V júlovom čisle nájdete:
Polstoročnica Života... 3-9
Minulý mesiac bol pre krajanov, ale hlavne pre nás – redakciu Život prelomovým mesiacom. Prešli sme totiž magickou hranicou polstoročia existencie a týmto číslom začíname pomaly ukrajovať z druhej
polstoročnice. Mnohí z Vás, drahí čitatelia, ste nám priali, aby sme to
dotiahli do tej stovky a my Vám sľubujeme,
že pokiaľ nám budú sily stačiť, budeme sa
snažiť tento sľub dodržať. A ako vyzerali oslavy 50. výročia redakcie a vydania 600. čísla nášho krajanského časopisu?
Atmosféru slávnostného pléna, ktoré bolo zvolané na 15. júna t.r. do Jablonky, vám približujeme hneď na prvých stranách. Pri tejto príležitosti sme dostali do redakcie viaceré
blahoprajné pozdravy od ústavných či kultúrnych činiteľov, za čo im srdečne ďakujeme. Jubilejné oslavy Života boli spojené s XV. dňami slovenskej kultúry v Malopoľsku.
Tradične sa toto podujatie uskutočnilo na troch miestach – v Jablonke, Krempachoch
a Krakove. Všade čakal na divákov zaujímavý program. Verím, že sa všetkým vystúpenia
folklórnych, divadelných a tanečných súborov či dychoviek páčili. Ak si chcete spolu
s nami pripomenúť tieto pekné chvíle, prečítajte si našu reportáž.

Dni slovenskej kultúry... 22-24
Celé srdce otvorené pre žiakov...11
Prebieha síce čas prázdnin, ale vďaka nášmu článku
sa na chvíľu prenesiete do školských lavíc a spolu s pani
učiteľkou Alžbetou Górovou, ktorá už dlhé roky učí slovenčinu na ZŠ Jána Pavla II. v Kacvíne, si zaspomínate
na jej začiatky.

Severné hranice Slovenska ... 12-13
Obnovenie poľského štátu a vznik česko-slovenského štátu v roku 1918 utvorili nové podmienky na život
všetkých troch národov. Napriek rozdielnym podmienkam v politickej, hospodárskej i kultúrnej oblasti, za akých
vstupovali do nových štátnych útvarov, dalo sa právom očakávať, že budú žiť v zhode a vzájomne si pomáhať.
Vývoj sa však začal uberať oveľa zložitejšími cestami, ak nie celkom opačnými...

Deň slovenskej poézie a prózy ... 14-15
Recitačná súťaž vo Vyšných Lapšoch si uchováva
svoju tradíciu. Aj v tomto roku sa v lapšanskej klubovni zišli žiaci spišských škôl a gymnázií, učitelia slovenčiny a mnoho krajanov, aby si vypočuli prednes
slovenskej poézie a prózy. Mená víťazov sa dočítate v
aktuálnom čísle Života.

História DPZ v Repiskách II ...18-19
Dobrovoľný požiarny zbor v Repiskách II nedávno oslávil svoje 25. výročie. Zaspomínali sme si, čo podnietilo
vznik DPZ, kto stál pri jeho zrode, ale aj to, ako sa repišským požiarnikom darí v ich záslužnej činnosti dnes. Dozviete sa, že už neraz hasili plamene a pomohli krajanom v núdzi. Oveľa viac sa však dočítate v našom článku.
Na obálke: Váza vyrobená pri príležitosti 50 rokov Života a XV. dní slovenskej kultúry spolu s medailami, ktoré dostala pri tejto príležitosti
redakcia Život – Zlatou plaketou MZV SR a pamätnou medailou Matice slovenskej. Návrh obálky: Łukasz Buchała

50 ROKOV
Pozdravný list Dušana Čaploviča, podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva
a menšiny na zasadnutie Ústredného výboru
Spolku Slovákov v Poľsku

Jablonka 15. júna 2008

Vážení účastníci Pléna Ústredného
výboru Spolku Slovákov v Poľsku,
vzácni a milí Slováci žijúci v Poľskej
republike, najmä v regióne Spiša
a Oravy, ctení hostia,
dovoľte mi, aby som Vás všetkých čo
najúprimnejšie pozdravil pri príležitosti
Vášho slávnostného zasadnutia v súvislosti s poriadaním XV. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku, ako aj pri príležitosti
krásneho 50. výročia vzniku krajanského
časopisu Život a vydania jeho 600. čísla, a spolu s týmto pozdravením vyslovil
zároveň ľútosť, že nemôžem byť tentoraz
medzi Vami vzhľadom na skôr naplánované a potvrdené závažné pracovné rokovania v uvedenom termíne. Ako som
však napísal aj generálnemu tajomníkovi
Spolku Ľudomírovi Molitorisovi vo svojom nedávnom liste, pevne verím, že sa
mi podarí prísť k Vám na jedno z Vašich
ďalších budúcich podujatí.
Chcel by som v tejto súvislosti vysloviť veľkú vďaku a vysoké uznanie všetkým predstaviteľom i členom Spolku za
ich neúnavnú, obetavú dobrovoľnícku
prácu, ktorú vykonávajú v rámci spolkových činností tak v prospech samotnej krajanskej organizácie, pôsobiacej a
vystupujúcej ako reprezentant slovenskej národnostnej menšiny v Poľskej republike, ako aj v prospech rozširovania
a skvalitňovania slovensko-poľských a
slovensko-slovenských vzťahov a spolupráce. Takisto vysoko oceňujem prácu
redakčného kolektívu veľmi kvalitného
mesačného periodika Život, s ktorým sa
naozaj môžete pýšiť, ako i prácu ďalších
desiatok dopisovateľov, externých spolupracovníkov, kolportérov. Ďakujem
Vám všetkým z celého srdca. Bez Vášho
vkladu by dnes slovenská národnostná
menšina v Poľsku nebola na takej dobrej úrovni, na akej je.
Samozrejme, spolu s tým si dobre uvedomujem aj mnohé problémy, s
ktorými sa potýkate nielen pri zabez-

pečovaní národnostných činností, ale
aj v našich vzájomných slovensko-slovenských vzťahoch, teda vzťahoch nás
ako Slovenskej republiky a Vás, občanov Poľska hlásiacim sa k Slovensku,
k slovenskej národnosti. Našej terajšej

vláde, ktorej som členom, sa podarilo
i mojím pričinením podstatne navýšiť
ﬁnančný rozpočet v grantovom systéme
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
čo považujem za veľký úspech. Pravdaže, nechceme zostať stáť na mieste, ale
máme záujem ísť ďalej pri zabezpečovaní
komplexnejšej starostlivosti Slovenskej
republiky o celé slovenské zahraničie.
A to je proces dlhodobý. Nejde všetko
riešiť naraz, nedokážeme nateraz pokryť
napríklad väčšie ﬁnančné položky pri
zámeroch výstavby kultúrnych centier,
alebo slovenských domov.
Treba si pri tomto zároveň uvedomiť, že bohužiaľ predchádzajúce roky
a celé minulé desaťročia neboli vôbec
naklonené rozvíjaniu vzájomných vzťahov či už vtedajšieho Československa,
alebo samotného Slovenska a jeho odsťahovaných či emigrovaných občanov
do ostatného sveta. Tieto vzťahy sa
pomaly začali obnovovať a nadväzovať
až po vzniku samostatnej, nezávislej a

