil
kráľov rozkaz. A tak vám čo chcem, vyjaviť môžem.” A vyjavil im hádku.
Tu potom na tretí deň radcovia ľahko
rozprávali s kráľom, keď im chudobný

opal raz jeden chudobný človek
pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť
na tom, že sám kráľ voľakdesi šiel po tej
ceste a opýtal sa chudobného človeka:
„Povedzže mne ty, môj drahý, akú
máš plácu na deň za túto ťažkú robotu?”
„Ha, najjasnejší kráľu, ja mám na deň
tri groše.”
Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho,
ako môže na tých troch grošoch vyžiť.
„Jaj, vaša jasnosť, čoby len vyžiť, to
by ešte bolo ľahko. Ale ja z tých grošov
prvý vraciam, druhý požičiavam a iba na
tom treťom sám žijem.”
Ale tu veru kráľ nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo
by to, ako to mohlo byť. No nevyhútal
nič, len pekne-krásne priznal, že on veru
nerozumie, ako by to mohlo byť, z troch
grošov i vracať i požičiavať i vyžiť.
„Nuž, najjasnejší pane,” povie chudobný človek, „to je takto: Chovám si
otca už starého a nevládneho, tomu vraciam; bo on ma vychoval. Ale chovám i
jedného malého syna; tomu požičiavam,
aby mi vrátil, keď sa ostariem. A na treťom groši aj sám potrebujem žiť.”
„No dobre, keď je tak,” zaradoval sa
kráľ. „Vidíš, môj drahý, ja mám doma
dvanástich radcov a čím väčšiu plácu
dávam, tým väčšmi ponosujú sa mi, že
nemajú z čoho žiť a troviť. Teraz im ja
záhadám túto hádanku, čo si mi ty povedal. Ale ak by prišli k tebe opytovať sa,
nepovedzže im, čo to znamená, pokým
len môj obraz neuvidíš.”
Ako to dopovedal, daroval ešte sedliakovi za hrsť dukátov a odišiel domov.
Len čo došiel, dal zavolať tých dvanástich radcov pred seba:
„Vy,” povedá im, „čo na toľkých peniazoch nemôžete vyžiť. Jesto tu v krajine jeden človek, ktorý má na deň iba tri
groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý
požičiava a iba na tom treťom sám žije
— a predsa statočne vyžije. Teraz, keď

O TROCH GROŠ̌OCH
rejší a ono za rozumom prostého človeka žiaden pohodiť nemohol. Minul deň,
míňal sa i druhý. Na tretie ráno mali už
postaviť sa pred kráľa a ešte nevedeli tej
veci ani vývod ani rozvod. Naveľa, naveľa voľakto im pošepol, kde by vyhľadali toho chudobného človeka, že im ten
najskôr spod závozu pomôže. I vyhľadali ho a dostavili sa hneď všetci k nemu.
Prosbou, hrozbou, zle-nedobre dotierali
doňho, aby im povedal, ako je to s tými
troma grošmi. Ale on veru nezľakol sa
ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz, a že
iba ešte ak by mu kráľov obraz ukázali,
tak by mohla byť z tej raži múka.
„Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov
obraz ukážeme,” hovorili títo, veď kráľ
na naše slovo k tebe nepríde a ty ani tak
nesmieš pred neho?! Len daj sa voľajako
ináč nakriatnuť na tú rozpoveď.”
„A už keď ani to neviete, tak z tej
múky chleba nenapečieme!”
Pokúsili sa aj o to ostatné: Nasľubovali mu hory, doly. Navláčili mu veľa
peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú vec len
rozpovedal. Ale on nič! Iba keď už peniaze naozaj na hŕbu nosili a on už dosť
navysmieval sa im, že takí múdri páni
nevedia si porady, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval, a riekol:

e-mail: zivot@tsp.org.pl

človek svojho rozumu požičal. Ale aj
kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci, lebo
dal zavolať toho chudobného človeka a
opýtal sa ho:
„Povedzže mne ty, ako je to, že si
ty ináč statočný človek, a teraz predsa
previnil si sa proti môjmu kráľovskému
rozkazu ?”
„Neprevinil som sa, najjasnejší kráľu, lebo som mlčal ako kameň, kým som
neuvidel váš spravodlivý obraz. Tu ho
mám ešte aj teraz, sami ste mi ho darovali,” a vytiahol dukát s kráľovým obrazom a rozpovedal mu príhodu s tými
dvanástimi, i ako hrozili a prosili, i nadarúvali sa mu, i ako on navysmieval sa
im.
„No,” povedal na to kráľ, „keď si ty
taký múdry, že ty viac rozumu máš ako
moji dvanásti radcovia, nebudeš ty viac
priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán
v mojom dvore prebývať a vedľa mňa v
rade zasadať.”
„A vy?” to zas k tým radcom hovoril. „Či sa nehanbíte? Čože, akože teraz s
vami? Vám nielenže platy nepovýšim, ale
vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte!”
Neprišli tí viacej kráľa o plácu unúvať.
Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty, Bratislava 1980
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Spolupráca medzi policajtmi.
Krajskí policajní riaditelia v Prešove, Žiline a vojvodskí velitelia polície
v Katoviciach, Krakove a Rzeszowe
podpísali koncom októbra v Prešove
protokol o hlbšej spolupráci, najmä
v oblasti výmeny informácií a materiálov v prihraničných krajoch Slovenska
a Poľska. Protokol je dodatkom k bilaterálnej zmluve o spolupráci v boji
proti trestnej činnosti a spolupráci na
prihraničných územiach podpísanej
23. marca 2004 vo Varšave. Výsledkom by mali byť spoločné projekty
v oblasti prevencie trestnej činnosti,
projekty s využitím eurofondov. Protokol tiež pojednáva o spoločnom
postupe v prípade krízových udalostí
v dôsledku živelných pohrôm a technických havárií.
* * *

Valné zhromaždenie MS. V dňoch
16. – 17. novembra sa v Dome odborov
v Martine konalo Valné zhromaždenie
Matice slovenskej, ktorého sa zúčastni-

11. KNIŽNÝ
VEĽTRH
V KRAKOVE
V dňoch 25.–28. októbra 2007 sa
uskutočnil 11. knižný veľtrh v Krakove,
ktorého sa zúčastnilo 438 vydavateľstiev z Poľska a zo zahraničia. V rámci
veľtrhu sa konali semináre, prednášky
a dielne. Pre priaznivcov kníh to bola
príležitosť stretnúť sa s niektorými domácimi a zahraničnými autormi.

lo vyše 340 delegátov. Zhromaždenie
prišli pozdraviť predseda vlády SR Róbert Fico, vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič, predseda Slovenskej
národnej strany Ján Slota, člen prezídia
Matice slovenskej Július Binder a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.
Členovia Valného zhromaždenia za
predsedu opäť zvolili na ďalšie tri roky
Jozefa Markuša. Predsedom Dozorného výboru sa stal Jozef Lukáč.
* * *

Prezidentská návšteva. Na oﬁciálnu návštevu Slovenskej republiky pricestoval v dňoch 20. – 21. novembra
prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev. Vzájomné rokovania sa týkali
najmä ekonomickej a obchodnej spolupráce, ale tiež podpory kandidatúry
Kazachstanu na predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe v roku 2009. Z obchodného
hľadiska je Kazachstan pre Slovensko
zaujímavý pre zdroje energetických surovín (ropa a zemný plyn).
Na trhoch sa prezentoval aj náš
Spolok, ktorý sa venuje vydavateľskej
činnosti. V našom stánku sme ponúkali verejnosti knihy spojené tematicky so Spolkom, ale aj knihy, ktoré
sme vydali pre súkromných objednávateľov. Naše vydavateľstvo patrí na
krakovskom trhu k najväčším vydavateľom básnických zbierok a poézie
mladých autorov. Svojou niekoľkoročnou činnosťou robí dobré meno
Spolku v Krakove. Najväčšiemu záujmu sa tešila nedávno vydaná kniha J.
Łątki Hrdina našich čias? – o spornej
postave J. Kurasia „Ognia“. O tejto
knihe sa mohli záujemcovia priamo
porozprávať a polemizovať s jej autorom, ktorý bol hosťom nášho stánku. Svoje knihy podpisoval aj prof.
J. Trzebiatowski a autori básnických
zbierok, ktoré vydalo vydavateľstvo
Spolku.
Trhy priniesli veľa nových skúsenosti. Zároveň sa naša edičná činnosť
dostala do povedomia nielen viacerých vydavateľov, ale aj návštevníkov
trhoch. (aj)
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* * *

Literárna súťaž na Spiši. Tridsiaty
druhý ročník Literárneho Kežmarku sa
uskutočnil v dňoch 22. – 23. novembra. Venovaný bol študentským spolkom, ktoré fungovali na kežmarskom
lýceu. V tejto súvislosti bola odhalená
pamätná tabuľa študentského spolku
MOR HO! a významným srbským
študentom lýcea. Prijatie účastníkov
primátorom mesta bolo spojené s prehliadkou lyceálnej knižnice. Samotné
vyhodnotenie s kultúrnym programom
sa uskutočnilo v novom Gréckokatolíckom chráme.
* * *

Výmena ministrov. Koncom novembra bol z postu ministra pôdohospodárstva odvolaný Miroslav Jureňa,
ktorý v tejto funkcii pôsobil od roku
2006. Novou ministerkou sa stala
Zdenka Kramplová. (mm)

