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Postavíme v Jablonke na Orave
Slovenský kultúrny dom?
Na hodine slovenčiny v Novej Belej
S našou patrónkou pri prameni
Božieho milosrdenstva
Oslavy 15. výročia založenia tlačiarne SSP

V májovom čísle nájdete:
Z našich začiatkov – V Repiskách
– Grocholovom Potoku . . . . . . . . . 4

Zlatá svadba v Grocholovom
Potoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Manželia Mazurkovci z Repísk – Grocholovho Potoka
V dnešnom čísle uzatvárame rubriku – Z našich začiatbok po boku spoločne kráčajú životom už celých 50 rokov.
kov... Tentoraz sa dozvieme, aké boli začiatky MS SSP v ReNo každá životná cesta sa niekde musí začať. Kde sa začapiskách – Grocholovom Potoku a ako sa darí členom tejto
la spoločná životná cesta Mazurkovcov? O tom sa dočítate
miestnej skupiny dnes...
v aktuálnom čísle Života.

Príbeh z učiteľských
chodníčkov . . . . . 5
Aký bol osud pani učiteľky
a neskôr aj pani riaditeľky ZŠ
v Repiskách Anny Slabej? Začínala učiť v Krempachoch, no
podstatnú časť života pôsobila
v Repiskách. So spomienkami na
svoje začiatky sa vďačne podelila
nielen s nami, ale prostredníctvom nášho článku aj s našimi
čitateľmi.

S našou patrónkou pri prameni
Božieho milosrdenstva . . . . . . 18-19

Už po štvrtýkrát
putovali do Łagiewnik pútnici z celého
Slovenska pri príležitosti Rozhlasovej
púte rádia Lumen.
Púť bola spojená s posviackou slovenskej
kaplnky v Bazilike
Božieho milosrdenstva a poďakovaním
Škola druhým domovom. . . . . . . . . 6 za 15 rokov vysielania
Na svete nájdeme veľa takých žiakov, ktorých by do školy rádia Lumen.
nepritiahol ani párom volov. Dá sa takúto situáciu odvrátiť?
Samozrejme, že áno. Ako pútavo pritiahnuť deti do školy,
sme zistili na základnej škole vo Veľkej Lipnici – Prívarov- Oslavy 15. výročia
ke.

založenia
tlačiarne SSP . . . . . . . . . . . . . . 22-23

Uplynulý mesiac sa niesol v znamení výročia založenia
tlačiarne SSP. Oslava tohto neveľkého, ale zato pre nás veľmi
významného, jubilea bola spojená s výstavou obrazov slovenskej maliarky Evy Filipovej.

Čo nového v Podvlku? . . . . . . . . 8-9
Ak sa na to opýtate nejakého Podvlčana, najčastejšie odpovie: Nič. Ale to je úplne normálne. To, čo sa deje blízko
nás, považujeme za samozrejmosť. Nakoniec sme predsa len
prišli na to, že sa tam niečo deje. Neveríte? Prečítajte si náš
článok o tejto obci.
Na obálke: Nástenná maľba slovanských vierozvestcov
v slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
v Bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakove.
Foto: reprodukcia M. Smondek. Návrh obálky: E. Koziołová.

Po stopách minulosti . . . . . . . 26-27
Už málokto si pamätá na to, ako vyzeral medzivojnový
spor medzi Durštínom a Krempachmi a čo bolo jeho príčinou. Durštín bol ešte začiatkom minulého storočia ﬁliálkou
Krempách. Ako sa celý spor vyvíjal a aký bol nakoniec jeho
výsledok, sa dozviete v štúdii prof. Jozefa Čongvu.

Budova starej zverolekárne
v Jablonke, ktorú plánoval
Gminný úrad
predať Spolku

B

olo by to možné? Áno, ak by sme
sa v Jablonke stretli s podporou
obecnej samosprávy – Gminného
úradu. Nateraz ju však nemáme!
Ak takáto podpora existuje, čo deklaruje
aj vojt Antoni Karlak, my o nej nevieme.
Súčasný stav je taký, že sme sa opäť vrátili
do situácie, aká bola pred rokom 2005.
Pozemok, ktorý bol pripravovaný pre
stavbu Slovenského kultúrneho domu
v Jablonke, nie je pre Slovákov. Chceli
by sme sa teda opýtať: Pre koho teda je?
Nevedno... Vyjednávali sme v tejto veci
tri roky. Rada obce Jablonka – miestne
zastupiteľstvo – našu žiadosť znova neprerokovala. Slováci žijúci v Jablonke sú
preto hlboko sklamaní.
O potrebe tejto veľmi naliehavej investície sme už v našom krajanskom prostredí povedali dosť. Vo svojom článku
Oravské problémy, publikovanom pred
rokom vo februárovom čísle časopisu Život (č. 2/2007, s. 18), som sa odvolával
na staršie prísľuby, na zmluvu podpísanú
10. marca 1947 vo Varšave – o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi republikou Poľskou a republikou Československou
a jej dodatkovom protokole, v ktorom sa
zmluvné strany, Poľsko a Československo, zaviazali, že zaistia Poliakom v Československu a Čechom a Slovákom v Poľsku
v rámci zákonnosti a na základe vzájomnosti možnosti národnostného, politického,
kultúrneho a hospodárskeho rozvoja..., na
základe ktorej sa Slovákom na Orave
mala odovzdať drevená budova v Chyžnom, a v tejto veci bolo dokonca prijaté
uznesenie Predsedníctva vlády Poľskej
republiky (bol stanovený aj termín, do
kedy dom pre potreby Spolku Čechov
a Slovákov na Orave bude odovzdaný týmto dátumom bol 1. december 1947),
spomenul som návštevu ministra kultúry
SR Miroslava Válka, ktorý sa po dvadsiatich rokoch k tejto problematike vrátil
a výsledkom jeho aktivity bola o. i. stavba Kultúrneho domu v Dolnej Zubrici
(pri jeho výstavbe viacerí naši krajania
pracovali zdarma 10 dní), spomenul som
opätovné nastolenie tejto témy veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Poľsku
pani Magdalénou Vášáryovou (15. januára 2001 sa v Jablonke zaviazala, že zaistí
ﬁnančné prostriedky na prípravu potrebného stavebného projektu1 a 25. januára
20032 počas 11. Zjazdu SSP dokonca
svoj prísľub potvrdila, no hovorila už o
1
2

Život, 3/2001, str. 22
Život, 4/2003, str. 3

Postavíme v Jablonke na Orave
Slovenský kultúrny dom?
postavení možno nie honosného, ale účelného Domu kultúry v Jablonke, potvrdila
to počas poslednej návštevy Jablonky, 4.
apríla 2003, keď krajanom už hovorila
iba o výstavbe neveľkého Domu kultúry
slovenskej v Jablonke3). Ostalo však, ako
vždy, len pri sľuboch.
V minulom mesiaci však priamo
pred našimi očami stroskotala ďalšia
aktivita, ktorú koncom roku 2005 začal
Obvodný výbor SSP v Jablonke, a najmä predseda Miestnej skupiny v tejto
obci Ján Bašisty. Obvodný výbor na
Orave vtedy uznal, že základnou prioritou pre Oravu je kúpa budovy v Jablonke a začal vyjednávať s vtedajším vojtom
Jablonky Julianom Stopkom. Vtedajšie
predstavenstvo obce, ktoré krajania požiadali o predaj starého chátrajúceho
a nikomu nepotrebného Kultúrneho
domu v Jablonke, ponúklo, aby Spolok kúpil časť pozemku (15 árov), na
ktorom stojí bývalá zverolekáreň. Pre
krajanov vzbĺkli nové nádeje. Do konca
volebného obdobia bývalého miestneho
zastupiteľstva sa však nepodarilo vec ﬁnalizovať. Na strane Gminného úradu
chýbala dostatočná vôľa, nebolo prijaté uznesenie o predaji nehnuteľnosti,
na našej strane chýbali peniaze. Cena
nehnuteľnosti bola stanovená na 295
tisíc zlotých. Ústredný výbor SSP síce
chcel uzavrieť notársku zmluvu o prevode vlastníckeho práva ku tomuto
pozemku, no žiadal, aby predajná cena
bola rozdelená na menšie čiastky a aby
sa realizovala formou splátok. Vec sa
3

Život, 5/2003, str. 3

e-mail: zivot@tsp.org.pl

odložila na obdobie po voľbách. Stalo
sa však to, že voľby do obecnej samosprávy vyhral Antoni Karlak a vzišlo
iné zastupiteľstvo, ktoré o veci nechcelo vyjednávať. Starosta obce Jablonka
Antoni Karlak síce tvrdí, že nám chce
pomôcť, ale na obecnej schôdzi obyvateľov Jablonky, ktorá sa konala 9. marca
2008 vec nepodporil a nedovolil, aby
sa o veci rozhodlo hlasovaním. Vec nebola taktiež zaradená do programu rokovania Rady obce Jablonka 14. marca
2008. Z dokumentov Kultúrnej komisie obce Jablonka umiestnených na webovej stránke obce sme sa zato dozvedeli, že obec Jablonka chce samostatne
budovať (vraj plánované) Hornooravské
centrum kultúry, za podpory primátora mesta Trstená Jozefa Ďubjaka. Veľmi
nás to prekvapilo. O požiadavkách Slovákov žijúcich na poľskej časti Hornej
Oravy sa v dokumente Kultúrnej komisie obce Jablonka nespomína nič. Žeby
vôbec neboli?
Na margo celého prípadu hodno poznamenať, že máme síce zákon
o národnostných a etnických menšinách
a o regionálnom jazyku, ktorý nadobudol právoplatnosť 5. januára 2005
a ktorý zaväzuje miestne samosprávy
podporovať iniciatívy národnostných
menšín, no realita je iná, zákonom sa
nedá dekrétovať vôľu pozitívnej podpory. Tá v Jablonke absentuje. Ak som na
omyle, budem rád, ak môj názor niekto
kompetentne opraví. Slováci žijúci v tej
časti Hornej Oravy, ktorá patrí Poľsku,
sa iste potešia.
Ľudomír Molitoris
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Z našich začiatkov...
ZŠ v Repiskách
– Grocholovom
Potoku

Z našich začiatkov

Predseda MS SSP
Ján Solus

aši čitatelia si už určite zvykli na tradičnú rubriku Z našich začiatkov..., ktorá sa na stránkach nášho časopisu po
prvýkrát objavila v januárovom čísle 2007. V rubrike sme sa snažili vrátiť sa do čias vzniku miestnych skupín SSP.
Dovedna je na Spiši 16 a na Orave 14 miestnych skupín.
Postupne sme sa teda dozvedeli o každej miestnej skupine nielen to, kedy vznikla, kto bol jej zakladateľom a
mená aktívnych členov, ale sme získali tiež prehľad o situácii týkajúcej sa slovenského školstva, vplyvoch silnejúcej polonizácie, dianí
v krajanskom hnutí v minulosti a dnes.
Rubriku uzatvárame históriou miestnej skupiny v Repiskách – Grocholovom Potoku.Téma sa však celkom neskončila, pretože
viaceré miestne skupiny na Spiši a Orave sa naďalej aktívne rozvíjajú, čo nás nesmierne teší a nabáda k tomu, aby sme vás o dianí
v jednotlivých skupinách informovali aj v budúcnosti.

N

V Repiskách – Grocholovom Potoku
V minulom čísle ste sa dozvedeli o histórii MS SSP v Repiskách – Bryjovom Potoku. Ešte predtým, ako vás oboznámime
s históriou MS SSP v Repiskách – Grocholovom Potoku, zhrnieme si niekoľko základných informácií.
V povojnových rokoch, krátko po vzniku Spolku Čechov a Slovákov v Poľsku,
vznikla v roku 1947 na Spiši, okrem iných,
aj miestna skupina v Repiskách, ktorá sa
však v roku 1993 rozdelila vzhľadom na to,
že časť krajanov z Grocholovho Potoka si
vytvorila svoju vlastnú miestnu skupinu.
Možno teda konštatovať, že MS SSP
v Repiskách – Grocholovom Potoku nemá
takú rozsiahlu históriu ako iné miestne
skupiny, veď od chvíle jej založenia ubehlo
len niečo viac než 10 rokov. Za tento čas si
však krajania stihli zorganizovať niekoľko
krajanských stretnutí.
O miestnej skupine sme sa porozprávali
s jej súčasným predsedom Jánom Solusom,
ktorý si dobre pamätá začiatky. Prvé stretnutie členov MS SSP sa uskutočnilo 28. novembra 1993. Členovia miestnej skupiny si ho
vtedy zvolili za svojho predsedu a rovnako si
zvolili aj svojich zástupcov.
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Dokumentácia týkajúca sa MS SSP
Pôvodní obyvatelia Spiša sa hlásia k slov Repiskách – Grocholovom Potoku uvá- venským koreňom, a preto im prajeme, aby
dza, že podpredsedom sa stal Ján Gro- na ne nezabudli a náklonnosť k nim vštepochola, tajomníčkou a sekretárkou sa stala vali aj nasledujúcim generáciám.
Anna Mazureková a pokladníčkou Helena
Lýdia Kováliková
Malcová. Revízna komisia zasadla v zložení: vedúci komisie - Andrej Budz, sekreKostol
tárka - Karolína Pavlíková, člen František
v
Repiskách
–
Malec.
Grocholovom
Ján Solus je hrdý, že členovia sa od zaPotoku
čiatku zaujímajú o krajanský život v iných
miestnych skupinách. Krajania z Repísk
– Grocholovho Potoka sú zase pyšní na
vynovenú budovu ZŠ, no ako priznáva Ján
Solus spolu s krajanmi, je im ľúto, že slovenský jazyk sa v nej nevyučuje.
Rovnako je to aj so slúžením slovenských sv. omší. Spoločne s Jánom Solusom
sme konštatovali, že v tunajšom kostole sv.
omše v slovenčine chýbajú.
V obciach, kde sa slovenčina nevyučuje
a rovnako sa neslúžia slovenské sv. omše,
objavuje sa riziko, že na tento krásny jazyk
našich predkov sa môže zabudnúť. Vďaka
hrdým krajanom, ktorí sa po celý život hlásia k svojej slovenskej národnosti, môžeme
veriť, že sa tak však nestane.

Príbeh z učiteľských
chodníčkov
Pani učiteľka, na ktorú
sa nezabúda – Anna Slabá
Každý z nás si iste pamätá na svojich
učiteľov, a to najmä na tých obľúbených
a láskavých. Práve k takým patrí aj pani
Anna Slabá, ktorú sme nedávno navštívili.
Vďačne sa s nami podelila o svoje spomienky na roky mladosti, s ktorými sa spájajú aj
začiatky jej učiteľského pôsobenia na Spiši.
Spomienok má mnoho, veď v škole strávila
viac než polovicu svojho života!
Dlhé roky pôsobila ako učiteľka slovenčiny a poľštiny. No dlhšie obdobie pôsobila
zároveň aj ako riaditeľka ZŠ v Repiskách.
Niektorí jej žiaci si ju však pamätajú ešte
ako pani učiteľku Maršálkovú, pretože tak
sa volala za slobodna.

Začiatky dlhej cesty
V detstve navštevovala základnú školu
v Kacvíne, kde sa narodila a strávila celé
svoje detstvo. Zaujímalo nás predovšetkým to, čo ju doviedlo k učiteľskému povolaniu - prečo sa rozhodla stať učiteľkou?
Dozvedeli sme sa, že jej veľkým vzorom
bola pani učiteľka Sukienníková, ktorá
ju učila v 7. ročníku ZŠ. Tá nielenže svojich žiakov mnohému naučila, ale vedela
aj veľmi pútavo rozprávať. V malej Anne
vzbudila veľký obdiv, rešpekt, náklonnosť
k učiteľskému povolaniu a od prvých rokov svojho učiteľského pôsobenia ju pokladala za svoj veľký vzor. Snažila sa k žiakom pristupovať podobným spôsobom
ako p. učiteľka Sukkieníková. V roku
1953 odišla študovať na lýceum do Jablonky. V tom čase sa tu všetky predmety
vyučovali v slovenskom jazyku, a popri
poľštine sa ako ďalší cudzí jazyk vyučovala
aj ruština. - V tom čase som už vedela, že sa
chcem stať učiteľkou. Keď som sa dozvedela
o možnosti zúčastniť sa učiteľského kurzu
v Zakopanom, ktorý prebiehal pod vedením slovenských pedagógov, neváhala som
a hneď som sa prihlásila. Po jeho absolvovaní som získala oprávnenie učiť. – spomína
Anna Slabá.

Roky za učiteľskou katedrou
Učiť začala v roku 1958 na ZŠ v Krempachoch, kde zotrvala približne 3 roky.
Neskôr sa ukázalo, že chýba pracovná sila
v ZŠ v Repiskách, a preto školský inšpektor Antoni Slowakiewicz pridelil pracovné
miesto na repišskej ZŠ práve jej a obsadil
ju do funkcie riaditeľky školy. Bolo to v roku 1961. Ako riaditeľka tu pôsobila až do
roku 1980.
Ako sama priznáva, na začiatku to nebolo ľahké. Ľudia v Repiskách žili veľmi
skromne, chýbal tam obchod s potravinami, budova školy bola pomerne schátralá
a naokolo panovala bieda. Ľudia však boli
dobrosrdeční, priateľskí a vzájomne si pomáhali, ako sa len dalo. Presne takí boli
aj žiaci z Repísk, preto sa tam učilo veľmi
dobre. Dnes s rukou na srdci priznáva,
že roky strávené v ZŠ v Repiskách patria
hádam k tým najkrajších v jej živote. Prekonala tu aj vplyv polonizácie, ktorý bol
najsilnejší približne v 60. rokoch.
Veľmi rada si spomína na svoje najlepšie priateľky - Annu Kalátovú z Novej
Belej a Emíliu Morincovú z Jablonky,
s ktorými najprv spolu študovala v Jablonke a neskôr sa stretli ako učiteľky práve
v Repiskách. Všetky tri teda začínali učiť
približne v rovnakom čase. Boli dobrými priateľkami a kolegyňami, vzájomne
si pomáhali a podporovali sa. Aj neskôr,
keď sa ich cesty rozišli a dievčatá sa vydali
a založili si svoje rodiny, niť ich priateľstva
sa nepretrhla.
Roky ubiehali ako voda. Boli chvíle,
kedy sa objavili rôzne problémy, boli však
aj chvíle plné radosti a smiechu. Ako nám
povedala Anna Slabá, z toho, čo prežila,
nič neľutuje a na všetko si rada spomína.
V roku 1988 odišla do predčasného
dôchodku. Ako dôchodkyňa ešte dlhý
čas nezavesila svoju profesiu na klinec,
ale naďalej učila na ZŠ v Repiskách na
ZŠ č. 1, takmer 2 roky učila v Repiskách
na ZŠ č. 2, ďalšie dva roky v Brzegoch
a niekoľko mesiacov učila v Jurgove.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Anna Slabá

... a čas plynie ďalej
Odo dňa, kedy sa prvýkrát postavila
pred skupinu malých žiačikov ako ich pani
učiteľka, ubehlo už skutočne veľa času.
Mnoho dní uplynulo od času, keď ako riaditeľka viedla pedagogický zbor a pod jej
vedením začínali iní mladí učitelia, ktorým
odovzdávala svoje vedomosti a skúsenosti.
Sú to roky nezištnej práce, vďaka ktorej sa
mnohí z jej žiakov úspešne zaradili do života a dodnes si na ňu s vďakou spomínajú.
Koľko tých žiakov vlastne bolo? Na
takú otázku je ťažké odpovedať. Na všetkých žiakov je hrdá. Tí, ktorí odišli študovať na učňovské školy, vyučili sa rôznym
remeslám a neraz jej pomôžu, keď treba
niečo opraviť v domácnosti.
Medzi jej žiakmi sú aj takí, ktorí odišli
študovať na vysoké školy a napokon sa stali
jej kolegami – učiteľmi a riaditeľmi iných
škôl. Spomeňme mená aspoň niektorých
z nich – Ondrej Trzop, ktorý pôsobí ako
riaditeľ Osobitnej základnej školy v Novom
Targu, Eugeniusz Madeja, ktorý pôsobí ako
riaditeľ gymnázia v Białke Tatrzańskej, Ondrej Rusnák – súčasný riaditeľ ZŠ v Repiskách, Danuta Madejová, Mária Trzopová,
Anna Klukošovská a mnohí ďalší.
Anna Slabá priznáva, že sa slovami
nedá opísať, aká pyšná je na svojich žiakov.
Ich úspechy pre ňu boli a dodnes sú tou
najväčšou odmenou.
Lýdia Kováliková
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Pani Emília Jašurová učí deti vyrábať prekrásne
kvety z papiera

V Prívarovke pod Babou Horou

T

ento cieľ je síce pekný, ale ťažko
realizovateľný. A predsa sa nájde
medzi učiteľmi mnoho takých,
ktorí posvätili svoj život deťom, obetovali
pre nich svoj voľný čas a snažia sa, aby škola
bola pre deti ich druhým domovom. Veď
dnes tie naše malé ratolesti trávia v škole
práve polovicu detstva.
Základná škola vo Veľkej Lipnici – Prívarovke sa naozaj snaží dosiahnuť tento
úžasný cieľ. Je to síce neveľká škola, ale táto

papiera malé guľôčky a tie lepili na papier,
na ktorom pomalinky vznikala guľôčková
mozaika. V ďalšej skupinke využívali koláž.
Ako náhle si deti sadli za stôl, na ktorom
sa nachádzali rôzne výtvarné pomôcky, vžili sa do role veľkých umelcov a už vôbec
sa nezaujímali o to, čo sa deje okolo nich.
Takáto drobná manuálna práca je pre deti
veľmi dôležitá. Okrem toho, že má priaznivý vplyv na psychiku detí, a tie sa počas
takejto práce upokoja, rozvíja sa ich jemná

ŠKOLA
druhým domovom...
skutočnosť je skôr prínosom. Deti sa tu navzájom veľmi dobre poznajú a svojich žiakov dobre poznajú aj učitelia. Treba priznať,
že úmerne s veľkosťou školy prichádzajú aj
dotácie. Takže tých veľa nie je. Kde však
chýbajú peniaze, tam si šikovní prívarovskí
učitelia dokážu poradiť svojou tvorivosťou.
Ich snahu vidieť na každom kroku.
Počas našej návštevy sme sa o práci v tejto neveľkej škole porozprávali najprv s riaditeľkou školy Janinou Karkoškovou. Ako
sa sama priznala, práca v tejto škole jej prirástla k srdcu, veď sama kedysi chodila do
nej ako malé dieťa a prežila tu veľa krásnych
chvíľ. Lásku k škole, Prívarovke či k Orave
sa snaží odkázať aj ďalším pokoleniam. Síce
vyštudovala polonistiku, veľmi sa zaujíma
o ľudové umenie – dedičstvo, ktoré sa od
stáročí dedilo z deda na deda, z pokolenia
na pokolenie... Sama totiž pochádza z rodiny, v ktorej vzťah k umeniu prechádzal z rodičov na deti v génoch. A túto svoju záľubu
využíva aj vo svojej pedagogickej činnosti.
Na hodine výtvarnej výchovy medzi prvákmi sme zistili, koľko zaujímavých výtvarných techník poznajú malí žiaci. Keďže sa
nám chceli pochváliť, čo všetko už dokážu,
rozdelili sa do skupiniek a v každej z nich
tvorili svoje diela inou technikou. V jednej
skupinke maľovali krajinky na skle, v druhej
viazali a lepili rôznofarebné kvetinky z krepového papiera, v ďalšej robili z krepového
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motorika. Preto je len a len na
škodu veci, že sa výtvarná výchova skoro úplne vytratila zo
základných škôl.
Ako sme sa dozvedeli, škola raz za nejaký čas organizuje
otvorené hodiny, na ktoré prichádzajú deti spolu so svojimi
starými mamami. Deti majú
takého hodiny veľmi radi, pretože staré mamy si sadnú do
prostriedku miestnosti a učia
deti rôzne tradičné techniky
výroby kvetov, ozdôb, ornamentov, vyšívajú, háčkujú, šijú, štrikujú...
Techník, ktoré sa môžu vďaka svojim starým
mamám naučiť, je neúrekom, a okrem toho si
vypočujú mnoho zaujímavých príbehov, ktoré staré mamy vedia rozprávať naozaj pútavo.
Po takýchto stretnutiach sa veru žiadne dieťa
neponáhľa zo školy domov.
Okrem toho majú deti možnosť tancovať
v detskom folklórnom súbore, ktorý vedie
pani Janina Kowalczyková. Ako sama hovorí,
detí majú veľa, veď je ich vyše 30. V súbore sa
snažia, aby deti hovorili tradičným oravským
nárečím. Učia sa tancovať rôzne tradičné
tance, hrať a spievať ľudové piesne. Ako však
priznáva, jedným z najväčších problémov sú
peniaze. Veľmi radi by sa častejšie zúčastňovali rôznych festivalov a súťaží. Každý výjazd
sa však spája s výdavkami na autobus a málo-

Medzi prvákmi

ktorý organizátor prepláca cestu. A vzhľadom
na to, že škola je malá a peňazí nemá veľa,
z vlastných prostriedkov nedokáže zaplatiť
všetky výdavky spojené s výjazdami. Jedným
z huslistov, ktorí hrajú v tomto súbore, je aj
Dominik Olszowy. Hra na husliach sa mu
zapáčila len pred nedávnom, ale odvtedy hrá
dennodenne. Aj on má ľudovú hudbu v krvi. Veľmi dobre hral na husliach jeho dedko,
otec a teraz sa učí aj on. Pomáha mu v tom
otec. Už sa naučil hrať viaceré známe oravské
melódie. Ako vidieť, naozaj ho to baví, preto
mu prajeme, aby mu hra na husliach prirástla
navždy k srdcu.
Nám už len zostáva dúfať, že prívarovských učiteľov ich nadšenie a chuť do učenia
nikdy neopustí, čo im aj zo srdca prajeme.
Marián Smondek

Pekné chvíle medzi žiakmi
v Novej Belej

K

oncom apríla tohto roku sme sa vybrali na milú a zaujímavú exkurziu. Cieľovým miestom bola Základná
škola so slovenským vyučovacím jazykom v Novej Belej. Na chvíľu sme si sadli do školských lavíc a vžili sa do úlohy
malých žiakov.
V tomto školskom roku sa zúčastňuje slovenského vyučovania 20 žiakov, pričom v 1. ročníku sú dvaja žiaci, v 2. ročníku
je päť žiakov, v 3. ročníku sú štyria, v 4. ročníku je sedem žiakov
a v 6. ročníku sú dve žiačky. Vzhľadom na menší počet žiakov
v jednotlivých ročníkoch, niektoré vyučovacie hodiny sú spojené, a tak sa učia spolu žiaci 1. a 2. ročníka a 4. a 6. ročníka.
Vyučovanie v slovenskom jazyku vedú pani učiteľky Beata
Florčíková, Žoﬁa Braviaková a zástupca riaditeľa školy Dominik Surma.
Najskôr sme strávili vyučovaciu hodinu v šiestom ročníku,
kde práve učil Dominik Surma. Na vlastivede rozoberali rieky,
pohoria a podnebie Slovenska. Žiačky šiesteho ročníka nám popritom porozprávali, že Slovensko poznajú nielen z učebnice, ale
aj z vlastnej skúsenosti, keďže už trikrát sa zúčastnili školy v prírode v Detvianskej Hute. Podľa ich slov tam bolo veľmi pekne,
no hádam najviac sa tešili z hier v prírode, dokonca si zahrali aj
futbal s chlapcami. Poznajú však aj iné miesta i mestá Slovenska,
navštívili napríklad: Banskú Bystricu či Trenčín. Dievčatá na budúci rok prestúpia na Gymnázium do Krempách, kde sa naďalej
budú učiť slovenčinu.
Ďalšiu vyučovaciu hodinu sme strávili so žiakmi 4. ročníka.
Tí nám hneď na začiatku zaspievali slovenskú pieseň Žalo dievča, žalo trávu a zarecitovali niekoľko slovenských básničiek. Pod
vedením Dominika Surmu sa učili o Antonovi Bernolákovi, a to
v rámci témy Zápas o spisovný slovenský jazyk. Žiakov musíme
pochváliť, pretože boli veľmi snaživí.
Určitý čas sme strávili aj v triede medzi tretiakmi. Pod vedením pani učiteľky Florčíkovej sa učili násobilku a neskôr sa
učili o ročných obdobiach a mesiacoch v roku. V triede bolo
veľmi príjemne, každý zo žiakov sa pekne predstavil, no a spoločne sme si zaspievali niekoľko slovenských piesní. Žiaci so
svojím pásmom slovenských a poľských piesní vystupujú aj na
rozličných školských podujatiach, ako napr. Deň matiek, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov a pod. Pani učiteľka žiakov
pochválila a taktiež pripomenula, že sú medzi nimi mnohí,
ktorí majú kamarátov na Slovensku. Spoločne si dopisujú, a to
najmä so žiakmi zo ZŠ v Janovciach.