e-mail: zivot@tsp.org.pl

suverénnej Slovenskej republiky. Avšak
i počas nedávnych rokov to v týchto
vzťahoch dosť škrípalo, pretože oblasť
krajanstva a slovenského zahraničia
patrila členovi vlády z maďarskej národnostnej menšiny, ktorý nemal vôbec záujem podporovať Slovákov doma
a Slovákov v zahraničí.
Chcem Vás aj týmto spôsobom
ubezpečiť, že sa maximálne snažím
a budem snažiť o napravenie škôd a
neprávostí z minulého obdobia a o
rozširovanie skutočne rovnocenných
a rovnoprávnych vzťahov Slovenskej
republiky so všetkými Slovákmi v zahraničí, ktorí o svoju národnosť, slovenskú identitu, slovenskú kultúru a o
svoj slovenský jazyk stoja a ktorí chcú
mať so Slovenskom plnohodnotný
vzťah. Mne a mojim kolegom vo vláde
osobitne záleží na prednostnom udržiavaní a podpore slovenských národnostných menšín v štátoch susediacich
so Slovenskom, teda vrátane Poľska, ale
aj trochu ďalej — v Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku. Pričom však samozrejme nechceme a ani nemôžeme obchádzať naše menšiny a komunity na
iných kontinentoch a prirodzene ani
novovzniknuté desaťtisícové slovenské
komunity napríklad vo Veľkej Británii,
Írsku či Belgicku ako dôsledok otvorených hraníc a členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
Dovoľte mi na záver z celého srdca
Vám všetkým — v mene predsedu vlády Róberta Fica, členov vlády, i vo svojom mene — zaželať pevné zdravie, veľa
energie, tvorivosti, trpezlivosti, šťastie a
spokojnosť v pracovnom i osobnom živote. Vášmu krásnemu časopisu Život,
oslavujúcemu priam neuveriteľné 50.
výročie svojej existencie, prajem ďalšie
dlhé roky trvania, aby naďalej napĺňal
potrebné predsavzatia a zámery v prospech ďalšieho rozvíjania slovenského
života v Poľsku, aby naďalej zostal majákom slovenskosti a symbolom prehlbovania slovensko-poľských priateľských vzťahov a všestrannej spolupráce
medzi obidvoma štátmi. Budem sa tešiť na nadchádzajúcu príležitosť, ktorá
mi dovolí prísť opätovne medzi Vás.
S úctou a srdečným pozdravom
Dušan Čaplovič
podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
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Za predsedníckym stolom (zľava): Ľubomír Šišák, Janka Burianová, Jozef Rydlo, Jozef Čongva, Stanislav Bajaník a Michalea Krivá