DIPLOM
V RUKÁCH VÍŤAZA
Súťaž o zlaté pero pravidelne vyhlasuje redakcia nášho krajanského časopisu Život. Zúčastňujú sa jej dopisovatelia - krajania, ktorí svojími článkami
obohacujú tento časopis. Každý z nich
si zaslúži našu úctu
a gratulácie.
Dňa 16. novembra 2007 bol
diplom v Súťaži
o zlaté pero doručený do rúk niekoľkonásobného víťaza
– Františka Pacigu
z Krempách. Pán
František už dlhé
roky prispieva svojimi článkami do Života a ako som sa dozvedela, zvelaďuje
aj internetovú stránku obce a propaguje všetku krásu Krempách, podieľa sa
na vydávaní kalendárov či pohľadníc
s fotograﬁami obce a na jeho stole leží
aj čerstvo napísaná kronika obce Krempachy – “Zlatá kronika“, ktorá čaká na
svoju publikáciu. Je veľmi pekné, ak sa
niekto zaujíma o históriu svojho rodiska a váži si prírodu, okolie a miesto, kde
sa narodil. Ešte raz blahoželáme! (lk)

50. výročie jediného
gymnázia v Zamagurí
V posledné septembrové dni tohto
roku oslávila jediná stredná škola v Zamagurí významné výročie. V súčasnosti
je ňou gymnázium v Spišskej Starej Vsi s
8-ročným a 4-ročným štúdiom. Okrem
súčasných študentov prišli na oslavu aj
absolventi gymnázia z rôznych kútov
Slovenska, ba dokonca aj zo zahraničia.
Nechýbali ani riaditelia stredných škôl
z okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa,
poslanci miestnych samospráv, ale aj
Národnej rady SR, zástupcovia okresu
Kežmarok a Prešovského samosprávneho kraja či predstavitelia z odboru školstva a vedy. Na oslavu prišiel aj minister
školstva Ján Mikolaj.
Prípravy a priebeh osláv, ako aj históriu a dnešnú situáciu školy, zhodnotila riaditeľka gymnázia Daniela Žabková nasledovne: - Príprave osláv sme
venovali veľa času a vynaložili sme veľa
snahy, aby sme naozaj dôstojne oslávili
toto výročie. Na základe kladných ohlasov
usudzujeme, že sa nám to podarilo, veď to
bola akási kultúrno-spoločenská udalosť
Zamaguria. Práve tým, že je to jediná
stredná škola v Zamagurí. Umocnila ju
aj účasť ministra školstva. Boli sme veľmi
radi, že pán minister školstva prijal naše
pozvanie. Veď napriek pracovnej vyťaženosti sa mu podarilo nájsť si pre nás čas,
pobudnúť medzi nami. Zorganizovali
sme s ním besedu, ktorá oslovila najmä

máme aj jednu skupinu ruského jazyka.
Veľký prevrat spôsobil orientáciu na anglický a nemecký jazyk. Záujem o nemčinu je kvôli nemeckej kolonizácii v tomto
kraji a niekdajší záujem turistov z NDR o
Pieniny a o angličtinu ako niekdajší opak
spoločenskej orientácie. S tým máme problém. Angličtinári idú radšej robiť prekladateľov na lepšie platené miesta, ako učiť.
Čo sa týka počtu žiakov, Zamagurie nie je
až taká veľká oblasť, aby bol dostatok detí.

pedagógov, ale tiež prítomných poslancov
a starostov zamagurských obcí. Čo sa týka
hodnotenia našej školy, spomeniem jedno,
ktoré odznelo práve na tejto neformálnej
besede s ministrom školstva. Na besede bol
prítomný pán prof. František Trebuňa, tunajší rodák, ktorý pôsobí na Strojníckej fakulte v Košiciach a ktorý Budova starovského gymnázia
vysoko vyzdvihol úroveň našej školy.
Hovoril, že keď si na fakulte robili
rebríček študentov podľa škôl, ktorí
u nich študovali, študenti staroveského gymnázia sa vždy umiestnili
na čelných miestach v porovnaní
s ďalšími piatimi strednými školami. Myslím si, že je to dobrá vizitka
50-ročnej histórie. Deti, ktoré odtiaľto odchádzajú, vyrástli v skromných podmienkach, a preto si o to
viac vážia skutočnosť, že sa dostali
na vysokú školu. Takéto hodnotenie sa nám Spišská Stará Ves bola kedysi pomerne veľveľmi dobre počúva a o to viac zaväzuje kým okresom, do ktorého patrilo taktiež
náš mladý a tvorivý pedagogický kolektív. 14 dedín súčasného Poľska. Zo severnéMyslím, že to bolo vidieť aj pri príprave ho Spiša chodili deti do stredných škôl v
týchto osláv. V rámci pedagogickej činnosti Kežmarku, Levoči a iných miest. V týchto
sa zapájame do rôznych projektov, pretože dedinách nastala však veľká polonizácia,
chceme, aby sme sa dostávali do povedomia napriek tomu v rodinách, kde sa zachoval
širšej verejnosti aj mimo Zamaguria, v rám- silný koreň slovenskosti, by možno privíci kraja, Slovenska, ale aj v zahraničí.
tali, aby ich deti študovali na Slovensku.
Naše osemročné gymnázium je zame- Radi by sme privítali študentov z tejto
rané na ekológiu a cudzie jazyky. Máme oblasti. Všetkých by nás len tešilo, keby sa
plne kvaliﬁkovaných učiteľov nemeckého Slováci na poľskej strane držali slovenskosjazyka, učiteľov francúzskeho jazyka, a ti a aby sa k nej hrdo hlásili. Deti z takýchto rodín majú možnosť študovať na
Slovensku. Mnohí z nich študovali u nás.
Verím, že všetci našli uplatnenie. Aj keď
je v Poľsku štúdium na strednej škole o
rok kratšie, študovať na strednej škole na
Slovensku sa vyplatí. My môžeme vytvoriť
maximálne vhodné podmienky v internáte za pomoci štátnych príspevkov, ale aj pri
dennej dochádzke z blízkych obcí zvláštnymi autobusmi. Všetko sa dá vyriešiť, len
treba chcieť.
Želaním všetkých pedagógov i mesta
je, aby škola naďalej prekvitala, tak ako
uplynulých 50 rokov, aby škola mala vždy
dostatok študentov, ktorí po skončení môžu
robiť dobré meno aj mimo Zamaguria.
Robili ho doteraz, robia ho aj dnes a verím, že ho budú robiť aj v budúcnosti.
Text a foto: Ján Kubáň

Žiaci gymnázia na výlete vo Francúzsku

e-mail: zivot@tsp.org.pl

25

Čitatelia – redakcia

KONFERENCIA
VISEGRAD – TERRA
INTERCULTURALIS
Organizačný výbor medzinárodnej
konferencie Visegrad – Terra Interculturalis vydal v pondelok 29. októbra, vyhlásenie z konferencie Visegrad
– Terra Interculturalis, ktorá sa konala
v dňoch 26.-28. októbra t.r. v kaštieli
v Budmericiach. Tlači ho poskytol koordinátor projektu Vladimír Skalský,
predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a súčasne predstaviteľ
Slovensko-českého klubu so sídlom v
Prahe. Práve tento klub realizuje spolu s partnermi z ostatných krajín a s
podporou Medzinárodného visegrádskeho fondu celý projekt, venovaný
vzájomným národnostným menšinám v krajinách V4 a na Ukrajine.
Na čele organizačného výboru stojí veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek, na
konferencii sa zúčastnili aj veľvyslanec
Maďarskej republiky na Slovensku Antal Heizer, Chargé d’aﬀaires poľského
veľvyslanectva v Bratislave Bogdan Wrzochalski, zaznel aj príhovor podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a na
diskusii sa zúčastnilo množstvo predstaviteľov menšín vrátane poslankyne
za Stranu maďarskej koalície Ágnes
Biró, predsedu Svetového združenia
Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského, predsedu Celoštátnej slovenskej
samosprávy v Maďarsku Jána Fuzika,
predsedu Asociácie národnostných
menšín v Českej republike Petra Liptáka, predsedu Csemadoku Bélu Hrubika či predsedníčky Slovensko-českého
klubu Nade Vokušovej. Riaditeľ Lite-

ONDREJKO
NA SLOVENSKU
V tomto roku členovia krajanského ochotníckeho divadelného súboru
Ondrejko z Podvlka vystúpili na slovenskej pôde s humornými scénkami
trikrát. Na Slovensko ich na rôzne
podujatia pozvalo Oravské osvetové
stredisko v Dolnom Kubíne. Výjazdy
divadelného súboru zhodnotila vedúca
divadielka Ondrejko Genovéva Prilinská: - Sme veľmi vďační za pozvanie a zo
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rárneho informačného centra v Bratislave Alexander Halvoník predstavil
aj novú literárnu antológiu krajín V4.
Na konferencii sa zúčastnil aj zástupca poľskej menšiny v Česku Grzegorz
Gąsior a zástupca slovenskej menšiny v
Poľsku Marián Smondek s manželkou.
Hlavnou témou rozhovorov bolo ﬁnancovanie národnostných menších
domovským, ako aj materinským štátom. Účastníci sa zhodli na tom, že
národnostné menšiny predstavujú
obohatenie kultúry krajín, v ktorých
žijú, ako aj krajín svojho pôvodu. Upozornili na skutočnosť, že za hranicami
svojej vlasti žije tretina maďarského i
slovenského národa, štvrtina poľského
a šestina českého. Vyjadrili prevažne
dobré skúsenosti s aplikáciou medzinárodných noriem ako Rámcových dohovorov Rady Európy o ochrane práv
národnostných menšín či Európskej
charty regionálnych alebo menšinových jazykov, súčasne však kritizovali,
že grantový systém Európskej únie je
postavený tak, že dostatočne nepodpo-