Žiaci zo ZŠ v Novej Belej sa aktívne zapájajú aj do rozličných súťaží – každoročne sa zúčastňujú vedomostnej súťaže
o Slovensku a recitačnej súťaže. Už nejeden raz získali popredné miesta.
Chvíľu sme pobudli aj na vyučovaní slovenčiny v nižších
ročníkoch. Prváci a druháci nám zarecitovali slovenské básničky,
ktoré sa naučili zo Šlabikára a čítanky Studnička. Zaspievali nám
peknú jarnú pieseň Snežienka vykukla. Nezostáva nám nič iné,
len konštatovať, že v ZŠ v Novej Belej sme na hodinách slovenčiny strávili veľmi pekný čas.
Pri príležitosti našej exkurzie sme sa porozprávali s Dominikom Surmom o vyučovaní slovenčiny a dozvedeli sme sa niečo viac o škole. Učitelia i žiaci majú k dispozícii učebnice zo
Slovenska – pre jednotlivé ročníky sú to učebnice slovenského
jazyka a čítanky. Využívajú tiež učebnicu vlastivedy, prírodopisu, a rôzne zbierky úloh – napr. “Už sme jazykovo podkutí“
a najmä mladší žiaci si radi prečítajú časopis Macko Pusík a
Slniečko.
Dominik Surma nám prezradil, že v roku 2004 školu navštívil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý priniesol po 10 kusov učebníc do každého ročníka. Časopisy pre deti
do ZŠ v Novej Belej zasielajú Žigmund Adamec a p. Chaban
zo Žiliny, za čo sú im učitelia aj žiaci veľmi vďační. Robia to
dobrovoľne, obaja sú lekármi na dôchodku a ako vidieť, nie je
im ľahostajný osud slovenskej menšiny v Poľsku.
Budova školy bola postavená v roku 1965. Za posledné roky
tu prebehlo niekoľko úprav, prerobené bolo ústredné kúrenie,
budova bola zateplená, pokrytá novou strešnou krytinou a bola
vymenená aj podlaha. V budúcnosti je naplánované vybudovanie novej kotolne.
Všetci sa snažia spríjemniť si svoje školské prostredie. Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci i učitelia upravovali okolie školy, aby sa
tu každý cítil čo najlepšie. Steny v škole zdobia farebné nástenky,
rovnako aj v triedach je veľmi pekná jarná výzdoba, na ktorej
sa podieľajú, s pomocou svojich učiteľov, predovšetkým usilovní
žiaci.
Do budúcnosti im preto prajeme, aby aj naďalej boli takí usilovní, aby poslúchali svojich učiteľov a vážili si ich, pretože práve
vďaka nim sa učia spoznávať gramatiku, matematiku, dejepis,
vlastivedu a mnoho iných predmetov a získavajú cenné poznatky
potrebné pre život.
Lýdia Kováliková
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Čo nového v Podvlku?
O Podvlku píšeme skoro v každom čísle, ale predsa sme sa rozhodli, že opäť zájdeme za podvlčiaskym
richtárom a za našimi krajanmi,
aby sme sa dozvedeli, čo sa v tejto obci deje. Už na prvý pohľad je
všetkým samozrejmé, že niečo sa tu
predsa len deje. Stačí sa len previesť
cez obec autom, a hneď zistíte, že
tu práve prebieha generálna oprava hlavnej cesty. Ale o tom nám už
viac povedal richtár Jozef Lopúch.

V obci
- Už vlani začali v našej obci s prípravami na generálnu opravu medzinárodnej cesty č. 7, ktorá sa tiahne cez našu
obec. V prvej fáze pripravujú cestári objazdy pre jednotlivé mosty. V našej obci
zatiaľ urobili len jeden objazd na Psiarni, druhý, pod kostolom, je vo fáze príprav. Okrem kompletnej prestavby jednotlivých mostov by mali cestu o čosi rozšíriť
a hlavne spevniť krajnice. Síce v plánoch
existoval aj obchvat, ktorý by išiel mimo
obce, nakoniec sa cestná správa rozhodla,
že cesta bude viesť starou trasou a preto
začali s jej generálnou opravou. – hovorí
richtár.
Ako sme sa ďalej dozvedeli, okrem opravy hlavnej cesty čaká na obec
aj jedna z najväčších investícii, teda
výstavba kanalizácie a čističky odpadových vôd. Tú by mali postaviť už
tento rok a pripojiť na ňu aj niekoľko
desiatok domov. Výstavba kanalizácie
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je projektom, ktorý sa bude realizovať
niekoľko najbližších rokov. Projekt výstavby je čiastočne ﬁnancovaný zo zdrojov Európskej únie. Výstavba bude o to
náročnejšia, že bude potrebné prebíjať
sa popod hlavnú cestu, a to na viac ako
na 20 miestach. V rámci výstavby cesty
by mali urobiť popri ceste aj chodník
pozdĺž celej obce. Pre obyvateľov Podvlka by bol takýto chodník veľmi potrebný, pretože prechádzky po krajnici
cesty, na ktorej auta jazdia rýchlosťou
90 km/h, sú príliš nebezpečné. Podľa
plánov by mala byť cesta opravená do
konca leta budúceho roku. Či sa cestárom podarí dodržať tento termín, to
ešte uvidíme.
Za posledné roky si najviac ﬁnancií vyžiadala úprava Združenej školy
v Podvlku, pri ktorej bolo urobené
parkovisko pre osobné autá, ako aj pre
školský autobus. Okrem toho bolo
ukončené ihrisko pri škole, na ktorom
môžu teraz žiaci hrávať basketbal, volejbal, alebo nohejbal.
V rámci opráv lokálnych ciest najviac ﬁnancií pohltila oprava cesty na
Danielky, ktorá bola vykonaná pred
dvoma rokmi. Cesta vydržala v dobrom
stave približne rok, avšak už je znovu
natoľko rozbitá, že by ju bolo potrebné
opäť opraviť. Je to hlavne kvôli tomu,
že obyvatelia Podvlka vyvážajú z lesa
mnoho dreva. Príčinou toho je choroba, ktorá sa rozšírila v oravských lesoch
a kvôli ktorej vysýchajú stromy v lesoch. Preto sa miestni obyvatelia snažia
zachrániť aspoň, čo sa dá.
Taktiež pomaly rozširujú cestu do
Kavalerov, každý rok po kúsku. Ten-

máj 2008

to rok je v pláne len neveľký kúsok
do 100 m, závisí to však od ﬁnancií.
Osvetlenie je síce pomerne nové, avšak
bolo by potrebné postaviť nové lampy
popri ceste smerom na Spytkowice od
križovatky na Podsrnie. Taktiež bude
potrebné presunúť niektoré lampy po
ukončení generálnej opravy hlavnej
cesty bližšie k ceste, pretože ak stoja 15
m od cesty, len ťažko môžu spĺňať účel,
kvôli ktorému boli postavené.
Pomaly sa realizuje aj cesta Furmanec, ktorá by mala spojiť Podvlk
z Dolnou Zubricou. Síce je už vymeraná a kolíky sú zahlobené, avšak na
výstavbu cesty si budeme musieť ešte
chvíľu počkať. Samotná cesta by bola
veľmi potrebná, pretože by skrátila cestu do Dolnej Zubrice približne o 10
km, avšak obavy pred ňou majú hlavne
obyvatelia Psiarne, ktorí sa boja nadmernej exploatácie tejto cesty. Cesta
je pomedzi domami úzka a pritom by
bola veľmi šikovnou skratkou pre Zubričancov na ceste do Rabky či Krakova.
O asfaltovej ceste sa uvažuje aj smerom
na Podsklie, avšak tu cesta prechádza aj
cez chotár Podsrnia, preto je táto otázka o čosi komplikovanejšia.

V škole
Ak hovoríme o Podvlku, nemôžeme obísť ani Združenú školu na Psiarni, ktorá vznikla spojením Základnej
školy č. 2 a Gymnázia. Riaditeľkou
školy je Alina Leksandrová. Obyvatelia Podvlka si ju veľmi vážia, pretože
sa snaží odovzdať ich deťom len to

najlepšie. Vďaka nej a taktiež vďaka
úsiliu celého pedagogického zboru
sa škola zapája do rôznych projektov
a nadväzuje spoluprácu s ďalšími inštitúciami. Vlani sa škola zapojila do
multimediálneho projektu „Spoznávanie života dnešných Oravcov v Poľsku a na Slovensku s využitím multimediálnej techniky.“ Vďaka nemu
mohli spoznať žiaci gymnázia najzaujímavejšie územia Oravy, zoznámiť
sa s históriou, geograﬁou, tradíciami
a ľudovou kultúrou, ktorá sa na tomto
území rozvíjala po stáročia.
Po podpísaní zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestom Trstená
a gminou Jablonka nadviazala škola spoluprácu so školami v Trstenej.
V rámci tejto spolupráce sa navzájom
pozívajú na rôzne podujatia, organizujú rôzne športové akcie, spoločne
organizujú výlety a pod. Deti a mládež
sa navzájom spoznávajú a podľa slov
koordinátorov spolupráce, teda Aliny
Leksandrovej a Eriky Krištofčákovej, si
veľmi dobre rozumejú. Aj keď Oravu
rozdelila hranica na niekoľko desaťročí,
stále majú ľudia po obidvoch jej stranách mnoho spoločného.
Okrem toho treba podotknúť, že
táto škola je jedinou základnou školou
na Orave, na ktorej opäť už tri roky vyučuje slovenský jazyk. Slovenčinu učí
Grażyna Kozáková. Navštevuje ju 19
žiakov, ktorí sú rozdelení do dvoch medzitriednych skupiniek. Keďže najväčšia skupinka detí je v šiestom ročníku
a na budúci rok prejdú do gymnázia,
mali by byť na škole vytvorené až tri
skupinky slovenského jazyka, z toho
jedna na gymnáziu a dve na základnej
škole.

Medzi
krajanmi
Ako ďalej? Ako sa môžeme rozvíjať?
To sú otázky, na ktoré sa krajania nielen v Podvlku snažia odpovedať každý
deň. Každá miestna skupina má trochu
iné podmienky na existenciu a rozvoj.
V niektorých miestnych skupinách
chýba klubovňa, v iných chýba mládež, ktorá by sa zapojila do krajanského života.
V Podvlku, našťastie, je klubovňa,
ktorú vedie krajanka Kristína Gribáčová. Do klubovne veľmi radi prichádzajú deti, ktoré tu trávia svoj voľný
čas, nacvičuje tu folklórny súbor Kumoratky z Malej Lipnice a Podvlka,
ako aj podvlčianská kapela, nacvičujú
tu taktiež deti hru na husliach, takže
Kumoratkám vyrastá nová ľudová kapela. Môžeme teda smelo povedať, že
v klubovni je stále rušno.
Okrem toho existuje v Podvlku aj
ochotnícky divadelný súbor Ondrejko, ktorý má už viac ako 50 rokov.
Vystupuje predovšetkým na Slovensku a úzko spolupracuje s Oravským
kultúrnym strediskom. Vďaka nemu
sa do povedomia slovenských divákov
dostáva informácia o slovenskej menšine, ktorá žije hneď za slovensko-poľskou hranicou. Divadelný súbor často
obohacuje aj naše kultúrne podujatia
krátkymi humornými scénkami, ktoré vždy milo pobavia divákov. Aj keď
na istú dobu zostalo v divadielku len
niekoľko ochotníkov, opäť svitá nádej
na lepšie časy. Bolo by naozaj dobre,
keby divadelnícke tradície v oravských
obciach, ktoré tu so sebou priniesli slo-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

venskí učitelia po druhej svetovej vojne, pretrvali ďalšie generácie.
Žiaľ, o krajanskej dychovke z Podvlka nebolo za posledný rok ani slychu,
ani mrku. Dychovka, ktorú viedol
Ján Páleník, sa totiž pred vyše rokom
rozpadla. A treba povedať, že jej bolo
naozaj škoda. Takú úroveň, akú prezentovala na mnohých podujatiach,
dosahuje máloktorý dychový orchester.
Ako sa však hovorí: Netreba plakať nad
rozliatym mliekom. Ani Podvlčanci
neplakali a po vyše roku sa predsa len
ľady pohli. Po niekoľkých obecných
stretnutiach sa dychovka dáva teraz
opäť dohromady. O vedenie dychovky
poprosili talentovaného krajana Luciána Bryju. Dlhé roky patril medzi
hudobníkov, ktorí tvorili jadro starej
dychovky. S jej vedením síce nemá príliš veľa skúseností, ale istú pomoc mu
sľúbil predchádzajúci kapelník. Treba
však podotknúť, že Lucián nacvičoval
8 rokov podvlčiansky spevokol, vďaka
čomu nadobudol bohaté skúsenosti
s nacvičovaním a dirigovaním. Ako vidieť, hudba je jeho srdcu naozaj blízka.
Aj keď dychovka so spevokolom nemá
veľa spoločného, držme mu palce, aby
sa mu ako kapelníkovi darilo.
Podľa slov predsedu miestnej skupiny sú krajania v Podvlku aktívni. Radi
chodia na podujatia, ktoré organizuje
náš Spolok. Radi sa zapájajú do rôznych kultúrnych aktivít, takže ľudia tu
sú ochotní. Pochvaľuje si aj spoluprácu
so školou v Psiarni, pretože pani riaditeľka je veľmi ústretová a rada podporí
každú akciu. Ak budú krajania držať
spolu a nebudú medzi nimi vznikať
zbytočné sváry a nezhody, slovenský
duch sa v obci naisto udrží ešte niekoľko desaťročí.
Marián Smondek
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Horčičné zrnko
„Zdravá rodina znamená zdravú
spoločnosť, zdravá rodina znamená
zdravý národ, zdravá rodina znamená
zdravú Európu a svet. A preto investícia do rodiny je najdôležitejšou investíciou. Rodina je oproti kultúre smrti
sídlom kultúry života.“ Tieto myšlienky zazneli počas 4. rozhlasovej púte
Rádia Lumen do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove. Po slovensky
ich predniesol v mene o. kardinála Stanisława Dziwisza jeho pomocný biskup Ján Škodoň.
Rodina je domácou cirkvou a dáva
dôležitý vklad na celý život. Preto dnes,
rovnako, ako v každej dobe, je potrebná modlitba v rodinách a za rodiny.

11. 5. 2008
Zoslanie Ducha Svätého
(Jn 20, 19–23)
Kapitola zo Skutkov apoštolov
opisuje udalosti vo Večeradle, ktoré sa
odohrali päťdesiat dní po Veľkej noci.
Za zvláštnych okolností dostali všetci
zhromaždení na tomto mieste dar Ducha Svätého, ktorý sa okamžite prejavil vo forme rôznych jazykov. Vďaka
tomu im rozumeli ľudia, ktorí prišli do
Jeruzalema aj zo vzdialenejších oblastí.
Rôznosť jazykov tu poslúžila k zjednoteniu spoločenstva. Každý člen z toho
„medzinárodného spoločenstva“ rozumel ich slovám.
Duch Svätý chce a môže obohatiť
aj dnešné spoločenstvá svojimi darmi,
aby tvorili jednotu a aby vládlo medzi
nimi porozumenie a láska. Spoločenstvo ľudí, ktoré spája Boží Duch, už
nie je iba anonymnou masou, ktorá
má istý počet ľudí. Ako sa dá vytvoriť
pravá jednota, píše Teilhard de Chardina SJ: „Odstránime zo stredu seba
samých a dáme do stredu Boha. Nebudeme vidieť iba svoje vlastné záujmy, nebudeme sa usilovať iba o vlastný
prospech za každú cenu a výhody na
úkor najbližšieho okolia. Boh sa nás
ujme vtedy, keď sa mu my otvoríme,
aby mohol pôsobiť svojím Duchom.
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Inšpirovaní Duchom Svätým tak môžeme vytvoriť turíčne spoločenstvo podobné prvotnej cirkvi”.

18. 5. 2008
Najsvätejšia Trojica
(Jn 3, 16–18)
Prvá nedeľa po slávnosti zoslania
Ducha Svätého je sviatkom Najsvätejšej Trojice. V liturgii si pripomíname
najväčšie tajomstvo našej viery, ktoré
ľudskými schopnosťami nedokážeme
úplne vysvetliť a pochopiť. Postupne,
ako sa nám kráti náš pobyt na zemi,
smerujeme však k tomu, aby sme sa
zjednotili s Ním vo večnosti, kde padnú všetky prekážky, ktoré nám bránia
vnímať Trojjediného Boha takého, aký
je. Máme však veľmi dôležitý prameň,
cez ktorý môžeme poznávať Boha, aký
je a poznávať aj jeho vôľu. Tým dôležitým prameňom je Sväté písmo. Môže
nám však Sväté písmo dať odpoveď na
otázky súčasnosti? Veď má veľmi dávnu históriu a jeho najmladšia kniha
má takmer 1900 rokov. Knihy Svätého
písma majú síce svoju históriu a počet
kníh je už uzavretý, tým však Božie pôsobenie nekončí. Tak, ako Boh pôsobil
na svätopiscov, aby zapísali iba to, čo
im vnukol, teraz podobne inšpiruje aj
nás. Inšpiruje nás k aktuálnemu porozumeniu Božieho Slova. Či sa ním
však necháme inšpirovať, to vo veľkej
miere záleží od nášho osobného nastavenia. Som ochotný čítať Sväté písmo?
Som ochotný hľadať aktuálne odpovede v Božom slove? A či vôbec hľadám
inšpiráciu v tejto Knihe kníh...

25. 5. 2008
8. cezročná nedeľa
(Mt 6, 24–34)
Jeden človek uvažoval po istej ťažkej
životnej skúsenosti o tom, ako úpenlivo vie prosiť Boha o pomoc, keď mu je
ťažko a nevie si poradiť s problémami.
Keď však pominú a prežíva radostné

chvíle, tak sú mu také samozrejmé, že
úplne zabúda ďakovať a berie to ako
samozrejmosť, nie ako veľký Boží dar.
A hlavne vtedy, ak ide o hmotné veci.
Evanjelium tejto nedele je upozornením na jednu dôležitú vec: Dôležitejšie je byť, ako mať. Kto sa zameria
na získavanie hmotných vecí, rýchlo
zabudne ďakovať Bohu za to, že sa mu
darí, za to, že mu pomáha. Čo sa týka
nášho bytia, nášho jestvovania, tak tu
sme podobní Bohu, pretože nás stvoril na svoj obraz a podobu. Čo sa týka
vlastnenia toho všetkého, čo máme, čo
vlastníme, to je iba dekorácia a spríjemnenie. Ale túžba po tom, aby sme
vlastnili a mali čo najviac, môže rýchlo prevrátiť rebríček hodnôt. Pán Ježiš
spomenul starosti, čo sa týka oblečenia.
Dnes sa úplne stráca súdnosť v tejto
oblasti. Koľkí sú dnes otrokmi módy.
Chcú byť moderne, výstredne, značkovo a draho oblečení. Koľko zbytočných
starostí vo vzťahu k bývaniu, koľko
hnevu a rozdelenia kvôli majetkom
a dedičstvu... Božie Slovo je však jasné:
„Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“

1. 6. 2008
9. cezročná nedeľa
(Mt 7, 21–27)
„Nie každý, kto mi hovorí: »Pane,
Pane,« vojde do nebeského kráľovstva.“
Takmer žiadna z našich modlitieb,
v ktorej sa obraciame na Boha, sa nezaobíde bez toho, aby sme nepoužili
oslovenie „Pane.“ Lenže Pán Ježiš nemal na mysli výber slov, keď upozornil
na túto skutočnosť. Poukázal na priority, na to, čo je viac dôležité a čo je
menej dôležité. Dôležitejšie ako slová
sú skutky. Netreba si to zamieňať. Ak
trpíme na „schizofréniu“ typu, že moje
skutky sú ďaleko od mojich slov, môžeme byť veľkým pohoršením pre okolie
a nespĺňame zároveň ani Kristove kritériá. Hinduista Gándhí bol obdivovateľom kresťanskej Biblie pre jej hlboké
a dôležité učenie. Ale o kresťanoch hovoril, že sú často ako kamene v rieke.
Na povrchu mokré, ale vo vnútri suché. Preto nie ten, kto hovorí: „Pane,
Pane“, „ale iba ten, kto plní vôľu Otca,
ktorý je na nebesiach“, „vojde do nebeského kráľovstva.“
Vdp. Viktor Pardel

Naši zlatí jubilanti

Zlatá svadba v Grocholovom Potoku
Každá láska v mladom veku je krásna,
ale len láska v staršom veku je zrelá. Myslím si, že takúto stopercentnú lásku nájdeme len u manželov, ktorí žijú spolu už
dlhší čas. Môžeme si všimnúť úctu, akou
sa manželia spoločne obdarúvajú. Cítime v ich hlase nežnosť, keď sa so sebou
rozprávajú. Vidíme, že netaja pred sebou
ani svoje negatívne vlastnosti. Ba čo viac,
využívajú ich na ešte lepšie doplnenie
sa a po 50 rokoch spoločného spolužitia ich už dávno máju ovládnuté. Je to
tak ako so skladačkou puzzle - malé časti
porozhadzované zvlášť nič neznamenajú,
ale keď ich poukladáme, tvoria jeden
krásny celok - obraz. A aký obraz
namaľovali spoločne Štefánia
a František Mazurkovci z
Repísk – Grocholovho
Potoka za celé polstoročie, ktoré strávili
spoločne bok po
boku?
František sa narodil 29. októbra
1932 v slovenskej roľníckej rodine Michala
a Agneše Mazurkovcov.
Pochádza z mnohodetnej
rodiny. Františkove dve najstaršie sestry Mária a Helena,
žiaľ, už nežijú, Agneša býva s rodinou v Nedeci a Anna sa vydala do Čiernej Hory. Žiaľ, zomrel taktiež Františkov
brat Sebastián a druhý brat Ondrej ostal
bývať v rodnej obci. Františkovu rodinu
osud nešetril. Ešte nemal ani tri roky, keď
mu zomrel otec a zanechal na svete ženu
so siedmimi sirotami. Matka nemala
s nimi ľahký život. O seba, ako aj o deti
sa musela postarať sama. Všetci súrodenci pomáhali, koľko len vládali - mladší v
domácnosti a starší pri gazdovských prácach. Ťažké rodinné položenie pozitívne
vplývalo na rodinnú spolupatričnosť,
pretože všetci súrodenci pochopili, že
spolupráca a pomoc druhému je najdôležitejšia. - Vedeli sme, že keď sa budeme
spolu držať a vzájomne si pomáhať, premôžeme ťažké časy, ktoré nám osud pripravil. Vedeli sme aj to, že sa nemôžeme ľahko
vzdávať, ak do cesty prídu nejaké problémy, - hovorí František. Základnú školu
navštevoval v Repiskách – Grocholovom
Potoku. Ukončil len štyri triedy, pretože
vyučovanie prerušila vojna. Dorastal teda

na gazdovstve. Rok za rokom ubiehal a
František sa stal dospelým mužom. Keď
mal 20 rokov, musel narukovať do armády. V tom čase vojenská služba trvala 2
roky. Domov sa vrátil v roku 1954. Opäť
sa zamestnal v práci, ktorú vykonával
ešte pred vojnou, teda v Štátnych lesoch
v Nižných Lapšoch. Neskôr pracoval aj
na Slovensku, taktiež v lesoch a okrem
toho aj na stavbách v Smokovci, Poprade
a Banskej Bystrici.
Štefánia pochádza z Repísk - Vojtičkovho Potoka. Narodila sa 6. júna 1932 v

rodine Michala a Márie Madejovcov. Má
tri sestry. Mária emigrovala do USA, Helena býva v Grocholovom Potoku a Anna
vo Vojtičkovom Potoku. Na základnú
školu chodila do susedného, Grocholovho Potoka. Učila sa spolu v jednej triede
so svojím budúcim manželom, ale v tom
čase o tom ani len netušila. Ako dobrý
kamarát ju občas odprevádzal domov
zo školy. - Možno aj týmto som si urobil
dobrú mienku a získal Máriinu náklonnosť v našej neskoršej známosti, - smeje
sa František. Štefánia, ako jej ostatní
rovesníci, ostala doma a spolu s rodičmi
pracovala na gazdovstve. Zamestnala sa v
cechu v Jurgove a pracovala v umeleckej
ľudovej výrobe. Miestom jej práce bola
domácnosť. Mala krosná a vyrábala koberce. Tieto koberce vyrábala buď podľa
vzorov, ktoré pripravil cech, alebo podľa
vlastnej fantázie. Štefánia prepracovala
v ÚĽUV celých 28 rokov. - Taká práca

e-mail: zivot@tsp.org.pl

doma má svoje plusy aj mínusy. Nebolo
potrebné cestovať a vydávať peniažky na
cestovné a na druhej strane, ak deti boli
malé, mohla som pracovať a dohliadať na
ne. Avšak večer po takom pracovnom dni
som bola už poriadne unavená, - spomína
Štefánia.
Mladý František obnovil svoju známosť zo školskej lavice. O ich vzťahu
môže povedať, že jednoducho stará či
prvá láska nehrdzavie, čo sa v ich prípade
aj potvrdilo. 11. februára 1958 uzavreli
sviatosť manželstva v rímsko-katolíckom
kostole sv. Sebastiána v Jurgove, pretože
vtedy Repiská patrili do tejto farnosti ako ﬁliálka. V tom istom roku
ukončili výstavbu nového
kostola v Grocholovom
Potoku.
Spoločný
život
začali u rodičov Štefánie. Po desiatich
rokoch, keď si vybudovali svoj vlastný
dom, presťahovali
sa do Grocholovho
Potoka aj so svojimi
dcérami. Naši jubilanti
mali tri dcéry – najstaršiu
Annu, mladšiu Máriu, ktorá
však zomrela ako polročná, a
najmladšiu Danku. Deti rástli, Štefánia naďalej vyrábala koberce a okrem
toho spolu s manželom pracovali na svojom šesťhektárovom gazdovstve. V tom
čase sa to oplácalo. Okrem toho, že mali
vlastné produkty, sa časť z nich podarilo
aj predať. Z utŕžených peňazí sa dalo pekne vyžiť, trochu sa aj zabaviť a dokonca si
aj odložiť. Neskôr sa však gazdovstvá stali
nerentabilné, a tak gazdovanie manželia
nakoniec zavesili na klinec.
Rodina Mazurkovcov sa postupne
rozrastala. Keď dcéry vyrástli, vydali sa
a Štefánia s Františkom sa dočkali dvoch
vnukov a päť vnučiek. Majú tiež jednu
pravnučku a štyroch pravnukov.
Veľmi sa tešia z toho, že sa dožili vnukov a pravnukov. Ako tvrdí Štefánia, pre
manželov sú najdôležitejšie deti, pretože
dávajú zmysel životu. Manželia Mazurkovci sú už na zaslúženom dôchodku a
tešia sa, že konečne majú pre seba čas,
ktorý im kedysi tak veľmi chýbal.
Dorota Mošová
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Z DIANIA
NA SLOVENSKU
Summit NATO
V dňoch 2. – 4. apríla sa konal v Bukurešti summit NATO. Slovenskú delegáciu viedol prezident Ivan Gašparovič.
Koncom apríla sa následne v Prahe zišli ministri obrany krajín Vyšehradskej
štvorky a Ukrajiny, aby zhodnotili jeho
výsledky. Rokovali tiež o obrannej transformácii aliancie a možnosti pomoci
Ukrajine v jej integračných snahách.