Päťdesiatročné jubileum patrí vždy medzi významné čísla zdôraznil, že Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku sú
medzníky nielen v živote ľudí, ale aj organizácií. Preto aj re- už 15. edíciou tohto cyklického podujatia a nezabudol ani
dakčný kolektív krajanského časopisu Život spolu s vedením na bývalého šéfredaktora časopisu Život, ktorý práve v júni
Spolku Slovákov v Poľsku už niekoľko mesiacov dopredu roz- oslávil svoje okrúhle 70. narodeniny.
Ako prvá sa krajanom a hosťom prihovorila šéfredaktormýšľal o tom, ako toto vzácne jubileum osláviť. Pripraviť peknú oslavu si vyžaduje vždy veľa námahy, kvalitnú organizáciu ka krajanského časopisu Život Agáta Jendžejčíková:
Vážení hostia, milé krajanky a krajania,
a poriadnu dávku trpezlivosti. Verím, že sa nám to podarilo.
dnes slávime 50. jubileum vydávania nášho krajanského
Pri príležitostí osláv jubilea nášho krajanského časopisu Život, ktoré sa konali 15. júna t.r. v Jablonke, zvolal Spolok časopisu Život, tlačového orgánu Spolku Slovákov v Poľsku.
Slovákov v Poľsku mimoriadne zasadnutie pléna Ústredného A len prednedávnom sme odovzdali do vašich rúk 550. číslo
výboru SSP, na ktoré boli okrem členov výboru pozvaní aj Života a tento rok vyšlo šesťsté číslo tohto periodika, písaného
doručovatelia Života, korešpondenti a samozrejme nechýbali pre slovenskú národnostnú menšinu žijúcu v Poľsku. Polstoročie je úctyhodným vekom pre
ani zástupcovia viacerých kultúrmesačník, ktorého úlohou je prenych či štátnych inštitúcií. Tých
dovšetkým odzrkadľovať dianie
vo svojom úvodnom príhovore
v krajanskom hnutí a prinášať
privítal na krajanskej pôde predinformácie z materinskej krajiny
seda ÚV SSP Jozef Čongva.
– Slovenska, čo umožňuje udrMedzi hosťami nechýbal
žiavať kontakt s vlasťou našich
poslanec NR SR a podpredseotcov.
da zahraničného výboru Jozef
V priebehu tých rokov sa meRydlo s manželkou, poradca
nili reálie a menil sa aj náš časopodpredsedu vlády SR Dušana
pis. Striedali sa ľudia, ktorí priČaploviča pre krajanské záležinášali do časopisu nové nápady
tosti Ľubomír Šišák, riaditeľka
a sviežu pohľad na prezentovaný
2. teritoriálneho odboru MZV
materiál. Menila sa aj technika,
SR a bývala generálna konzulka
ktorou bol Život tlačený. DnešGK SR v Krakove Janka Burianý vzhľad – kvalitnú graﬁckú
nová, hovorca Matice slovenskej
Stanislav Bajaník odovzdáva Dominikovi
úpravu získal vďaka Spolkovej
a riaditeľ Krajanského múzea
Surmovi Ďakovný list od Matice slovenskej
tlačiarni. Za obsahovú stránku
MS Stanislav Bajaník spolu s
Vierou Tapalagovou a vedúca zahraničného odboru HZDS- sú zodpovední redaktori, ktorým v tom všemožne pomáhajú
dopisovatelia.
ĽS Michalea Krivá.
Najdôležitejšie je však to, že každý mesiac Život putuje do
J. Čongva poukázal taktiež na skutočnosť, že Spolok
spolu s redakciou Život má pri tejto príležitosti hneď nie- terénu a tam, prostredníctvom doručovateľov, do krajanských
koľko dôvodov hodných na oslavu, teda okrem 50. výročia domácností, v ktorých oživuje každodenný život a naďalej
vzniku krajanského časopisu Život, ako aj vydania jeho 600. vzbudzuje záujem krajanov.
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50 ROKOV
z Čiernej Hory počas Dní slovenskej
Treba zdôrazniť, že nebolo by toto
kultúry v Krempachoch, František
okrúhle výročie, keby nie vy, milí kraKolkovič zo Szczawnice počas prezenjania, ktorí ste nás vždy všemožne podtácie zbierky poézie Dozvuky, Vlasta
porovali. Od začiatku ste si Život veľmi
Juchniewiczová z Krakova počas verobľúbili, o čom hovorí aj vaša nezištnosť
nisáže výstavy Márie Wnękovej Spiš
v doručovaní časopisu. Dnes vám tu na
mojimi očami.
Orave a na Spiši chceme poďakovať za
Po odovzdaní váz, ktorými sa redakpodporu, pomoc a ústretovosť.
cia Život chcela poďakovať krajanom za
Vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa
ich záslužnú prácu, sa slova ujal poslaza tie uplynulé roky aktívne podienec Národnej rady SR Jozef Rydlo, ktoľali a podieľajú na tvorbe časopisu
rý o.i. povedal: - Veľmi dobre si pamä– bývalým šéfredaktorom, redaktorom,
tám, keď som bol pri 50. výročí založenia
graﬁkom a administratívnym pracovSpolku Slovákov v Poľsku v Krakove, a od
níkom. Poďakovanie patrí aj Ministertých čias mám na svojom pracovnom stostvu vnútra a administratívy PR, ktoré
le položenú drevorezbu plačúceho Krista,
každoročne poskytuje ﬁnančnú podpoLýdia Mšalová preberá vázu
ktorú som vtedy dostal ako darček na paru na vydávanie časopisu a dúfame,
z rúk šéfredaktorky A. Jendžejčíkovej
miatku na 50. výročie založenia Spolku.
že tento príspevok sa bude zväčšovať
Prvý raz som o Slovákoch v Poľsku písal
a nie zmenšovať. Pri tejto príležitosti si
môžeme priať len ďalšie okrúhle výročia a krajší i zaujímavejší v roku 1975 v zborníku Slovensko v retrospektíve dejín. Vtedy
som si chtiac-nechtiac uvedomil, že Slováci v Poľsku sú zahraŽivot.
Na znak vďaky dal Spolok spolu s redakciou Život vyro- ničnými Slovákmi bez toho, žeby zo Slovenska emigrovali, stali
sa zahraničnými Slovákmi rozhodnutím
biť pri tejto príležitosti jubilejné vázy
konferencie veľvyslancov, keď pri vzniku
so zobrazením sv. Cyrila a Metoda,
česko-slovenského štátu vtedajší minister
aby krajanom pripomínali tento
zahraničných vecí Dr. Edvard Beneš preslávnostný moment. Šéfredaktordal hornú Oravu a severný Spiš za čiastku
ka časopisu Život ich spolu s gen.
sliezskej uholnej panvy bez toho, žeby sa
tajomníkom ÚV SSP Ľudomírom
slovenského obyvateľstva na hornej Orave
Molitorisom odovzdala nasledujúalebo severnom Spiši pýtal. A táto skutočcim krajanom: Anne Krištofékovej
nosť, že Slováci v Poľsku sa stali zahraz Krempách, Františkovi Plevovi
ničnými Slovákmi rozhodnutím cudzích
z Fridmana, Františkovi Harkabuzodiplomatov, ma bolí dodnes z toho dôvovi z Harkabuza, Jánovi Švientekovi
du, moji krajania sa stali zahraničnými
z Pekelníka, Jánovi Zonzelovi z PodSlovákmi.
srnia, Emilovi Zubrickému z PodToto vzácne jubileum časopisu Život
srnia, Jozefovi Karnáfelovi z Veľkej
sa ma bytostne dotýka, pretože viem, čo
Lipnice, Márii Kašprákovej z Jablonto znamená cudzinec, vydávať v cudzom
ky, Karolovi Fulovi z Chyžného, Jáprostredí časopis, a nielen vydávať, ale
novi Venitovi z Kacvína, Márii Kačmať aj spolupracovníkov, prispievateľov,
marčíkovej z Tribša, Alojzovi Bieľovi
Ocenenie za svoju činnosť preberá čestný
čitateľov a predplatiteľov takéhoto časoz Hornej Zubrice, Alžbete Klukošovpredseda SSP Ján Molitoris
pisu. A keď držíme v rukách
skej z Krempách, Ľudmile
jubilejné číslo, ktoré pripomíVengrínovej z Dolnej Zubrina 50 rokov tohto časopisu,
ce, Františkovi Brodovskému
dovoľte mi pripomenúť niekoľz Novej Belej, Františkovi
ko slovenských periodík, ktoré
Kaniuchovi z Nižných Lápš,
v zahraničí už 50 a a viac ako
Lýdii Mšalovej z Hornej
50 rokov vychádzajú. Sú to
Zubrice, Jánovi Molitoripredovšetkým časopisy slovensovi z Kacvína, Bronislavoskej diaspóry v USA a Kanavi Knapčíkovi z Mikołowa,
de, ale aj vo Francúzsku.
Andrejovi Vaksmandskému
Keď si pripomíname toto
z Tribša a Michalovi Soľavovi
výročie, dovoľte mi najprv zaz Hornej Zubrice.
blahoželať tým, ktorí blahej
Okrem vymenovaných za
pamäti tento časopis založili,
záslužnú prácu pre krajandovoľte mi pripomenúť tých,
ský časopis Život boli počas
ktorí sa tohto výročia už nedonasledujúcich podujatí Dní
Váza ako poďakovanie putovala aj k sliezskym krajanom.
žili, ale keď ten časopis zaklaslovenskej kultúry 2008 odZa svoju dlhoročnú prispievateľskú činnosť do nášho časopisu
dali, určite mali predsavzatie,
menení: František Mlynarčík
ju preberá krajan Bronislav Knapčík
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aby sa ten časopis dožil 50 či 100 rokov, a poďakovať sa všet- penie pretrpeli a dnešnej generácii poprial čo najviac síl a bokým tým, ktorí tento časopis počas tých 50 rokov udržiavali. žieho požehnania v ďalšej práci. Po svojom príhovore udelil
Do budúcnosti by som chcel zacitovať dve myšlienky Jozefa Cí- v mene Matice slovenskej cenu Matice slovenskej v podobe
gera-Hronského, ktoré sa vzťahujú na Spolok Slovákov v Poľ- striebornej medaily Jánovi Špernogovi z Nedece, bývalému
sku a ich časopis: „Najkrajšie slová sú skutky.“ Slováci v Poľsku šéfredaktorovi časopisu Život, za zásluhy pre časopis Život
totiž príliš veľa nerozprávajú, ale pre zachovanie svojej identity v Poľsku, a Dominikovi Surmovi z Krempách za ochranu slovenského kultúrneho dedičstva.
veľa konajú. A napriek nepriazni,
Cenu Matice slovenskej získala
ktorá sa voči Slovákom v Poľsku
taktiež Redakcia Život.
koná na cirkevnej buď politickej
Okrem toho Matica slovenči akejkoľvek inej úrovni, zažíhaská udelila ďakovné listy týmto
jú svetielko, ktoré preklína tmu.
krajanským činiteľom: AndreLepšie totiž zažíhať svetielko, ako
jovi Vaksmanskému z Tribša,
preklínať tmu, lepšie je spomínať
Jánovi Špernogovi z Nedece,
si na to dobro, ktoré za 50 rokov
Lýdii Mšalovej z Hornej Zubričasopisu a vyše 50 rokov Spolku
ce, Jozefovi Pytelovi z Podsklia,
Slováci v Poľsku v prospech svojej
Karolovi Fulovi z Chyžného,
komunity vykonali. Viem veľmi
Jánovi Novákovi z Jablonky,
dobre, aký tu bol spor, keď SlováVendelínovi Bosákovi z Dolnej
kom v Poľsku zakázali dokonca po
Zubrice, Vendelínovi Vontorslovensky sa modliť, viem že dnes
číkovi z Veľkej Lipnice, Márii
ráno slovenskú sv. omšu v Jablonke
Kašprákovej z Jablonky, Jozefonemohol slúžiť slovenský kňaz, previ Karnáfelovi z Veľkej Lipnice,
tože postavenie slovenskej komuniJánovi Švientekovi z Pekelníka,
ty v Poľsku je také, že sa k nemu
Emilovi Zubrickému z Podsrmacošsky chová aj vlastná matka
Šéfredaktorka Agáta Jendžejčíková preberá
Zlatú plaketu MZV
nia, Františkovi Harkabuzovi
– cirkev.
z Harkabuza, Františkovi PaciKrajanom sa prihovoril taktiež hovorca Matice slovenskej a riaditeľ Krajanského múzea govi z Krempách, Františkovi Plevovi z Fridmana, AndrejoMS Stanislav Bajaník: - Ocitám sa v situácii, že už som mal vi Klimčákovi z Falštína, Františkovi Kaniuchovi z Nižných
možnosť a po niekoľkých myšlienkach pána poslanca, ktoré sa Lápš, Augustínovi Findurovi z Nedece – Zámku, Františkovi
pokúsim doplniť, sám za Maticu slovenskú možnosť pocítiť tie Brodovskému z Novej Belej, Anne Krištofékovej z Krempách,
bolesti, strasti a stavy, v akých sa Slováci v Poľsku ocitajú. Len Vladislave Bogaczovej z Hornej Zubrice, Michalovi Soľavovi
doplním, že na svete sú tri krajiny, ktoré nedodržujú európske z Hornej Zubrice a Dominikovi Surmovi z Krempách
Ako ďalší spomedzi hostí sa slova ujal poradca podprednormy ochrany národnostných menšín a to je Maďarsko, Poľsko
a Chorvátsko. Napriek mnohým snahám a úsiliam pripomínať sedu vlády SR Dušana Čaploviča pre krajanské záležitosti
exekutívam týchto štátov, že porušujú základné demokratické Ľubomír Šišák, ktorý si vo svojom príhovore spomenul na
normy a základné právne normy, sa ukazuje, že exekutíva ani časy, keď ešte pracoval v Úrade pre Slovákov žijúcich v zav jednom štáte na tieto upozornenia, a to nielen Matice sloven- hraničí a s krajanmi sa stretával častejšie. A aj keď zmenil
skej, neakceptuje. Ja sa nazdávam, že budem musieť vyvinúť pracovné miesto, stále má vo svojej pracovnej náplni krajanjedno kolektívne úsilie, aby štátna exekutíva SR a Matica slo- skú problematiku ako poradca podpredsedu vlády Dušana
venská upozornili európske štruktúry na porušovanie základ- Čaploviča, v ktorého mene prečítal blahoprajný list (viď str.
ných medzinárodných dohovorov, ktoré exekutívy týchto štátov 3) a odovzdal dar pre redakciu.
Ministerstvo zahraničných vecí zastupovala riaditeľka 2.
bezohľadne a bezočivo porušujú. Mám možnosť navštevovať ako
predstaviteľ Krajanského múzea Matice slovenskej celý sloven- teritoriálneho odboru MZV SR Janka Burianová, ktorá kraský svet. V priebehu mesiaca čítame asi 35 titulov slovenských janom o.i. povedala:- Som veľmi rada, že tento deň môžem
novín a časopisov, ktoré ukladáme a registrujeme v Bratislave stráviť spolu s vami, že vidím, že vám nechýba motivácia do
v Matici slovenskej v Krajanskom múzeu MS. Cez tieto média ďalšej práce v prospech krásnej slovenskej myšlienky, kultivovať
máme pocit, že máme dostatočný prehľad, ako to s publicitou, svoju slovenskú identitu ďalej, že medzi vami vidím aj nové
tlačou, médiami, hlavne tlačenými vo svete vyzerá. Okrem iné- mladé tváre. Dovoľte, aby som odovzdala úprimný pozdrav
ho pracujem toho času aj ako šéfredaktor časopisu Slovensko, a slová uznania vašej práci od ministra zahraničných vecí Jána
takže môžem zodpovedne z tohto miesta prehlásiť, že medzi Kubiša, zároveň vám chcem odkázať aj pozdrav od veľvyslanca
tými titulmi, o ktorých tu hovoríme, medzi prvých 5 najlepších, SR vo Varšave Františka Ružičku. Pozorne som počúvala vzácnajvybavenejších a najkvalitnejších periodík, časopisov, novín ne slová, ktoré tu doteraz odzneli a ťažko sa mi hľadá priestor,
a periodík na svete patrí aj Život. Život, do ktorého vkladáte vy kde by som ich ešte doplnila. Chcela by som vás s radosťou pri
tejto príležitosti poinformovať, že vďaka vytrvalému úsiliu gen.
svoj život, a ktorý v rámci svojich možností rozširujete.
Ďalej vo svojom príhovore poukázal na skutočnosť, že slo- tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa a vďaka úsiliu Veľvyslanectva
venské utrpenie v Poľsku nemá vo svete obdobu. To, čo sa tu vo Varšave sa postupne mení situácia a Ministerstvá školstva
totiž dialo po druhej svetovej vojne, prípadne len v Maďar- pristupujú pomalými krokmi k renegociácii dohody o školských
sku. Poďakoval celým generáciám Slovákov, ktoré toto utr- stykoch a veríme, že sa v tej novej dohode podarí ustáliť také
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pravidlá, ktoré výrazne pomôžu realizovať a prehlbovať výuč- Poľskom z 10. marca 1947 sa dalo otvoriť rýchlejšie. S omšami to
bu slovenčiny, pomôžu účasti na jazykových kurzoch, školách už bolo najhoršie, trošku lepšie bolo so Životom. Keď po poznanv prírode, aby najmladšia generácia, ktorá potrebuje najväčšiu ských udalostiach sa trochu pomery poľavili, desať rokov po vznipozornosť aby bola uchovaná naša krásna slovenčina, získala ku Spolku mohol vzniknúť Život. Vďaka iniciatíve a vytrvalosti
na to vhodné podmienky. Dovoľte, aby som tlmočila uznanie zo krajanov trvá dodnes. Oni sa totiž sami rozhodli, že ho budú roslovenskej strany pre časopis Život, pre jeho zakladateľov, celým znášať, že budú hľadať predplatiteľov a prvých pár mesiacov, keď
generáciám redaktorov, ako aj súčasnej úrovni toho časopisu, ešte nebolo isté, či Život bude vychádzať, si dokonca predplácali
po 10, 15 či 20 čísel, aby ten náktorá potvrdzuje, že do časopisu je
klad Života, ktorý mal vtedy vyše
vkladaná veľká tvorivá invencia
20 000, bol rentabilný. Potom, keď
a že je informátorom o Slovensku
vysvitlo, že Život, bude vychádzať,
nielen pre vás, ale v mnohom je
o čom rozhodli vtedajšie ústredné
veľkým a hodnotným zdrojom inkrajské orgány, počet výtlačkov sa
formácií aj pre nás, ktorí vnímaznížil. Od prvých rokov až dodnes
me a snažíme sa pomáhať v rámci
distribuovali krajania Život medzi
svojich možností vášmu krajansebou sami. Vďaka tomu sa redakskému životu.
cia Život nemusí obracať na poštu.
V mene ministra zahraničIstý čas totiž Život donášala pošta,
ných vecí by som chcela odovzdať
ale práve každé druhé číslo sa kdesi
najvyššie ocenenie MZV SR Zlatú
na pošte stratilo, takže teraz ho roplaketu Ministerstva zahraničných
znášajú sami. Vďaka tomu len čo
vecí pre Redakciu Život a celému
Život vyjde, už je aj u krajanov.
kolektívu spolupracovníkov za
Jubileum Života nebolo len slávnostné, ale aj radostné
A čo bude ďalej so Životom?
propagáciu Slovenska a slovenskej
kultúry v Poľskej republike. Ocenenie prevzala šéfredaktorka Odpoveďou na túto otázku môže byť parafrázovanie istého rozŽivota Agáta Jendžejčíková. Oravskí krajania však nezabudli hovoru, ktorý som počul, keď sme oslavovali 25. výročie Spolku
na bývalú pani konzulku, ktorá ich pravidelne navštevovala v Nedeci. Na tieto oslavy prišiel taktiež vtedajší predseda Matice
a z vďaky, za všetko, čo pre krajanskú komunitu urobila, jej slovenskej, významný slovenský spisovateľ Vladimír Mináč. Po ceste do Nedece sa zastavil vo Vyšných Lapšoch a počas rozhovoru sa
darovali vázu.
Krajanskú komunitu navštívila taktiež vedúca zahranič- pýtal vyšnolapšanských krajanov, dokedy Spolok bude existovať?
ného odboru HZDS-ĽS Michaela Krivá, ktorá vo svojom Ktorýsi z krajanov mu odpovedal viac-menej týmito slovami: príhovore podotkla: - Chcela by som odovzdať nielen pozdrav Keď sa Slovensko dostalo pod nadvládu Maďarov, Slováci pod ňou
za stranu ĽS-HZDS, ktorú zastupujem, a za jej predsedu Vladi- žili 1 000 rokov a nestratili sa, nezahynuli, a žijú ďalej. Takže
míra Mečiara, ale chcela by som vyjadriť určitý obdiv nad tým, si myslím, že aj my budeme žiť aspoň tých 1 000 rokov. - Koľko
pretože je úplne úžasné, že generácia starších Slovákov, tak ako rokov to bude, to neviem, ale vďaka vytrvalosti krajanov a ich
vy, dokáže v zahraničí udržať takú nezvyklú jednotu. V mladšej hrdosti aj napriek polonizácii si myslím, že to vydržíme.
V mene Spolku Slovákov v Poľsku a v mene vydavateľstva
generácii Slovákov je to omnoho ťažšie. Preto si myslím, že vy,
krajania, môžete byť inšpiráciou. Cítiť tu medzi vami neuveri- sa prihovoril gen. tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, ktoteľnú atmosféru, do ktorej vkladáte svoje srdcia. Preto si myslím, rý povedal okrem iného, že Redakcia Život darček od Spolku
už dostala začiatkom tohto roka a to vo forme generálnej
že mladšie generácie by si naozaj mali z vás brať príklad.
Na príhovory hostí zo strany Spolku Slovákov v Poľsku opravy jej priestorov. Poukázal na skutočnosť, že Spolok sa
a redakcie Život ako prvý zareagoval bývalý šéfredaktor taktiež snaží modernizovať vybavenie redakcie, vďaka čomu
a podpredseda ÚV SSP Ján Špernoga: - Chcem sa v prvom patríme medzi najlepšie menšinové časopisy v Poľsku. V ďalrade poďakovať za tak veľké uznanie od hostí zo Slovenska za šej časti svojho príhovoru sa vrátil do konca 80 rokov, ktoré
tú prácu, ktorú sme robili, a chcel by som pri tejto príležitosti boli pre redakciu prelomovými. Vtedy totiž vznikla myšlienpodotknúť, že ako jedna z prvých organizácii na Slovensku sa ka založiť vlastnú tlačiareň Spolku, v ktorej by mohol byť kraozvala na náš vznik práve Matica slovenská. Prvé knihy, ktoré janský časopis tlačený bez takého množstva chýb, ktoré boli
Spolok dostal, boli práve od Matice slovenskej. Ľudia chápali zapríčinené chýbajúci diakritickými znamienkami. Pokiaľ sa
Maticu slovenskú ako matku, ktorá na nich vždy pamätá, niet však sen stal skutočnosťou, prešlo 6 rokov. Od vydania prteda divu, že začali zakladať odbory Matice slovenskej v jed- vého čísla vo vlastnej tlačiarni sa vydavateľstvo SSP neustále
notlivých obciach, aj keď voľakedy také jednoduché a skôr ne- zdokonaľuje, čo sa odráža aj na čoraz lepšej kvalite nášho kramožné. Stále sme boli totiž pod dozorom. Počnúc od prvých janského časopisu. V súčasnosti má Život 44 plnofarebných
dní, keď vznikala spoločnosť, ľudí zatvárali. Ak by sa takto vy- strán, čo medzi krajanskými časopismi nie je bežné. Pri príchýlili s Maticou slovenskou, či s Pútnikom svätovojtešský, ktorý ležitosti 50. výročia založenia redakcie Život prezentoval Ľ.
Molitoris novú pohľadnicu, ktorú pri tejto príležitosti vydala
sem tajne dovážali, tak by si to boli taktiež odpykali.
Chcel by som ešte nadviazať na slová, že Život by nebol vzni- Poľská pošta a zároveň sa poďakoval všetkým hosťom, ktorí
kol bez tých ľudí, ktorí sú tu, bez krajanov. Keď vznikal náš Spo- nás v tejto slávnostnej chvíli poctili svojou návštevou a pozlok v rokoch 1946-1947, k trom základným požiadavkám, ktoré val všetkých k amﬁteátru, kde sa už pomaly končili prípravy
vtedy krajania presadzovali, boli: slovenské školy, slovenské omše na otvorenie XV. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.
a časopis Život. Samozrejme, školy aj vďaka dohode z vtedajším
Marián Smondek
Foto: Marián Smondek, Lýdia Kováliková