ruje aktivity vnútorných a vonkajších
národnostných menšín, drobnú prácu
ich združení, namiesto toho sa sústreďuje na malý počet veľkých projektov,
organizovaných často samoúčelne agentúrami, vytvorenými iba s cieľom čerpania týchto prostriedkov. Konferencia
podporila úsilie organizácie Európania
vo svete (Europeans Throughout the
Europe – ETTW) dosiahnuť vytvorenie
samostatnej politiky EÚ voči príbuzenským menšinám v iných krajinách EÚ
či v tretích krajinách, teda inde vo svete,
a to vrátane vytvorenia nového grantového programu. Na úrovni jednotlivých
krajín účastníci konferencie odporúčajú
posilniť možnosť menšín podieľať sa v
súlade s obsahom Rámcového dohovoru o ochrane práv národnostných menšín na riešení otázok, ktoré sa ich týkajú.
Odporúčajú tiež zvážiť možnosť pomáhať nielen ﬁnančne, ale aj metodicky
národnostným menšinám prostredníctvom inštitúcií, ako sú štátom zriadené
menšinové agentúry a osvetové centrá.
(ms)

srdca ďakujeme, Máme radosť z toho, že
môžeme svojimi vystúpeniami aspoň na
chvíľu rozveseliť divákov, po vystúpeniach sa stretnúť si známymi, porozprávať sa s nimi a vymeniť si skúsenosti. Je
to pre nás veľmi dôležité, lebo vždy sa dozvieme niečo nové, niečo, čo sa nám hodí
a čo môžeme využiť pri ďalších divadelných nácvikoch. Rôzne kultúrne podujatia sa na Orave konajú po celý rok. Sú
pre nás prínosom nielen preto, že na nich
vystupujeme, ale aj preto, že pri tejto príležitosti spoznávame mnohých ľudových
umelcov, mnoho ľudových zvykov a pies-

ní, ktoré sme doteraz nepoznali, alebo
poznali v inej forme. Môžeme si vypočuť
gajdošov, obdivovať obrazy ľudových maliarov a pripomenúť si predchádzajúce
ročníky podujatí zo starých fotograﬁí.
Oravské osvetové stredisko považuje činnosť v oblasti ľudovej kultúry za svoju
prioritu. Svedčí o tom veľké množstvo
prehliadok, na ktorých vládne nebývala
atmosféra. Vidieť, že účastníci sa živo
zaujímajú o to, čo robia. Aj my sme mali
príležitosť zažiť túto milú atmosféru
a nadviazať mnohé vzácne priateľstvá.
Genovéva Prilinská
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Žiaci z Podvlka
v redakcii Život
V piatok 23. novembra 2007 do nášej redakcie zavítala milá návšteva, skupina približne 40 žiakov z gymnázia
v Podvlku spolu s riaditeľkou Alinou
Lexandrovou, učiteľkami Grażynou Kozakovou a Barbarou Zgamovou. Cieľom
ich exkurzie bolo oboznámiť sa s celým
výrobným procesom, v priebehu ktorého
vzniká časopis Život. Exkurziu otvoril generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, ktorý všetkých privítal a priblížil
nám históriu časopisu Život. Mnohým
žiakom sa nechcelo veriť, že Život odoberajú naši krajania už skoro 50 rokov.
Neskôr tajomník redakcie Marián Smondek všetkým zhromaždeným porozprával o vzájomnej koordináciu redakčného

SPOMIENKA
NA PROF. JANA
GROCHOWSKEHO
Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, umom a prácou.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že prof. Jan Grochowski
čestne život svoj dožil.
Nech jeho telo
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho stále živá.
17. októbra 2007 zomrel v Krakove vo veku 77 rokov priateľ Slovákov
- prof. dr hab. Jan Grochowski.
Prof. Jan Grochowski sa narodil
v Przemyśli a tam aj dosiahol základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite sa rozhodol pre štúdium na Lekárskej fakulte Jagelovskej univerzity
v Krakove. Po jej absolvovaní sa stal
pracovníkom Univerzitnej nemocnice v Krakove a začal sa špecializovať
v odbore chirurgia. Mal svoju predstavu o tom, akoby sa dalo zavadzať
modernizácie do čiastkovej disciplíny, akou je detská chirurgia. A celú
svoju pozornosť a nadanie venoval
týmto najmenším pacientom. Profesor je zakladateľom krakovskej školy
detskej chirurgie a v tomto odbore

kolektívu a o tom, ako vlastne vznikajú
články. Po týchto slovách sa deti po skupinkách presúvali do priestorov tlačiarne,

kde ich Ľ. Molitoris oboznámil s tým, ako
fungujú tlačiarenské stroje a čo všetko je
potrebné, aby sme napokon v ruke držali hotový časopis. Na záver každý dostal
balíček s knižkou, ktorá im navždy bude
pripomínať exkurziu v redakcii časopisu
Život. (lk)

vyškolil mnohých odborníkov, ktorí
sú pokračovateľmi jeho snáh. Bol zakladateľom a dlhoročným riaditeľom
Ústavu pediatrie a Detskej univerzitnej nemocnice v Krakove, vedúcim
Katedry detskej chirurgie a vedúcim
Kliniky detskej chirurgie Lekárskej fakulty UJ v rokoch 1966 – 2000. Z jeho iniciatívy vznikli viaceré špeciálne
oddelenia v rámci detskej chirurgie.
Pod jeho vedením Detská univerzitná
nemocnica v Krakove dosiahla veľké
úspechy a previedla prvé komplikované operácie. Získala výbornú úroveň
a spolupracuje s viacerými uznávanými odborníkmi z celého sveta. Prof.
Grochowski nadviazal spoluprácu
s poprednými americkými strediskami, vďaka čomu sa lekári a sestričky
zúčastňovali rôznych školení, čo prispievalo k zvýšeniu kvality nesenej pomoci.
Profesor bol múdrym a skúseným
človekom, ktorý svoje skúsenosti odovzdával mladším generáciám lekárov.
Aj po odchode do dôchodku sa naďalej
živo zaujímal o svoje bývalé pracovisko
a ľudí, s ktorými dlhé roky spolupracoval. V posledných rokoch pôsobil aj
na Krakovskej vysokej škole J. Frycza
Modrzewskieho.
Popri kvaliﬁkáčnom raste si vždy
našiel čas na svoje záľuby, ktorými bolo
pozorovanie prírody v jej prirodzenom

prostredí, najmä rôzne druhy vtáctva, ľudová kultúra, folklór, včelárstvo
a vlastnil taktiež bohatú zbierku sov.
Jeho druhým domovom sa na vyše
36 rokov stal Spiš a zvlášť Nová Belá.
Práve tam sa stretol so slovenskou
kultúrou a dostal sa do kontaktu so
Spolkom Slovákov v Poľsku. Vážil si
ľudí, ktorí sa otvorene hlásili k svojej
národnosti, aj keď im to občas sťažovalo život. Prof. Jan Grochowski a jeho rodina rýchlo zapadli do obecnej
spoločnosti a všetci ich považovali za
svojich. Veľké priateľstvo sa nadviazalo medzi rodinou Michala Kalatu
a profesorom. Spojila ich spoločná
záľuba – včelárstvo. Spoločné večerné
besedy na rôzne témy spojili osudy
profesora s viacerými krajanmi, o. i.
Jozefom Bryjom, Františkom Chalupkom a Františkom Bednarčíkom.
Preto aj na pohrebe zosnulého prof.

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Čitatelia – redakcia
J. Grochowskeho nemohli chýbať
Beľania, ale i ostatní Spišiaci. Za Beľanov sa so zosnulým rozlúčila predsedníčka MS SSP v Novej Belej Jana
Majerčáková, ktorej príhovor vytisol
slzy z očí prítomných. Spomínala
profesora ako nezištného človeka,
ktorý niesol pomoc aj obyvateľom

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 24. októbra 2007 zomrela
v Nedeci vo veku 66 rokov krajanka

tejto obce, ale aj celého okolia. Vďaka nemu viaceré deti, ale i dospelí sú
dnes zdraví a môžu sa tešiť zo života. Ľudia ho mali radi, lebo sa vedel
s každým pozhovárať, vypočul si ich
problémy a poradil. Zúčastňoval sa aj
viacerých kultúrnych podujatí organizovaných v obci, keďže sa zaujímal

Dňa 4. augusta 2007 zomrela vo
Vyšných
Lapšoch vo veku 67 rokov
Dňa 21. septembra 2007 zomrela
krajanka
v Nižných Lapšoch vo veku 91 rokov
krajanka
* * *

GENOVÉVA SVÄTÁ

JULIA BUTASOVÁ

(rod. Tomašová)

Zosnulá bola vernou čitateľkou
Života. Vychovala troch synov a tri
dcéry. Odišla od nás dobrá krajanka,
starostlivá matka, babička a prababička. Nech odpočíva v pokoji!

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou časopisu Život a členkou Spolku. Odišla od nás vzorná krajanka,
starostlivá matka, babička a sestra.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci
* * *

Dňa 17. októbra 2007 zomrela
v Zlatých Moravciach na Slovensku
vo veku 87 rokov učiteľka slovenčiny

EUGÉNIA SOPKOVÁ
Zosnulá v 50-tých rokoch minulého storočia pôsobila na Slovenskej
základnej škole v Novej Belej. Vedela odovzdať žiakom svoje vedomosti,
ale aj mimo vyučovania im venovala
veľa pozornosti. Napr. nacvičovala
s nimi slovenské divadelné hry, na
ktoré si mnohí z nich pamätajú dodnes. Aj po svojom odchode naspäť
na Slovensko udržiavala kontakt so
svojimi bývalými žiakmi a dokonca neraz ich aj navštívila. Odišla od
nás dobrá učiteľka, veselá, ochotná
a dobrosrdečná osoba. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
Krstná dcéra s rodinou
a MS SSP v Novej Belej
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o spišský folklór. Nech v našej pamäti ostane navždy ako usmiaty, dobrosrdečný a veselý človek.
Zanechal po sebe smútiacu manželku, dve deti a vnukov. Všetci, ktorí ste
ho poznali, venujte mu modlitbu a tichú spomienku.
AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