Zákon o periodickej
tlači a agentúrnom
spravodajstve
Dňa 9. apríla prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon o periodickej tlači
a agentúrnom spravodajstve, ktorý nahradil
viacnásobnú novelizovanú úpravu z roku
1966. Zákon upravuje práva a povinnosti
vydavateľov pri získavaní a šírení informácií.
Okrem doterajšieho práva na opravu a dodatočné oznámenie zavádza inštitút práva
na odpoveď a povinnosť ochrany zdroja.
Po podpise prezidentom republiky by mal
vstúpiť do platnosti od 1. júna.

Ratiﬁkácia Lisabonskej
zmluvy
Ako deviata krajina Európskej Únie
Slovenská republika, prostredníctvom
Národnej rady, ratiﬁkovala 10. apríla tzv.
Lisabonskú zmluvu. Podporilo ju celkovo
103 zo 150 poslancov.

Rokovania ministrov V4
Ministri spravodlivosti z krajín Vyšehradskej štvorky sa 12. apríla stretli vo
Vysokých Tatrách, kde rokovali o zvýšení efektivity súdov v prípadoch, ak jeden
z rodičov unesie deti. Prípadný návrat

detí by malo urýchliť i skrátené súdne
konanie, ktoré by sa malo skončiť do
šiestich týždňov.

Slovenský premiér
vo Švajčiarsku
Na pozvanie hlavy štátu a zároveň
predsedu vlády Švajčiarska Pascala Couchepina a predsedu spolkového parlamentu André Bugnona uskutočnil 14.
apríla premiér Róbert Fico oﬁciálnu návštevu tohto štátu. Na stretnutí v Berne
zhodnotili úroveň vzájomných vzťahov
a spolupráce i možnosti ich rozvoja. Hovorili tiež o otázkach európskej agendy,
skúsenostiach Slovenska v Európskej
únii a aktuálnych otázkach medzinárodného politického diania.

Nová turistická sezóna
Letnú turistickú sezónu v Červenom Kláštore otvorili v sobotu 19. apríla. Súčasťou otvorenia bolo vystúpenie
vokálneho súboru Gregoriana z Košíc,
pripomenutie Medzinárodného dňa pamiatok a odovzdanie ceny Pamiatkového
úradu osobnosti z oblasti pamiatkarstva,
ktorú za celoživotné dielo a mimoriadny
prínos v oblasti ochrany pamiatkového
fondu získala historička umenia Eva Križanová. Program pokračoval otvorením
výstavy s názvom Stredoveké kláštory
a ich osudy na Slovensku, ktorá obsahuje
28 panelov venovaných všetkým existujúcim slovenským kláštorom. Túto výstavu si môžu návštevníci pozrieť počas
celej sezóny. Keďže Ľubovnianske múzeum po ôsmych rokoch zrušilo nájomnú

Splav na pltiach Dunajcom
Už stotrinásta pltnícka turistická
sezóna sa začala 26. apríla v Červenom
Kláštore. Po slávnostnom posvätení pltníci symbolicky odomkli vody Dunajca
a viac ako dvadsať pltí s turistami uskutočnilo prvý splav do Lesnice, kde ich
privítal pravnuk jedného z prvých pltníkov splavujúcich turistov v 19. storočí. V minulosti sa splavovalo drevo 900
kilometrov z Pienin až do Baltického
mora. V súčasnosti je splav na pltiach
prielomom Dunajca jednou z najväčších
turistických atrakcií.

Konferencia historikov
V dňoch 21. až 23. apríla sa v Bratislave pod patronátom Ústavu pamäti národa
uskutočnil siedmy ročník medzinárodnej
konferencie s názvom Slovenská republika
očami mladých historikov. Konferenciu
otvoril podpredseda vlády Slovenskej
republiky Dušan Čaplovič.
Témou boli
perzekúcie na
území Slovenska v rokoch
1938 – 1945.
Počas prvého dňa odznel taktiež príspevok o perzekúciách Slovákov na severnom
Spiši a hornej Orave po skončení druhej
svetovej vojny.

Prognózy Európskej
komisie
Koncom apríla Európska komisia
zverejnila jarné prognózy pre krajiny Európskej únie. Podľa nich by miera ročnej
inﬂácie na Slovensku za rok 2009 v porovnaní z rokom 2008 mala klesnúť, čo
je jedným z hlavných kritérií pre prijatie
eura, o čom by sa malo rozhodnúť už
v máji. V prípade pozitívneho stanoviska
by mal byť stanovený konverzný kurz 8.
júla 2008 a vstup do eurozóny 1. januára
2009. (mm)

Oprava
V Živote č. 4/2008 v článku Sporné
otázky slovensko-poľských vzťahov na str. 8
sme nesprávne uviedli meno autorky štúdie
Vojna o Spiš, Milice Majerikovej, za čo sa jej
hlboko ospravedlňujeme.
V rovnakom článku sme nesprávne
uviedli poslednú vetu, ktorá by mala znieť:
Mimoriadne to bolí a je to veľmi nerozvážne
12
a krátkozraké.
Redakcia

zmluvu s Pamiatkovým úradom, boli
nainštalované nové expozície. Na záver
sa konalo prestrihnutie pásky pred dobovou Krčmou pod Lipami z 18. storočia.
Tá sa stala súčasťou expozície, pričom tu
bude možné objednať si dobové špeciality. V priestoroch kláštora bude otvorená
aj nová reštaurácia.

máj 2008

Rozhovor o krajanoch z Poľska
Mestská knižnica v Bratislave realizuje od roku 2007 zaujímavý program
spojený s repatriáciou Slovákov žijúcich
v zahraničí na Slovensko po roku 1945.
Predmetom tohto záujmu bol vládny
program vtedajšej Česko-Slovenskej republiky, úlohou ktorého bolo presídlene
obyvateľov slovenskej národnosti z Maďarska na Slovensko a naopak, presídlenie
takého istého počtu slovenských občanov
maďarskej národnosti z Česko-Slovenska
do Maďarska. Na Slovensko bolo vtedy
presídlených okolo 70 000 krajanov. Organizované boli taktiež presídľovacie akcie Slovákov z Rumunska, ale aj Čechov.
Z Poľska do Čiech sa takto dobrovoľne
vysťahovalo takmer 90% Čechov. České
mestečko Zelov ležiace 100 km od Lodže stratilo tak svoj pôvodný charakter
a stalo sa mestom, kde väčšinovým obyvateľstvom sa stali obyvatelia poľskej národnosti. Obdobne to bolo s Husincom,
Kucovom, Bedřihovým Veľkým Táborom
a Kudovou, a ďalšími obcami obývanými
českým etnikom v Poľsku.
Na Spiši a Orave po 1945 bola úplne
iná situácia. Keďže je na Slovensku táto
problematika naďalej neznáma, je pochopiteľné, že vyvoláva záujem. Do diskusie o týchto témach 27. marca 2007
si doc. Štefan Zelenák, vedúci programu, pozval bývalého prvého generálneho konzula Česko-Slovenskej republiky
v Katoviciach Dr. Mateja Andráša a gen.
tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra Molitorisa.
Stretnutie, a najmä otázky spojené
s núteným vysťahovaním okolo 6 000
Slovákov žijúcich v Poľsku na Slovensko,
vyvolalo pomerne veľký záujem a živú
diskusiu. Pre slovenskú verejnosť sú to
do dnešného dňa naďalej šedé miesta slo-

venskej histórie, ktoré vyvolávajú údiv,
prekvapenie, ba priam spory.
Slováci zo severného Spiša a hornej
Oravy, ktorí sa po podpísaní Protokolu v Trstenej 20. mája 1945 opäť našli
v Poľsku, v dôsledku dohôd veľmoci
v Postupime o prinavrátení hraníc z roku
1937, boli týmto faktom najskôr veľmi
prekvapení, potom znepokojení a nakoniec začali využívať všetky možné spôsoby, ako toto rozhodnutie zmeniť. Niekedy sa reakcie veľmi vyhrotili a krajania
dokonca aj so zbraňou v ruke bojovali za
svoje národné práva a svoju teritoriálnu
príslušnosť. Ich zápas nepriniesol požadovaný výsledok. O hraniciach medzi
bývalým Československom a Poľskom sa
totiž nerozhodovalo ani vo Varšave, ani
v Prahe a už tobôž nie v Bratislave.
Spomeniem dva príklady takéhoto
prístupu Spišiakov a Oravcov. Na Spiši,
keď sa poľské policajné jednotky z Bukowiny Tatrzańskej snažili 15. februára
1945 obsadiť Jurgov, Čiernu Horu a Repiská, im to znemožnilo takmer 300
osôb. Obdobná bola aj postava miestneho obyvateľstva bola v Kacvíne a Nižných
Lapšoch. Na Orave, keď poľská milícia
obsadzujúca Podvlk 2. júla 1945 uväznila slovenského kňaza, na jeho obranu bol
behom jedného dňa sformovaný oddiel
pozostávajúci z približne 300 bývalých
vojakov, z časti účastníkov Slovenského
národného povstania, z časti miestnych
obyvateľov a obyvateľov takmer každej
oravskej dediny. Poľská polícia, ktorá sa
opevnila na kostolnej veži a ostreľovala guľometom, bola po prudkej prestrelke odzbrojená. Neobišlo sa to bez obetí
na životoch. V boji po slovenskej strane
padol Ján Zonzel z Podsrnia, po poľskej
strane čatár Wrona. Tá posledná udalosť

bola príčinou opakovanej žiadosti kňaza
Ferdynanda Machaya adresovanej Bolesławovi Bierutovi, vtedajšiemu predsedovi PKWN, aby na opätovne pripojené
územia poslal armádu, ktorá by zaviedla
poľskú štátnu správu. Tak sa aj stalo. Spiš
bol obsadený 32. plukom Divízie pechoty
17. júla 1945 a Orava 14. augusta 1945.
Po týchto dňoch nastal na pripojených
územiach doslovný teror, čo dodatočne
znásobovali nočné útoku bandy Józefa
Kuraśa „Ognia“ z Waksmundu (ktorý navyše vynášal protiprávne rozsudky smrti
a príkazy vysťahovania). Proti slovenskej
menšine sa postavila nielen armáda a ďalšie mocenské zložky vtedajšieho poľského
štátu – občianska milícia (MO), štátna
bezpečnosť, ale aj štátna správa, samospráva, školská správa (slovenské školstvo bolo
zrušené a učitelia vypovedaní), ba dokonca aj cirkevná správa. Niekoľko sto ľudí
bolo uväznených, stovky okradnutých,
desiatky ťažko ranených a vyše dvadsať
zavraždených. Malo to veľmi negatívny
dopad na miestnych obyvateľov slovenskej národnosti, ktorí húfne emigrovali
na Slovensko. Nebola to však dobrovoľná
emigrácia, ako v prípade Slovákov z Maďarska a Rumunska a Čechov z Poľska.
Počas diskusie v Mestskej knižnici bol
taktiež prezentovaný súčasný stav slovenskej menšiny v Poľsku a dnešné vydavateľské a kultúrne aktivity Spolku Slovákov v Poľsku, a pozitívne zmeny, aké
nastali po prijatí v Poľsku zákona o národnostných a etnických menšinách.
Na ďalších stretnutiach tohto zaujímavého cyklu Mestskej knižnice v Bratislave sa budú organizátori programu
venovať slovenskému školstvu v cudzine.
Ľudomír Molitoris
Foto: Martin Štrbka
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K niektorým otázkam tvorby a výkonu
štátnej politiky Slovenskej republiky
vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
Mimo krajiny svojho pôvodu žije niekoľko desiatok miliónov Európanov a ich počet
neustále rastie. V roku 2003 sa pod záštitou
Gréckeho predsedníctva Európskej únie uskutočnil prvý Summit európskych diaspór (slovenskú diaspóru zastupoval Dušan Klimo, vtedajší predseda Svetového združenia Slovákov v
zahraničí). Súhrnná správa a odporúčania zo
summitu sú zamerané na význam diaspór, na
úlohu, ktorú môžu hrať pri formulovaní politík Európskej únie a na otázky posilňovania
vzťahov medzi EU a jej diaspórami. Svetové
združenie Slovákov v zahraničí reagovalo na
tieto odporúčania koncom roku 2005 zostavením a vydaním publikácie Slováci vo svete.
Správa o súčasnom stave a postavení slovenskej
diaspóry (Slovaks throughout the world. Report
on the Current State and Status ofthe Slovák
Diaspóra. Compiled by PhDr. Claude Baláž) v
ktorej na záver už formuluje aj niektoré svoje
návrhy, týkajúce sa osôb patriacich k európskym menšinám a komunitám v zahraničí.
Slovenský národ patrí k tým európskym
národom, ktoré v dôsledku masového vysťahovalectva v minulosti a súčasných migračných pohybov, majú po celom svete roztrúsené vlastné menšiny a komunity. V súčasnosti
ich počet odhadujeme na viac ako 2 milióny
osôb, čo predstavuje nad 30 % z celkového
počtu všetkých príslušníkov slovenského
národa. Pre porovnanie počet príslušníkov
všetkých národnostných menšín z celkového
počtu občanov Slovenskej republiky predstavuje 14,4 %. Súčasný stav starostlivosti a
ﬁnancovania štátu vo vzťahu k domácim a
zahraničným menšinám je nerovnomerný, v
neprospech slovenských menšín a komunít
v zahraničí.
Na začiatku by sme si mali ozrejmiť, čo
to tá politika vlastne je. Samotné slovo politika, ktoré pochádza z gréčtiny, je synonymom
pre verejnú činnosť zameranú na uplatnenie
sociálnych a politických celospoločenských
záujmov. Je to určitý smer, ktorý má špeciﬁcké metódy činnosti, spôsob, obsah i formu.
Skúsme teda spoločne premietnuť túto charakteristiku do formulovania zásad a obsahu
štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákov žijúcim v zahraničí.
Aby vzťahy medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí boli
efektívne a vzájomne prospešné, platí zásada
conditio sine qua non, že tvorbu a výkon štátnej politiky musia vykonávať i zabezpečovať
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nepolitickí odborníci s pozitívnym vzťahom
k slovenskému zahraničiu. Štátnopolitické a
národné záujmy Slovenskej republiky musia byť v súlade aj so záujmami a potrebami
slovenského zahraničia, čo neznamená, že
musia byť vždy totožné aj s niektorými záujmami politických subjektov na Slovensku.
Táto modiﬁkácia sa potom môže následne
vzťahovať a prenášať aj do slovenského zahraničia, ale celkovo by nemala ovplyvňovať ani
hlavné zásady vzťahov k Slovenskej republike, ani vzájomné vzťahy medzi slovenskými
komunitami a ich spolkami a organizáciami
v jednotlivých krajinách.
Štátna politika by mala vychádzať z citlivého rešpektovania partikulárnych záujmov
jednotlivých krajanských komunít, ale súčasne vytvárať predpoklady pre ich účelné
zjednotenie. Selektívny a preferenčný prístup len na teritoriálnej zásade by mohol
diskriminovať tých, ktorí nemajú rovnaké
podmienky na formulovanie a realizáciu
svojich legitímnych potrieb a požiadaviek,
lebo sú málopočetní a rozptýlení, nemajú
dostatok vlastnej inteligencie, nemajú vlastné školské a kultúrne zaradenia, trpia dôsledkami časového hendikepu spôsobeného
40-ročnou komunistickou izoláciou a pod.
Jednotiacou bázou musí byť predovšetkým
princíp tolerancie a otvorenosti Slovenskej
republiky ku všetkým menšinám a komunitám, bez rozdielu politickej, konfesionálnej
a svetonázorovej orientácie a bez zbytočného
exponovania minulosti. Ak chceme hovoriť
o vzájomnej spolupráci, tak treba hneď od
začiatku odmietnuť akékoľvek snahy o štátny paternalizmus a dirigizmus a už vôbec nie
zasahovanie štátu, alebo štátnych úradníkov
do vnútorných a suverénnych záležitosti slovenského zahraničia.
Slováci žijúci v zahraničí disponujú značným informačným potenciálom, neoceniteľnými skúsenosťami a kontaktami na popredné politické, ekonomické, spoločenské
a vedecké osobnosti v krajinách, v ktorých
žijú. Napriek tomu Slovenská republika sa
stále nevie zbaviť nevšímavosti, nedocenenia
i odmietania Slovákov žijúcich v zahraničí,
a vypracovať, ale i realizovať ucelenú, dlhodobú a efektívnu koncepciu štátnej politiky
vo vzťahu k slovenskému zahraničiu. Jej cieľom by mala byť nielen podpora národného
povedomia a kultúrnej identity, ale aj jeho
postupné prepojenie a reintegrácia do eko-
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nomického, kultúrneho, spoločenského, vedeckého a duchovného kontextu Slovenskej
republiky. Štátna politika má byť o dialógu a
spolupráci a nie ako je to doteraz, že slovenské zahraničie ponúka svoje možnosti, ktoré
slovenská exekutíva síce verbálne prijíma, ale
prakticky je pasívna. Vo vzťahu k Slovákom
žijúcim v zahraničí stále nevie prekonať rezíduá minulosti, ktoré v sebe obsahujú rezervovanosť, ba až obavy, aby daná problematika nezaťažila jej medzinárodné vzťahy.
Neštátne subjekty prejavujú záujem najmä zo zištných dôvodov ovplyvnených politickými očakávaniami na vnútropolitickej
scéne, ﬁnančnými vo forme nároku na štátny rozpočet, alebo spoločenským proﬁtom,
exkluzívnymi zahraničnými cestami a v neposlednom rade i darmi a zbierkami slovenského zahraničia.
Pred štátnou politikou stojí teda jednoznačná úloha, prekonať, či lepšie povedané,
ako prekonávať rozdiely medzi Slovákmi na
Slovensku a Slovákmi v zahraničí. Je potrebné, aby sa navzájom uznávali a podporovali,
aby sa v plnom rozsahu uplatňoval princíp
partnerstva a solidarity. Spoločnou povinnosťou, ktorá vyplýva z prirodzeného pudu sebazáchovy a úcty k sebe samým, tak pre Slovákov
doma ako i v zahraničí, je podpora Slovensko
- slovenských vzťahov spojená s pestovaním
a udržiavaním slovenstva na Slovensku i vo
svete. Štátna politika musí byť predovšetkým
odrazom úsilia Slovenskej republiky o zachovanie a rozvoj slovenského zahraničia.
Určujúcou silou pri snahách o udržanie
a rozvoj slovenského zahraničia musí byť starostlivosť o ich kultúru a kultúrne dedičstvo,
vzdelávanie a školy, znalosť slovenského jazyka, podpora národného povedomia a vedomia o pôvode, zabezpečovanie sústavných
vzájomných nezávislých a pravdivých informácií, podpora ich inštitúcií zriadených na
dosiahnutie tohto účelu a podpora vzájomne
prospešných vzťahov.
Štátna politika musí poskytovať rovnosť
príležitostí občanom Slovenskej republiky žijúcim v zahraničí s ostatnými občanmi žijúcimi na Slovensku. Podľa štúdie, venovanej súčasnej migrácii vypracovanej vo februári 2004
pre Európsku komisiu, sa predpokladá, že po
rozšírení Európskej únie príde k migrácii 2 - 4
% populácie prístupových krajín, ba dokonca
sa ráta až s číslami 8 - 10 %, pričom migračný
potenciál sa odhaduje na 3,9 milióna osôb. V

dôsledku súčasného slovenského vysťahovalectva, ktoré sa po roku 1989 stalo súčasťou
celkových európskych migračných pohybov,
vzniká nová skupina Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých počet sa približuje k 30 %
celkového počtu Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľovými krajinami sa stávajú európske
i atlantické štáty, ktoré imigrantov prijímajú
pre posilnenie vlastnej ekonomiky a hospodárskej stability. Vysokokvaliﬁkované osoby s
vysokoškolským, alebo stredoškolským vzdelaním, na ktoré vynaložil ﬁnančné prostriedky
cudzí štát, sa stávajú výhodným importom pre
každú z prijímajúcich krajín. Len v roku 1989
z krajín bývalej Varšavskej zmluvy emigrovalo
za jeden rok 1,2 milióna obyvateľstva. Podľa
údajov Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied, ročne odchádza zo Slovenska za
prácou len vysokoškolsky vzdelaných 10-tisíc
osôb. Do cudziny odchádzajú tí najschopnejší
a Slovensko starne aj preto, že mladí emigrujú. Napriek tejto alarmujúcej skutočnosti
koncepcia migračnej politiky SR vypracovaná
Migračným úradom Ministerstva vnútra SR,
ktorú prerokovala a schválila vláda SR, sa vôbec nezaoberá migráciou slovenského obyvateľstva a venuje sa len imigračnému aspektu
na pozadí nášho vstupu a členstva v Európskej
únii. Aj tento vážny nedostatok by mala kompenzovať budúca štátna politika vo vzťahu k
Slovákom žijúcim v zahraničí
Štátna politika, jej stratégia a samotná
tvorba, musí byť postavená na dlhodobej
a reálnej vízii, ktorá bude vo všetkých oblastiach neustále naplňovaná konkrétnymi
výkonmi všetkých orgánov štátnej správy v
spolupráci s neštátnymi a verejnoprávnymi
inštitúciami na Slovensku a prirodzene aj v
súčinnosti so slovenským zahraničím. Musí
sa stať integrálnou súčasťou budúcej štátnej
doktríny Slovenskej republiky.
Aby slovenské zahraničie bolo rešpektovaným partnerom pre takúto spoluprácu,
musí byť jednotné a nekompromisné pri
presadzovaní a obhajobe svojich názorov
a potrieb, musí mať svoj program a musí
uprednostňovať spoločné záujmy pred partikulárnymi. Slovenské zahraničie má šancu
prežiť a rozvíjať sa len vtedy, keď bude vzájomne spolupracovať a nie súťažiť o priazeň
štátnych úradníkov Slovenskej republiky.
Tak ako slovenský národ a jeho príslušníci doma i v zahraničí dlhé roky bojovali za
vlastnú suverénnu štátnosť, tak aj slovenské
zahraničie musí trvať na svojej samostatnosti
a slobodnom rozhodovaní.
Štátna politika by sa mala niesť v znamení ochrany záujmov slovenského zahraničia v
symbióze so štátnopolitickými a zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky.
Mala by smerovať k prehlbovaniu vzájomnej
dôvery a spolupráci vo všetkých oblastiach

spoločného záujmu, pričom by mala rešpektovať princíp subsidiarity a suverenity slovenského zahraničia. V rámci aproximácie s
tvorbou politiky Európskej únie vo vzťahu k
diaspóram by sa mala snažiť o tvorbu takej
národnej politiky, ktorá bude medzinárodne
akceptovaná, ktorá sa bude snažiť o aktívnu
ochranu slovenských menšín a komunít v zahraničí a ktorá prispeje k budovaniu dobrých
bilaterálnych a susedských vzťahov.
Pri koncipovaní a tvorbe štátnej politiky
bude potrebné vychádzať najmä zo zásady
zakotvenej v článku 7a ústavného zákona
Slovenskej republiky, ktorá ukladá štátu povinnosť starať sa o Slovákov žijúcich v zahraničí. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí
zasa ukladá vláde Slovenskej republiky, aby
určovala východiská a zásady štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.
V zmysle uvedeného zákona koordinačným a
výkonným orgánom, ktorý by mal zabezpečovať proces tvorby a výkonu štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí,
je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Programové vyhlásenie súčasnej vlády
Slovenskej republiky, ktoré sa týka našej
problematiky v častiach 7. 1. a 9 hovorí: Vláda považuje Slovákov žijúcich v zahraničí za
integrálnu súčasť slovenského národa, ich život
a dejiny za súčasť národných dejín a ich kultúru za súčasť národného kultúrneho dedičstva.
V súlade s Ústavou Slovenskej republiky bude
vláda podporovať identitu a kultúrny život
slovenských menšín a komunít v zahraničí s
cielom uchovať a rozvíjať ich národné povedomie. Vláda vyjadruje svoju pripravenosť prostredníctvom Úradu pre Slovákov v zahraničí
riešiť požiadavky a potreby slovenských menšín
a komunít vo svete v oblasti vzdelávania, vedy,
výskumu, informácii a médií. Podpora krajanov bude jednou z priorít zahraničnej politiky
SR. Vláda SR bude vytvárať podmienky na
podporu krajanských komunít s cieľom zacho-
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vať jazykovú, kultúrnu a náboženskú identitu
Slovákov žijúcich v zahraničí.
Od 1. januára 2006 má Slovenská republika štátny úrad, ale štátna politika stále chýba. Len ťažko si môžeme predstaviť analógiu,
žeby nová vláda skoro dva roky po svojom
nástupe nemala vypracovaný a parlamentom
schválený vládny program. Tak, ako nie je
možné bez projektov budovať diaľnice, nie je
možné vykonávať štátnu politiku vo vzťahu
k Slovákom žijúcim v zahraničí bez ucelenej
a dlhodobej koncepcie tejto politiky. Vznikla dôležitá a naliehavá úloha vypracovať víziu štátnej politiky Slovenskej republiky vo
vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. V
nej bude potrebné vytýčiť a rozpracovať jej
zámery a ciele, ktoré budú obsahovať aj nástroje na ich realizáciu v oblasti programovej,
právnej, ekonomickej, inštitucionálnej, kultúrnej, školskej, vedomostnej, informačnej
a ďalších potrebných nevyhnutných oblastiach. Je to úloha, na ktorej by mali spolupracovať všetky zainteresované strany, a to
čo najskôr, aby ﬁnancie, ktoré štát vyčleňuje
za týmto účelom zo štátneho rozpočtu, boli
účelne a účinne investované.
Na záver stále aktuálny odkaz jedného z
najvýznamnejších Slovákov žijúcich v zahraničí, lekára a spisovateľa Martina Kukučína:
Nezanedbávajme na tie mosty medzi Slovákmi
doma a Slovákmi v zahraničí, ktoré už jestvujú, naopak, stavajme mosty nové, pevné a pekné. Myslime jeden na druhého stále, nielen v
čase potreby a núdze. Tí, čo zostali doma, nech
si tých, čo odišli, nepripomínajú len vtedy, keď
čakajú doláre a dedičstvo. Roztratení po celom
svete nech nespomínajú na rodný kraj vtedy,
keď tušia, že ich život sa končí a že je čas vrátiť
sa domov a uložiť staré kosti do rodnej zeme.
PhDr. Claude Baláž
predseda Občianskeho združenia
nezávislých expertov pre otázky dejín
a života zahraničných Slovákov
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veľkým darom niekedy treba
prijať aj veľkú samotu“ – aj takto, slovami Kolomana Sokola
– významného maliara 20. storočia, by
sa dalo začať rozprávanie o jeho živote.
Pri narodení dostal od Pána Boha talent – dar ako málokto. Dar, ktorý ho
napĺňal na jednej strane šťastím, ale na
druhej strane nepokojom, neustálym
hľadaním. A preň, napriek tomu, že
vždy mal okolo seba blízkych ľudí, prežíval chvíle samoty, ktorú môže pochopiť iba umelec.
Koloman Sokol na samotu nikdy
nehromžil, stala sa jeho spoločníkom,
podobne ako milovaní psíkovia Brtko, Samba a Sambo. Zavrel sa s nimi
na dlhé hodiny do ateliéru a štetcom
plátnu vyrozprával svoje najtajnejšie
pocity, nádeje a sklamania, radosti
a žiale. Zostali po ňom pôsobivé obrazy ako mlčiace výkričníky, ktoré
každého chytia za srdce. Zaiste aj
preto, že na nich zobrazil celý život
– svet ľudí, väčšinou tých najchudobnejších, ich beznádejnosť, cesty
bez konca, ale aj ich túžby, lásky a
oddanosť ťažkému ľudskému údelu.
Pretože Kolomanovi Sokolovi bola aj
ľudskosť spolu s talentom daná do kolísky a zostal im verný až do smrti.
Jeho životný príbeh sa začal písať
v malom dome neďaleko železničnej
stanice v Liptovskom Mikuláši, kde
sa narodil. Čoskoro mu zomrel otec
a matka ho ako štvorročného zverila
do opatery strýka, ktorý ho vychovával
do pätnástich rokov. Učil sa za mäsiara v Košiciach, kde si ho všimol štedrý
mecenáš doktor Máthé, ktorý pobadal,
že chlapec je talentovaný a rozhodol sa
ho podporovať v ďalšom štúdiu. Vďaka
nemu začal Koloman Sokol navštevovať
súkromnú školu Eugena Króna v Košiciach, kde získal prvé základy výtvarného
umenia. Potom odišiel do Bratislavy do
školy známeho maliara Gustáva Malého,
ktorý stál pri zrode Skupiny uhorskoslovenských maliarov. V štúdiu pokračoval
v Prahe na Akadémii výtvarných umení,
kde sa ako jediný Slovák dostal do prestížneho Združenia českých výtvarných
umelcov graﬁkov, ktoré bolo založené
v roku 1917 a nieslo meno slávneho rytca Václava Hollara. Nesporný talent ani
tam dlho nezostal nepovšimnutý, stal
sa žiakom vychýrených profesorov M.
Švabinského a T. F. Šimona, každoročne
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získaval školské ceny a bol mu priznaný
aj čestný rok štúdia na akadémii. V tom
období sa najviac venoval graﬁke, robil
lepty, drevoryty, suché ihly, rezby do
linolea, litograﬁe, akvatinty. Jeho práce
spontánnosťou a niekedy až tvrdosťou
znázornenej reality rezonovali medzi
výtvarníkmi a putovali po výstavách
v európskych metropolách a v Severnej
i Južnej Amerike. Zakrátko mladý umelec vycestoval na výstavu do Mexika,
ktorá znamenala veľký zlom v jeho živote. Fascinoval ho život tamojších ľudí,