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
Vážené vedenie Spolku Slovákov v Poľsku,
vážený redakčný kolektív časopisu Život,
päťdesiat rokov vychádzania krajanského časopisu Život zohralo nezastupiteľnú úlohu pri udržaní národného povedomia slovenskej menšiny v Poľsku. V neľahkých až krutých
časoch bol časopis oporou Slovákov, ktorí sa proti vlastnej
vôli stali obyvateľmi druhej krajiny a museli čeliť tvrdým
asimilačným tlakom. Neúnavná práca, obetavosť a tvorivá činnosť redakčných pracovníkov pomohla k uchovaniu
vzácnych pokladov živého slovenského slova a pocitu vzájomnej spolupatričnosti.
Už 50 rokov na svojich stranách neúnavne informujete o
dianí v komunite, podujatiach, výročiach, jubileách a o vlastnej histórii. Svoje si tu nájdu všetky generácie. Časopis Život
je nenahraditeľným spojivom všetkých Slovákov žijúcich v
Poľsku. Spojivom, ktoré spája nielen Slovákov v Poľsku navzájom, ale aj so Slovákmi na Slovensku. Svojich čitateľov pútavo
informuje o dianí na Slovensku, o významných politických,
spoločenských a kultúrnych udalostiach a podujatiach. Nezabúdate ani na slovenskú históriu, významné osobnosti našej
kultúry, umenia, vedy, športu a spoločenského života.
Život si získal veľký ohlas aj medzi čitateľmi na Slovensku, ktorí sa jeho prostredníctvom oboznamujú s radosťami,
ale aj starosťami, úspechmi i problémami slovenskej menšiny v Poľsku.
Veľká vďaka za to patrí všetkým redaktorom, šéfredaktorom, prispievateľom, krajanským pracovníkom, ale aj veľkému množstvu čitateľov, jednoducho všetkým tým, ktorí sa
zaslúžili o to, že sa časopis dožil takého významného jubilea.
Verím, že Život má pred sebou ešte veľa rokov svojho
vlastného života a že najlepšie roky ho ešte len čakajú. Je neodmysliteľne spätý so slovenskou komunitou a je aj zárukou
jej ďalšej budúcnosti.
Predsedníčka Vilma Prívarová

ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
Bratislava, jún 2008
Vážení predstavitelia Spolku Slovákov v Poľsku, vážený
redakčný kolektív časopisu Život, milí krajania,
dovoľte, aby som sa Vám prihovorila pri príležitosti významného jubilea Vášho i nášho spoločného slovenského časopisu
Život, ktorý už 50 rokov mesiac čo mesiac pod starostlivou
rukou redaktorov prináša vzácne informácie o tom, ako a čím
žije slovenský život v Poľsku, akými prekážkami sa prebíja,
ako si s ním a popri ňom nažívajú krajania v Poľsku, ale aj
o tom, ako si popri namáhavej práci na poli či v iných profesiách, krajania nájdu čas na aktivity v prospech udržania
slovenského života na poľskej strane Spiša a Oravy.
Čas neúprosne letí, a ja si spomínam na predchádzajúce
okrúhle výročia a slávnostné stretnutia pri tejto príležitosti, či
už vo Varšave, kde sídlila redakcia, v Novej Belej u Chalupkovcov, či v Krakove i v Zakopanom, kde sme sa stretávali ako
kolegovia, spriaznené duše z Poľska i Slovenska, pracovníci
bývalého Ústavu pre zahraničných Slovákov MS i následníckych inštitúcií, pod vedením Jána Siráckeho, neskôr Ondreja