ALŽBETA PAVLICOVÁ

***
Zosnulá bola členkou MS SpolDňa 7. októbra 2007 zomrel ku a dlhoročnou čitateľkou časopisu
v Nižných Lapšoch vo veku 74 rokov Život. Odišla od nás dobrá krajanka,
krajan
starostlivá manželka, svokra a babičJOZEF KARKOŠKA ka. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
Zosnulý bol verným čitateľom
úprimnú sústrasť.
Života. Odišiel od nás dobrý krajan,
MS SSP vo Vyšných Lapšoch
starostlivý manžel, otec a dedko.
Nech odpočíva v pokoji!
***
Dňa
3.
decembra
2007 zomrel v
***
Podsklí
vo
veku
88
rokov
krajan
Dňa 17. októbra 2007 nás v Niž-

ných Lapšoch vo veku 75 rokov navždy opustil krajan

JÁN KUBACKA

JÁN MAJERČÁK

Zosnulý bol členom MS Spolku a
a zároveň verným čitateľom časopisu
Život. Odišiel od nás dobrý krajan,
starostlivý otec a dedko. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nižných Lapšoch
***

December 2007

Zosnulý patril medzi dlhoročných
členov miestnej skupiny SSP a rád si
zalistoval aj v našom časopise Život.
Vo svojej mladosti prežil ako vojak
Slovenskej armády útrapy východného frontu druhej svetovej vojny. Nikdy nezanevrel na Slovensko a vždy sa
živo zaujímal o dianie vo svojej dávnej vlasti. 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 DECEMBER
Záhradkári
Už prišla zima a naše záhrady sú zasypané snehom. Teraz sa
môžeme zamerať na poriadky v priestoroch, kde si odkladáme
náradie. Poprezeráme si, v akom stave je naše náradie, hodiace
sa odložíme, pokazené, pokiaľ je to možné, opravíme a zničené vyhodíme. Zároveň náradie ako motyky, rýle, kovové hrable
a pod. očistíme, zbavíme hrdze a konzervujeme olejom. Je to
skôr mesiac oddychu a prípravy na budúcu sezónu. Môžeme si
čítať odbornú literatúru venovanú záhradkárstvu.

Ovocinári
Pre ovocinára - záhradkára ani tento mesiac nie je obdobím
nečinnosti. Za bezmrazého počasia môžeme ešte dokončiť niektoré práce, ako kopanie jám pre jarné sadenie, ošetrenie kompostoviska, rez vrúbľov a koncom mesiaca aj zimné postreky
ovocných stromov. Vrúble režeme najprv z kôstkovín, z jadrovín až v druhej polovici mesiaca. Označíme ich menovkou
a uchovávame stojato v primerane chladných miestnostiach vo
vlhkom piesku, najlepšie v debničkách. Ovocie je uskladnené
a občas ho treba poprezerať a pokazené odstrániť.

ZBIERAME BYLINY
V tomto čísle si všimneme ďalšiu liečivú bylinu – pečeňovník trojlaločný (lat. Hapatica nobilis
Mill, poľ. przylaszczka pospolita).
Je to trváca bylina s krátkou stonkou, ktorú až
do výšky 5-15 cm prerastajú listy na dlhých stopkách s trojlaločnou celistvookrajovou čepeľou
a s mäkko chlpatým rubom. Stonky sa podobajú
na stopky koncových kvetov. Tesne pod kvetom
majú trojpočetný praslen celistvookrajových, vajcovitých listov – listeňov, ktoré nahrádzajú a pripomínajú kalich. Kvety sú obojpohlavné, pravidelné, majú ﬁalové, ružové alebo biele okvetie
zo štyroch až desiatich lístkov, mnoho tyčiniek
a piestikov na široko kužeľovitom lôžku. Plodmi
sú mechúriky.
Rastlina žije bežne v tienistých listnatých lesoch a patrí k našim prvým jarným kvetom. Zber
vňate a listov sa robí koncom kvitnutia (apríl – máj
– jún). Sušia sa rozprestreté v tenkých vrstvách
prirodzeným alebo nevysokým umelým teplom.
Sušením mierne zhnednú. Homeopatia si vyžaduje dokonale vyvinuté a čerstvé listy, ktoré boli
nazbierané v máji až v júli. Sušená bylina sa používa na prípravu čajov a odvarov ako močopudných
prostriedkov pri poruchách obličiek a mechúra.
Pri žlčníkových a pečeňových bolestiach. V homeopatii sa z čerstvých listov pripravujú prípravky
proti bronchitíde so silným zahlinením. (aj)

Chovatelia
Posledný mesiac v roku je mesiacom účtovania so starým
rokom. Môže nám priniesť uspokojenie z dosiahnutých výsledkov a splnených predsavzatí, ale aj odhaliť chyby, ktorých sme
sa v uplynulej sezóne dopustili. Keďže chovné priestory sú už
zateplené, krmivo máme pripravené, ostáva nám len pozorovať,
ako sa darí nášmu chovu. Popritom je viac času sledovať najnovšie poznatky a robiť plány na ďalšiu chovnú sezónu.

Včelári
Včelstvo v úli utvára guľovitý útvar – zimný chumáč. Teplota
v ňom klesá, nedosahuje minimálnu teplotu potrebnú pre vývoj
plodu. Včely používajú minimálne množstvo potravy a svoje životné prejavy znižujú na minimum. Aby včelstvá mohli dobre
prezimovať, potrebujú pokoj. Aj najmenšie vyrušenie spôsobuje
v zimnom chumáči rozruch, zvýšenie trávenia potravy i vyššiu
výrobu tepla. Včelstvo najlepšie zimuje v chladnejšom, ale suchom prostredí. Neusiluje sa vyhrievať celý priestor úľa, ale len
včelí chumáč.
V decembri má včelár jedinú, ale veľmi dôležitú prácu: kontrolovať situáciu na letáčoch a zaisťovať pokojné zimovanie.
(aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Mladým – mladším – najmladším

František Kožík

Keď máme ísť spať,
je to niekedy ťažké
- Hanka, spinkať! – volá
mama. Ale keď to mama povie
nahlas, už sa Hanke spinkať
nechce, aj keby bola veľmi
ospalá. Všetky bábiky sa odrazu
rozhovoria a každá niečo chce.
A vtedy Hanka predsa ešte nemôže ísť spinkať. Keď je už
konečne aj sama v postieľke, má
plno nápadov, ako zaspávanie
oddialiť. Raz jej je teplo, alebo je
smädná, alebo je zle prikrytá…
- Taká mi je zima, akoby na
mňa padal sneh. Mamička jej
upraví prikrývku a odíde. Ale
z postieľky stále ktosi šepká.
- Hanka, prečo nespíš, - hnevá
sa mama.
- Hovorím si básničku a ty, že
prečo nespím. Načo je noc?
- Aby sme si oddýchli?

- A chvíľa by nestačila? A ešte si mi
nedala bozk na dobrú noc a ešte si mi
neporozprávala rozprávku, - vyjednáva
Hanka. – Iba takú kratučkú! A nemusí
mať ani začiatok, ani koniec. Alebo ja
budem rozprávať ja tebe, mamička,
dobre?
Na to je mama naozaj zvedavá.
A keď Hanka dlho premýšľa, chce jej
pomôcť.
- Napríklad tú o kohútikovi?
Hanka dumná, či to dokáže a potom
povie:
- Tá sa mi nepáči!
- Tak ktorú?
- O Červenej Čiapočke.
- Dobre, ale chytro, rozprávaj!
– súri ju mama.
Ale Hanka iba premýšľa a zistí,
že rozprávať rozprávku nie je jednoduché. Vzdychne a začne:
- Červená Čiapočka… Červená
Čiapočka raz… Mamička, nechceš sa
niečoho napiť? Nie si smädná?
- Nie, ja chcem rozprávku!
Hanka vzdychla:
- No, vieš, ja ti už nemôžem rozprávať, už som veľmi unavená, už
musím spať. Dobrú noc!
/Včielka, 11/2003/

A j t í n a š i p í j ava l i
Aj môj otec, aj môj otec,
aj môj otec taký bol,
drevo rúbal, drevo rúbal,
drevo rúbal motykou.
A kto tomu neverí...
A ja otcov, a ja otcov,
a ja otcov verný syn
taktiež robiť, taktiež robiť,
taktiež robiť nemusím.
A kto tomu neverí...
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Mladým – mladším – najmladším

Hádanky
- riekanky
Milé deti, zahrajme sa
na básnikov. Doplňte,
prosím, rýmovačky:

Kikirikí, kikirík!
Ja sa volám …

Kto vie, povie. A kto nevie, Schovaný je v kríčku,
má chuť na mrkvičku.
uhádne?
So sebou si domček nosí,
všade chodí iba bosý.
Pomalý je trošičku,
má len jednu nožičku.
Čo je to?
(slimák)

Skok! A beží cez pole,
nachrúme sa do vôle.
Čo je to?
(zajac)
/Včielka,10/2006/

(kohútik)

Pošteklím ťa na líčko,
Ja sa volám …
(slniečko)
Keď je vonku veľký dážď,
Pomôže nám …
(pršiplášť)
Hrušky sedia v komore,
Psíček behá …
(po dvore)

ÚLOHA PRE VÁS
Milé deti, prišla ku nám zima. Všade je plno snehu, z ktorého si môžete spolu s kamarátmi postaviť snehuliaka.
My vám posielame snehuliakov, ktorých treba vymaľovať. Skúste to!
Z vašich prác, ktoré sme dostali do redakcie minulý mesiac sme odmenili: Veroniku Stašákovu z Oravky a Katarínu Slovíkovú z Krempách. Gratulujeme!