štruktorom litograﬁe leptu v ateliérovej
škole maľby a graﬁckého umenia. Pobyt
v Mexiku maliara neuveriteľne ovplyvnil, znovu bol očarený prostotou a čistotou ľudí a vo svojich spomienkach sa
k nim často vracal. Typické mexické postavy v sombrerách sa objavujú v celej
jeho ďalšej tvorbe.
V roku 1948 bol Koloman Sokol známym umelcom, ktorý presiahol hranice rodnej krajiny. No zostal
skromným a citlivým človekom, ktorý
nedokázal čeliť intrigám a nežičlivosti
niektorých ľudí vo svojom okolí. Preto
sa rozhodol odísť, ale na rozdiel od mnohých emigrantov
Dlhá cesta hľadania
nie za slávou a majetkom, ale
naopak v ústrety ťažkému životu, no pre pokoj vlastnej
duše. Či ho v Amerike našiel,
to sa nedá jednoznačne po(12. 12. 1902 – 12. 1. 2003) vedať, pretože jeho život bol
dlhou cestou hľadania...
O niekoľko rokov neskôr
po príchode do Pelsylvánie si
vytvoril vlastný imaginárny
svet, očistený od všetkých
vplyvov, násilia, kde niet
ich zvyky, obyčaje, krajina mu od prvé- žiadnych hodností, nadradenosti, kde
ho okamihu prirástla k srdcu. Vedel, že všetci majú rovnakú dôležitosť. Citlivý
sa tam ešte musí vrátiť.
pozorovateľ života kráčal naďalej po cesPo návrate domov ho čakalo veľké te hľadania a dláždil ju niekedy až nadprekvapenie, udelili mu polročné šti- ľudskou pokorou a trpezlivosťou. Jeho
pendium do Francúzska, a potom do- tvorba sa v tom období oproti dramastal aj jednoročné štipendium od fran- tickým expresívnym témam zjemňuje.
cúzskej vlády. Písal sa rok 1932, mal Z obrazov priam sála ticho, mlčanie,
30 rokov a v krajine galského kohúta ktoré je zobrazením nadradenosti myšsa zoznámil s viacerými významnými lienky nad slovom.
maliarmi, medzi ktorými bol i Pablo
Sokolove dielo zahŕňa všetky aspekPicasso. V Paríži stretol aj svoju budúcu ty ľudského života – ľudskú vydedenosť,
manželku Američanku českého pôvodu boj medzi ľuďmi, uzavretie sa do vlastLýdiu Kratinovú, s ktorou sa roku 1933 ného sveta. Akoby sa usiloval zachytiť
oženil. Rozhodli sa, že budú žiť v Prahe. všetky ľudské pocity, ale i všetky zákutia
Koloman Sokol sa naďalej venoval väč- ľudskej duše.
šinou graﬁckej tvorbe, kreslil do novín
Dlhá, niekedy zvláštna, ale nesporne
a robil knižné graﬁky. Popritom úspeš- hodnotná cesta hľadania veľkej osobnosne vystavoval doma i v zahraničí. Stal ti svetového maliarstva sa skončila mesa jedinečným majstrom kresby, pevne siac potom, ako dovŕšil sto rokov. Zostál za svojím ľudským a výtvarným mrel v Tuscone u jediného syna Georga,
presvedčením a nikdy sa neprispôsobil kde prežil posledné roky. Jeho želaním
požiadavkám mestského vkusu.
bolo, aby popol z jeho tela pozostalí
Po výstave v Placio de Bellas Artes uložili na troch miestach – v Amerike,
v Mexiku roku 1936 prišlo od mexic- Mexiku a na Slovensku, ktoré miloval
kej vlády pozvanie na vyučovanie leptu, do posledného vydýchnutia. Veď aj keď
drevorytu a litograﬁe na Escuela de las zomieral, mal na hrudi kamienky z VáArtes del Libro a to sa nedalo odmiet- hu, ktoré mu priniesol vnuk Nicolas.
nuť. O rok neskôr ho vymenovali za
Doc. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
profesora graﬁky a roku 1940 sa stal in-

Koloman Sokol
maliar
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Opýtali sme sa Grzegorza na to, čo všetko sa spája s vyrezaním nejakého motívu. Ako sme sa dozvedeli, príprava je veľmi
dôležitá. Stromy sa vytínajú predovšetkým v zime, pretože vtedy je miazga hustá a drevo veľmi dobre schne a nevykrúca sa.
Rezbár musí nájsť vhodný strom na svoje dielo, ktorý treba vypíliť a potom vhodne spracovať, teda vysušiť a napíliť na vhodné
tvary. Na sošky sú potrebné hranoly, na nástenné rezby dosky
a pod. Takže už vopred musí vedieť, čo chce z dreva vyrezávať.
Dosky musia byť veľmi dobre vysušené, aby ich náhodou neskôr nepovykrúcalo alebo aby nepraskali.
Keď si už prichystá drevo na vyrezávanie, musí si pripraviť
nákres rezby, teda akýsi projekt, podľa ktorého bude vyrezávať. Ten sa nanesie na dosku a majster sa môže pustiť do práce.
Po ukončení rezby môžeme umelecký artefakt napustiť neja-

O

rava patrí medzi regióny, v ktorých majú ľudia blízky
vzťah k prírode. Deti odmalička vyrastajú medzi domácimi zvieratkami, behajú po lúkach a lesoch. Vďaka
tomu spoznávajú veľmi dobre kolobeh prírody. Príroda učarovala aj Grzegorzovi Jagódkovi z Podsklia. Narodil sa 25. februára 1970 v gazdovskej rodine. Detstvo strávil pri gazdovských
prácach, keďže na gazdovstve bolo vždy veľa práce. Neskôr začal
chodiť do základnej školy. Vždy si však našiel aspoň chvíľku na
vyrezávanie, aby mohol rozvíjať svoj rezbárske nadanie. Keďže
ho očarovala okolitá príroda a ľudové motívy, nechal sa nimi pri
vyrezávaní najčastejšie inšpirovať.
K rezbárstvu sa priúčal odmalička, pretože rezbárom bol aj
jeho otec, a taktiež aj ujo. Teda talent zdedil po predkoch. Vyrezávať začal ešte počas základnej školy. Na hodinách pani učiteľky
Bachledovej všetci žiaci robili vtáčie búdky, len malý Grzegorz si
vyrezával jastraba. Ako dodnes hovorí, ak chce niekto niečo vyrezať, musí to mať v oku. Musí si vedieť predstaviť, ako má jeho
rezba vyzerať. Ak chýba niekomu predstavivosť, tak s vyrezávaním
bude mať problémy. A o Grzegorzovom talente svedčia predovšetkým jeho rezby. Vyrezáva všeličo napr. malé nástenné kaplnky
s trpiacim Kristom, či sochy svätých, ale vyrezal aj nástennú rezbu
sv. Rodiny. Raz sa nechal
motivovať dokonca veľmi
známym obrazom maliara
Jacquesa-Louisa Davida
Bonaparte pri prechode Álp,
na ktorom je znázornený
Napoleon na koni. Rád
vyrezáva aj prírodné motívy, ako napr. kvety. Ako
sám hovorí, najlepšie na
vyrezávanie je lipové alebo
javorové drevo, vhodná je
ale aj breza. Na kolísky je
však najvhodnejšie lipové,
lebo je mäkké a ľahké. Vďaka tomu je kolíska nielen pekná, aj
praktická, lebo sa ju ľahko dá preniesť.

REZBÁRSTVO
je jeho
koníčkom
kým preparátom proti škodcom, alebo ho nechať v surovom
stave. Pokiaľ sa jedná o kolísku, je lepšie, ak nebude napustená
žiadnym chemickým prostriedkom. Grzegorz ako malé dieťa
vyrastal v kolíske, ktorú vyrezal pre jeho mamu jeho dedko.
A táto kolíska sa dedila z pokolenia na pokolenie.
Okrem vyrezávania vyrába aj drevené šindle. Keďže si akurát stavia drevený
dom, ukázal nám, čo všetko treba urobiť,
aby taký drevený dom bol nielen dobre
postavený, ale aj utesnený. A keďže roboty
na takej dreveničke je naozaj dosť, bolo
teda čo obdivovať. Pokiaľ sa taký drevený
domček postaví, narobí sa pri ňom nejeden majster. Všetko treba robiť presne
a drevo okrem toho treba z času na čas aj
ošetrovať, aby nepraskalo, aby ho nenapadli nejakí škodcovia atď.
Dnes sa ručné práce s drevom stávajú
opäť čoraz módnejšie. Kedysi bola drevená
chalúpka obydlím pre chudobných, dnes
sa stáva exkluzívnym príbytkom pre bohatých. A umelecké práce taktiež získavajú
na cene. Kedysi každý gazda doma niečo
vyrezal, niečím si skrášlil príbytok. Dnes je to skôr vymoženosť tých šikovnejších a nadaných. Verme teda, že talenty našich predkov zdedia po nás aj ďalšie pokolenia, aby ľudové
umenie nikdy nezaniklo.
Marián Smondek
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S našou patrónkou pri prameni
Božieho milosrdenstva

Počas obradu
posvätenia kaplnky

S

takýmto mottom predstavil pomocný košický biskup
Mons. Stanislav Stolárik novoposvätenú slovenskú
kaplnku v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove
– Łagiewnikoch. Kaplnku posvätil krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz spolu so spišským diecéznym biskupom Františkom Tondrom. Posviacka slovenskej
kaplnky zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii, patrónke
Slovenska, sa uskutočnila v rámci IV. rozhlasovej púte Rádia
Lumen. Počasie síce neprialo, ale aj tak do Krakova z celého
Slovenska pricestovalo približne 20 tisíc pútnikov. Ako prvý
ich v Bazilike Božieho milosrdenstva privítal krakovský pomocný biskup a rektor sanktuária Mons. Jan Zając a potom
predstavená kláštora Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove s. Lukasza Mędrelová.
Tesne pred sv. omšou posvätil kard. Stanisław Dziwisz
slovenskú kaplnku. Slovenskú sv. omšu celebroval Mons.
František Tondra. Kázeň kard. Stanislava Dziwisza venovanú pútnikom a Božiemu milosrdenstvu predniesol v slovenčine krakovský pomocný biskup Mons. Ján Škodoň. Na
záver kázne sa v slovenčine pútnikom prihovoril aj samotný
kard. Dziwisz. Obedňajšia prestávka sa niesla v znamení
programu Rodičia, deti, vlasť, ktorý pre pútnikov pripravili
moderátori rádia Lumen.
Priebeh výstavby a realizácie kaplnky Sedembolestnej
Panny Márie v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove
priblížil pútnikom vo svojom príhovore pomocný biskup
košickej arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik. - Môžeme povedať, že celý podnet realizácie vzišiel z toho známeho základného hesla Vox populi, vox Dei – Hlas ľudu, hlas Boží... Najskôr
o slovenskej kaplnke v Łagiewnikoch začala hovoriť sestra Klareta. Potom mi začali moji bývalí farníci z Prešova pripomínať,
že je tu ešte jedno miesto, ktoré by sa mohlo stať slovenskou
kaplnkou, a keďže prichádzalo týchto impulzov viac, predniesol
som na Konferencii biskupov Slovenska túto prosbu a vo feb-
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ruári 2005 táto myšlienka bola schválená.
Konferenciou biskupov
Slovenska som bol poverený, aby som prekonzultoval tieto záležitosti
a aby som napokon informoval konferenciu, ako sa vec môže
vyvíjať. Viackrát som pricestoval sem do Krakova a veľmi milo
si spomínam na stretnutie s kard. Františkom Macharským,
vtedajším arcibiskupom. Pamätám si, ako sme sa tu za pekného slnečného počasia prechádzali a ako mi stále hovoril o sv.
Otcovi a o tomto sanktuáriu a pritom sa veľmi tešil, že my,
Slováci, ktorých tu počtom pútnikov po Poliakoch prichádza
najviac, že sme prejavili takýto záujem. Rozhovory pokračovali
ďalej na úrovni, pri ktorej bolo potrebné mať na mysli taktiež
ideu tejto kaplnky. Keďže to mala byť kaplnka mimo územia
Slovenska, tak sme sa rozhodne postavili za to, že to má byť
kaplnka zasvätená patrónke Slovenska, Sedembolestnej Panne
Márii. A od toho sa začali odvíjať všetky veci, ktoré dnes môžete vidieť v kaplnke.
Bolo viacero návrhov, ako by mala táto slovenská kaplnka
vyzerať. Napr. také, aby sa na stenách objavili rôzne znázornenia, ktoré v cirkevnej tradícii hovoria o Panne Márii. Napokon
sme došli k takému rozhodnutiu, že na stenách našej kaplnky
je sedem bolestí Panny Márie, keďže na Slovensku ju uctievame ako Sedembolestnú patrónku Slovenska. Prvých šesť bolestí
je namaľovaných na stene a siedmou bolesťou je socha - pieta
znázorňujúca Pannu Máriu, Matku Božiu, držiacu v rukách
mŕtve Kristovo telo. Teda aj všetci tí, ktorí sa pýtate, aké sú
bolesti Panny Márie, môžete si ich znázornenia prísť pozrieť do
slovenskej kaplnky a zapamätať si ich. Ďalším momentom, ktorý sa snažili umelci v našej kaplnke vystihnúť, je znázornenie
sv. vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktoré sa nachádza pri ambóne. Týmto symbolom sme chceli poukázať na skutočnosť, aby
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sa z každého ambóna ohlasovalo to Božie slovo, ktorým obohatili naši vierozvestcovia našu kultúru. Treba si pripomenúť, že
staroslovienčina, reč našich predkov, sa stala popri latinčine,
gréčtine a hebrejčine štvrtým liturgickým jazykom. A to nemalo
len cirkevný význam. Táto skutočnosť mala celosvetový význam.
Tento fakt, že naša reč bola postavená na takýto piedestál, nás
musí napĺňať hrdosťou. Zobrazenie sv. Cyrila a Metoda nám
chce pripomínať našu skvelú históriu dotknutú veľakrát nejednou bolesťou, ale práve kvôli nim si naši predkovia vyvolili Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku.
Pod kamenným oltárom je mapka nášho Slovenska, ktoré
akoby ležalo pri nohách Baziliky Božieho milosrdenstva. Mnohokrát sme ako ustráchané, ubolené deti, ale keď cítime, že prichádzame sem k prameňu a naša mama, Sedembolestná Panna
Mária, nás drží za ruku, vtedy sa cítime istejší. Je to možné
pozorovať nielen na každom dieťati, ale aj na tých starších,
aké to je dobré, keď nás mama neustále drží za ruku. Naša
kaplnka je presklená výjavom Ježišovho zmŕtvychvstania, aby
sme si uvedomili, že pieta, mŕtvy Ježiš nie je znamením konca.
Od piety sa ide k zmŕtvychvstaniu. Za týmto presklením je bohostánok, Ježiš prítomný v Eucharistii, Ježiš, ktorý nám hovorí:
„Vstal som z mŕtvych, nebojte sa. Ja som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta.“
Naša kaplnka tu v Bazilike Božieho milosrdenstva nás stavia pozícii, v ktorej sa musíme rozhodnúť, či súhlasíme s hlasom sveta, či s hlasom Boha. Aby sme boli svedkami Božieho
milosrdenstva aj v dnešnej dobe. Mať kaplnku pri prameni Božieho milosrdenstva znamená pre nás aj určitú zodpovednosť.
Má nielen duchovný, ale aj spoločenský význam. Prichádzajú
sem pútnici z celého sveta, ktorí o.i. navštívia aj našu slovenskú
kaplnku. A odrazu sa budú pýtať: Kto sú títo Slováci? A dostanú na to odpoveď, že sú to susedia Poliakov. Že tam na
hranici a za ňou sú Slováci. Tam žije slovenský národ, tam sa
nachádza Slovenská republika. Vari my týmto nerobíme nádhernú reklamu Slovenska v celom svete? Veď tým sa upriamuje
pozornosť nás všetkých do celého sveta. Nech nás naša kaplnka
povzbudzuje v našich zápasoch, v našom povedomí, v našej
hrdosti. Veď budeme mať len to, čo si vybojujeme. Ak budeme
roztratení, zneistení a ustráchaní, každý bude s nami robiť, čo
len bude chcieť. Ale tým, že vytvárame iné možnosti pre tento
svet a vytvárame vlastnú silu, týmto môžeme ozdraviť dnešnú
spoločnosť. A ozdravenie dnešnej našej spoločnosti je cieľom,
ktorý sa nachádza v každom jednom z nás, nech sa teda každý
o to snaží v plnej dôvere v Ježiša.
Na záver poďakoval všetkým dobrodincom a darcom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k výstavbe slovenskej
kaplnky v Łagiewnikoch. Poďakoval sa taktiež všetkým, ktorí sa modlili za naše slovenské dielo v tejto bazilike. Záver
púte už tradične patril modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva a záverečnému požehnaniu na šťastlivý návrat domov. Moderátori rádia Lumen nás už teraz pozívali o rok na
ďalšiu celoslovenskú púť na toto pútnické miesto.
Na záver by som sa chcel srdečne poďakovať Tadeuszovi
Warczakoci za sprístupnenie fotograﬁí zo slávnosti posvätenia slovenskej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Bazilike Božieho Milosrdenstva v Łagiewnikoch.
Marián Smondek
Foto: Tadeusz Warczak

Kostol sv. Martina
v Krempachoch
V dnešnom čísle si priblížime architektúru prekrásneho a z hľadiska architektúry veľmi vzácneho kostola sv. Martina v Krempachoch, ktorý sa určite oplatí navštíviť.
Kostol pochádza z roku 1525 a zaujímavosťou je, že v priebehu desaťročí až trikrát zmenil svojho patróna – prvým patrónom
kostola bol sv. Servác, potom kostolík zmenil svojho patróna, istý
čas bol zasvätený Všetkým Svätým. Posledným a zároveň aj súčasným patrónom je sv. Martin, a to od konca XIX. storočia.
Celkový štýl kostola možno zaradiť do obdobia gotiky a ranej
renesancie. Klasickým príkladom toho je veža kostolíka, vysoká
približne 28 metrov, v ktorej sa nachádzajú štyri zvony pochádzajúce z Levoče a Prešova – známych slovenských miest, ktoré sa
najviac rozvíjali v období renesancie.
Hlavný oltár svojím štýlom hovorí o pôvode z obdobia rokoka. Pozornosť každého návštevníka upúta obraz pochádzajúci
z roku 1750, ktorý zobrazuje patróna kostola, teda sv. Martina
kľačiaceho pred Kristom. Po obidvoch stranách sú sochy apoštolov – Petra a Pavla a tiež Jána Evanjelistu a Andreja. Nachádza sa
tu aj zobrazenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.
Dva bočné oltáre pochádzajú taktiež z obdobia rokoka. Ľavý
oltár je zasvätený Panne Márii ružencovej. Po jej bokoch sa nachádzajú svätý Ján Evanjelista a Matúš, taktiež tu vzhliadneme aj
sv. Vladislava a Ludvika. Oltár tiež zvečňuje sv. Štefana a v dolnej
časti oltára je zobrazená Panna Mária neustálej pomoci.
V centre oltára, nachádzajúceho sa po pravej strane je umiestnená drevená ﬁgurína zobrazujúca srdce Ježiša Krista a po jeho
bokoch sú sv. Ján Evanjelista a sv. Lukáš. O niečo vyššie nad týmto
zobrazením stoja sochy sv. Alojza Gonzaga, sv. Rocha, sv. Kataríny
Alexandrijskej a sv. Margity. Celkom hore sa nachádza rezba sv.
Sebastiána.
K najväčším cennostiam kostola patrí organ pochádzajúci
z roku 1896. Už oddávna vďaka nemu zneli v kostole krásne liturgické piesne. Je toho ešte oveľa viac, čo možno obdivovať v krempašskom kostolíku, a preto všetkým obdivovateľom architektúry
nezostáva nič iné, iba sa za všetkou tou krásou vybrať na svojich
potulkách po Spiši. (fp)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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História kostola v Repiskách
– Grocholovom Potoku (2)

Fotograﬁa kostola
z 7. júna 1957

(Pokračovanie z čísla 4/2008)
V roku 1963 radosť obyvateľov Repísk
bola neopísateľná, pretože Veľký týždeň
prežívali u seba, vo svojom kostole. Doposiaľ v tieto dni ľudia chodili do kostola do
Jurgova, preto bola táto Veľká noc naozaj
výnimočná. V roku 1964 posvätili sochu
sv. Jozefa. Na hody svätili zástavu, ktorá
bola venovaná Nepoškvrnenému počatiu
Panny Márie a v októbri zase zástavu, ktorá zobrazuje Pannu Máriu ružencovú. Na
pamiatku II. vatikánskeho koncilu posvätili zástavu zobrazujúcu sv. Františka, patróna III. rádu františkánov. Počas posviacky ju držal člen III. františkánskeho rádu
Jakub Hyzny. Zároveň v tom roku kúpili
niekoľko liturgických šiat.
V roku 1965 zomrel Michal Mazurek,
ktorý bol majstrom počas výstavby kostola. Bol to človek, ktorý urobil mnoho
dobrého. Kňaz Sebastián Košút, krajan s
Čiernej Hory, slúžil v tunajšom kostole
svoju primičnú omšu.
13. júna 1965 tragicky zahynul vdp.
Jozef Wegrzyn, farár z Jurgova. Obyvatelia Repísk si ho veľmi obľúbili, pretože
podporoval ich snahy, aby si vybudovali
kostol. Bol pre nich veľkou oporou a veril,
že sa im to podarí. Preto ich správa o smrti vdp. Jozefa veľmi zasmútila. 29 júna na
sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla posvätili ďalšiu zástavu predstavujúcu patrónov
sv. Petra a Pavla. Pri tejto príležitosti Peter
Solus daroval do kostola rímsky misál. Na
sviatok sv. Jakuba apoštola bola posvätená zástava zasvätená tomuto patrónovi.
V tom istom roku Jozef Pilch pre kostol
v Repiskách daroval biely ornát. Jakub
Mazurek daroval pozemok na rozšírenie
cintorína. Musíme poznamenať, že tento pozemok bol od Vojtecha Holového z
Bočný oltár sv. Antona z roku 1972
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Vojtičkovho Potoka. Jakub Mazurek sa s
ním vymenil a dal mu pozemok za Pustým vrchom. K liturgickej výbave pribudol zelený, ﬁalový a červený ornát.
Dňa 23. novembra 1967 Čenstochovská Panna Mária navštívila kostol v Grocholovom Potoku v podobe sviec a prázdnych rámov. Táto návšteva bola akousi
duchovnou podporou pre miestnych
obyvateľov. Pannu Máriu priviezli v slávnostnej procesii. Ľudia sa poobliekali do
spišských a goralských krojov. Celú noc sa
pri nej a jej symboloch modlili. Potom sa
s ňou na ďalší deň rozlúčili a odviezli ju do
Brzegov. Za to boli obyvatelia Repísk potrestaní a museli zaplatiť pokutu vo výške
700 zl.
Bočný oltár sv. Jozefa z roku 1972

Vo februári 1968 začali zhromažďovať
kamene na novú ohradu okolo kostola a
cintorína. Zároveň kamene mali byť využité na nové základy pod kostolnú vežu,
ktorá mala byť postavená v spišskom štýle.
Práce pri kostolnej veži viedli Władisław
Oblazny, Ján Gal a Ján Wodziak z Bialki Tatrzańskej. Celý čas pracoval spolu s
nimi Andrej Jurgovian z Vojtičkovho Potoka a ostatní obyvatelia prichádzali do
práce podľa určeného poradia. V decembri 1969 objednali u Františka Košúta z
Čiernej Hory dva bočné oltáre sv. Jozefa
a sv. Antona.
Dňa 8. júna 1970 roku sa začali práce
pri základoch pod novú sakristiu. Na stavbe pracovali Andrej Jurgovian, Ján Budz

a Andrej Pavlík, syn Jána. Ostatní farníci
pomáhali podľa vopred určeného poradia.
V tomto bol v kostole zavedený elektrický
prúd.
Dňa 30. marca 1971 roku zomrel
hlavný iniciátor výstavby kostola ktorý
bol vybudovaný v rokoch 1948-1957,
Peter Solus.
9. júla 1972, teda na hody, pred sv.
omšou boli posvätené bočné oltáre, ktoré
zhotovil František Košút.
V roku 1973 vdp. Gustáv Geneja viedol duchovnú obnovu v Tribši. Práve v
tom čase si Tribšania spravili nové lavice a
staré dali ako dar pre kostol v Repiskách.
V polovici júla 1975 vdp. Eduard
Florczyk priviezol požičanú monštranciu, ktorá bola reštaurovaná v Krakove
na Florianskej ulici. Monštrancia si požičali od farnosti Jurgov. V decembri začali
robiť debnenie v prezbitériu a na chóre.
Túto prácu vykonali odplatne Ján Szyszka, Vojtech Budz a Ondrej Kurčak.
21. decembra kúpili dve akumulačné
pece v Jurgove a zainštalovali ich v kostole, takže na Vianoce v tom roku už mali
v kostole teplo. Pece inštaloval František
Kania spolu s Jánom Solusom z Grocholového Potoka.
Dňa 22. júna 1976 stolár Ján Szyszka
a Vojtech Budz urobili nové pódium pod
hlavným oltárom. Okrem toho vymenili
a urobili novú konštrukciu na obraz Panny Márie ustavičnej pomoci. Pani Mária
Łopatowská venovala dary na obetný stôl
(ľudia ho nazývajú „soborovým“ oltárom,
pretože obetný stôl a slúženie sv. omší čelom k ľudu zaviedol II. vatikánsky koncil
– poľ. sobór. poz. red.) 27. júla 1976 bol
obetný stôl zhotovený. Vyhotovil ho Ján
Tylka zo Zakopaného.

máj 2008

Sprac: Dorota Mošová
Foto: kronika farnosti
Pokračovanie v budúcom čísle

D

ejiny Slovákov žijúcich na
najjužnejších častiach Dolnej zeme sú dejinami takmer
ich tristoročného pohybu
sťahovania z oblastí s odlišným hospodárskym a neskôr aj politickým vývinom. Na novoosídľovaných územiach
si okrem postupného zveľaďovania
svojho hospodárstva uchovávali, generáciami odovzdávali a pestovali obrovské bohatstvo duchovnej kultúry, ktoré
sa dodnes prejavuje aj v systéme obradov a zvykov sprevádzajúcich uzavretie
manželstva.
V tejto súvislosti treba pripomenúť,
že ani v dvoch susediacich lokalitách,
kde žije táto komunita, nebol a nie
je ani v súčasnosti svadobný obrad
a všetko čo s ním súvisí, totožný. Čo
je však zaujímavé, na hlavnú svadobnú
večernú hostinu sa podávali a podávajú takmer rovnaké svadobné pokrmy
a v rovnakom poradí bez ohľadu na
daný región.
Výstava Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi na ploche takmer
300m2 prezentuje v panelovej časti
prostredníctvom rukopisných doku-

Tradičná
slovenská svadba
na Dolnej zemi
mentov, fotograﬁí, piesňového a textového repertoáru jednotlivých slovenských regiónov Dolnej zeme celý
priebeh svadobného ceremoniálu počnúc samotnými prípravami až po jeho záver.
V priestore sa návštevníkovi prezentujú tradičné svadobné odevy mladuchy,
mladého zaťa, družbov, družičiek a zváčov, ako aj ukážky tradičného svadobného stolovania, svadobnej postele či truhlice s výbavou, ktorú dostávala mladá
nevesta ako dar od svojich rodičov.
Vo vitrínach sú umiestnené „drobnosti“ súvisiace so svadobnými odevmi,
s odevmi svadobných funkcionárov,
ako aj predmety potrebné na prípravu
takejto udalosti.
Súčasťou výstavy sú nahrávky autentických tradičných svadobných
piesní a odobierok, ako aj videonahrávky rekonštrukcií tradičných svadieb v minulosti.
Výstava je svojimi exponátmi časovo ohraničená – siaha takmer od
prvopočiatkov maximálne do 40-tych
rokov 20. storočia.