8

Karkuša, či Claude Baláža. Všetci menovaní i nemenovaní
sme mali k sebe blízko i prostredníctvom tohto časopisu.
Z prvých zakladateľov Života v Poľsku už žije len hŕstka,
ale my, „pamätníci“, na všetkých živých i mŕtvych v tieto slávnostné dni jubilea Života s úctou spomíname. Zo živých na
vzácneho človeka, oduševneného spolkového pracovníka Jána
Molitorisa, ktorý stál pri zrode časopisu, na nebohého Adama
Chalupca, ktorý s veľkou novinárskou rutinou kládol časopisu vysokú latku profesionality, ale aj ľudského tepla s predsavzatím udržiavať porozumenie medzi krajanmi, ako aj lásku
k Slovensku a slovenským predkom. Spomíname na Mariana
Kaśkiewicza, novinára a fotografa, vďaka ktorému sa zdokumentovali stovky podujatí a aktivity vo všetkých obciach Spiša
a Oravy, kde žili naši krajania. Milú spomienku máme na pani
Stojowsku, ktorá sa starala o jazykovú stránku časopisu, ale aj
na ďalšie, administratívne pracovníčky, s ktorými tvorili dlhé
roky jeden nerozlučný kolektív, pomáhali si navzájom a spoločne vdychovali Životu životodárnu silu, aby si získal krajanov svojím obsahom, ale aj aby si získali dostatočné množstvo
svojich čitateľov i predplatiteľov. Pri tejto príležitosti prináleží
vzdať hold dlhoročnému redaktorovi a napokon i šéfredaktorovi, vzácnemu pracovitému Jankovi Špernogovi, ktorý bol
dôstojným nástupcom Adama Chalupca a s časopisom prežil
tie najkrajšie mladé i tie seniorské roky až do tej miery, že pre
zanietenosť v práci redaktora v Živote si nestihol vybrať vernú
družku svojho súkromného života. Ruka v ruke s nimi udržiavali „pri živote Život“ i ďalší redaktori, medzi nimi aj absolventi
slovenských univerzít, ako je Dominik Surma, či dopisovatelia
z jednotlivých obcí, často jednoduchú ľudia bez vyššieho vzdelania, ale s veľkou životnou skúsenosťou a oduševnením urobiť
všetko pre záchranu a udržanie slovenského života v Poľsku.
Ale aby sme pri tejto jubilejnej príležitosti len nespomínali, vráťme sa od spomienok k súčasnosti. Za posledné
desaťročie sa udiala v súvislosti s časopisom významná udalosť, o ktorej sa iste ani nesnívalo zakladateľom časopisu,
a to, že raz bude mať „Jej Výsosť, časopis Život v Poľsku“ svoju
tlačiareň, ktorá bude tlačiť okrem časopisu aj ďalšie, a to nielen slovenské knižné vydania. A tu zase patrí vzdať hold tajomníkovi Spolku Slovákov v Poľsku Mirkovi Molitorisovi,
ktorý má na jej vzniku a prevádzke veľké zásluhy a rovnako,
ako v Spolku, aj nad Životom drží dodnes ochrannú ruku
spolu s predsedom, univ. prof. Jozefom Čongvom.
Pri 50-ročnom jubileu môžeme bez obavy skonštatovať, že časopis je v dobrých rukách, pretože má jednu veľkú
prednosť — skvelý kolektív mladých redaktorov, ktorí, verím, že aj v budúcnosti budú pokračovať v šľapájach svojich
predchodcov a nepripustia, aby časopis, a tým aj slovenský
život v Poľsku zanikol.
Vážení a milí redaktori, tvorcovia časopisu Život, milí
krajania, keďže sa nemôžem osobne zúčastniť na slávnostnom jubilejnom podujatí, prijmite odo mňa aspoň týmto
pozdravným listom gratuláciu k 50-ročnici Vášho časopisu,
ktorý je pre Vás sprievodcom slovenským životom a pre nás
na Slovensku vzácnym informátorom o Vašej úctyhodnej
práci. Nech je časopis Život magnetom, ktorý nás, všetkých
Slovákov doma i vo svete bude držať dovedna v láske a porozumení dnes, zajtra i v budúcnosti.
S veľkou úctou a vrelým pozdravom Vaša
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Ľubica Bartalská

50 ROKOV
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
i ADMINISTRACJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KANCELÁRIA PREZIDENTA SR
ODBOR ZAHRANIČNEJ POLITIKY

Warszawa, 13 czerwca 2008 r.
Do uczestników Uroczystego Plenum
Zarządu Głównego Towarzystwa Słowaków w Polsce
Szanowni Państwo
Pragnę serdecznie pozdrowić członków Zarządu Głównego Towarzystwa Słowaków w Polsce oraz wszystkich zgromadzonych gości. W szczególności pozdrawiam zespół redakcyjny miesięcznika Život, który świętuje jubileusz 50-lecia.
Towarzystwo Słowaków w Polsce z dużym powodzeniem
kontynuuje dzieło swoich poprzedników, wśród których na
wyróżnienie zasługuje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Czechów i Słowaków w Polsce. To właśnie temu stowarzyszeniu mniejszość słowacka w Polsce zawdzięcza rozpoczęcie
działalności wydawniczej i powołanie redakcji miesięcznika
Život.
Wydawane w języku ojczystym Słowaków pismo, stanowi
odbicie życia słowackiej mniejszości w Polsce. Mocno związane z działalnością słowackich stowarzyszeń, działających
na terenie naszego państwa, w całości poświęcone zostało
problematyce społeczno-kulturowej. Od 50 lat miesięcznik
Život porusza istotne dla mniejszości kwestie, zajmuje się
sytuacją prawną mieszkających w Polsce Słowaków oraz ich
łącznością z macierzą. Wiele uwagi poświęca kwestiom słowackiego szkolnictwa w naszym kraju. Skierowane jest nie
tylko do starszych odbiorców, ale i tych najmłodszych, których poprzez zabawę zachęca się do poznawania języka oraz
bogatych tradycji i obyczajów Słowaków. Miesięcznik społeczno-kulturalny Život za główny cel stawia sobie działanie
na rzecz podtrzymywania i rozwijania poczucia słowackiej
tożsamości kulturowej.
Szanowni Państwo
Z okazji przypadającej rocznicy 50-lecia powstania Redakcji Život, chciałbym gorąco podziękować całemu zespołowi redakcyjnemu oraz wszystkim tym, którzy poprzez swą
pracę współuczestniczą w wydawaniu miesięcznika. Dziękuję
za Wasze zaangażowanie i wieloletni wysiłek na rzecz rozwijania i pielęgnowania słowackiej tradycji oraz języka ojczystego,
przyczyniających się do wzbogacenia współczesności kulturowej naszego kraju. Życzę Państwu również wielu sukcesów w
nadchodzących latach.