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

Škoda Octavia 1,9 TDI Elegance
Pomerne populárnou sa v posledných rokoch stala Škoda Octavia 1,9
TDI Elegance. Ako naznačuje samotný
názov, ide o elegantný typ automobilu.
Prepracované detaily, väčší priestor a
viac komfortu posúvajú novú Octaviu vpred aj na západných trhoch. Na
módnej prehliadke by
nová Octavia za svoj
vzhľad dostala slušný
potlesk. Okrem krásy
zaujme vďaka prepracovaným detailom, ako
sú napríklad tesniace
gumy okien, diaľkové
otváranie okien (stačí
dlhšie podržať odomknutie na diaľkovom
ovládači). Nato, aby
v zime nezamrzli pod
návalom snehu, majú
servisnú zvislú polohu.
Na úrovni bezpečnosti
a krásy zároveň možno

vnímať smerovky umiestnené v spätných zrkadlách. Zámožnejší majiteľ
si môže do spätných zrkadiel nechať
namontovať osvetlenie priestoru pri
aute. Otváranie prednej kapoty nemá
konkurenciu, lebo po prvom odistení
kapoty sa z masky chladiča vysunie

veľká páčka, ktorou kapotu pohodlne
otvoríte. K ideálu chýba iba plynová
vzpera na zdvihnutie kapoty. Pohodlné nakladanie batožiny alebo tovaru
do kufra objemu 560 l považujeme za
samozrejmosť.
Na pohľad najviac viditeľnou zmenou oproti starej Octavii je interiér. Okrem
väčšieho
priestoru
na sedenie vzadu má
nová Octavia zmenenú prístrojovú dosku,
lepšie prispôsobenú
potrebám a priestorovým nárokom vodiča
i spolujazdca. Dizajn
stredovej konzoly akoby z oka vypadol VW
Golfu piatej generácie.
Z tejto podobnosti
vznikli niektoré pozitíva, ako napríklad
otočné ovládače kli-

Hana Hegerová

piesní z repertoáru Edith Piaf (napríklad Mylord), Jacquesa Brela (Lásko prokletá), autorskej dvojice Weill - Brecht
(Surabaya Johnny, Barbara Song) a
mnohých ďalších. Publikum i kritiku
zaujala svojím altom a schopnosťou
dramaticky interpretovať text. Repertoár si vždy vyberala veľmi uvážlivo.
V rokoch 1961 - 1966 pôsobila v pražskom Semafóre, účinkovala v rade hier
a v roku 1965 mala s Miroslavom Horníčkom recitál H & H´65. Po skončení angažmá v Semafóre vystupovala
na sólových koncertoch najmä v zahraničí - SNR, Švajčiarsko, Belgicko.
V rokoch 1967 - 1969 bola na stáži v
parížskej Olympii. Neskôr koncertovala
aj v Argentíne, Kanade, Poľsku, SSSR.
V oblasti šansónu nemá Hana Hegerová žiadnu porovnateľnú konkurenciu a
veľmi uznávaná je taktiež v zahraničí.
Texty piesní intenzívne prežíva. Jednou
z najznámejších piesní, ktorú naspievala v slovenčine, je pieseň „Čerešne”,
v ktorej sa Hana vracia ku koreňom
svojho detstva a mladosti. Jej piesne sa
páčia rovnako mladým, ako aj starším
fanúšikom.

V októbri tohto roku pani Hana
oslávila svoje 76 narodeniny. Želajme
jej, aby ešte mnoho rokov tvorila a
spievala svoje prekrásne piesne, ktoré
pohladia dušu hádam každému človeku. /lk/

Táto, napriek vyššiemu veku naďalej tvorivá a energická speváčka i
šansonierka sa vlastným menom volá
Carmen Farkašová. Narodila sa v Bratislave. Po ukončení strednej školy pracovala ako úradníčka. Veľmi však túžila
podeliť sa so svojím hereckým a speváckym talentom s publikom. Napokon sa jej podarilo úspešne vyštudovať
dramatický odbor na konzervatóriu v
Bratislave, no verejnosti je známa predovšetkým vďaka svojim krásnym piesňam. Navštevovala tiež hodiny baletnej prípravky Slovenského národného
divadla a učila sa hre na klavír. Získala
angažmá v Divadle Petra Jilemnického
v Žiline. V tomto divadle vystupovala v činoherných roliach päť sezón.
Ako speváčka debutovala v roku 1957
v bratislavskej Tatra revui. V rokoch
1958 -1961 účinkovala v pražskom
divadle Rokoko. Ako sme spomenuli,
skôr ako divadelná a ﬁlmová herečka,
presadila sa svojou presvedčivou interpretáciou šansónov domácich autorov a
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matizácie a prehľadný displej i ovládanie autorádia. Veľkou výhodou je
aj odhlučnenie interiéru od vplyvov
šumu aerodynamiky, naopak známy
zvuk naftového motora sa nepodarilo odﬁltrovať tak úspešne. Pri použití
nízkoproﬁlových pneumatík a športového podvozka musí posádka rátať s
nižším komfortom na rozbitých cestách. Naopak na kvalitnom povrchu
ide „športová“ Octavia ako v koľajniciach. Kombinácia kože a textilu na
sedadlách obstojí aj pri športovom
podvozku a vyšších odstredivých silách.
Komfort a nízke náklady na palivo majú aj v prípade Octavie vysokú
nadobúdaciu cenu. V obsiahlom vybavení chýba stabilizačný program ESP.
Výkon 105 k a krútiaci moment 250
Nm sa považuje za naftový priemer,
podvozok je však v tomto prípade výrazne rýchlejší ako motor. Hlavný beneﬁt motora – spotreba, vyniká bez
ohľadu na štýl jazdy. Pri športovej jazde
sme dosiahli 7,5 l/100 km a účet za pokojnú jazdu bol 4,9 l/100 l. /lk/

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.

Na dedovizni
Miznú jak ranná rosa riadky,
kde spev bol skrytý mojej dedovizne
rútia sa spráchnivelé stolce, priadky,
čo sedávali na nich. Všetko mizne.
Ostáva iba hmlová spomienok idyla,
ostáva pamäť: obraz v starom ráme
a v ňom aj nádej, kde oravská sila
našla si miesto zmar. Ten obraz neklame!
Dnes iba na mojej sirej dedovizni
clivá sa socha na poli vznáša,
keď si sadá slnko, práca ľudí trýzni.
Na dedovizni, kde hruda je moja, naša
živorí ešte tá prastará bieda
ktorej sa bez úderu vykynožiť nedá.

Na poli
V mámivom slnka hladkaní,
na stráni mojej, hrudnatej
zastal som v nemom údive:
hľa, plazia sa sivé hmly blúdivé.
A nenazdal sa ani,
jak teraz ešte na nej
rodí sa a plazí
bieda.

(1957)

Nad ňou je iba neho sivé,
a vôkol stuha cesty planej.
Hľa, chrbát konský napnutý,
pluh orie staré lazy
a z plachty ešte sa seje
na sviežu, tvrdú oráčinu.
Tam vrždia koňom chomúty,
v hrivách im vietor ostrý veje,
nevidíš žiadnu robotu inú.
Ako mravce usilovné v robote
mrvia sa tiene – postavy
na starej riečici polí.
Veje si jarný vetríek hravý,
únava predsa cez noc dobolí...
(1957)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Zuzka varí

tou sladkou paprikou a korením na ryby.
Cibuľu nakrájame na hrubšie kolieska a
pražíme na oleji v panvici. Keď cibuľa
zosklovatie, pridáme na plátky nakrájané šampiňóny a chvíľu spolu podusíme.
Cibuľu a šampiňóny odhrnieme na kraj
panvice a do stredu ukladáme rybie ﬁlety
a opekáme 5 min. z jednej aj z druhej
strany. Cibuľa bude dochrumkava opečená so sladkou chuťou. Podávame s varenými zemiakmi.

ŠALÁTY

Jozefa Pieronek

Kompletný taliansky šalát

ČO NA OBED
Kaprová polievka so zeleninou
1 menší kapor, soľ, 1,25 l vody, 120 g
koreňovej zeleniny, 120 g cibule, 30 g masla,
20 g krupice, 20 g hladkej múky, 1 žĺtok,
2 dl sladkej smotany, mleté čierne korenie,
petržlenová vňať.
Vypitvanú a umytú rybu vykostíme
a pokrájame na menšie kúsky. Mierne
osolíme a odložíme odstáť. Hlavu, kosti
a chvost dáme variť do vody a keď začne
vrieť, pridáme očistenú a pokrájanú zeleninu a uvaríme domäkka. Potom vývar precedíme, pridáme rybie mäso a varíme. Keď
je mäso mäkké, polievku zahustíme zápražkou z masla a múky. Podľa chuti osolíme,
okoreníme, pridáme pokrájanú zeleninu a
smotanu rozhabarkovanú so žĺtkom. Pred
podávaním ozdobíme nadrobno nasekanou petržlenovou vňaťou.

Babkine rybie ﬁlety
Rybie ﬁlety, 2 väčšie cibule, 200 g šampiňónov, olej, soľ, čierne korenie, mletá sladká
paprika, príp. korenie na ryby.
Rybie ﬁlety rozmrazíme, umyjeme, posolíme, posypeme čiernym korením, mle-
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100 g šunky alebo šunkovej salámy,
100 g upečeného alebo uvareného kuracieho mäsa, 1 hlávka šalátu, 100 g
sterilizovaných šampiňónov, 100 g
karotky, 2 reďkovky, 100 g ementálu,
mleté čierne korenie, 40 g olivového
alebo slnečnicového oleja, šťava z 1 citróna, soľ, 30 g postrúhaného parmezánu.
Hlávkový šalát rozoberieme na
listy, dôkladne umyjeme a uložíme
na porcelánovú alebo sklenenú misu.
Na ne dáme kúsky pokrájaného
mäsa, syra a šunky. Šampiňóny, reďkovky a karotku pokrájané na plátky
okoreníme a zalejeme nálevom z oleja a
citrónovej šťavy. Všetko dôkladne premiešame a necháme uležať. Nakoniec
posypeme postrúhaným parmezánom.