Do klenotnice svadobných zvykov
a obyčajov, ktoré sa usporadúvajú výlučne vo Vojvodine (Srbsko) doteraz, patrí organizovanie detských svadieb. Ide
v podstate o napodobňovanie skutočného svadobného obradu dospelých. Môžeme hovoriť o akomsi „divadelnom“
predstavení, ktorého divákmi sa stáva
celá dedina, obec. Aj tomuto fenoménu
je venovaná časť panelovej výstavy.
Autorkou námetu a scenára projektu je Mgr. Jarmila Gerbocová, kurátorka krajanských zbierok Slovenského
národného múzea - Historického múzea v Bratislave; výtvarnú a architektonickú realizáciu projektu vytvoril Mgr.
Art. Martin Gerboc, ArtD.
Výstava mala svoju prvú premiéru
na Bratislavskom hrade v polovici septembra 2005, nasledovali múzeá a galérie v Chorvátsku, Vojvodine (Srbsku),
Rumunsku a v Maďarsku. V súčasnosti
sa nachádza na Slovensku, konkrétne
v Západoslovenskom múzeu v Trnave,
kde bude nainštalovaná do konca júna
2008.
Mgr. Jarmila Gerbocová

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Oslavy 15. výročia
založenia tlačiarne
SSP

A

príl bol mesiac, v ktorom si náš
Spolok pripomenul jedno veľmi významné výročie. Ubehlo
totiž presne 15 rokov od čias,
kedy bola do prevádzky spustená činnosť
tlačiarne SSP a vytlačili sa tu prvé výtlačky
časopisu Život.
Pri príležitosti tohto výročia sa v priestoroch Galérie slovenského umenia SSP
konala oslava, spojená s výstavou obrazov
slovenskej maliarky Evy Filipovej, pod názvom Obrazy pre malých a veľkých.
Celý čas bol spríjemnený kultúrnym
programom – pásmom ľudových piesní
v podaní krajanského súboru Kumoratky
z Malej Lipnice a Podvlka. Vďaka týmto
mladým krajanom sa spev a hudba ozývali
široko-ďaleko po celom okolí.
Účasť na vernisáži bola skutočne veľká.
Nechýbali na nej hostia zo Spiša, Oravy
a milovníci výtvarného umenia z Krakova.
Podujatie otvoril gen. tajomník ÚV
SSP Spolku Ľudomír Molitoris, ktorý privítal všetkých účastníkov, medzi nimi predovšetkým pracovníkov tlačiarne. Práve im
totiž patrilo poďakovanie za ich činorodú
prácu v tlačiarni. Pri tejto príležitosti sme
si zaspomínali na začiatky činnosti tlačiarne, ktoré neboli ľahké. Vďaka veľkej snahe,

ale aj pomoci sponzorov sa činnosť tlačiarne rozbehla. Ľ. Molitoris nás informoval
o tom, že veľkú pomoc poskytol aj bývalý
premiér SR Ján Čarnogurský, ktorý daroval tlačiarni 3 nové stroje, vďaka čomu sa
rozbehla činnosť tlačiarne a začala sa užšia
spolupráca s mnohými spisovateľmi, graﬁkmi i umelcami z Krakova, ale aj iných
miest Poľska a Slovenska. Dozvedeli sme
sa aj to, ako tlačiareň funguje v súčasnosti.
Mnohí z nás ani netušili, že tlačiareň SSP
vydáva najväčší počet básnických zbierok
mladých krakovských talentovaných básnikov.
Ľ. Molitoris tiež nezabudol predstaviť
tvorbu Evy Filipovej. Pochádza zo Slovenska, ale žije v Českej republike, keďže sa
tam vydala. Napriek tomu, že nevyštudovala výtvarný odbor, pretože je absolventkou Filozoﬁckej fakulty Univerzity J. A.
Komenského v Bratislave, jej obrazy majú
charakter profesionálnych diel. Pri ich
tvorbe využíva rôzne techniky. Spája kresbu s maľbou, do obrazov vkladá materiály,
napr. textil, kameň. Jej obrazy sú určené
nielen pre dospelých, ale aj pre deti. - Slovom deti sa však nemyslia len tie, ktoré sú
okolo nás, ale taktiež tie, ktorú sú v každom
z nás, teda my sami – tvrdí autorka.

Maliarka Eva Filipová a jej obrazy...
...Poď si zahrať guličky

Gratulácie gen. tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi

...Káva pre mačičku
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...Aj kôň má svoju dušu

Ľ. Molitoris a M. Baláž

Jej diela boli niekoľkokrát vystavované v Bratislave, Pezinku,
ale aj v Českej republike – v Prahe, Jičíne či Pardubiciach.
Ďalej nasledovali gratulácie od niektorých prítomných hostí.
Ako prvá zagratulovala gen. tajomníkovi Spolku krakovská herečka Nina Repetowska, ktorá patrí k dlhoročným zákazníčkam tlačiarne. – Ďakujeme vám, že ste tu pre nás, divadelníkov. Pomáhate
nám dobre sa spropagovať, čo je pre divadlo veľmi dôležité – povedala
pri tejto príležitosti Ľ. Molitorisovi a na znak vďaky mu venovala
veľkú kyticu kvetov.
Ďalším gratulantom bol predseda Klubu ﬁlatelistov Jozef Malík,
ktorý je taktiež jedným z verných zákazníkov tlačiarne. Ľudomírovi
Molitorisovi daroval historický odznak - vyznamenanie v podobe
poštovej známky, ktoré mu navždy bude pripomínať 15. výročie
tlačiarne SSP. Zaznelo ešte mnoho slov vďaky a veľa prianí všetkého
dobrého do ďalšej činnosti tlačiarne.

Po takom milom úvode všetci obdivovali krásne obrazy Evy
Filipovej a oslava mohla pokračovať ďalej. Melódie slovenských
ľudových piesní spríjemnili chvíle pohostenia a mnoho rozhovorov, ktorých nebolo konca-kraja.
Tlačiareň je pre Spolok nielen veľkou pýchou, ale aj zdrojom
príjmov. Za dlhé roky sa jej produkcia skvalitnila a jej pracovníci
nadobudli potrebné skúsenosti, čo zlepšilo ich prácu.
Veríme, že počet spokojných zákazníkov si tlačiareň nielenže
udrží, ale že ich bude čoraz viac a taktiež si z celého srdca prajeme, aby
sa tu vytlačilo ešte množstvo čísel nášho krajanského časopisu Život.
Ako spomienku si každý účastník odniesol darček – tri knižky
od slovenských autorov, vydané v tlačiarni SSP. Milá pozornosť,
akou potešil Ľ. Molitoris hostí a účastníkov vernisáže, im určite
ešte po dlhý čas bude pripomínať slávnostné aprílové podujatie.
Lýdia Kováliková

Súbor Kumoratky z Malej Lipnice a Podvlka
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Poviedka na voľnú chvílu

VINCENT ŠIKULA

Krstný otec dal Andrejovi jalovičku
Kým ešte žila Andrejova krstná
mať, bývalo v Páleniciach veselo. V
maštali bolo päť kráv, každá z nich
mala priviazanú na krku plechovicu.
Ráno ich vypustili a nebolo treba na ne
ani ktovieako dozerať. Pravda, stávalo
sa, že niekedy navečer strýc Nitšnajder,
Andrejov krstný otec, musel zbehnúť
až do Fifrperskej doliny; napínal uši,
dlho nevedel zistiť, na ktorú stranu sa
niektorá z kráv odtárala. Bývalo dosť
mlieka, tvarohu i masla. Pred nedeľou
zbehla teta Nitšnajderka do dediny,
priniesla Andrejovi tvarohový koláč.
Andrej bol malý chlapec. Sedával
pri potoku, pozeral, ako kvitnú hrušky.
Jeho otec bol vartášom, varoval
tehly pri novej škole. Spočiatku tam aj
pracoval; maltu pomáhal miešať, tehly
vynášal, alebo ak ho poslali do skladu
po cement, nuž bežal po cement. Ani
čo by nevedel obyčajným krokom chodiť, stále pobehoval. Ak mu zvýšilo trochu času, začal umývať kelňu, z lopaty
zoškrabával vápno, alebo priložil nad
oči dlaň, pozeral do slnka, či už tam
hore znova dačo nepotrebujú. Práve
vtedy zletel kúsok malty, toľký, čo by
za nechet vošiel, a padol otcovi rovno do oka. Celú zimu sa musel liečiť.
Chodil aj k lekárovi a doma si vymýval
oči harmančekom. No na jar, keď sa
už snehy spustili z vŕškov, tráva začala
zelenieť, znova sa prihlásil do roboty.
Lenže k murárom ho už nepustili. Darovali mu píšťalku a jeho úlohou bolo
chodiť okolo staveniska až po fajronte.
Ak zbadal, že niektoré decká rozhŕňajú piesok, hneď na ne zapískal. Potom
sa jedného dňa stratili na stavbe dosky.
Otec nevedel, kto ich ukradol, nuž ho
pre tie dosky deﬁnitívne prepustili.
Niekoľko týždňov sa túlal po dedine.
Zašiel aj na stavbu, a keď sa murárom
pokazila miešačka, pomohol im ju
opraviť. Dva razy sa vybral za strýkom
Nitšnajdrom, Andrej bol s ním a krstná mať im obom ponúkla smotanový
posúch. Vrátili sa domov neskoro ve-
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čer. Andrej ani nevečeral, zaspal pri
stole, ba ani sa nepamätá, kto ho uložil
do postele. Keď sa zobudil, otec bol už
preč.
Andrej o otcovom odchode často
rozmýšľal. Zdalo sa mu, že to bol obyčajný útek; otec utiekol z domu a na
rodinu celkom zabudol. Pravda, dva
razy poslal domov topánky, raz dokonca aj sladenú kávu v kockách a červami
prevŕtaný svätojánsky chlieb. Peniaze
poslal len raz. Andrej by sa bol vybral
za ním, lenže nik nevedel povedať, kde
sa otec zdržuje. Raz im napísal z Nitry, inokedy z Košíc. Čakali, že sa ukáže
aspoň na Vianoce, ale otec, zaiste sa
hanbil, takmer pol roka nedal o sebe
vedieť.
Doma bolo plno starostí. Mama
musela chodiť na tovarichy a všetko,
čo zarobila, stačili prejesť. Andrej chodil do školy, ale cez prestávku hocikedy
zutekal. Šiel k štekárom, pomáhal im
kôrkovať guľatinu. Ak bolo dobré drevo, jadro v prostriedku a beľpekne okolo, nakálali osemsto, niekedy aj tisíc
kusov. Vtedy dali Andrejovi tri, dakedy
aj štyri koruny. Za päťdesiat halierov si
kúpil kvasenú uhorku a ostatné peniaze odložil.
Začiatkom jesene sa otec zase ozval.
Napísal domov nadšený list, že ho prijali do obuvníckeho závodu v Baťovanoch, kde okrem roboty bude hrať aj v
závodnej hudbe. Poslal domov balíček,
v ňom turecký med, zemiakový cukor a staré nemecké hodiny. Priložil aj
obálku s peniazmi. Andrej i jeho sestra
sa veľmi potešili a mater sa od samého
šťastia rozplakala.
Prišiel pred sviatkom dušičiek.
Všetci vedeli o jeho príchode už vopred, čakali naňho, nemohli sa dočkať.
Andrej už spal, keď prišla mater k jeho
posteli.
- Andrej, vstávaj! Andrej, počuješ?
Otec prišiel. Pozeraj! Andrej! - Aj tentoraz sa Andrejova mať rozplakala.
Andrej otvoril oči, tuším aj podal
otcovi ruku, no hneď zase zadriemal.
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Na druhý deň vzali vozík, šli do
hory, doviezli fúru hrabových a bukových holíc. Otec celý deň žartoval. No
aj zo žartovania bolo cítiť, že sa rozpráva s Andrejom ako s dospelým. Ba aj
mu to povedal:
- Andrej, ty si už dospelý človek.
Andrej sa zahanbil, lebo čosi podobné mu ešte nikto nepovedal.
Andrej aj školu dokončil a jeho otec
ešte stále pracoval v Baťovanoch.
Lojzka, Andrejova sestra, sa kamarátila s Maringulou, hoci Maringula
bola od nej o niekoľko rokov staršia.
Sedávali na Hadáčovom stohu, pozerali na kŕdle húsat a ak vbehli husi do
ďateliny, obe dievčatá priložili k ústam
ruky a z celého hrdla vykrikovali:
Háj-nik be-ží, hu-si v re-ží,
kto jich pa-sé, nech sa tra-sé...
Andrej, keď šiel okolo, naráňal im z
Tandlmajerových hrušiek.
Bolo dobré leto, hojne pršalo, a
po daždi hory v pare, každé ráno chodilo sa zaroseným chodníkom. Ešte
bola tma, oni traja už sedeli pod Banakovým, čakali, kým sa rozodní. Keď
svitlo, pomodlili sa otčenáš a iba potom sa rozbehli do dubiny. Pri každom
hríbe sa prežehnávali. Iní šli iba vtedy
do lesa, keď oni už do dediny alebo do
mestečka, kde vždy stával Maringulin
bratanec, pri dvojitom elektrickom
štĺpe býval jarmok s teplým konským
mäsom, so sliepkami, so strakatou fazuľou.
- Nazbierali ste? - opýtal sa ich.
- Pozrite!
- Nenapchali ste do nich kameňov?
- rozlomil dubák, a keď videl, že stopka
je celá-celučičká zdravá, uspokojil sa, Máte so sebou váhu?
- Váhu?
- Odvážte mi ich!
- A koľko?
- Koľko, koľko?! Všetky mi ich odvážte. Potom však začalo byť horšie.
Otec napísal domov list, že v závode
mávajú veľa poplachov. Sú to len cvičné poplachy, obyčajne bývajú v noci,

Poviedka na voľnú chvílu
siréna sa rozhučí, všetci musia vstať a
bežať do úkrytu. A nejaký Macák, z Cífera či odkiaľ, vraj sa tam obesil.
Potom akoby uťal. Otec prestal posielať peniaze, aj listy prestali chodiť.
Ešte že tu bol strýc Nitšnajder, Andrejov krstný otec. Jedného dňa zišiel
do dediny, ťahal na povraze teliatko.
- Andrej, Andrej! Wo ist Andrej? Ja
učil Andrej Zwischen zwei Zweigerln
zwitschern zwei Zeiserln, a za to sľúbil
Andrej mladý krava. Wo ist Andrej? Krstný otec stál pod oknom, smial sa a
ustavične čosi vykrikoval.
Andrej nebol doma. Vybehla len
Lojzka a za ňou mať. Strýc Nitšnajder
naozaj raz sľúbil Andrejovi teliatko
a teraz mu ho priviedol. Radosť bola
veľká. Zatvorili teliatko do šopky a
strýc Nitšnajder zašiel na záhumenicu
nakosiť trochu ďateliny. Vrátil sa čoskoro. Odniesol ďatelinu do šopky,
Andrejovej materi však prikázal, že
kŕmiť treba opatrne, ďatelinu možno
dávať len po troche, aby sa teliatko
nezdulo.
- Wo ist Andrej?
- Ešte sa nevrátil.
- Už krava u Andrej, už Andrej
nosiť koláč.
Keď prišiel Andrej domov, Lojzka
s materou už spali. Potichu sa vyzliekol, potichu sa aj šuchol do postele.
Myslel na otca. Vedel, že otcovi sa
začalo vodiť zle, možno ho vyhodili
zo zamestnania, inakšie by sa bol už
dávno ozval. Teraz už začínal mnohé veci chápať. Je vojna, ľudia žijú
len zo dňa na deň. Otec je čudák,
ak sa mu nedarí, nedá o sebe vedieť.
On, Andrej, mohol by sa ísť za ním
pozrieť, lenže nevie, či by ho v Baťovanoch našiel. No tak či tak, mal by
sa ta vybrať.
- Mama, spíš? - zobúdzal mať.
- Ty si, Andrej? - ozvala sa hneď.
- Trochu som zdriemla.
- Nemal som ťa budiť.
- Ba. Bol tu krstný otec, priniesol
ti jalovičku.
-Jalovičku? - nechcelo sa mu veriť,
- Tam je, v šopke, - vravela mať
teraz už celkom bez driemot.
Zliezol z postele a bosými nohami vyšiel na dvor. Otvoril šopku
a teliatko hneď zamučalo. Vystieral
ruky, lebo bola tma. Pohladil mu

najprv chrbát, až potom hlavu. Sedel
pri ňom na suchej slame. Potom odbehol po vedro, priniesol vodu a ponúkal
ju jalovičke. Nechcela. Zatvoril šopku
a znova si šiel ľahnúť.
- Mama, spíš?
Neozvala sa.
Ráno sa zobudil a v prvej chvíli
nevedel, čo sa robí. Nechcelo sa mu
veriť, že by jeho mať mohla tak zúfalo
nariekať. Zoskočil z postele a bežal do
kuchyne.
- Čože sa stalo, mama?
Búchala hlavou o obločnú dosku
a nechcela mu odpovedať. Držal ju za
plecia, všelijakými slovami sa jej skúšal
prihovoriť.
- Mama! No! Mama, čože sa stalo?
- Andrejko... nemôžem... nemôžem
to povedať... - pochytil ju kŕč.

- Mama, veď sa spamätaj! - hladil ju
po hlave i po pleciach.
- Stalo sa niečo s otcom?
- Andrejko, ja... ja už nemôžem...
nemôžem...
- Zomrel?
Prikývla. - Andrejko, ja nemôžem.
- Ako?
- V horách. Andrejko, ja som to cítila. - A odrazu zamdlela.
Andrej ju uložil do postele. Našiel
uterák, namočil ho do vody, priložil
jej ho na čelo. Stál nad ňou. Prstami
sa škriabal najprv po lícach, potom
si zašiel do vlasov. Zastavoval sa mu
dych. Náhle vybehol na dvor a hnal sa
cez humno, sám nevedel kam. Zostal
stáť. Posadil sa na chodník. Vzchopil
sa a zase prebehol niekoľko krokov.

Autorka graﬁky: Lýdia Mšalová
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Jozef Čongva

Medzivojnový spor medzi Durštínom
a Krempachmi (1)
Durštín odjakživa patril do krempašskej farnosti. Potvrdzujú to všetky
schematizmy spišskej diecézy,1 ako aj
medzivojnové schematizmy krakovskej
diecézy.2 Spišské schematizmy z rokov
1838, 1913 a 1920 uvádzajú, že krempašská farnosť existovala už v roku 1600,
že patrónom farnosti bol pán Ferdinand
slobodný barón Horvath de Palocsa.
Navyše, že je tu kostol svätého Martina
biskupa mučeníka a že jazykom obyvateľov farnosti je slovenčina. Schematizmus
z roku 1838 informuje, že farárom bol
Jozef Dzurilla.3 Nakoniec máme aj vyčíslenie katolíkov v Krempachoch - 597,
a v durštínskej ﬁliálke – 345.
V schematizme z 1913 roku ostali totožné len dva záznamy, t.j. patrocinium
kostola (svätý Martin, biskup, mučeník)
a jazyk farníkov (slovenčina, „lab. slav.”).
Všetky ostatne údaje sú iné. Zmenil sa v dôsledku maďarizácie - aj názov Krempách. Teraz je to už Belakorompa. „Prius”
(predtým): „Dunajecz-Krempach”. Podľa schematizmu farnosť v Krempachoch
existovala už v roku 1278, aj keď matriky začínajú rokom 1744. Patrónom
farnosti nie sú už páni z Paloce (Plaveč),
ale krepašský urbár („compossesssoratus Belakorompaensis“). Farnosť v roku
1913 spravoval František Haber, rodák z
Nižných Lápš, bývalý dekan nedeckého
dištriktu. Počet obyvateľov Krempách
mierne narástol - 690, kým v durštínskej
ﬁliálke rapídne klesol - 220.
Schematizmus z 1929 roku opakuje
väčšinu údajov zo Schematizmu z pred
siedmich rokov. Po smrti Františka Habera (20. januára 1916) vedenie farnosti
prevzal Pavol Drbjak, narodený 12. februára 1887 vo Veľkom Borove. Znížil sa
1
Napr. Schematismus venerabilis cleri almae
dioecesis scepusiensis pro anno a Christo nato
1838. Leutschoviae, s. 47; Schematismus... pro
anno a Christo nato MCMXIII. Agriae 1913, s. 52;
Schematismus ... pro anno a Christo nato MCMXX.
Trnava 1920, s. 50.
2
Napr. Elenchus venerabilis cleri dioeceseos
cracoviensis ... pro anno domini 1925. Cracoviae
1925, s. 188-189; Elenchus ... pro Anno Domini
1939. Cracoviae 1939, s. 127.
3
V rokoch 1829 - 1836 bol farárom v Jurgove.
Pozri tiež: J. Šimončič: Jurgovská farnosť v roku
1832. Život č. 2-4/2007.
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tiež počet školopovinných detí: v Krempachoch - 155, v Durštíne - 51.
Dňa 28. júla 1920 sa 14 dedín severného Spiša, vrátane Krempách a Durštína, dostalo do Poľska. Z administratívno-právneho hľadiska boli súčasťou
spišsko-oravského okresu (1920 - 1925)
a novotargského okresu (1925 - 1939),
a tak aj súčasťou krakovského kraja, pozostávajúceho z 24 okresov. Zmena štátnej hranice znamenala, že deväť spišských
farností bolo pričlenených ku krakovskej
diecéze. O tomto pripojení čítame - ešte
aj v 1925 roku - na titulnej strane krakovského schematizmu: „territorii Scepusiae
et Oravae Republicae Poloniae adnexi”
(územia Spiša a Oravy pripojené k Poľskej republike). V období 1920 - 1925
však jurisdikcia nad deviatimi farnosťami
severného Spiša patrila naďalej spišskému
biskupovi, ktorým od roku 1921 bol Ján
Vojtaššák, rodák zo Zákamenného na
Orave. O jurisdikcii krakovského arcibiskupa, kardinála Adama Sapiehu nad severospišskými farnosťami môžeme hovoriť
až od roku 1925, v dôsledku ustanovení
dvoch právnych noriem, t.j.: článku IX
poľsko-vatikánskeho konkordátu a pápežskej buly „Vixdum Poloniae unitas”. Na
základe týchto noriem boli ku krakovskej
diecéze pripojené dva dekanáty: spišský a
oravský, zahrňujúce spolu 18 farností (9
spišských a 9 oravských).Takto arcibiskup
získal jurisdikciu nad malou častou spišskej diecézy na obdobie celých 14 rokov,
t.j. do decembra 1939 roku.
V čase, keď začal spor o plnenie patronátnych povinností medzi Durštínom a
Krempachmi, t.j. v roku 1922, krempašským farárom bol už iný slovensky kňaz,
Spišiak - Andrej Hric, narodený v Bijacovciach v 1868 roku. Elenchus za tento
rok uvádza - vo veci pripojených k Poľsku
spišských a oravských farností - len najpodstatnejšie údaje. Krakovský schematizmus charakterizuje krempašskú farnosť
nasledovne: „Krempachy (p. Frydman).
N. a. 843. Par. Hric Andreas, n. 1868, o.
1892”, čo znamená: „Krempachy (pošta
Fridman). Počet duší 843. Farár Hric Andrej, narodený 1868, vysvätený 1892.”4
4

Elenchus venerabilis cleri dioeceseos craco-

máj 2008

Dňa 2. februára 1922 sa samosprávne predstavenstvo obce Durštín obrátilo
na krakovské biskupské konzistórium so
žiadosťou o poslanie kňaza do Durštína:
„Najgorętszem naszem pragnieniem
jest mieć własnego Pasterza. Kościółek
mamy - probostwo wystawilibyśmy natychmiast - bylebyśmy tylko wiedzieli na
pewno, że Księdza dostaniemy. Nikt z
nas nie poskąpi oﬁar, byle mieć własnego
księdza. Mamy tyle płacić Krempachom
- wolimy przecież złożyć na swoje. - Prośbę tą naszą - najgoręcej polecamy łaskawemu rozpatrzeniu.”5
Predposledná veta listu ukazuje jasne
na pravú príčinu žiadosti durštínskych
farníkov. Durštínska samospráva ju popisuje v prvej časti dosť obsiahleho písma
(5 strán): „Należymy do paraﬁi Krempachy. Od najdawniejszych czasów patronem (kollatorem) kościoła paraﬁalnego
w Krempachach był właściciel Krempachów - baron węgierski. - On też dawał
na utrzymanie kościoła, co trzeba było
t.z. materyał - my zaś robociznę. - Od
40. lat, gmina Krempachy odkupiła od
barona grunta, a wraz z niemi prawo kolatorskie przeszło na gminę. My zaś t.z.
Dursztyn (ﬁliałka) dawał wciąż na potrzeby tak kościoła, jak i plebanii trzecią
część robocizny. Ponieważ wówczas, nie
mieliśmy w Dursztynie ani cmentarza
ani kościoła, - czasem, na prośby Krempaszanów, - dawaliśmy i coś nie coś materyału. Od 22. lat zaś zbudowaliśmy, wyłącznie własnym kosztem kościółek (162
m2 podłoga) i postaraliśmy się o własny
cmentarz. Tylko niestety księdza doczekać się nie możemy, gdyż księża proboszczowie krempascy, ilu ich było, ani raz
w rok, nie chcą na Dursztynie Mszy św.
odprawić. Z chwilą objęcia praw kolatorskich gmina Krempachy żąda od nas
byśmy płacili 3. część materyału i trzecią
część roboty. Na to znów my zgodzić się
nie możemy, gdyż nas jest wszystkich razem 200 dusz - Krempaszanów 700. My
musimy też utrzymywać własny kościół i
viensis S. Sedi Apostolicae immediate subjectae
pro Anno Domini 1922. Cracoviae 1922, s. 61.
5
Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, APA 162.

nikt nam w tem nie dopomaga. Jako ﬁlialka dawalibyśmy na potrzeby tak kościoła jak i plebanii 3. część roboty, jednakże
materyału dać nie możemy, tembardziej,
że za każdą usługę duchowną, musimy
księdzu proboszczowi płacić podwójnie
niż Krempaszanie, n.p. Krempaszanie
płacą za wywód 10 koron czes. - my
20, co przy obecnym kursie wynosi 400
Mkp. Tak samo płacimy podwójnie za
ślub, pogrzeb, chrzest, itp. W r. 1919 przez niedbalstwo kościelnika, spalił się w Krepachach wielki ołtarz. Oni zażądali teraz od nas, by
każdy gazda dursztyński złożył 200 kor.
czes. Ponieważ nie zgodziliśmy się na to
samowolne postąpienie, postawili wartę
pod kościołem, i cały rok do kościoła
nie puszczali, a choć ktoś odważniejszy i
wszedł do kościoła, to go za bary do pola
wypchali - Chodziliśmy się użalić do
władz węgierskich i Pan Starosta ze Starej
wsi powiedział nam: „kto spalił - niech
ten naprawi”.- Krempaszanie ołtarz odnowili, cały kościół kazali wymalować
- a teraz żądają od nas 3. część kosztów.
Poprzedni ksiądz proboszcz przeniósł się
- od roku prawie mamy nowego księdza
proboszcza w Krempachach - ale i ten
grozi nam, że póki nie złoży każdy z nas
tej kwoty - nie będzie ani nas chrzcił,
ani chował - ani ślubu nie da.- Rozżaleni tem wszystkiem - dowiedziawszy się,
że Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup
objął Spisz i Orawę pod Swoją władzę,
wysłaliśmy w listopadzie 2 naszych pełnomocników z pokorną prośbą o poratowanie nas w tej niedoli. - Niestety,
Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup nie
mógł ich wysłuchać, gdyż sprawa administracyi Spiszą - nie była jeszcze ustaloną. Ponieważ dziś wiemy już napewno,
że Spisz i Orawę przyłączono do dyecezyi
krakowskiej-, ośmielamy się po raz drugi - przedstawić Najprzewielebniejszemu
Konstystorzowi nasze dolegliwości i potrzeby. -”
Na konci písma je okrúhla pečiatka
s nápisom „Urząd Gminny Dursztyn”
a podpisy vojta (Jendrej Lentovski),
podvojta (Martin Tomaškovič), členov
miestnej samosprávy (Jozef Lentovszki,
Vojcek Hornik, Martin Tomaškovič, Pavel Sova). S obsahom sťažnosti súhlasilo
38 farníkov, ktorí sa na druhej strane dokumentu podpísali.6
Úradné písmo durštínskej samosprávy vyznelo naprázdno. Krakovská kúria
sa totiž neponáhľala s odpoveďou.