Bratislava, 5 júna 2008
Vážený pán generálny tajomník,
je nám ľúto, že pán prezident Ivan Gašparovič sa v dôsledku
svojich dlho vopred plánovaných aktivít, vrátane zahraničných ciest, nebude môcť zúčastniť na Vami organizovaných
XV. dňoch slovenskej kultúry v Malopoľsku a s nimi spojených oslavách vzácneho jubilea krajanského časopisu Život
v poľskej Jablonke.
Rád Vás z jeho poverenia v rovnakej súvislosti informujem, že krátko pred touto Vašou oslavou absolvuje pán prezident oﬁciálnu návštevu Poľskej republiky na pozvanie jej
prezidenta pána Lecha Kaczyńského, v rozhovoroch s ktorým (ako aj s ďalšími vysokými ústavnými činiteľmi PR)
hodlá nastoliť aj problematiku života a spotrieb vašej krajanskej komunity.
Dovoľte mi využiť príležitosť a Vaším prostredníctvom
zablahoželať v mene pána prezidenta i vo svojom mene tvorcom populárneho a rešpektovaného krajanského časopisu
Život k jeho pozoruhodnému polstoročnému jubileu, ako
aj všetkých účastníkom osláv zaželať veľa úspechov a zadosťučinenia z obetavej činnosti na prospech všetkých občanov
slovenskej národnosti v Poľskej republike.
S priateľským pozdravom
riaditeľ Ján Foltín

Veľvyslanectvo SR v Bieloruskej republike

Vážená redakcia,
dnes mi pošta doručila Život s 5O-tkou na titulnej strane. Dovoľte poďakovať za polstoročie vynikajúcej práce v
prospech slovenského života v Poľsku. Sledujem a čítam Vás
48 rokov (od roku 1960, keď som bol prvý raz v Tribši) a
vidím, ako ste tvrdo pracovali na národa roli dedičnej. Nech
Vás – celú redakciu, ako aj Spolok Slovákov v Poľsku Pánova
ruka chráni a požehnáva. Vivat, crescat, ﬂoreat!!!

Milí priatelia,
v duchu listujem v ročníkoch nášho polstoročného Života
a stretávam tam osobnosti, tváre i ruky, priateľov, známych,
spomínam na udalosti a fakty, ktoré zaznamenával.
Ako študent slovakistiky a polonistiky som pred 30 rokmi
navštívil redakciu Život na ulici Foksal vo Varšave. Tam som
spoznal vtedajšieho šéfredaktora A. Chalupca i redaktora J.
Špernogu. Ako lektor slovenského jazyka na Jagelonskej univerzite v Krakove a neskôr na Sliezskej univerzite v Katoviciach
som so Životom oboznamoval poľských študentov slovakistiky,
ktorí sa takto dozvedali o existencii a živote slovenskej menšiny
v Poľsku. V starých skromných sídlach SSP v Krakove sme s obetavými krajanskými predstaviteľmi diskutovali o nových číslach
krajanského periodika. Ako veľvyslanec SR v PR som spoločne
s vami prežíval radosť zo Života vytlačeného v tlačiarni SSP.
Skláňam sa dnes pred úžasným dielom zakladateľov, šéfredaktorov, redaktorov, tlačiarov, dopisovateľov, ale aj jeho roznášateľov po spišských a oravských dedinách. Pred všetkými, ktorí
vyrobili 600 čísel tohto populárneho krajanského časopisu.
Život je písanou krajanskou pamäťou o bytí, a v minulosti až nebytí, Slovákov v Poľsku.
Život je svedectvom o živote slovenskej menšiny v PR,
ktorá si vlastnou prácou získala spoločenské uznanie, vážnosť a dobré vzťahy s poľskými orgánmi, s poľskými slovakistami, ľuďmi kultúry, prosto s našimi priateľmi.
Prijmite, priatelia, vinš dobrých správ pre našich krajanov
v časopise Život.

prof. Jozef Šimončič

veľvyslanec Marián Servátka

Sekretarz Stanu, Tomasz Siemoniak

ÚSTAV DEJÍN TRNAVSKEJ UNIVERZITY
Trnava, 23. júna 2008

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Horčičné zrnko

Chápeme to všetko? Učeníci na takúto otázku odpovedali, že áno.

3. 8. 2008
Svätý Augustín napísal: „Máme ten
istý hlas pri modlitbe Otčenáš, prečo nemáme ten istý pokoj.“ Niekedy slová Otčenáša a vôbec ktorejkoľvek modlitby
ani nevnímame. Býva to kvôli únave,
kvôli tomu, čo prežívame. Takéto skutočnosti rušia našu modlitbu a rušia
náš pokoj. Čas letných prázdnin býva
časom výletov, táborov, dovoleniek.
Vypnutím z každodenného zhonu
a každodennej námahy. Pri oddychu
načerpáme nové sily, prehodnotíme
mnohé veci, ktoré nebol čas prehodnotiť v čase práce. V neposlednom rade sa
upevnia aj rodinné vzťahy, keďže je viac
času stráveného spoločne a je aj viac
času na vzájomné rozhovory. Na bočnej koľaji nemá ostať ani naše duchovné napredovanie. I v tom sa môžeme
o čosi zlepšiť v čase letného voľna.

13. 7. 2008

15. CEZROČNÁ NEDEĽA
(Mt 13, 1 – 23)
„Rozsievač vyšiel siať.“ Rozsievané
zrná padli na najrôznejšie miesta, do
rôznej pôdy a priniesli neskôr rozličnú úrodu. Za spomínaným zrnom sa
skrýva Božie Slovo, ktoré v srdciach
ľudí prináša rozmanitú úrodu. Tak
svoje slová ukryté v podobenstvách
objasnil učeníkom Ježiš. Pri jednom
stretnutí Ježiša, ktoré sa odohralo na
inom mieste, došlo k rozhovoru s istým mladíkom. Pýtal sa, čo treba robiť,
aby s istotou dosiahol večný život. Ježiš
sa ho pýtal na dodržiavanie Desatora
a postupne vymenoval prikázania. Dotyčný muž odpovedal, že s tým nemá
problém. Následne Ježiš hovorí, aby
rozdal všetko, čo má chudobným a bude mať poklad v nebi. V tejto oblasti
bol však mladík zablokovaný. Nedokázal to a odišiel smutný. V tejto veci semeno Božieho Slova neprinieslo žiadnu úrodu. Padlo na okraj cesty.
Niekedy by sme chceli prepočuť
niektoré časti Božieho Slova, pretože
je to živé slovo, ktoré chce prehovoriť
do nášho života. Raz inšpiruje a aktivizuje, inokedy vzbudzuje výčitky. Je to
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otázka pre každého bez výnimky. Do
akej pôdy padá Božie Slovo v mojom
prípade? Akú úrodu prináša Božie Slovo v mojom srdci?

20. 7. 2008

16. CEZROČNÁ NEDEĽA
(Mt 13, 24 – 43)
Vysvetlenie podobenstva o kúkole
a pšenici bolo stručné a jasné: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa
je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ,
ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec
sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj
na konci sveta.“ Koľko pšenice a koľko
kúkoľa sa objaví v našej úrode, o tom
v značnej miere rozhodujeme my. Rozvíjaním dobrého, ktorým nás obdaril
Boh, dusíme kúkoľ, ktorým sú naše
zlé náklonnosti, ktorým sú pokušenia. Rozvíjaním dobrého nadobúdame
prax a odolnosť, aby sme sa ubránili
pred kúkoľom a nedávame šancu ani
čas Zlému, aby znehodnotil našu úrodu. Stávame sa čnostnými ľuďmi, ktorí
sa s ľahkosťou prikláňajú k správnym
rozhodnutiam a s ochotou konajú veľa
dobra.