MAŠKRTNÍKOM
Flambovaný ananás s medom
1/2 kg čerstvého ananásu, 50 g lieskovcov, 2 lyžice medu, 2 lyžice masla, šťava a
najemno nastrúhaná kôra s 1/2 pomaranča,
1/8 l rumu.
Ananás pokrájame na plátky, drevitý
stred vykrojíme a hnedú šupku poobkrajujeme. Orechy nahrubo nasekáme, pomarančovú kôru a šťavu zmiešame. Rum mierne
zohrejeme, aby lepšie horel. Panvicu rozohrejeme na strednú teplotu. Nasucho v nej
opražíme orechy, aby zavoňali. Vyberieme
ich. V panvici zohrejeme maslo a med, vložíme plátky ananásu a z oboch strán opečieme do bledožlta. Podlejeme pomarančovú šťavu a krátko povaríme. Posypeme
orechmi. Ovocie polejeme rumom a zapálime. Podávame, len čo začne rum horieť.
Vhodná príloha: vychladená šľahačka.
(podľa www.recepty.sk)

December 2007

BÓL KOLANA
Staw kolanowy jest największym
stawem człowieka. Ma najbardziej
skomplikowaną budowę anatomiczną i z tego powodu jest wrażliwy na
najmniejsze urazy. Stawy kolanowe
są tzw. stawami odbiorcami, tzn. że
mają zdolność wychwytywania napięć o różnym charakterze pochodzącym ze sfery ﬁzycznej jak i psychicznej. Najczęstszym nadawcom
bodźców przeciążeniowych dla kolana są: staw biodrowy, stawy krzyżowo – biodrowe i kręgosłup. Tam
więc należy szukać powodów do bólu
kolan. Dolegliwości stawów kolanowych występują także u tych, którzy
cierpią na miażdżycę tętnic, mają
żylaki na podudziach, przeszli stany
zapalne, potknęli się, upadli i stłukli
czy też gorzej – złamali kolano, przez
długi czas noga była w opatrunku
gipsowym. Ale i bywa tak, że nic się
nie zdarzyło a kolano boli. Dzieje
się to na skutek uszkodzenia łąkotki
(chrząstki występującej w centrum
stawu pomiędzy kością udową a piszczelową). Często jest to proces przewlekły i skryty, a winowajcą jest nasz
siedzący tryb życia, brak aktywności
ﬁzycznej, powtarzające się przeciążenia i mikrourazy. Wszystkie te czynniki w konsekwencji dają poważniejsze zmiany zwyrodnieniowe, które
znacznie ograniczają funkcjonowanie
kolana.
Podstawą do rozpoznania choroby zwyrodnieniowej jest ból w stawie
i jego okolicy nasilający się przy ruchach, przy wstawaniu, przy schodzeniu po schodach, w czasie noszenia
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ciężkich przedmiotów i ustępujący
w spoczynku.

Leczenie zachowawcze
Zaleca się zmniejszenie obciążeń
lub wyeliminowanie przeciążeń stawu, utrzymanie mięśni z dobrym
ich napięciem i bez zaników, ﬁzykoterapię i leki przeciwzapalne w
różnych postaciach oraz używanie
laski i stosowanie stabilizatorów.
Prawidłowe używanie laski (zawsze w ręce po stronie przeciwnej
względem zwyrodniałego stawu
kolanowego) zmniejsza obciążenie
stawu i w konsekwencji zmniejsza
dolegliwości bólowe oraz umożliwia sprawne poruszanie. U chorych
ze zwyrodnieniem i niestabilnością
kolana pomocne bywa noszenie lekkiej plastikowej łuski stabilizującej,
zwanej tutorem (dostępna także w
punktach zaopatrzenia ortopedycznego po wystawieniu wniosku przez
lekarza konsultującego).

Leczenie operacyjne
Artroskopia – za pomocą dwóch
kilkumilimetrowych nacięć i artroskopu usuwa się zniszczone tkanki
chrzęstne, łąkotki, błonę maziową
lub wyrośla kostne. Artroskopia
umożliwia szybkie usprawnienie
kolana bez wysięku i zmian mięśni, co daje szybki powrót do normalnego życia, a najważniejsze jest
bezpieczna, o znikomej liczbie powikłań. Chorzy z zaawansowaną
chorobą zwyrodnieniową, u których
dolegliwości bólowe nie ustępują po
lekach i którzy mają coraz większe
trudności w wykonywaniu codziennych czynności, są kierowani przez
lekarza pierwszego kontaktu do ortopedy w celu rozważenia wskazań
i możliwości leczenia operacyjnego.
Radykalną operacją z całkowitą wymianą stawu jest alloplastyka, czyli
założenie endoprotezy (wewnętrznej protezy) stawu kolanowego.
U zdecydowanej większości chorych zabieg ten zapewnia znaczne
zmniejszenie bólu i poprawę w poruszaniu się.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

PRAWNIK
Renta rodzinna
Jeżeli jeden z rodziców umrze, jego
dziecko lub dzieci dostaną z ZUS-u
rentę rodzinną. Świadczenie to jest
przyznawane:
- jeśli zmarły rodzic był na rencie lub
emeryturze (lub miał do niej prawo);
- gdy dostawał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Dziecko dostaje wtedy rentę do
czasu ukończenia 16 lat, a jeżeli się
uczy znacznie dłużej – wówczas limitem wiekowym jest 25 lat. Przy czym,
jeśli 25. urodziny wypadają w trakcie
ostatniego roku akademickiego, wypłacanie renty zostaje przedłużone do
końca studiów.
Jeśli renta została przyznana jednemu dziecku, będzie wynosić 85%
świadczenia, które przysługiwałoby
zmarłemu. Przy dwójce dzieci będzie
to 90%, a w przypadku trzech i więcej
osób uprawnionych – 95%.
Wszystkim uprawnionym członkom
rodziny przysługuje jedna łączna renta
rodzinna (w razie konieczności powinna być między nich równo dzielona).
Najniższa renta rodzinna wynosi
597,46 zł. Dzieci, które straciły oboje
rodziców, oprócz renty dostają jeszcze
dodatek – 287,93 zł.

Ochrona danych
osobowych
Do 1990 roku przepisy nakazywały,
aby na klatce schodowej bloku wisiała lista lokatorów. Obecnie każdy ma
prawo decydować, czy jego nazwisko
będzie na takiej liście. Administracja
przed sporządzeniem listy musi spytać
o zgodę każdego lokatora.
Obecnie dane osobowe każdego z
nas (czyli imię, nazwisko, adres, numer
PESEL, numer NIP, dane o wyglądzie lub wykształceniu) są chronione.
Oznacza to, że mogą być udostępniane
wyłącznie za naszą zgodą.
Oczywiście jest wiele sytuacji, gdy
musimy dane osobowe udostępnić.
Np. w przypadku podjęcia pracy, podpisania umowy kredytowej, umowy o
telefon czy polisy ubezpieczeniowej.
Jeśli jednak instytucja, której powie-

rzyliśmy nasze dane, przekazuje je innej
ﬁrmie, łamie prawo. W razie jakichkolwiek wątpliwości można zwrócić się do
Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa. (Dz. U. z 2002 r.,
nr 101., poz. 926) (aj)

Ulga podatkowa
na dzieci
Rozliczając się na początku przyszłego roku (do końca kwietnia 2008 r.) z
podatków za 2007 rok, będzie można
skorzystać z nowej ulgi podatkowej na
dzieci. Przysługuje ona tym podatnikom, którzy wychowują własne dzieci
lub przysposobione i rozliczają się na
zasadach ogólnych. Nie przysługuje
ona natomiast osobom korzystającym
z karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz rolnikom.
Ulga prorodzinna polega na odliczeniu od podatku kwoty do 1145 zł 08 gr
na każde wychowywane dziecko (własne albo adoptowane).
Ulga przysługuje na dzieci małoletnie oraz te, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na ich wiek).
Przysługuje także na dzieci do 25.
roku życia, które uczą się w szkołach
wyższych. Jednak pod warunkiem,
że w danym roku nie osiągnęły własnych dochodów, mogły natomiast
otrzymywać rentę rodzinną lub stypendium.
Ulga na dzieci przysługuje obydwojgu rodzicom, dlatego odliczenie
od podatku będzie mogło zastosować
jedno z nich w całości lub obydwoje w
odpowiedniej części: np po połowie lub
w proporcji 40 procent i 60 procent.
Jeśli rodzice są w separacji lub po
rozwodzie, to ulga przysługuje temu
z rodziców, który wychowuje dzieci
i u którego one mieszkają. Jeżeli zaś
dzieci mieszkają na zmianę u jednego
i drugiego, rodzice mogą podzielić się
proporcjonalnie ulgą. Na przykład gdy
dziecko mieszka u matki 10 miesięcy,
a 2 miesiące wakacji spędza u ojca, to
limit wyniesie: 10/12 dla mamy i 2/12
dla taty. Z nowej ulgi prorodzinnej
mogą skorzystać również rodzice żyjący w konkubinacie.
Ustawa, podpisana przez prezydenta, czeka
na publikację w Dzienniku Ustaw.

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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NÁŠ TEST
AKÁ JE ÚROVEŇ
VAŠEJ SOCIABILITY?

HVIEZDY O NÁS
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvom týždni sa ti podarí skončiť
nedokončené veci. Máš šancu zarobiť
peniaze. Nadviažeš nové priateľské
kontakty. Druhý týždeň výdavky trochu narastú. V treťom si dávaj pozor
na konflikty s inými. Štvrtý uplynie
v atmosfére rodinnej harmónie.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Pokiaľ si si už založil rodinu, prvá
polovica decembra bude pre teba ako
stvorená. Máš šancu zarobiť väčšie
peniaze, založiť firmu, vylepšiť si pracovné miesto. V druhej polovici mesiaca môžeš mať zdravotné problémy,
dobrá nálada ťa však neopustí.

RYBY (19.2.-20.3.)
Ak náhodou získaš v prvom týždni
nejakú ponuku práce, neponáhľaj sa
s rozhodnutím, môže sa stať, že onedlho získaš ešte zaujímavejšiu ponuku.
Mesiac bude pre teba priaznivý, dávaj
si však pozor na zdravie, únavu a zbytočne sa s nikým nehádaj.