Dopis farníkov z Durštína nám
dosť presne umožňuje datovanie stavby
tamojšieho kostolíka na rok 1902. Komentovaný dokument nás taktiež informuje, že Krempašania odkúpili grunta
od maďarského baróna - bol ním nemecký barón Jungenfeld, ktorý sa oženil s
Kornéliou Salamonovou, pred 40. rokmi
(počítajúc od roku 1922), to znamená v
roku 1882. Na druhej strane prekvapuje, že predstavitelia samosprávy starostu
Spišskej Starej Vsi - ešte vo februári 1922
- nazývajú „maďarským vojtom”. Akoby
nevedeli, že Československá republika
sa konštituovala už 30. októbra 1918.
Nakoniec súc presvedčení, že jurisdikcia
nad severným Spisom prešla v roku 1922
na krakovského biskupa, uňho hľadajú
pomoc, namiesto toho, aby sa obrátili
na - kompetentného v tej veci - spišského biskupa - Jána Vojtaššáka. Zdá sa, že
mlčanie krakovskej kúrie si môžeme vysvetliť asi tak, že Krakov sa nepovažoval
za kompetentného rozhodovať vo veci,
ktorá patrila - až do roku 1925 - do právomoci Spišskej Kapituly.
Z ďalšieho dopisu durštínskych farníkov môžeme usúdiť, že krakovský
biskup vyjadril svoje stanovisko až 22.
júla 1923. Žiaľ, nepoznáme pôvodinu
odpovede. Navyše nevieme, či išlo o stanovisko vyjadrené v písomnej forme, či
ústne, pripadne poskytnuté v kúrii durštínskym delegátom. V každom prípade,
z dopisu delegátov durštínskej obce,
koncipovaného 24. júla 1923 - bezpochybne vyzerá, že Durštínčania sú hotoví
ísť na ústupky a hľadať kompromis. Text
pomerne krátkeho listu, podpísaného
tentoraz už len piatimi obyvateľmi Durštína, na čele z vojtom Jendrejom Lentovskim, znie: „Mieszkańcy wsi Dursztyn,
parafji Krempach zgadzają się na ponoszenie kosztów utrzymania Kościoła w
Krempachach w stosunku i rozmiarze,
jaki Najprzewielebniejszy Książe Biskup
raczył oznaczyć w dniu 22 bm., prosząc
jedynie, by i ich delegaci weszli w skład
Komitetu Kościelnego, by byli zwolnieni
od obowiązku dostarczania drzewa organiście w Krempachach, gdyż o drzewo
jest im bardzo trudno i dotychczas tego
ciężaru nie ponosili; i by opłaty pobierane przez Księdza Proboszcza w Krepachach były równe tak dla mieszkańców
Dursztyna jak i Krempach, dotychczas
bowiem za czynności parafjalne musieli
opłacać podwójne kwoty.”7

6
26 podpisov je pôvodných, 11 farníkov sa
podpísalo krížikmi.

7
Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej,
APA 162, Krempachy. Dokument bez paginacji.
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Po jedenástich mesiacoch zareagoval
krakovský arcibiskup. Dňa 7. januára
1924 písal dekanovi a zároveň fridmanskému farárovi Štefanovi Andrašovskému (+ 1937), ináč Slovákovi z Prešova:
„udzielamy z wezwaniem, abyś spełnił
polecenie Nasze dane Ci w czasie wizytacji kanonicznej w Krempachach i
przedłożył sprawozdanie dotyczące porozumienia się gminy Dursztyn z gminą
Krempachy co do datków, jakie mieszkańcy Dursztyna składać mają na rzecz
konserwacji (?) Kościoła macierzystego
w Krempachach. Gdyby nie można było
doprowadzić do polubownej umowy,
między wspomnianymi gminami zniewoleni będziemy wydać zarządzenie,
które położy kres dalszym waśniom.
Oczekujemy rychłego i wyczerpującego sprawozdania, wraz z odpowiednimi
wnioskami, przy zwrocie komunikatu.”8
Dekan Andrašovský iste poslúchol biskupskú urgenciu. Keďže však nemáme k
dispozícii dekanský spravodaj, nevieme nič
o tom, aké spôsoby navrhoval na riešenie
- trvajúceho už viac ako dva roky - sporu.
V marci 1924 farníci Krempách a
predstavitelia Durštína hľadali riešenie
sporu na Valnom zhromaždení za účasti
miestneho farára - Andreja Hrica a dekana Štefana Andrašovského. Predsedajúci
zhromaždeniu kňaz Hric prekvapil všetkých správou, že z farských kroník vysvitá, že až do roku 1801 Durštín patril do
fridmanskej farnosti. Do toho času teda
Krempachy nemali žiadnu ﬁliálku. Podriadenie Durštína krempašskej farnosti
nastalo 11. novembra 1801 na príkaz vtedajšieho spišského biskupa Revaya. Farár
Hric ďalej uviedol, že „według kroniki,
jakoteż z innych dokumentów kościelnych wynika, że Dursztyn zawsze pokrywał trzecią część wydatków kościelnoparaﬁalnych. To samo było z robocizną
i materiałem.” Reakcia prítomných na
zhromaždení Durštínčanov bolo šokujúca: „my pełnomocnictwa ze sobą nie brali,
gdyż i tak dzisiaj, jakoteż w ogóle trzeciej
części płacić nie będziemy - raczej nas
puśćcie z waszego kościoła.” Aj napriek
tomu sa prítomní uzniesli, že „pertraktacje upełnomocnionych stron mają się
rozpocząć nie później, jak w 8 dni, a jeżeli
Dursztyn sprawę do dnia 1-go maja 1924
nie wyrówna zupełnie, uważa się sprawę,
jak wyżej wspomniano - za samowolną.”
Pokračovanie v budúcom čísle
8
Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, APA 162, Krempachy. Rukopis. Bez paginácie.
Signatúra listu: 167/24. Rukopisná poznámka:
„exp. 11/1 924”
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Zasadnutie
ÚV SSP

Za predsedníckym stolom zasadli gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, predseda ÚV SSP
Jozef Čongva a podpredseda ÚV SSP Domonik Surma

D

ňa 13. apríla t.r. sa uskutočnilo zasadnutie Ústredného výboru Spolku Slovákov
v Poľsku, na ktorom sa okrem iného
hodnotili výsledky vlaňajšej činnosti
Spolku Slovákov v Poľsku. Zasadnutie
otvoril predseda ÚV SSP Jozef Čongva, ktorý privítal všetkých prítomných.
Podľa výročnej správy, ktorú na úvod
predstavil gen. tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, bol vlaňajší rok pre
náš Spolok naozaj veľmi náročným
a pracovitým rokom.
Čo všetko bolo náplňou práce Spolku vlani? Podľa výročnej správy Spolok
Slovákov v Poľsku vydal viaceré zaujímavé publikácie, o.i. almanach s príspevkami Milice Majerikovej a Martina
Gareka, druhé rozšírené vydanie krajanského spevníka, publikáciu o Jozefovi Kuraśovi - Ogniovi Hrdina našich
čias, či rozprávku Vrabčí kráľ od Júliusa
Balca vydanú dvojjazyčne. Okrem toho
boli tlačené viaceré katalógy k výstavám,
ktoré boli zorganizované v našej galérii.
Dovedna ich Spolok zorganizoval päť.
Okrem výstav zorganizoval viaceré kultúrne podujatia, z ktorých najdôležitejšie
boli Fašiangy - ostatky v Krempachoch,
Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, či
Prehliadka krajanských dychoviek.
V náplni spolkovej činnosti je taktiež starostlivosť o krajanské deti a mládež, ktoré sa mohli zúčastniť dvoch
turnusov jazykového detského letného
tábora v Belušských Slatinách a pre
deti, ktoré sa učia slovenský jazyk, boli
zorganizované dve súťaže. Okrem toho
pri našom spolku pôsobí niekoľko
folklórnych súborov a dychoviek, ako
aj tri klubovne v Jablonke, Podvlku
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a vo Vyšných Lapšoch, ktorých činnosť
Spolok ﬁnančne podporuje. Napriek
snaženiam Spolok nemohol zmeniť
svoj štatút na verejno-prospešnú spoločnosť, čo znemožnilo darovať jedno
percento z dane na jeho činnosť.
Vlaňajší rok bol pre nás rokom
veľkých investícií. Medzi tie najdôležitejšie patrí Dom slovenskej kultúry
v Kacvíne, výstavba Centra slovenskej
kultúry v Novej Belej, kúpa pozemku
v Jurgove, oprava klubovne v Lapšanke, ako aj generálna oprava redakčných
priestorov. Okrem toho bol vlani do
tlačiarne zakúpený nový počítačový systém CTP ako aj nová tlačiareň.
Určitú časť ﬁnančných prostriedkov
určenú na investície získal náš Spolok
z rôznych grantov zo Slovenka i Poľska,
časť bola zaplatená z vlastných ﬁnancií
a investície do tlačiarne boli pokryté úverom. Ako teda vidieť, investícií
bolo naozaj veľmi veľa.
Žiaľ, opäť sa nepodarilo zrealizovať
kúpu pozemku určeného na výstavbu
Členovia Ústredného výboru SSP
počas zasadnutia

Domu slovenskej kultúry v Jablonke.
Tento problém sa tiahne už vyše desať
rokov a ani po toľkých rokoch sa nenašlo vhodné riešenie. To vyvolalo medzi členmi Ústredného výboru ostrú
diskusiu, pretože takýto dom by bol
pre Oravu naozaj potrebný. Na Spiši sa
plánuje už tretia investícia podobného
charakteru. Ústredný výbor sa zaviazal,
že v tejto veci bude aj naďalej podnikať
všetky potrebné kroky a využije všetky
účinné prostriedky, aby sa tento dlhodobý cieľ a sen našich oravských krajanov splnil.
Na zasadnutí boli taktiež vyznačené ciele na tento rok, podujatia, ktoré
budú v roku 2008 organizované, investície, v ktorých sa bude pokračovať
a pod. Počas diskusie padlo niekoľko
návrhov týkajúcich sa ﬁnancovania
našej činnosti a našich investícií z fondov Európskej únie. Je to predsa len
jedna z možností, vďaka ktorej by sa
dalo našu činnosť ešte viac zintenzívniť
a zefektívniť.
Diskusia sa dotkla aj zmien v redakcii Život. Do redakcie bola vlani prijatá nová redaktorka Lýdia Kováliková
a redakcia získala aj terénnych pracovníkov na Spiši a Orave. Vďaka tomu
môže efektívnejšie získavať zaujímavé
materiály a informovať o aktuálnych
udalostiach, ktoré sa tu udiali.
Plán činnosti Spolku na rok 2008
bol schválený, takže teraz už môžeme
len dúfať, že všetky plány a predsavzatia sa podarí šťastne naplniť.
Marián Smondek
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V

eľkonočné sviatky sa aj v tomto roku
v Krempachoch niesli v duchu starých tradícií, ktoré sa prenášajú z pokolenia na pokolenie. Jedným z veľkonočných
zvykov je dekorovanie pletených košíkov,
počas Bielej soboty alebo v nedeľu pred
Veľkonočným pondelkom. Do vyzdobených košíkov sa poukladá jedlo, ktoré
kňaz posvätí v kostole. Tak tomu bolo aj
v Krempachoch, kde sa veriaci, ktorí si
prišli nechať posvätiť svoje košíčky, zišli tak
ako každý rok v hojnom počte.

KREMPACHY ’2008

***

D

ňa 11. apríla sa v kostole sv. Martina
konala mimoriadna slávnosť. Biskup
Ján Škodoň tu udelil sviatosť birmovania
všetkým mladým narodeným v rokoch
1991 a 1992. Kandidátov bolo 47. Prítomní boli všetci kňazi spišského dekanátu, ale
aj zástupcovia rodičov – Ján Petrášek a Žoﬁa Lukašová. Slávnostnú atmosféru dotvoril aj zbor absolventov hudobnej školy,
ktorý viedol Jozef Pierzga. Po slávnosti sa
všetci pobrali domov na slávnostný obed.
Text a foto: František Paciga

Najkrajší
veľkonočný
košíček

Krátko zo Spiša
Prišla jar a obyvatelia Spiša sa pustili
do práce a skoro v
každej obci sa niečo buduje. Napr. v
Tribši prebieha rozostavba budovy požiarnej zbrojnice.
***
V
kacvínskom
kostole ukončili maľovanie prezbitéria a
obnovili maľby evanjelistov. (dm)

Dňa 4. apríla 2008 sa
uskutočnilo vyhodnotenie
súťaže o najkrajší veľkonočný košíček, ktorú zorganizoval Obvodný výbor
na Orave. Do súťaže sa so
svojimi prácami zapojilo 62 autorov z Podvlka,
Jablonky, Veľkej a Malej
Lipnice, Hornej i Dolnej Zubrice a Oravky.
Ocenených zostalo
10 najkrajších košíčkov, ale žiaden
autor neodišiel domov s prázdnymi
rukami, pretože organizátori pripravili
pre všetkých autorov odmeny za ich
námahu.
Božena
Bryjová

e-mail: zivot@tsp.org.pl

TURÍCE
Takto sa ľudovo nazýva cirkevný sviatok Zoslania
Ducha Svätého na apoštolov v podobe ohnivých jazykov
slávený na siedmu nedeľu a pondelok po Veľkej noci.
Na Orave boli tieto sviatky veľmi obľúbené. Na turíčny pondelok všetci netrpezlivo čakali, a to hlavne na
večer, pretože vtedy sa pálievali turíčne vatry, pri ktorých sa stretávali známi, rodiny, starší aj mladší a spev
s hudbou bolo počuť široko-ďaleko z každej strany obce.
Všetci sa dobre bavili, jedli, pili a zabávali sa až do rána.
Ešte aj na ceste domov si všetci pospevovali a k spevu si
prihrávali najčastejšie na akordeóne. (bb)
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Spomienka
na
prof. Jána Haláča
Začiatkom apríla obletela celú krajanskú obec smutná správa, pretože
zomrel dlhoročný profesor jablonského lýcea Ján Haláč. Narodil sa 21. decembra 1926 v Dolnom Kamenci (dnes
spolu s Horným Kamencom tvorí obec
Kamenec pod Vtáčnikom – poz. red.)
v okr. Prievidza na Slovensku. Po ukončení Učiteľského ústavu, po ktorého absolvovaní získal pedagogické vzdelanie,
začal učiť. Začiatkom 50. rokov minulého storočia prišiel do Poľska na Spiš do
Čiernej Hory, kde pôsobil ako učiteľ na
Základnej škole so slovenským vyučovacím jazykom na Spiši. V roku 1956
sa oženil s Władysławou a spolu s ňou
odišiel späť na Slovensko do svojho rodiska. V 1959 sa vrátil spolu s rodinou
späť do Poľska a usadil sa v Jablonke na
Orave. S mnohými ťažkosťami sa mu podarilo vystavať rodinný dom v Jablonke,
ktorý bol jeho potechou do konca života. Zamestnal sa v Lýceu so slovenským
vyučovacím jazykom ako učiteľ a zároveň pôsobil na školskom internáte ako

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa tentoraz
zapojil krajan Bronislav Knapčík z Mikołowa sumou 970,- zlotých. Svojím
príspevkom podporil činnosť Spolku. Srdečne ďakujeme.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš
Spolok, môže prispievať na adresu:
Zarząd Główny TSP, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank
Polska Kasa Opieki S.A. III/O Kraków,
73-1240-2294-11111-0000-3708-6985.

OPRAVA
V Živote č. 4/2008 v článku
Zlatá svadba na str. 12 sme nesprávne uviedli meno našej jubilantky,
ktorá sa nevolá Mária Braviaková,
ale Irena Braviaková, za čo sa ospravedlňujeme.
Redakcia
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vychovávateľ. Diaľkovo študoval najprv
matematiku a neskôr
fyziku. Na štúdiách
získal titul magistra.
Na svojich hodinách dokázal pútavo
a múdro odovzdávať
svoje vedomosti ďaľším pokoleniam.
Ján Haláč, dlhoročný profesor Všeobecnovzdelácieho
lýcea Hrdinov Westerplatte v Jablonke, zomrel pod dlhej chorobe vo veku
82 rokov. Táto smutná správa sa rýchlo rozšírila po celej Jablonke i okolí.
Zosnulý patril medzi najzaslúžilejších
profesorov jablonského lýcea, ktorý
odovzdal svoj život mládeži a jej výchove. Bol veľmi pracovitým a skromným
človekom, ktorého mali študenti veľmi
radi. Aj keď bol občas na nich prísny,
snažil sa ich vychovávať čo najlepšie.
Počas svojej tridsaťročnej učiteľskej
praxe vychoval mnoho absolventov,
ktorí pochádzali predovšetkým z Oravy a Spiša, ale aj z Podhalska.
Pre Jána Haláča sa Orava stala
druhým domovom. Mládež sa snažil
vychovávať v duchu porozumenia a tolerancie. Za svoju svedomitú a plodnú

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 3. januára 2008 zomrel
v Nedeci vo veku 81 rokov krajan

prácu získal viaceré
vyznamenania, o.i.
„Krzyż
Kawalerski
Orderu Odrodzenia
Polski” a „Złoty Krzyż
Zasługi”.
Jána Haláča pochovali 11. apríla
t.r. na jablonskom cintoríne. Na jeho
poslednej ceste ho okrem najbližšej rodiny sprevádzali učitelia, žiaci a absolventi lýcea, predstavitelia samosprávy,
zástupcovia Spolku Slovákov v Poľsku,
jeho bývalí žiaci a priatelia. Pohrebnú
sv. omšu spolu s viacerými kňazmi celebroval krakovský pomocný biskup
Ján Škodoň, niekdajší študent pána
profesora.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku!
Redakcia Život

Dňa 22. januára 2008 zomrela
v Nedeci vo veku 67 rokov krajanka

HELENA ŠEVČÍKOVÁ

STANISLAV NIEMIEC

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom Života. Bol aktívnym človekom v obci, dlhé roky tam pôsobil
ako kostolník. Každý si ho pamätá ako usmiateho a milého človeka. Odišiel od nás vzorný krajan,
starostlivý otec, manžel, dedko,
pradedko, švagor i dobrý známy.
Nech odpočíva v pokoji!

máj 2008

Zosnulá bola členkou MS SSP
a zároveň vernou čitateľkou Života. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá manželka, matka,
babička, sestra a dobrá susedka.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci
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Spomíname na Jána Repiščáka

29. marca 2008
navždy opustil krajanské hnutie Ján Repiščák, aktívny a zaslúžilý člen Miestnej
skupiny v Repiskách
– Bryjovom Potoku.
Narodil sa 28. januára 1927 v slovenskej roľníckej rodine Agneše (rod.
Reščákovej) a Jozefa Repiščákovcov.
Mal ôsmich súrodencov, piatich bratov a tri sestry. Andrej, Jozef, František,
Alojz a Mária odišli na Slovensko, Vojtech a Anna do Kanady a len Helena
ostala v rodnej obci.
Ján po absolvovaní základnej školy
v rodisku pokračoval v štúdiu na meštianke v Jurgove, ktorá vznikla práve
v tomto období, ale len krátko, keďže
práca na gazdovstve, najmä v takom hornatom kraji, ako sú Repiská, si žiadala

***
Dňa 11. marca 2008 zomrela v
Jurgove vo veku 65 rokov krajanka

MÁRIA TIBOROVÁ

Zosnulá bola členkou MS SSP
a vernou čitateľkou Života. Opustila nás milá a starostlivá manželka,
matka i babička. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

každú ruku. Preto aj Ján od
najmladších rokov pomáhal
rodičom.
12. februára 1954 sa oženil s Helenou Mlynarčíkovou.
Spolu vychovali v slovenskom
duchu päť detí: Alžbetu, Jána,
Vojtecha, Marka a Miroslava.
Kým Ján chodil na príležitostné práce
o. i. pásť kravy, na kosby, isté obdobie
dovážal mlieko z Bryjovho Potoka do
Čiernej Hory, Helena sa starala o výchovu detí a gazdovstvo. Neskôr sa Ján
zamestnal v Okresnom stavebnom podniku v Poprade, kde pracoval vyše 25
rokov a odtiaľ odišiel na zaslúžený dôchodok. Ján a Helena prežili spolu 54
roky v manželstve, čo si veľmi vážili.
Ján Repiščák bol veľmi aktívnym
človekom, ktorý urobil veľa pre rozvoj
repišského požiarneho zboru. V rokoch 1966 -1983 bol veliteľom zboru
a neskôr jeho predsedom. Po zaškolení vo Wieliczke ho menovali za veliteľa Obecného požiarneho zboru,
združujúceho zbory Repísk, Čiernej
Hory a Jurgova. Túto funkciu plnil
sedem rokov. Za jeho vedenia sa zbor
značne zmodernizoval. Vtedy vznikla

aj pomocná požiarna jednotka v susednom Grocholovom a Votičkovom
Potoku, ktorá neskôr začala fungovať
ako samostatná. A tento rok oslávi 25.
výročie existencie. V roku 1983 DPZ
v Repiskách udelil Jánovi Repiščákovi
doživotný titul čestného predsedu.
Ján Repiščák sa stal známy v celom
krajanskom hnutí. Stál pri zrode Miestnej skupiny SSP v Repiskách a skoro
polstoročia bol predsedom tejto skupiny. Aktívne sa podieľal na propagovaní
nášho krajanského časopisu Život. Zúčastnil sa takmer všetkých zjazdov Spolku a porád Života. Za svoju statočnú
a dlhoročnú prácu v prospech Spolku
a požiarneho zboru získal početné diplomy a ocenenia. V posledných rokov
mal zdravotné problémy a kvôli nim
sa vzdal funkcie predsedu. Za svojho
nástupcu určil Jána Jurgoviana, svojho
dlhoročného spolupracovníka.
Odišiel od nás aktívny krajan, výborný organizátor, múdry a rozvážny človek.
Každý, kto ho poznal vie, že na jeho rady
sa bolo možné vždy spoľahnúť a do konca sa zaujímal o osud slovenskej menšiny
v Poľsku. Venujte mu tichu spomienku!
Redakcia Život

***
Dňa 28. marca 2008 zomrela
vo Vyšných Lapšoch vo veku 65
rokov krajanka

***
Dňa 16. apríla 2008 zomrel
v Krempachoch veku 94 rokov
krajan

ANNA KRIŠÍKOVÁ

JÁN KOVALČÍK

Zosnulá bola členkou MS SSP
a vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás dobrá krajanka,
starostlivá mama i babka, ktorá po
sebe zanechala smútiacu dcéru a
synov s rodinami. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Zosnulý patril medzi najstarších
obyvateľov obce a verných čitateľov
nášho časopisu. V minulosti bol prenasledovaný bandom „Ognia”. Odišiel od nás vzorný krajan, milovaný manžel, otec, dedko i pradedko.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

e-mail: zivot@tsp.org.pl

31

Čitatelia – redakcia

Blahoželanie k narodeniu dcérky
Rodina šéfredaktorky nášho časopisu Život Agáty a Jacka Jedžejčíkovcov sa šťastne rozrástla. Dňa 11. apríla sa im totiž
narodila zdravá, krásna dcérka Kinga. Pri tejto príležitosti prajeme celej rodine veľa zdravia, božieho požehnania, a čo najviac chvíľ radosti, šťastia a rodinnej pohody a ku blahoželaniu pripájame modlitbičku od Milana Rúfusa:

Modlitba za deti
tretieho tisícročia
Čo budeš ďalej, Bože, robiť
s mláďatmi nie už Tvojej doby?
Podržíš ruku nad nimi?

Nech voda, čo nikdy nezamŕza,
najsvätenejšia voda - slza,
nech nevyvrie im spod viečka.

Nedovoľ blúdiacemu času,
aby ich obral o ich krásu
a prestali byť šťastnými.

Rob všetko, čo len môžeš robiť,
aby si deti chorej doby
uchránil, Bože, od zlého.

Aby im vzal ich melódiu
a trávil studne, z ktorých pijú,
a pokazil im srdiečka.

Ostaň ich strážiť pri kolíske
a nechaj čistým to, čo čisté.
Zomreli by sme bez neho.
Kolektív redakcie a SSP

Krátko zo Sliezska
Vlani, 11. novembra, sa v Mikołowe uskutočnil Medzinárodný futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo taktiež
družstvo z Ilavy zo Slovenska. Turnaja
sa zúčastnilo päť družstiev. Slováci obsadili pekné tretie miesto, získali pohár
Fair Plai a Peter Mišík z ilavského družstva sa stal najlepším hráčom turnaja.
***
V prvý májový víkend t.r. sa na
Skrzycznom uskutočnila tradičná rozlúčka so zimou, na ktorú prichádzajú predovšetkým Mikołowčania, ale nechýbajú
ani hostia z iných miest. Počas rozlúčky
nemohol chýbať sneh, aj keď vzhľadom
na teplú jar bolo ťažké tento sľub splniť.
***
Bielský festival slovenskej kultúry
– Bližšie seba a kníh
Cieľom tohto projektu je promovanie slovenskej kultúry a predovšetkým
modernej slovenskej literatúry na území
Poľska a predovšetkým v oblasti Euroregiónu Beskydy. Festival trvá každoročne
niekoľko dní, počas ktorých sú organizované stretnutia s autormi, prednášky, prezentácie, konferencie a diskusie.
Projekt je doﬁnancovaný z prostriedkov
Európskej únie. (Brono)
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Veľkonočné
stretnutie
V posledný marcový deň sa členovia krakovskej miestnej skupiny stretli
na tradičnom veľkonočnom stretnutí,
ktoré zorganizoval predseda MS SSP
v Krakove Jerzy M. Bożyk. Stretnutia
sa zúčastnili o.i. senátor Piotr Boroň,
gen. tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris a samozrejme, že nechýbali ani
členovia krakovskej skupiny.
Úvod patril veľkonočným blahoprianiam, pri ktorom sa všetci podelili veľkonočným vajíčkom. Na stole nechýbal
ani tradičný pohárik dobrého slovenského vína. Krajania si s chuťou zaspomínali na to, čo sa udialo od posledného
stretnutia. Obdivovali taktiež fotograﬁe
z posledných ciest Piotra Borońa. Tie sa
najviac zapáčili podpredsedníčke MS
v Krakove Helene Rákosníkovej, v ktorej ožili spomienky na jej cestovateľské
zážitky. Stretnutie spríjemnili aj východoslovenské slovenské ľudové piesne
v podaní dvoch mladých jezuitov, ktorí
prišli na štúdiá do Krakova. Ich piesne
sa všetkým veľmi páčili, a kto ich poznal
aspoň trochu, rád sa k spevu pridal.
Helena Rákosníková
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OZNAMY
Slovenská sv. omša v Krakove
Každý posledný utorok mesiaca o 16.30
hod. vás pozývame na slovenskú sv. omšu
do kostola Sv. Kríža v Krakove (vedľa divadla J. Słowackého). Sv. omše slúžia kňazi: Pavol Kubani, Viktor Pardel, Krištof Kasprzak
a Jozef Bednarčík.
V tomto mesiaci bude sv. omša 27. mája.
V nasledujúcich mesiacoch bude slúžená
v dňoch 24. júna; júl – august – prázdninová prestávka; 30. septembra; 28. októbra;
25. novembra a 30. decembra.

Otváracie hodiny
našich klubovní:
V Jablonke, ul. Krakowska 4:
pondelok - piatok: 13.00-17.00
streda: 10.00-13.00
vedúca: Božena Bryjová
V Podvlku - Psiarni č. 157:
pondelok - utorok: 16.00-21.00
nedeľa: 16.00-21.00
Existuje možnosť prenájmu miestnosti.
vedúca: Kristína Gribáčová
Vo Vyšných Lapšoch,
ul. św. Floriána 42:
utorok: 16.00-20.00
piatok: 17.00-21.30
sobota: 17.00-21.00
vedúca: Dorota Mošová

SKALNIČKY
a založenie
skalky
Pod pojmom skalničky rozumieme rozličné
vysoké rastliny s rozličnými vlastnosťami,
ktoré vegetujú dlhšie ako dva roky a pretrvávajú cez zimu zdanlivo bez známok života
v podzemných častiach s výnimkou vždyzelených druhov. Na jeseň, na prahu zimy
a niekedy už veľmi skoro po odkvitnutí ich
nadzemné časti odumierajú a v predjarí alebo
počas jari znovu vypučia. Pretrvávajú teda iba
ich podzemné časti.
Skalničky – nízke kríky, trvalky alebo cibuľoviny (nemusia to byť alpínky pôvodom
z veľkých nadmorských výšok), ktoré sa sadia
do skalky alebo na vyvýšený záhon.
Veľa druhov skalničiek rastie vo voľnej
prírode a niektorých ľudí zvádza k tomu,
aby ich vykopali a odniesli si ich do skaliek
vo svojich záhradkách. Tento krok je veľmi
neuvážený. V mnohých prípadoch sa ľudia
dopúšťajú trestného činu, nakoľko sú niektoré druhy skalničiek zákonom chránené. Na
druhej strane sa väčšinou tieto rastliny ani
neujmú a potom je to zbytočná námaha. Na
záhradkárskom trhu je veľký výber druhov
a kultivarov rastlín, vyberú si aj tí najnáročnejší. Prírodu si musíme chrániť sami.

Skalky
a kvetinové múriky
Skalničkami vysádzame väčšinou špeciálne partie, napodobňujúce horskú prírodu,
ktoré nazývame skalky. Pestovanie skalničiek
je dnes veľmi populárnym odborom záhradkárstva, pretože dovoľuje na pomerne malej
ploche pôdy v záhradke, ale i na balkóne alebo
na terase či rovnej streche domu zhromaždiť
bohatý sortiment rastlín zo všetkých končín
sveta. Skalničky môžeme pestovať v skalkách,
kvetinových múrikoch a v najrozličnejších
vegetačných nádobách.

Založenie skalky a výsadba
Súhra pekného povrchu kameňa a množstva kvetov nezvyčajných druhov rastlín - to
je skalka. Zaberie málo priestoru a je estetickým doplnkom vašej záhrady.

Stanovište
Väčšina skalničiek má nízky a rovnomerný rast. Skalku si založte na slnečnom mieste,
kde je však i zatienená časť, aby ste mohli pestovať rastliny s rôznymi nárokmi. Nikdy ju
nezakladajte pod stromami. Ich korene môžu
zdvihnúť kamene a rastliny môžu pod vlhkou
vrstvou listov uhynúť. Najvhodnejšia je južná
strana, pretože skalničky majú rady i priame
slnko. Pri zakladaní skalky využite akýkoľvek
svah vo vašej záhrade. Založiť ju môžete i v
trávniku.

Pôda
Sadiť by sa mali do zmesi mačiny, piesku a
kameňov. Pre tie druhy, ktoré vyžadujú zásaditú pôdu, primiešajte vápenec. Ku každej rastline môžete pridať malé množstvo pôdy - podľa
individuálnych požiadaviek. Mala by byť s
nízkym obsahom živín. Ak je bohatá na živiny,
pridajte piesok. Skalničkám sa darí v kyprej,
nehnojenej pôde s neutrálnym pH (7). Príliš
piesčitá pôda sa zlepší pridaním ílu. Pôdu pod
vankúškovitými skalničkami pokryte vrstvou
štrku, aby sa chránili listy pred stykom s mokrou pôdou a zabránil sa prístup slimákov. Vložte ich do zeme tak, aby polovica z nich trčala.

Ako si založiť skalku?

Poľnohospodárstvo
Predtým, než začnete ukladať kamene,
rozvrhnite ich tak, aby nestáli v rade, aby
ich rozloženie pôsobilo prirodzene. Začnite
zdola, ploché kamene nakláňajte smerom k
svahu. Pri usadzovaní ich poriadne pritlačte,
aby sa vo vzduchových bublinách neusadili
škodcovia. Vrstvy medzi rastlinami vyplňte
štrkom, čo vylepší vzhľad skalky. Zároveň to
potláča rast buriny a rastliny sú zdravšie. Kamene si môžete vyrobiť i sami. Zmiešajte dva
diely hrubého piesku, dva diely preosiatej rašeliny a jeden diel cementu. Pridajte vodu,
kým zmes nezhustne. V záhrade vykopte
nepravidelné jamy, do ktorých nalejete zmes.
Niekoľko dní ju nechajte schnúť, potom ich
vyberte, vyčistite a osaďte do skalky.

Pred výsadbou
Po založení skalky počkajte s výsadbou
asi dva týždne, aby sa pôda usadila. Sadiť sa
môžu iba tie rastliny, ktoré vkladáte do medzier. Aby ste umocnili estetický dojem, môžete pred skalku vysadiť ihličnan. Vankúškovité rastliny saďte pri hornej hrane kameňov.
Ktoré rastliny sú vhodné na skalku? – vankúškovité, tučnolisté, cibuľoviny.

Starostlivosť
Skalka nevyžaduje veľa starostlivosti, ak
si dáte záležať na odstraňovaní buriny pred
vysemenením. Stačí ich polievať iba v období sucha alebo pri sadení nových rastlín.
Polievať musíte opatrne, aby ste rastliny nevyplavili. Ako zálievka postačí často dážď.
Ak si nechcete ponechať semienka na výsev,
odstrihnite kvety po odkvitnutí. Niektoré z
nich začnú po čase kvitnúť znovu a rastlina
bude mať kompaktnejší habitus. Ak má zemina správne zloženie, nie je potrebné viac
rokov hnojiť. Prospeje im, ak pridáte raz do
roka viaczložkové hnojivo. Neskôr sa do pôdy
zapracuje zásobné hnojivo a môžete naniesť
novú vrstvu zeminy. Pravidelne odstraňujte
burinu.

Najskôr si pripravte skicu budúcej skalky,
kde si zakreslíte miesta, kde budú kamene a
rastliny
Vykopete asi 40 cm vrstvu zeminy
Nanesiete si 20 cm vrstvu štrku ako drenážnu vrstvu, aby odtekala voda, lebo skalničky majú rady sucho.
Zvyšnú časť vyplňte zmesou zeminy, listovky a hrubého piesku.
Odstráňte z vykopanej pôdy burinu a
Ochrana v zime
vráťte ju späť.
Vymodelujte plochu tak, aby tam boli roVankúškovité skalničky, alebo tie, ktoré
viny v rôznej výške.
majú strieborné listy, môžu byť v zime poRozdeľte na plochu kamene a štrk a za- škodené mrazom. Umiestnite po stranách
saďte rastliny podľa plániku.
rastliny tehly alebo drevo, na ktoré položíte
sklenú platňu, ktorú zaťažíte alebo priviažete.
Aké kamene vybrať?
Rastlinu uchránite pred dažďom a má k nej
Rozhodne nie okrúhle alebo dokonca prístup svetlo a vzduch.
Na konci zimy nasypte okolo rastlín zmes
brúsené. Na plochu 2 - 3 m2 je treba:
listovky,
piesku a zásobného hnojiva, aby ste
4 - 5 väčších kameňov - od veľkosti škatuochránili
korene, ktoré boli odkryté mrazom.
le na topánky až po veľkosť päste,
Pokračovanie v budúcom čísle
1 - 2 vedrá menších.

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

PREČO JE PEKÁR ZAMÚČENÝ
Pekár pracuje dlho do noci.
Pozerá oknom na mesiac a podľa neho robí rožky. Mesiac sa čuduje, že ho vie tak dobre napodobniť, a tak sa spustí po svojich
lúčoch ako na lanovke pekárovi
na stôl. Dopadne tak prudko, že
rozvíri v pekárni všetku múku a
pekára zamúči.
Pekár
zamieša
mesiac medzi ostatné rožky a dá ho do
pece upiecť. V peci je
tma a v tme je mesiac majstrom. Len
čo sa trošku zohreje,
vyletí komínom ako z
dela. Naberie výšku a
ponáhľa sa zapadnúť.
Tesne nad obzorom sa
opráši. Lieta z neho toľko
múky, že začne svitať. Keď
pekár rožky vyťahuje z pece, počíta ich a vždy mu jeden chýba.
„To iste tá maškrtná záhradníkova koza. Aj včera som ju videl s
rožkami. Veď sa raz popáli! Alebo
žeby boli v peci myši?”

Ani jedno, ani druhé sa mu nepozdáva. Aby pekára každodenné
počítanie rožkov, a tým aj remeslo
neomrzelo, mesiac občas dorastie
na bochník a pomieša sa mu medzi chleby. Preto vidíme na oblohe
raz rožok a raz bochník chleba.
Svoje šibalstvá opakuje mesiac
každú noc. Preto je pekár zamúčený. Keby raz zapchal v komíne
dieru, iste by sa mohol niekto
na druhý deň pochváliť, že
zjedol mesiac.
(Studnička,
SNP, 1998)

Cez Východnú
tečie vodička

Cez Východnú tečie vodička,
na nej šaty perie Anička,
šatôčky perie, voda ju berie,
že je maličká.
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Prišiel ku vodičke Janíček,
mal on vyšívaný ručníček,
videl Aničku veľmi maličkú
plávať v potôčku.
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MÁRIA ĎURÍČKOVÁ

TABUĽA
V jednej triede bola taká tabuľa,
ktorá mala dobrú pamäť. Pamätala si
nielen to, ako ju kedysi doviezli do
triedy a ako deti prvýkrát písali po nej
kriedou. Celkom dobre si pamätala i
to, ako v dávnej dávnosti bola stromom, ako vždy na jar pocítila čudný
nepokoj a zakrátko nato zakvitla ružovými kvetmi.
„Či je už jar?” spýtala sa tabuľa jedného dňa, keď žiaci už odišli.
„Čo je to jar?“ zívla ospanlivo prvá
lavica. Sedával v nej prepadnutý žiak,
nuž bola aj ona z toho slabá na rozum.
„Jar, to je táto kytička fialiek,“ riekol poučne stôl. „Deti ich doniesli z
hory.”
„Preto som taká nesvoja,“ povedala ticho tabuľa. „Celkom ako vtedy...”
Keď deti prišli ráno do školy, až tak
oči vyvalili: tabuľa bola celá zakvitnutá ružovkavými kvetmi. „Krásna! Utešená!” volali jedno cez druhé. „Ale
ako teraz budeme po nej písať?”
Pani učiteľku dojala odvaha starej
tabule a vraví:
„Viete čo, žiaci? Dnes budeme mať
celý deň kreslenie.”
A tak deti odkresľovali tie kvety a
tú zakvitnutú tabuľu a cítili, že celý
deň je veľmi zvláštny a neobyčajný.
Potom nasledovala sobota s nedeľou, a keď žiaci prišli v pondelok ráno
do školy, bola už tabuľa zasa ako
predtým: holá, hladká, čierna. Kvety
jej istotne opŕchli a pani školníčka ich
zamietla. Deti však na ten jarný deň
nikdy nezabudnú.
(Studnička, SNP, 1998)

Mladým – mladším – najmladším

Orechy
Spadol orech z orecha.
Kam? No rovno do mecha.
Ale v mechu – chochocho,
bolo desať orechov!
K tým desiatim – chichichi,
spadli ďalšie orechy.
Padá orech na orech,
orechov už plný mech!
Z mecha počuť krik a smiech,
orech volá na orech:
„Ešte šťastie, že sme všetci
Orechovci v jednom vreci!“

Máčik
Ja som Máčik
bosoráčik,
bosorácky tovariš.
Slobodný som ako vtáčik,
chudobný som ako myš.
Po chodníku,
nechodníku
Ej, to sa mi nepáči!
vyberám sa na skusy.
Vytrite si zuby,
Každé zrnko v makovníku
prepáči.
skončiť predsa nemusí.
Mne sa taký osud nepáči.
Na rezanci,
Nepáči,
na lievanci,
nepáči.
na makovom koláči.
Ej, papáči, nepáči!
Skončiť niekde v opekanci?
(Studnička, SNP, 1998)

(Studnička, SNP, 1998)

Milé deti!
V tomto čísle nášho časopisu Vám posielame obrázok, ktorý musíte vymaľovať a dotvoriť podľa vlastnej fantázie. Môžete primaľovať – kvietky, slniečko, či oblaky. Už teraz
netrpezlivo čakáme na Vaše obrázky!
Z prác, ktoré sme do redakcie dostali minulý mesiac, sme odmenili: Nikolku Barnašovú z Piekelníka a Veroniku Stašakovú z Oravky. Dievčatám blahoželáme!

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Moto a divadlo
Dva roky po uvedení modelu Mitsubishi Colt v 5-dverovej karosérii a rok
po predstavení jeho 3-dverovej verzie
pribudla do rodiny modelu Colt úplne
nová verzia - Mitsubishi Colt CZC, alebo inak Coupé-Cabriolet.
Colt CZC zdieľa so všetkými ostatnými verziami modelu Colt najdlhší rázvor
2,50m vo svojej triede, takže popri dostatočnej dĺžke interiéru s usporiadaním
miest na sedenie 2+2, sa zároveň dokázala využiť konštrukcia pevnej sťahovacej
strechy. Vďaka spevnenej karosérii, ktorá
vyvažuje absenciu štandardnej strechy,
ale aj vďaka motoru MIVEC turbo s objemom 1.5 litra, výkonom 150k (identický s modelom Colt CZT), maximálnou rýchlosťou 210 km/h, zrýchlením
z 0 na 100 km/h za 8,0 s a vyladeným
podvozkom dosahuje Mitsubishi Colt
CZC vynikajúce jazdné vlastnosti, o ktorých čo to prezrádza už jeho dizajn. Tento motor je najvýkonnejším motorom
ponúkaným v segmente malých vozidiel
v kategórii coupé-cabriolet

Adela
Gáborová
Keď nás dňa 12. júla 2007 navždy
opustila Adela Gáborová, ktorá prehrala
boj so zákernou chorobou, Slovensko
stratilo výnimočnú osobnosť slovenskej
divadelnej scény. Celý svoj život zasvätila
divadlu, ﬁlmu, recitátorstvu a veľmi známa bola aj ako dabingová herečka. Narodila sa 2. marca 1940 v obci Brekov. Už
v detstve sa u nej prejavoval talent - veľmi
rada spievala, ale aj recitovala. Neváhala
a po ukončení stredoškolského štúdia sa
rozhodla pre štúdium herectva na VŠMU
v Bratislave, čo sa jej podarilo a štúdium
napokon úspešne ukončila v roku 1961.
Prvé angažmán získala v Divadle
Andreja Bagara v Nitre. Na nitrianskom
javisku účinkovala takmer 45 rokov.
Jej talent ocenili mnohí divadelní režiséri, ktorí ju s obľubou obsadzovali do
svojich divadelných hier. Vďaka spolupráci s režisérom Jozefom Bednárikom,
Pavlom Hasprom či Karolom Spišákom
vzniklo množstvo prekrásnych divadelných predstavení. Objavovala sa rovnako
v komédiách, ako aj v tragédiách, či muzi-
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Mitsubishi Colt
cabriolet

Mitsubishi Colt CZC sa vďaka svojej
pevnej skladacej streche premení v priebehu 22 sekúnd zo športového kupé na
elegantný kabriolet. Kvalitné látkové čalúnenie a hodnotné plasty ľahko odolávajú slnku či nepriazni počasia. Luxusné
prvky výbavy ako napríklad kožou obšitý trojramenný volant a hlavica riadiacej
páky, audio systém s CD prehrávačom
alebo elektricky ovládané okná sú zárukou toho pravého pôžitku z jazdy.

Mitsubishi kladie na bezpečnosť svojich
vozidiel veľký dôraz, preto sú už v štandardnej výbave Coltu CZC k dispozícii štyri
airbagy, vrátane bočných, ktoré chránia vodiča a spolujazdca vpredu proti bočným nárazom. Aktívna bezpečnosť je taktiež na tej
najvyššej úrovni a Colt CZC je štandardne
vybavený systémom ABS (protiblokovací
brzdový systém) a EBD (elektronické rozdelenie brzdnej sily), ako aj už spomínaným
systémom M-ASTC. (ms)

káloch. Priam majstrovsky dokázala stvárniť aj tie najťažšie charakterové postavy.
Objavovala sa nielen v divadle ale aj
na ﬁlmovom plátne. Bilancia hovorí, že
Adela Gáborová vytvorila viac než 120
televíznych a 30 ﬁlmových rolí a stvárnila približne 140 divadelných postáv.
Prvýkrát sa na ﬁlmovom plátne objavila v roku 1976 v televíznom ﬁlme
– Sokovia. Medzi ďalšie známe ﬁlmy,
v ktorých účinkovala, patria – Nevera
po slovensky (1981), Dievčatko z predmestia (1982), Balada o mŕtvych očiach
(1988) a množstvo ďalších ﬁlmov.
Na ﬁlmových projektoch spolupracovala s takými významnými režisérmi, ako
je Juraj Jakubisko či Martin Šulík.
Adela Gáborová sa venovala aj rôznym iným aktivitám. Bola tiež vynikajúcou pedagogičkou – učila na VŠMU,
taktiež pracovala s poslucháčmi kňazského seminára, ochotníkmi a recitátormi,
ktorých pripravovala na rozličné recitátorské súťaže – Hviezdoslavov Kubín,
Poděbradské dni poézie a pod.
Ďalšou jej aktivitou bola účasť na rozličných tzv. alternatívnych projektoch
– napr. projekt divadelného družstva
Zdvih pri DAB, týkajúci sa dabingu.
Vzťah k divadelným doskám a herectvu nadobudol aj jej syn Peter, ktorý
vyštudoval divadelnú réžiu na pražskej

DAMU. Dodnes pôsobí ako režisér
a zaujímavosťou je, že pod jeho taktovkou si zahrala aj jeho mama - Adela Gáborová, a to v roku 1996.
Z hľadiska profesionálnej kariéry Adely Gáborovej bol významný rok
1999, kedy získala ocenenie Dosky, za
stvárnenie postavy Lady Macbeth v inscenácii hry W. Shakespearea.
Dňa 1. januára 2006 získala od prezidenta SR Ivana Gašparoviča navyššie
štátne vyznamenanie – Pribinov kríž II.
triedy, za významné zásluhy o kultúrny
rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadelnej kultúry.
Ako vidieť, herečka Adela Gáborová
bola tvorivou a talentovanou osobou. Jedinou útechou pre jej priaznivcov ostáva
to, že tak ako každý herec, či herečka, aj
Adela Gáborová prostredníctvom ﬁlmov,
v ktorých hrá, žije v nás aj naďalej. (lk)
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Okienko pre básnika

František Kolkovič

Strmisko

Smrek

Ty si bol pšeničný lán
zožatý ako západ slnka
zapadajúci do tmy
ako snop do stodoly.

V detských rokoch za dažďa
ako pastierikovi
dával si mi útulok.
Ja, bosonohý, pod smrekom!

Milá vôňa strnišťa,
po ktorom kráčam
a roztrúsené klasy,
ktoré zbieram za tebou.

Dnes sa dívam, rátam, počítam
koľko si narástol
a či ťa bude dosť na rakvu?
Zelený smrek. Zelený!

Zuzka varí
ČO NA OBED
Fazuľová polievka na smotane
s údeným mäsom
Suchá (čerstvá) fazuľa, 3 kúsky údených rebierok, 2 kyslé a 1 šľahačková
smotana, mleté korenie, mletá paprika,
soľ, bobkový list, 4 zemiaky a 2 lyžice
hladkej múky
Večer dáme namočiť fazuľu. Ráno
vodu zlejeme a dame novú. Zalejeme
do pol hrnca. Pridáme rebierka, štipku
korenia, malú lyžičku papriky, bobkový list a soľ podľa potreby. Necháme
variť, kým nebude fazuľa skoro hotová.
Rebierka vyberieme a pridáme pokrájané zemiaky. Voda musí byť stále do pol
hrnca. Keď sú zemiaky skoro uvarené,
pridáme smotany, dobre vymiešané s
múkou. Necháme prevrieť asi 5 min.
Bratislavská sviečkovica
500 g peknej sviečkovej, 2 cibule
(stredné), soľ, mleté čierne korenie, rajčiakový pretlak, olej, paprika (tri druhyfarby), cesnak, červené víno, majoránka
Mäso si nakrájame na približne
150-200 g, ochutíme mletým čiernym
korením a soľou, opečieme na strednom plameni zo všetkých strán, nech
je na povrchu chrumkavé, cca 7-8 min.
Mäso vyberieme a dáme ho do pekáča

Čo ťahali žrebce
ja ako steblo unášam
a vôňa skoseného
sama nahor letí.

s trochou olivového oleja do vyhriatej
trúby na 170 stupňov a necháme ho
tam takých 5 min. Do výpeku si dáme
speniť na drobno nakrájanú cibuľku,
ktorú opražíme do zlata a pridáme na
tenké asi 1,5-2 mm rezance, necháme
opražiť a pridáme pretlačený cesnak.
Necháme si tak 1 min. opiecť a pridáme rajčiakový pretlak, premiešame
a podlejeme trochou vína. Necháme
chvíľku prevariť asi cca 10 min. a pridáme majoránku. Necháme ďalších
10 min. prevariť a odložíme z plameňa. Podávame s jednou alebo dvoma
lyžicami zemiakového pyré a trochou
petržlenovej vňate.

ZÁKUSKY
Hrozienkové rezy
Piškóta: 12 vajec, 60 dkg práškového
cukru, 40 dkg polohrubej múky, 1 a 1/2
prášku do pečiva, 12 polievkových lyžíc
letnej vody
Plnka: 2 žĺtka, 1 vajce, 15 dkg kryštálového cukru, 1 maslo
Punčovina: cca 2 dcl vody, džem, cca
2 PL cukru, rum, malinový sirup, bretón
Poleva: 1/2 Cery, 1/2 varovej čokolády, kakao
Piškóta: žĺtky, práškový cukor a
vodu šľaháme do peny. Múku preosejeme a zmiešame do pečiva. Vyšľahané
žĺtka zmiešame s múkou a nakoniec
pridáme ušľahaný sneh. Rozdelíme do
troch plechov, jeden plát bude hrubší a
dva pláty tenšie.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Plnka: Žĺtka a vajce šľaháme s cukrom do peny. Ďalej šľaháme nad parou.
Keď voda v rajnici zovrie, šľaháme cca
15-20 min. Dobré je, keď sa chytí na
misku. Necháme vychladnúť a vmiešame maslo.
Punčovina: Všetky korpusy sú žlté.
Prvý tenký korpus natrieme dobrým
džemom a položíme stredný hrubší
korpus. Tento polievame rovnomerne uvarenou punčovinou. Potom ešte
pokvapkáme rumom. Tretí korpus
natrieme bielou plnkou (trochu odložíme) a položíme na punčový plát. Nakropíme rumom a so zvyškom bielej
plnky potrieme vrch koláča.
Poleva: Ceru rozpustíme na slabom
ohni a pridáme polámanú čokoládu.
Necháme rozpustiť s Cerou, keď sa rozpustí, pridáme trošku kakaa pre farbu.
Dobre miešať a lyžicou poliať koláč.