BARAN (21.3.-20.4.)
Prvé dni mesiaca budú pre teba
náročné. Pred sebou máš neľahké rozhodnutie. Nezmätkuj zbytočne, lebo
to zvládneš. V rodinnom kruhu bude
vládnuť priaznivá atmosféra. Pre všetkých baranov bude mesiac z finančného hľadiska naozaj priaznivý.

BÝK (21.4.-20.5.)
Prvý týždeň pocítiš príliv energie.
Čaká ťa celkom zaujímavý mesiac.
Tvoj partner bude k tebe láskavý
a priateľský. Bude sa ti dariť v podnikaní. Dávaj si však pozor na hlúposti,
zbytočne sa nezamýšľaj nad drobnosťami a nehádaj sa s inými.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Čaká ťa viac výdavkov. Ani partnerské vzťahy nebudú pokojné. Môžu
nastať nejaké konfliktné situácie, takže
radšej drž jazyk za zubami. Začiatkom
mesiaca urobíš dôležité rozhodnutie.
Nebuď však smutný, v druhej polovici
mesiaca sa ti splní veľký sen.
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RAK (22.6.-22.7.)
Ak pracuješ v odvetví nehnuteľností, v prvom týždni dosiahneš značné úspechy. Aj medzi partnermi bude
vládnuť priaznivá atmosféra. V polovici mesiaca môžeš pocítiť väčšiu únavu. Pozor na zdravie. Našťastie, všetko
sa rýchlo vráti do normy.

LEV (23.7.-23.8.)
Na začiatku mesiaca pôjde všetko
tak, ako si praješ. Avšak hneď na to ťa
bude všetko dosť rozčuľovať a vzniknú
aj nejaké konflikty v najbližšom kruhu. V polovici mesiaca dostaneš milý
darček. Čaká ťa síce krátka, ale za to
veľmi milá služobná cesta.

PANNA (24.8.-23.9.)
V prvom týždni vydáš viac peňazí
ako zvyčajne. Získaš však aj nové zárobkové možnosti. V práci sa ti napriek menším problémom bude dariť.
Koniec mesiaca bude pre teba výnimočným obdobím. Tak nech ti ten čas
nepretečie pomedzi palce.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Úspech sa začne hneď v prvom
týždni. Podarí sa ti vybaviť všetko, čo
budeš potrebovať. Budeš zdravý ako
rybička. Šance na porazenie neprajníkov sú veľké. Daj si však pozor, aby
si si to svojou roztržitosťou nepokazil.
Partner ti pomôže.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Ak budeš smelý, dosiahneš všetko, čo chceš. Prvý týždeň bude plný
výdavkov a problémov. Našťastie sa
skončí a nastane lepší čas. V druhej
polovici mesiaca dobehneš všetko zameškané. O pracovnú kariéru sa neobávaj, onedlho dosiahneš zaujímavé
úspechy.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Zatiaľ sa na obzore nejavia žiadne väčšie zmeny. Pokiaľ patríš medzi tých, čo hľadajú prácu, v prvom
týždni môžeš dostať zaujímavú ponuku. Nájdeš si nových známych,
z ktorých sa stanú dobrí priatelia.
Sila a entuziazmus do práce ti nebudú chýbať.
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1. Snažíte sa vždy a za každú presadiť vlastný
názor?
a) snaha by aj bola, ale niekedy mi chýba
odvaha – 3; b) nie, skôr podporím to, čo je
prospešné pre väčšinu – 5; c) lepší návrh,
ako je môj, nemôže mať nikto – 1; d) nikdy
sa nesnažím dosiahnuť niečo za každú cenu
– 6.
2. Ako hodnotíte obetavosť ľudí v prospech
iných?
a) vítam obetavosť iných voči mne – 2; b) za
obetavosť považujem aj prejavy trpezlivosti
– 6; c) prejavom obetavosti sa zastiera neúprimnosť – 1; d) vážim si každého, kto to
dokáže – 5.
3. Máte radšej okolo seba schopných alebo
menej schopných?
a) každého akceptujem takého, aký je – 6; b)
mám rád takých, ktorí ma uznávajú – 2; c)
popri schopnostiach môže mať človek aj iné
kvality – 4; d) vítam okolo seba poddajných
ľudí – 1.
4. Záleží vám na priazni vášho okolia?
a) nie je mi jedno, ako ma okolie hodnotí – 5;
b) priazeň okolia mi môže byť ukradnutá – 1;
c) áno, najmä vtedy, ak ma objektívne hodnotia – 6; d) nie, nedokážem sa sám o seba
postarať – 2.
5. Zastávate názor, že každý priestupok treba
tvrdo pranierovať?
a) vítam pranier, ktorý je účinný – 4; b) ľudí
treba viac trestať ako odmeňovať – 2; c) slovo tvrdo nie je vždy opodstatnené; d) cestou
k úspechu môže byť len tvrdý postih – 1.
6. Stáva sa vám často, že sa sklamete v ľuďoch?
a) cítim sa sklamaný skoro stále -1; b) nie, lebo
dokážem správanie ľudí predvídať – 4; c)
áno, lebo ľahko podľahnem falošným sľubom – 2; d) nestáva a sám sa snažím tiež
nikoho nesklamať – 6.
7. Ako posudzujete prejavy nezištnej pomoci?
a) nezištnosť býva najčastejšie len predstieraná
– 2; b) o nezištnej pomoci som nikdy nepochyboval – 5; c) nezištnosť považujem za
premyslený podvod – 1; d) nezištnú pomoc
považujem za šľachetný čin – 6.
8. Máte snahu spochybňovať všetko – 1; b) skôr
pochybujem o vlastných názoroch – 4; c)
pochybovať treba takmer vždy – 2; d) skôr sa
snažím získať ľudí pre správny názor – 6.
Hodnotenie:
8-16 bodov: Určite vám prospeje snaha viac
rešpektovať názory iných. Ak to dokážete, prejaví sa to aj vo vzťahoch.
17-22 bodov: V snahe vychádzať s ľuďmi, mať
pochopenie pre ostatných, máte značné rezervy. Skúste prijímať kritiku ako povzbudenie.
23-36 bodov: Ste primerane sociabilný. Dokážete pochopiť aj iných, a preto vás okolie
uznáva.
37-48 bodov: V rámci medziľudských vzťahov
ste takmer bez problémov. Snažte sa úroveň
vlastnej sociability prenášať aj na okolie. Vaša
autorita ešte stúpne. (aj)

Zábava a humor

Čo prezrádza
tvoje meno?
MIKULÁŠ – jasné, dobré, pokojné, ľahké a živé
meno. Keďže sa nám spája s decembrovým rozdávaním darčekov, často si ho predstavujeme ako človeka veľmi seriózneho a dobroprajného, ktorý má rád deti. Aký je teda typický
Mikuláš?
Všeobecne možno povedať, že je to najčastejšie človek
pomerne nízkej a štíhlej postavy, s výdatnejším nosom a úzkymi perami.
Obyčajne má tmavé vlasy s lesklým odtieňom a šedé,
zelenkavé, hnedé alebo čierne oči. Pochádza spravidla z roľníckej buď robotníckej, ale vždy mnohodetnej rodiny, preto
od mladosti vie, čo je to nedostatok, hlad, ale i ťažká práca.
Nie je bohvieako nadaný, učí sa priemerne a končí iba základnú školu. Len občas získava stredné odborné vzdelanie.
Je svedomitým, ale pomalým, aj keď dosť dôkladným pracovníkom. Obyčajne pracuje ako vodič, skladník, zámočník

alebo poddôstojník. Keď je roľníkom, negazduje najlepšie.
Hoci je pracovitý, stále má nejaké ťažkosti a problémy.
Keďže Mikuláš pochádza z chudobnej a početnej rodiny,
stále pociťuje (aspoň tak sa mu zdá) nedostatok lásky, a preto
rýchle dozrieva. Má pekný hlas a dobrý hudobný sluch, zbožňuje hudbu a často závidí ľuďom, ktorí vedia hrať na hudobných
nástrojoch. Celkový vzhľad zdedil po matke, dobrej, ale neskúsenej žene. Otca mal prísneho a trochu nervózneho, ktorý
deti za každé, aj to najmenšie previnenie, trestal. Možno preto
je aj Mikuláš trochu nervózny, ostražitý a nedôverčivý. Má rád
hazard, alkohol a ženy. Kamaráti ho niekedy neberú vážne a občas si z neho uťahujú.
Mikuláš nie je pre ženy príliš atraktívny, ale napriek tomu sa
žení pomerne skoro a máva najčastejšie početnú rodinu. Za
manželku dostáva schopnú, šikovnú a hospodárnu ženu, ktorá
sa vzorne stará o domácnosť a zo skromných prostriedkov dokáže
vyčariť chutné jedlo a pekné oblečenie. Nikdy nebýva bohatý.
Je síce húževnatý, ale aj tvrdohlavý. Každému sa snaží dokázať,
že má pravdu. Okolie ho nemá v láske, kdekto ho často klame,
podvádza, aj keď je to v podstate dobrý človek. Najšťastnejšie
obdobie v jeho živote je medzi tridsiatkou a štyridsiatkou. Dožíva sa vysokého veku. (aj)

- Miiiiihahahaha
pfrrr, miiiiiihhahahahaha pfrrrr......

Trochu
fúka...

***

V sexuologickej
poradni:
- Pán doktor,
mám vážny problém.
Pomaly sa s manželkou jeden druhému odcudzujeme.
- A trápi vás to?
- Áno, veľmi! Nedalo by sa to nejako
urýchliť?
Do obchodu so zvieratkami vojde
černoch a na pleci má veľkého farebného papagája. Predavač sa zapozerá a
hovorí: „To je nádherný kus. To máte
odkiaľ?” Papagáj pohotovo odpovedá:
„Toho mám z Afriky, tam ich je veľa!”
***

Príde Američan do traﬁky:
„Do you speak English?“
„Erm, hmh, yes.“
„Marlboro!“
***

Príde Róm za gazdom:
- Gazda, za sto korún budem u vás
v záhrade robiť celý deň jak kôň!
- No, keď sa ti chce, tu máš sto korún.

***

Pije ruský vojak v bare prepil všetky peniaze, tak predal aj kalašnikova.
Na druhý deň celá rota ide na streľby,
tak išiel za kámošmi a povedal, čo sa
mu stalo, tak mu poradili, aby sa tváril,
akože má automat a aby strieľal. Prišli na cvičisko a on začal behať po tom
cvičisku ratatatataaaa, keď tu zrazu vidí
dvoch vojakov ukrytých v kroví, zamieri na nich a začne ratatataaa. Pozrie
na nich a pýta sa:
- Ako to, že nepadáte, však som vás
zastrelil?
Oni na to:
- Ty si čo slepý, nevidíš, že my sedíme v tanku!

e-mail: zivot@tsp.org.pl

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:
Gaštany vidieť – radosť, útecha; jesť
– šťastie.
Gaštanové stromy – tvoje predsavzatie sa rýchlo splní.
Gazdu vidieť – stratíš výhodu.
Gazdovstvo viesť – poradíš si v každej životnej situácii.
Horský sprievodca – priateľ ťa chce
prekvapiť.
Hostina, zúčastniť sa jej – veľké starosti a problémy.
Hostinská – vzbudzuješ v niekom
žiarlivosť.
Horčicové semeno – radostná povinnosť; obklady – malé bolesti.
Horčicu jesť – pred tebou vážne nebezpečenstvo.
Hradby budovať – neistota v tvojom počínaní; byť na nich – verní
priatelia, verná láska. (aj)
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Zaujímavosti
Väzenskí dozorcovia vo väzení.
Dvoch dozorcov vo väznici odsúdili vo
Vietname na niekoľko rokov väzenia za
to, že nechali otehotnieť väzenkyňu. Tá
sa oplodnením od druhého väzňa vyhla
trestu smrti za prechovávanie drog.
Podľa
vietnamských zákonov jej
trest smrti zmenili
na doživotie. 40ročnú ženu odsúdili za prechovávanie heroínu vo
väčšom množstve
ako 600 gramov.
To je hranica, za prekročenie ktorej
je trest smrti zastrelením alebo doživotie.
Po tom, ako vlani žena prehrala odvolací
súd proti najvyššiemu trestu, sa rozhodla otehotnieť. Dozorcovia si za „službičku“ nechali od sestry odsúdenej väzenkyne zaplatiť 1,5 milióna dongov (asi
2100 Sk). Žene sa v marci narodil zdravý
chlapček. Jeden zo strážcov dostal päť
rokov väzenia za zneužitie právomoci verejného činiteľa, druhý si odsedí tri a pol
roka. (ČTK)
Pozor, koniec sveta! Asi tridsiati
príslušníci novej náboženskej sekty sa
začiatkom novembra zakopali a zamurovali pod zemou neďaleko osady
Nikolskoje v strednom Rusku. Ruské
médiá uviedli, že sektári sú rozhodnutí
pod zemou zotrvať najmenej do mája
budúceho roka, kedy očakávajú koniec
sveta. Úrady Penzenskej oblasti sa obávajú o zdravie týchto ľudí, pretože teplota v noci klesá až na mínus 15 stupňov
Celzia. Ruská televízia NTV ukázala
zábery zasneženého stropu podzemného úkrytu, z ktorého vychádzal dym.
Ľudia si teda vo svojom provizórnom
obydlí pravdepodobne kúria. Podľa
niektorých informácií majú k dispozícii
plynové bomby a varič. Podľa úradov
pod zemou žije približne dvadsaťpäť
dospelých a najmenej štyri deti. Ak by
sa policajti pokúsili dostať ich z úkrytu
násilím, členovia sekty v liste pohrozili, že sa upália. Všetkých na ukrytiu
do vykopaného podzemného obydlia
presvedčil 7. novembra miestny obyvateľ, štyridsaťtriročný Peter Kuznecov, o
ktorom lekári tvrdia, že je schizofrenik.
Posledných niekoľko mesiacov spal v
truhle. Medzitým ho ale vyšetrovatelia
zadržali. Jeho prívržencov k opusteniu
krytu neprehovorili psychológovia ani
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pravoslávny kňaz. Táto udalosť pripomína viac ako sto rokov staré ruské
chialistické kulty. Vtedy sa niektorí veriaci odľahlejších oblastí Ruska, ktorí
odmietali cirkevné a svetské reformy,
zakopali v niekoľkých prípadoch dobrovoľne pod zemou v očakávaní konca
sveta. Tu potom zomierali na nedostatok kyslíku. Aj v súčasnosti niektorí ruskí občania odmietajú napríklad nové
osobné doklady či daňové priznania,
ktoré vnímajú ako satanský protikresťanský prejav dokazujúci blížiaci sa koniec sveta. (ČTK)
Ako pomôcť iným? Kde nie sú peniaze, väčšinou pomôže snaha a dobrý
nápad. Za taký považuje pózovanie pre
erotický kalendár sedem španielskych
žien v rokoch, ktoré sa rozhodli získať ﬁnančné prostriedky. Pýtate sa na čo? Na
zábavné centrum pre svoje deti. Sedem
matiek z maličkej dedinky Serradilla del
Arroyo na západe Španielska sa rozhodlo dopriať svojim ratolestiam to, čo iné
deti považujú za úplne bežné. Keďže v
malom regióne nie je dostatok dotácií
na stavbu ihriska a zábavného parku pre
najmenších obyvateľov dediny, mamy sa
rozhodli zapriahnuť do hry svoj šarm i
obnažené telá. V predchádzajúcich dňoch
vznikli teda zábery pre kalendár, ktorý
by sa mal dostať do obchodov začiatkom
decembra. Výťažok z predaja poputuje
na účet, ktorý založili snaživé mamičky.
Financiami zaplatia stavebné práce a potrebné zariadenia do detského centra pre
svojich sedem ratolestí. (Pravda.sk)
V kóme na výlet. Japonská tínedžerka, ktorá je už štyri roky v kóme, poletí na
školský výlet. Rodičia 17-ročného dievčaťa
veria, že takto môže na vlastnej koži vyskúšať aspoň niektoré stránky bežného života.
Dievča, ktoré si v roku 2003 poranilo hlavu na hodine džuda, po prvý raz poletí lietadlom so svojimi bývalými spolužiakmi z
miestnej školy. Jej rodičia, škola i letisko sa
pripravovali asi rok, aby zabezpečili dievčaťu
v kóme let zo severného mesta Fukušima do
Osaky. Skupina študentiek a študentov tam
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strávi tri dni. „Chceli sme, aby išla na školský výlet s ľuďmi v jej veku a aby si to užila,“
uviedla mama dievčaťa pre japonské noviny.
„Jej očné viečka sa hýbu vždy, keď pri nej o
výlete hovorím. Musí byť šťastná,“ povedala
podľa internetového vydania Sankei Shimbun spokojná matka. Tínedžerka je pre chorobu uväznená vo svojom dome, ale známi
zo školy ju pravidelne navštevujú. (SITA)

Svadba. Ind P. Selvakumar sa na tradičnej hinduistickej ceremónii v meste
Manamadura na juhu krajiny oženil so
sučkou menom Selvi oblečenou v oranžovom sárí, ktorú mu pomohla vybrať
jeho rodina. Pokúsil sa totiž o odčinenie
svojich hriechov, keďže pred 15 rokmi
ukameňoval na smrť dvoch psov a ich
telá zavesil na strom. Odvtedy bol podľa neho prekliaty. „Ochrnuli mi ruky i
nohy a stratil som sluch na jedno ucho,“
povedal. Astrológ mu neskôr odporučil
oženiť sa so sučkou, pretože je to jediná
cesta, ako vyliečiť svoje
choroby. Selvakumar
však novinárom nepovedal, či sa jeho zdravotný stav po svadbe
zlepšil. (SITA, ČTK)
Hitlerov
glóbus.
Glóbus, ktorý kedysi patril nacistickému
vodcovi Adolfovi Hitlerovi, predali v aukcii
za 100-tisíc dolárov, čo je päťkrát viac ako
bola očakávaná suma. Glóbus našiel v máji
1945 americký vojak John Barsamian v
ruinách Hitlerovej horskej rezidencie Berghof. Celý čas ho mal doma a chválil sa len
svojim známym a priateľom. Dnes sa ho po
viac ako šesťdesiatich rokoch rozhodol predať. Barsamian sa zúčastnil aj so synom na
aukcii v San Francisku, a tak mohol vidieť
podnikateľa Boba Pritikina, ako prihodil
najvyššiu ponuku. Experti pritom čakali, že
dražba vynesie 15-tisíc až 20-tisíc dolárov.
Majiteľ aukčnej siene už predtým vyhlásil,
že o autenticite Hitlerovho glóbusu nie sú
žiadne pochybnosti. Hitlerova prázdninová rezidencia Berghof sa nachádzala v bavorských Alpách a niekedy ju tiež nazývali
„orlie hniezdo“. Koncom vojny Američania
areál bombardovali a po skončení bojov ho
prevzali ako zotavovňu pre svojich vojakov.
V roku 1996 ho vrátili nemeckému štátu,
ktorý sa premenou na múzeum snaží zabrániť, aby sa komplex stal putovným miestom
neonacistov. (ČTK)

PORADA ŽIVOTA
’2007
Foto: L. Kováliková

OFERUJEMY:

Polecamy nasze wydawnictwa:

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA SŁOWAKÓW W POLSCE
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków
BIURO tel.: (+48 12) 634-11-27, 632-66-04
fax: (+48 12) 632-20-80, DTP tel: (+48 12) 633-09-41
e-mail: zg@tsp.org.pl
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ŽIVOT - MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków
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