ŠALÁTY
Kalerábový šalát s chrenom
400 g mladých kalerábov, 50 g sladkokyslej uhorky, 20 g strúhaného chrenu,
50 g cibule, pažítka, 20 g oleja, ocot
Očistené, umyté kaleráby na hrubom strúhadle postrúhame, pridáme
na malé kocky pokrájanú uhorku,
strúhaný chren, nadrobno pokrájanú
cibuľu a umytú pokrájanú pažítku.
Prísady spojíme nálevom z oleja a octu
alebo osolenou citrónovou šťavou.
Podávame k vareným mäsám. (podľa
www.recepty.sk)
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Porady
kosmetologa
Witam wszystkich Państwa w pięknym i słonecznym maju. Jak zwykle
pory roku zadrwiły sobie z nas i zamiast kilku miesięcy wiosny mieliśmy jej
kilka tygodni? A już temperatury zaczynają sięgać ponad 20 kresek i ani się
obejrzymy będzie lato. Cały czas w moich artykułach zaznaczam jak bardzo
powinniśmy dbać o naszą skórę i włosy, teraz przyszedł czas na paznokcie! Nie możemy ich już ukrywać pod rękawiczkami? A jak wiemy zadbane
i ładne paznokcie są naszą wizytówką. Co najmniej raz w tygodniu musimy
znaleźć czas na zrobienie starannego i dokładnego maniciuru!!! Potrzebne
nam będą: nieacetonowy zmywacz do paznokci, miseczka (może być szklana
lub plastikowa), szczoteczka, pilnik (tylko nie metalowy! Rozdwajają się po
nim paznokcie, najlepszy będzie papierowy), wazelina, patyczek do odsuwania skórek, papierowy ręcznik, polerka do paznokci, odżywka lub ulubiony
lakier do paznokci. Tak wyposażeni przystępujemy do działania:
a) usuwamy stary lakier
b) relaksujemy dłonie w kąpieli mydlanej przez 10 minut (do miseczki
z wodą dodajemy mydło w płynie)
c) wycieramy ręce w ręcznik i smarujemy skórki wazeliną
d) odsuwamy skórki za pomocą patyczków
e) odtłuszczamy płytkę paznokciową (np. zmywaczem)
f ) opiłowujemy paznokcie, tak aby miały równą długość
g) polerujemy płytkę paznokcia
h) nakładamy odżywkę lub bazę pod lakier
i) malujemy paznokcie na ulubiony kolor
Jeśli mamy suche i łamliwe paznokcie możemy zastosować wzmacniającą
kurację żelatynową. Do miseczki wsyp pół opakowania żelatyny, zalej wrzątkiem i wymieszaj. Kiedy nasza mieszanina ostygnie, ale będzie jeszcze letnia,
moczymy w niej paznokcie przez około 10 minut. Po skończonym zabiegu
myjemy ręce. Możemy także zadziałać od wewnątrz? Jedząc codziennie ok.
15 gramów żelatyny (np. w postaci galaretek).
Zadbaliśmy o paznokcie? A co z dłońmi??? Proponuję peeling, potrzebne
nam będą:
– 2 - 3 łyżki cukru
– 4 łyżki oliwy z oliwek lub balsamu do ciała
Oliwę lub balsam mieszamy z cukrem i wcieramy w dłonie przez ok.
5 minut? Potem płuczemy ręce w letniej wodzie.
Hmm, teraz coś dla naszego oddechu, czyli płyn do płukania ust. Potrzebne nam będą:
– 2 łyżki goździków
– 2 szklanki wrzątku
Goździki zalewamy wrzątkiem i odstawiamy do ostygnięcia, następnie
cedzimy. I tak przygotowany płyn wlewamy do buteleczki. Aby nasz oddech
był świeży i przyjemny wystarczy przepłukać usta 1 łyżką płynu.
Mam nadzieję, że skorzystacie z tych kilku rad. Pozdrawiam serdecznie
i życzę samych słonecznych dni.
Dawid
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Nadciśnienie
tętnicze
Nadciśnienie tętnicze jest chorobą bardzo
rozpowszechnioną, to jedna z plag współczesnej
cywilizacji. Często ludzie nie wiedzą nawet o tym,
że ta choroba ich dotyczy, gdyż przebiega często
bez żadnych objawów klinicznych. Podwyższone
ciśnienie tętnicze stwierdzane jest często przypadkowo, podczas rutynowych pomiarów w gabinecie lekarskim. Nadciśnienie tętnicze zazwyczaj „nie boli”, nie przeszkadza w codziennym
życiu, a jednak jest bardzo niebezpieczne.
Zbyt wysokie ciśnienie może, więc działając
długo i przewlekle powoli uszkadzać ściany naczyń lub bezpośrednio uszkodzić ścianę naczynia, powodując przedostawanie się krwi do różnych tkanek (np. wylew krwi do mózgu).
O nadciśnieniu mówi się wtedy, kiedy ciśnienie tętnicze przez dłuższy czas przekracza
wartości prawidłowe: skurczowe 140 mmHg,
rozkurczowe 90 mmHg. Według najnowszych
danych: norma ciśnienia tętniczego dla kobiet i mężczyzn – to 120-129/80-84 mmHg.
Ciśnienie, z jakim płynie krew w naczyniach
krwionośnych, zależy od substancji hormonalnych oraz autonomicznego układu nerwowego.
W około 90% przypadków nadciśnienie ma
charakter pierwotny, to znaczy, że jego przyczyny nie zostały w pełni wyjaśnione. W 10%
przypadków jest to nadciśnienie wtórne – następuje w efekcie pewnych schorzeń, najczęściej choroby nerek. Najkrócej mówiąc: główne
przyczyny nadciśnienia tętniczego to gen - sól
– stres. Aż w około 50% przypadków nadciśnienie tętnicze ma genetyczne podłoże. Inne
czynniki: nadmiar soli, stres, nadwaga sprzyjają
rozwinięciu się i utrwaleniu nadciśnienia, które ujawnia się zwykle między 35 a 55 rokiem
życia. Przede wszystkim trzeba mniej solić. Sól
powoduje stwardnienie tętnic, a obecny w soli
kuchennej chlorek sodu wiąże wodę w organi-
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zmie i zwiększa ilość krwi krążącej,
co sprzyja skurczom tętnic i podnosi
ciśnienie. Każde włókno nerwowe posiada specjalne zakończenie, za którego pośrednictwem „kontaktuje się” ze
ścianą naczynia krwionośnego. Im napięcie we włóknie nerwowym – spowodowane stresem – jest większe, tym
więcej wytwarza ono substancji, które
podnoszą ciśnienie krwi. U pewnych
ludzi ta zależność jest wyjątkowo duża,
toteż przy każdym zdenerwowaniu,
emocjach, nawet pozytywnych, ich
ciśnienie tętnicze szybko rośnie. Stres
nadmierny, długotrwały, powodujący
wieczną mobilizacje organizmu do pokonywania trudności, dający w efekcie
przeciążenie i przemęczenie, zwiększa
ciśnienie tętnicze krwi i poziom cholesterolu. Nadciśnienie często występuje razem z pewnymi schorzeniami
jak: cukrzyca, zaburzenia gospodarki
tłuszczowej, dna moczanowa, choroby serca, choroby nerek i miażdżyca.
Nadciśnienia nie można więc lekceważyć. Nieleczone utrwala się i przez
cały czas niszczy naczynia krwionośne, a z czasem doprowadza do tragedii
– grozi udarem mózgu, zawałem i innymi schorzeniami np. nerek, a nawet
utratą wzroku.
Dlatego gdy dowiesz się, że masz
nadciśnienie: zaprzestań palenia papierosów, schudnij – po zrzuceniu 10 kg
spada ciśnienie o 20-30 mmHg, zmień
dietę – unikaj tłuszczów zwierzęcych,
nie dosalaj – nie zjadaj dziennie więcej
niż pół łyżeczki soli, ogranicz spożycie
alkoholu, zacznij spacerować, pływać,
jeździć na rowerze – przynajmniej
przez pół godziny przez większość dni
tygodnia, zamiast forsownego wysiłku
stosuj umiarkowaną i systematyczną
aktywność ﬁzyczną, gdy tylko możesz
odpoczywaj, wykorzystuj na odpoczynek wszystkie weekendy i urlopy,
unikaj wysokiego natężenia hałasu,
uświadom sobie źródła twoich stresów
i spróbuj traktować z dystansem wiele
stresujących cię spraw, słuchaj swego
lekarza – leki przeciwnadciśnieniowe
należy przyjmować systematycznie,
często do końca życia, nawet wtedy,
gdy ciśnienie „unormuje się”.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

Warto wiedzieć
Dowód osobisty można mieć od 13
roku życia. Wniosek o jego wydanie małoletni składa w obecności rodziców.
Świadczenia przedemerytalne są waloryzowane według ustawy tzw. emerytalnej,
więc od 1 marca br. wzrosły o 6,5 proc.
Twój sąsiad zamierza zbudować lub rozbudować budynek na działce? Masz prawo
wymagać, aby budynek ten był oddalony od
granicy twojej działki o 4 metry, jeżeli ma
być zwrócony do tej granicy ścianą z drzwiami lub oknami, albo 3 metry, jeśli będzie
zwrócony do granicy działki ścianą bez okien
i drzwi (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690
ze zm.).
Otrzymałeś wypowiedzenie umowy o
pracę, którą zawarłeś na czas nieokreślony
lub okres próbny – 3 miesiące? Przysługują
ci dwa wolne dni robocze na szukanie pracy
(jeśli miałeś trzymiesięczny okres wypowiedzenia). Pracodawca nie ma prawa rozliczać
cię z wykorzystania wolnego czasu ani domagać się np. pisemnego potwierdzenia,
że szukałeś zatrudnienia w urzędzie pracy
(Dz. U. z 2002 r., nr 135, poz. 1146).

Kto poświadcza podpis?
W miejscowościach, w których nie ma
kancelarii notarialnej własnoręczność podpisu poświadczają:
1. wójt (burmistrz, prezydent miasta)
– na pismach upoważniających do odbioru
różnych przesyłek, sum pieniężnych, także
dokumentów z urzędów i instytucji oraz na
oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy,
2. banki – na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych
przedmiotów z tych banków (Dz. U. z
2007 r. nr 27 poz. 185).

Zamiana renty
na emeryturę
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z
urzędu przyznaje emeryturę osobom,
które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat
– kobiety, 65 lat – mężczyźni). Ale pod
warunkiem, że podlegałeś przez dowolny
okres ubezpieczeniu społecznemu (przed
1 stycznia 1999 r.) lub ubezpieczeniom:
emerytalnemu i rentowemu (po 31 grud-

nia 1998 r.). Nie jest więc konieczne składanie osobnego wniosku, gdyż zamiana
renty na emeryturę nastąpi automatycznie
wraz z ukończeniem wieku emerytalnego.
ZUS powiadomi cię, że zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy będziesz pobierał emeryturę.
Wypłata emerytury następuje na podstawie dokumentacji zgromadzonej w
ZUS. Jeśli masz jeszcze dodatkowe dokumenty najlepiej złożyć je jak najszybciej w
swoim oddziale ZUS-u. Ubiegając się o
świadczenie w wyższej wysokości, możesz
już w czerwcu złożyć wniosek na formularzu ZUS Rp-1 o ponowne obliczenie
podstawy wymiaru emerytury. Podstawą
będzie wymiar składki z 10 kolejnych lat
kalendarzowych, wybranych z ostatnich
20 lat, poprzedzających rok zgłoszenia
wniosku lub – z dowolnie wybranych 20
lat kalendarzowych, przypadających przed
rokiem zgłoszenia wniosku.
Do obliczenia podstawy wymiaru oraz
wysokości emerytury przyjmuje się kwotę bazową z miesiąca złożenia wniosku.
Wynosi ona obecnie 1977,20 zł brutto.
Podstawę wymiaru emerytury oblicza się,
mnożąc wskaźnik wysokości podstawy
wymiaru składki, odzwierciedlający zarobki w latach wskazanych we wniosku oraz
przeciętne zarobki w tych latach, przez aktualnie obowiązującą kwotę bazową.
Emerytura przyznawana z urzędu nie
może być niższa niż dotąd pobierana renta
z tytułu niezdolności do pracy. Najniższa
renta wynosi obecnie 485,30 zł brutto.
Może natomiast być niższa niż minimalna emerytura (od 1 marca 2008 r. jest to
kwota 630,86 zł brutto).
Podwyżki emerytury do minimalnej
kwoty mogą się spodziewać tylko te osoby,
które mają pełny staż ubezpieczeniowy – tj.
w przypadku kobiet co najmniej 20-letni,
a w przypadku mężczyzn co najmniej 25letni okres składkowy i nieskładkowy.
Nie można określić jednoznacznie,
kiedy emerytura będzie wyższa od renty.
Zależy to m. in. od: stopnia niezdolności
do pracy, z tytułu której była przyznana
renta. Również od wysokości zarobków
podanych do ustalenia renty i emerytury,
od tzw. okresów hipotecznych, od wykonywania pracy zarobkowej po przyznaniu
renty oraz od aktualnie obowiązującej
kwoty bazowej. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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NÁŠ TEST

Zábava a humor

Viete odrážať útoky?
Keď sa v máji prvé kvietky
začnú vpletať do vencov,
slnce vstúpi na oblohe
do znamenia blížencov. (gp)

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Tento mesiac nebude najlepší na
investície. Môžeš mať problémy z časom v práci. Začiatkom druhej dekády
dostaneš správu, ktorá ťa poteší. Budeš
mať síce veľa práce, ale čaká ťa zaujímavá cesta. Nezabúdaj popri tom všetkom
na svoje zdravie.

RAK (22.6.-22.7.)
Budeš musieť učiniť dôležité rozhodnutie týkajúce sa tvojej profesionálnej kariéry. Najlepšie bude, ak to urobíš
v prvej polovici mája. Začiatok mesiaca
bude veľmi zaujímavý a veľmi ťa poteší.
V druhej polovici mesiaca budeš mať
veľa práce.

LEV (23.7.-23.8.)
Začiatok mesiaca bude taký, aký si
si predstavoval. Nájdeš nové možnosti
zárobku. Druhý týždeň mesiaca bude
spokojný, aj keď budeš mať väčšie výdavky. Tretí týždeň bude dosť napätý
hlavne vo vzťahu s partnerom, všetko
sa však skončí šťastne.

PANNA (24.8.-23.9.)
Čo sa týka ﬁnancií, najbližšie obdobie bude pre teba priaznivé. Podarí sa
ti zrealizovať nové plány a ak podnikáš,
zisky budú veľmi dobré. To ťa naplní
optimizmom a ďalšími plánmi do budúcnosti. Rodina ťa bude podporovať,
aby si sa ďalej rozvíjal.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Najbližší mesiac bude problematický hlavne kvôli zdraviu. Podarí sa ti vybaviť záležitosti týkajúcich sa zárobkov,
čo ťa posilní na duchu. Vyriešiš problémy s pôžičkami a dlhmi. V druhej
polovici mesiaca získaš šancu na novú
prácu.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
V prvom týždni pocítiš radosť a šťastie plynúce z rodinného života. Druhý
týždeň bude naplnený prácou a inými
povinnosťami, takže si budeš môcť veľmi ťažko nájsť chvíľku pre seba. Aj keď
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koniec mesiaca bude náročný, nezúfaj,
čas je na tvojej strane.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Najbližší mesiac bude pre strelcov
šťastným mesiacom. Dosiahneš úspechy v práci aj v súdnych procesoch.
V prvom týždni ťa čaká krásna cesta.
Spoznáš nových ľudí. V druhom týždni
získaš stratené peniaze. Rodina ťa obdarí množstvom lásky a nehy.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Pre podnikateľov bude prvá polovica mesiaca o čosi náročnejšia. Hádka
s partnerom ti môže tento čas ešte viac
znepríjemniť. V treťom týždni sa ti podarí vybaviť úradné záležitosti. V podnikaní sa ti bude dariť. V práci sa tvoja
kariéra bude sľubne rozvíjať.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Priprav sa na väčšie výdavky ako
obvykle. Rodinné problémy sa ti podarí vyriešiť spoločne s partnerom. Dostaneš zaujímavý nápad. Dobrá správa
ťa naplní radosťou. Druhá polovica
mesiaca bude raz dobrá, raz zlá. Koniec
mesiaca bude výnimočný.

RYBY (19.2.-20.3.)
V prvom týždni ťa výsledky tvojej
práce naplnia optimizmom a ešte väčšou chuťou do práce. Dostaneš milý
darček. V tretej dekáde sa ti podarí zrealizovať plán, ktorý si sa už dlho snažil
uskutočniť. Možno sa ti podarí nájsť
lepšie pracovné miesto.

BARAN (21.3.-20.4.)
Budeš naplnený entuziazmom. Začiatok mesiaca bude super, len si dávaj
pozor na hádky. Podarí sa ti naplánovať dovolenku. Posledný týždeň bude
úspešný hlavne po ﬁnančnej stránke, a
to hlavne pre podnikateľov. Tvoj vzťah
bude prekvitať láskou.

BÝK (21.4.-20.5.)
Prvé dni ťa prekvapia. Dostaneš
cenný darček alebo väčšiu sumu peňazí. Budeš mať za to viac práce ako
inokedy. V kuchyni budeš skúšať nové
a zaujímavé recepty. V práci ťa za tvoje
úsilie pochvália, ale so zdravím to bude
o čosi horšie. (ms)
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1. Ako prekonávate sklamanie?
a) Veľmi ľahko, veď každý má právo na omyl – 0;
b) Sklamanie ma zasiahne hlboko, ale časom sa
spamätám – 4; c) ešte som nezažil veľké sklamanie – 2; d) sklamanie nedokážem prekonať,
moje sklamanie je trvalé – 6.
2. Ak vás už niekto sklamal, má šancu získať si
ešte vašu náklonnosť?
a) Nie, je pre mňa odpísaný – 0; b) možno, ale
musel by sa veľmi snažiť – 2; c) neviem, ešte
nikto ma tak veľmi nesklamal – 4; d) Určite áno,
načo si robiť nepriateľov – 6.
3. Ignorovali by ste príkaz vedúceho, ktorý by
podľa vás škodil vašej kariére?
a) áno, bez váhania – 0; b) asi by som si s ním
o svojich výhradách najskôr pohovoril – 2;
c) takto narýchlo sa neviem rozhodnúť – 4;
d) nie, asi by som v sebe nenašiel odvahu – 6.
4. Ako reagujete, ak vás partner presviedča,
že nemáte pravdu, hoci vy ste presvedčený
o opaku?
a) bránim sa – 2; b) nevšímam si ho – 0;
c) pustím sa do plaču – 4; d) pripustím, že sa
môžem mýliť – 6.
5. Ako posudzujete domácu hádku?
a) čistí ovzdušie – 2; b) ničí mi nervy – 6;
c) uspokojuje ma – 0; d) niekedy nám pomôže
urobiť si vo vzťahu jasno – 4.
6. Dokážete na niekoho zanevrieť?
a) áno – 0; b) nie – 6; c) nie som si istý – 4;
d) ak by vyviedol niečo naozaj neodpustiteľné,
tak áno – 2.
7. Ako na vás pôsobí tichá domácnosť?
a) som k tomuto stavu domácnosti ľahostajný
– 2; b) uspokojujúco – 0; c) deprimuje ma – 4;
d) desí ma – 6.
8. Čo potrebujete pre šťastie?
a) lásku a rodinu – 4; b) prácu a úspechy – 2;
c) moc a silu – 0; d) zdravie – 6.
9. Priznáte si svoju chybu?
a) občas mi to robí ťažkosti – 4; b) len veľmi nerád
– 2; c) áno, v podstate mi to nerobí problémy
– 6; d) nie – 0.
10. Čo si myslíte o skromnosti?
a) stupidita – 0; b) v súčasnosti je to zbytočnosť
– 2; c) niečo obdivuhodné – 6; d) niečo maximálne potrebné – 4.

Vyhodnotenie:
0-30 bodov: Vy sa veru nepotrebujete brániť.
Neodrážate útoky – sami útočíte. Podľa vás je
to tá najlepšia obrana. Ste z rodu sebaistých
suverénov, ktorí sú zvyknutí, že sa im okolie vo
všetkom prispôsobuje.
31-60 bodov: Ak si niečo zaumienite, tak si za
tým aj pevne stojíte. Nikto vás nedokáže zastrašiť,
nikto nemá tú moc, aby vás prinútil zmeniť názory.
Máte dosť široké lakte na to, aby ste sa presadili
i v spoločnosti suverénov.
61-90 bodov: Navonok vyzeráte veľmi bojovne,
takže vaše okolie je presvedčené, že by vám len
tak ľahko niekto niečo nenútil. Preto sa väčšinou
o nič také nikto ani nepokúša.
91-120 bodov: Na vás nikto nemusí vyvíjať nátlak.
Stačí, keď sa na vás nepekne pozrie – a už ste
ochotný okamžite podľahnúť útoku. Meníte názory
podľa toho, s kým sa práve priatelíte, alebo z koho
práve máte strach. (aj)

Zábava a humor

Čo
prezrádza
tvoje
meno?
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:
Konzervy jesť alebo otvárať - bieda, hlad.
Kopcovitá krajina - bez námahy dosiahneš veľký úspech.
Kopyto nejakého zvieraťa - dozvieš sa príjemnú správu.
Korenie - pred tebou neveľmi príjemné
chvíle.
Korienky jesť - kvitnúce zdravie; vyhrabávať - veľký zisk, bohatstvo.
Kosa - nebudeš mať ťažkostí, pokojná budúcnosť.
Kosiť - nebudeš chudobný; nezrelé obilie - nepríjemnosti v práci;
zrelé obilie - máš dobré vyhliadky; zelenú
trávu – chráň sa pred zlými známosťami;
suchú trávu - neúspech v práci.
Klobučník – márna snaha, zbytočne sa
namáhaš.
Klbko – mnoho námahy – málo zisku.
Kožušník – pred tebou niečo príjemné.
(aj)

Veľmi živé, oslnivé, svižné a jasné
meno. Človek s týmto menom je najčastejšie tmavovlasý alebo tmavý blondín.
Tvár má mierne zaokrúhlenú a niekedy
okrúhlu s výrazne zakreslenými lícnymi
kosťami, čelo silné, vysoké a mierne vypuklé. Má tiež veľké, tmavé alebo tmavohnedé oči, dlhé obrvy, tmavé, husté
a zarastené obočie, silný a dosť veľký
nos, široké mäsité ústa a zdravé
zuby. Veľmi sa
ponáša na matku. Najčastejšie
je priemerne vysoký alebo aj vysoký a má silnú,
dalo by sa povedať,
zavalitú postavu. Obyčajne pochádza z
chudobnej roľníckej alebo robotníckej
mnohodetnej rodiny, v ktorej je Pavol
prvým dieťaťom, prípadne druhým.
V spoločnosti je Pavol pomerne ostýchavý a váhavý, ale v každodennom
živote vrtký, pohyblivý. Je to skrátka dosť
nepokojný duch. Neustále ho čosi láka,
priťahuje a poháňa, a on sa týmto vonkajším, ale aj vnútorným impulzom podrobuje
V škole sa učí priemerne, ale keďže je
pracovitý, bez väčších problémov končí
základnú školu. Len zriedkakedy pokračuje vo vzdelávaní na strednej, prípadne

vysokej škole. Keď sa však už rozhodne,
je to najčastejšie nejaká odborná škola.
Je z neho znamenitý záhradník, roľník,
lesník, murár, vodič, zámočník, elektrikár, niekedy úradník a pod.
Pavol má veľmi prísneho otca, ktorý
sa snaží syna všetkému naučiť, a drží ho
nakrátko. Matka, trošku chorľavá žena,
je do svojho syna
veľmi zamilovaná.
Napriek tomu sa
Pavol cíti doma osamotený a opustený.
Preto sa snaží byť čo
najčastejšie mimo
domu.
Neznáša sedavé zamestnanie, napr.
v úrade. Žení sa pomerne skoro s múdrou a veľmi hospodárnou ženou, ktorá
okamžite preberá na seba vedenie domácnosti a nikomu nedovolí, aby sa jej
do toho niekto plietol. Poznamenajme,
že Pavol pred svadbou, ako dosť neposedný typ, robí rodine hodne starostí.
Avšak po svadbe sa ukľudní, ba stáva sa
dokonca domasedom a vzorne sa stará
o rodinu. S manželkou dobre nažívajú,
aj keď je Pavol trochu uzavretý do seba.
Majú najčastejšie tri - štyri deti, obyčajne synov. Pavol len málokedy chorľavie a najčastejšie sa dožíva vysokého
veku. (aj)

l
o
v
a
P

Mladík objíma dievča v parku a
nežne jej šepká do uška:
- Miláčik, povedz mi aspoň dve slová, ktoré nás navždy spoja.
- Som tehotná!
***
Dvaja právnici šli na večeru. Objednali si každý kávu a vytiahli sendviče. Servírka pribehla a hovorí:
„Páni, u nás nesmiete konzumovať
vlastné potraviny!“
Obaja právnici sa na seba len pozreli, pokrčili ramenami a vymenili si
sendviče.
***
Otec karhá svojho syna:
- Namiesto toho, aby si sa venoval
štúdiu, beháš za babami!
- Ale ocko, to je trochu inak...
- Žiadne ale! Kto je tu otec, ty alebo ja?!
- Obaja otec, obaja. (ms)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Zaujímavosti
Pažravé termity zožrali
Indovi štvrť milióna

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

O celoživotné úspory pripravili indického obchodníka Dvariku Prasáda termity. Zamorili totiž banku a dostali sa aj do
bezpečnostnej schránky, v ktorej mal Ind
uložené bankovky a cenné papiere. Stalo
sa to v stredisku indického zväzového štátu
Bihár. Vedenie štátnej banky v Patne síce
vydalo upozornenie, že má inštitúcia určité problémy s hmyzom, avšak obchodník
nereagoval dostatočne rýchlo a nechal celú
vec bez povšimnutia niekoľko mesiacov. V
bankovkách to bolo 450 tisíc rupií (25 tisíc
zlotých) a v cenných papieroch asi polovica
tejto čiastky. Boli tam takisto zlaté a strieborné šperky. Prasád vraj nežije v práve
ideálnych rodinných pomeroch, takže sa v
septembri 2005 rozhodol uložiť cennosti z
dosahu manželky a detí do bezpečia banky.
Keď koncom januára tohto roka skrinku otvoril, našiel v nej predovšetkým množstvo
prachu, zvyšky bankoviek a prederavené
cenné papiere. Termity vraj neušetrili ani
šperky, ktoré tak stratili svoj lesk. Banka v
Patne sa obhajuje tým, že o problémoch s
termitmi informovala klientov vlani v máji,
kedy umiestnila na ceduľku oznámenie.
Odporučila v nej zákazníkom, aby si z bezpečnostných schránok vyzdvihli bankovky
a dokumenty. Celá budova bola tiež vystriekaná pesticídmi. Majitelia „zožraného“
bohatstva vraj nemôžu banku z ničoho obviňovať, pretože zámky ich bezpečnostných
schránok neboli porušené. Sťažnosť pána
Prasáda vraj bola postúpená nadriadeným
inštitúciám, ale banka je presvedčená o tom,
že zákazník nemá právo vymáhať odškodnenie. (ČTK)
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Za útok ježkom skončí
pred súdom
Hádzanie ježkov po tínedžeroch sa nevypláca. Platí to najmä na Novom Zélande, kde istého muža obvinili z takéhoto útoku. William Singalargh zdvihol zviera zo
zeme a hodil ho po 15-ročnom mladíkovi
vo východnom meste Whakatane. Svoju
obeť trafil do nohy a spôsobil jej zranenia.
Zatkli ho krátko po útoku ježkom. Muži zákona nevedeli spresniť, kde sa útok odohral
a neboli si ani istí, či ježko žil ešte predtým,
než z neho urobili „zbraň“. Ako však spresnili, po incidente bol už mŕtvy, a teraz ho
nemôžu použiť ako dôkaz. (SITA)

mobily sú zväčša drahé značky a majitelia s
nimi najradšej zájdu na platené parkovisko.
Na ceste vedia jazdiť mimoriadne rýchlo,
zároveň však bezpečne.
Sivá - ten, kto si kúpi auto takejto farby, je nerozhodný človek, ktorý často blúdi,
nevie sa na ceste zorientovať. Pri jazde po
diaľnici dokáže ostatných poriadne vytočiť.
Rád prebieha z pruhu do pruhu, pribrzdí
tak, aby autá za sebou spomalil. Je to zlomyseľný šofér.
Žltá - podobne ako v prírode je žltá
výstražným signálom pre okolie, platí to aj

Farba auta napovie veľa
aj o jeho majiteľovi
Hovorí sa, podľa auta spoznáš majiteľa.
Nuž to vari až také náročné nebude. Vyblýskaného bavoráka asi sotva bude mať
priemerne zarábajúci slovenský úradník a v
staručkej škodovke sa nebude voziť žiaden
Pán Generálny. Tento nekomplikovaný
vzorec má však aj svoju zaujímavejšiu podobu. Muži si skôr spomenú na prvé auto než
na prvý bozk. Podľa farby auta totiž môžete
spoznať jeho majiteľa a predovšetkým jeho
šoférske plusy aj mínusy.
Biela - táto farba hovorí o schopnosti
ovládať sa. Na cestách sú majiteľmi bielych
tátošov tolerantní vodiči. Neohrozujú premávku, na ceste sa držia v bezpečnej vzdialenosti, zbytočne nepredbiehajú. Ich tolerancia sa však stratí mávnutím čarovného
prútika, len čo sa chystajú zaparkovať. Vtedy sa pokojne postavia aj cez dve miesta.
Čierna - podobne, ako v prípade bielej,
aj pri čiernych autách ide o tolerantných vodičov, ktorí sú navyše seriózni. Čierne auto-
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na cestách. Majitelia vozidiel tejto žiarivej
farby idú bezhlavo za svojím cieľom. Keď
sa niekam ponáhľajú, nezastaví ich žiadne
obmedzenie. Aj s políciou sú ochotní zjednávať a dohadovať sa donekonečna.
Červená - podľa istej americkej štatistiky tamojší príslušníci dopravnej polície najviac pokutujú za prekročenie rýchlosti práve
červené vozidlá, a to je v skratke asi všetko
o charakteristike ich majiteľov.
Modrá - kombinuje dva protipóly. Hoci
u majiteľov týchto automobilov prevláda pokoj, rešpektovanie ostatných a zodpovedná
jazda, len čo sa dostanú do nejakého cestného konfliktu, je z nich zúrivý pirát ciest.
Zelená - majiteľmi áut zelenej farby
bývajú zväčša tvrdohlavci, s ktorými sa neoplatí hádať na parkovisku ani pretekať na
ceste. (pravda.sk)
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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
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Ludwik Korkoš: Piliere domova (1978 – 1980), Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky, foto. Ľ. Molitoris