27. 7. 2008

17. CEZROČNÁ NEDEĽA
(Mt 13, 44 – 52)
Poklad v poli, vzácna perla, rybárska sieť. Tri podobenstvá o Nebeskom
kráľovstve. Oplatí sa preň obetovať
všetko. Keď sa poklad nachádza v poli, kupec vynaloží všetku námahu, aby
pole kúpil. Ak sa kupec dozvie o vzácnej perle, je schopný vzdať sa celého
majetku, aby ju mohol získať. Každý
postoj v duchovnom úsilí o dosiahnutie Božieho kráľovstva prináša pokoj
a dôveru, že sme na správnej ceste.
Potom už nestresujú a nevzbudzujú
nepokoj Ježišove slová o rybárskej sieti
a oddeľovaní spravodlivých od nespravodlivých, o ohnivej peci, plači a škrípaní zubami.

júl 2008

18. CEZROČNÁ NEDEĽA
(Mt 14, 13 – 21)
Rozmnoženie chleba, vďaka ktorému sa nasýtilo niekoľko tisíc ľudí,
bolo najmasovejším zázrakom, aký
Ježiš vykonal. Boh dáva tak, aby nikomu nechýbalo, ba ešte aby zvýšilo.
Po rozmnožení sa nazbieralo ešte dvanásť plných košov zostatkov. Treba si
všimnúť pri tejto evanjeliovej udalosti,
kto dáva dary a kto ich sprostredkuje
priamo ľuďom. „Pozdvihol oči k nebu,
dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.“ Ježiš sa modlí,
láme chlieb a učeníci obsluhujú zástupy. Akú veľkú zodpovednosť nám dal
Boh do rúk. Sme zodpovední za to, aby
nebolo hladujúcich, aby sa každému
ušlo z Božích darov, sme zodpovední
za to, ako narábame s Božími darmi,
sme zodpovední... Vždy, keď sa delíme,
keď prispievame pre iných, Boh používa naše ruky, aby bol dostatok. Aj naše
málo môže prispieť k tomu, aby ostalo
dvanásť plných košov zostatkov. Hoci
na začiatku bude iba päť chlebov a dve
ryby.

10. 8. 2008

19. CEZROČNÁ NEDEĽA
(Mt 14, 22 – 23)
Po rozmnožení chleba Ježiš nečakal
a nestál o žiadnu oslavu. Posiela učeníkov na druhý breh a sám prepúšťa
zástup. Potom ostáva v samote a modlí
sa. Nasýtenie zástupu chlebom a hneď
potom modlitba v samote. Pripomína
to Eucharistiu. Pri chlebe nastala zmena, že sa z pár kusov nasýtil celý zástup.
Na oltári nastáva zmena, ktorú nazývame prepodstatnenie. Chlieb sa stáva
Kristovým telom. Kristus po zázraku
ďakuje. Čas po svätom prijímaní je
podobnou príležitosťou. Príležitosťou
prežiť osobné spojenie s Bohom. Uistiť sa, že v spoločenstve s Ním prežijeme každú búrku, ba dokonca budeme
schopní po rozbúrených vlnách kráčať.
Pravdaže iba vtedy, ak náš pohľad bude
upretý na Neho.
vdp. Viktor Pardel

S UČITEĽSKÝCH CHODNÍČKOV...

Celé srdce otvorené pre žiakov

Alžbeta Górová

Prvé dni letných prázdnin máme už
za sebou. Hoci sú žiaci, študenti, učitelia
i pracovníci škôl na zaslúženej dovolenke, určite mnohí z nich, aspoň v myšlienkach, zablúdia do školy a školských
lavíc, kde počas školského roka trávia
tak veľa času. Pri príležitosti nášho rozhovoru sa do školských lavíc, ale aj za
školskú katedru vrátila Alžbeta Górová,
ktorá vyučuje slovenčinu na Základnej
škole Jána Pavla II. v Kacvíne. Zaujal
ma jej vlastný životný príbeh a prvé, ale
aj súčasné kroky vychodené po učiteľskom chodníku.
Alžbeta Górová sa narodila v Kacvíne, no v našom spoločnom rozhovore
s úsmevom poznamenala, že v skutočnosti prišla na svet v Nedeci, pretože
tam sa nachádza a najbližšia nemocnica s pôrodnicou. Je to však pravdivá
Kacvínčanka, veď v tejto obci strávila
celé svoje detstvo a v rokoch 1972 –
1980 tu vychodila aj základnú školu.
Po ukončení ZŠ v roku 1980 sa rozhodla pre štúdium na Gymnáziu Pavla

Országha-Hviezdoslava
v Kežmarku. Ako sama
tvrdí, stretla sa tam s veľmi príjemnou, ale aj
veľmi kvalitnou výukou
slovenčiny. Dodajme, že
kežmarské gymnázium
má mimoriadne dobrú
povesť, veď na ňom študovali takí velikáni ako
Martin Kukučín, alebo P.
O. Hviezdoslav, na ktorého počesť bolo gymnázium pomenované. Alžbeta Górová si na roky
strávené v Kežmarku
spomína veľmi rada, no
snáď ešte radšej sa v spomienkach vracia do Bratislavy, kde po maturite
v roku 1984 nastúpila na
vysokoškolské dvojodborové štúdium – srdcu
blízkej slovenčiny a angličtiny, a to na Filozoﬁckej fakulte J. A. Komenského. Po určitom
čase, vzhľadom na vtedajšie nariadenie vlády,
na základe ktorého študenti z cudziny nemohli študovať
dva študijné odbory naraz, musela
Alžbeta štúdium angličtiny zanechať
a naďalej študovala už len sloviansku
ﬁlológiu. Ako to už býva, vyskytli sa
aj rôzne problémy, no s milým úsmevom na tvári poznamenala, že napriek
všetkému, boli to krásne časy mladosti.
V Bratislave spoznala veľa zaujímavých
ľudí, medzi ktorými si našla aj mnoho dobrých priateľov. Vo voľnom čase
chodili do kina, na rozličné prednášky
a besedy, ale aj výlety do Vysokých Tatier a rôznych iných kútov Slovenska.
Keďže to bolo koncom 80. rokov, teda
v čase čoraz častejších protikomunistických manifestácií, všetci sa zaujímali o politické dianie na Slovensku a
Alžbeta Górová bola rovnako ako jej
rovesníci a spolužiaci, súčasťou tohto
diania.
Počas rokov štúdia spoznala aj svojho manžela. Nie však v Bratislave, ale
v rodnom Kacvíne na tanečnej zábave.
Jej manžel pochádza z Poľska, z Wado-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

víc, no od začiatku ju podporoval v udržiavaní slovenského povedomia v rodine, ktorú si neskôr spoločne založili
a dodnes ju v tom s láskou podporuje.
Veľmi rada si spomína na dobrého
priateľa Mariána Minárika, ktorý v súčasnosti pôsobí ako pracovník Slovenskej akadémie vied. Pomohol jej v poslednom ročníku štúdia, pretože v tom
čase čakali s manželom svoje prvé dieťa a popri tom musela Alžbeta napísať
magisterskú prácu. Spomeňme ešte, že
medzi priateľmi zo študentských čias je
taktiež známy slovenský výtvarník Albín Brunovský.
V máji 1989 napokon úspešne
ukončila vysokoškolské štúdium, počas
letných prázdnin sa jej narodila dcérka,
no a 1. septembra nastúpila na miesto
učiteľky na ZŠ v Kacvíne. Bol to rok
veľkých životných zmien, ale s podporou rodiny, priateľov a manžela všetko
zvládla.

Začiatky
za školskou katedrou
Boli to úsmevné časy, pretože Alžbeta
Górová sa k žiakom snažila pristupovať
odborne, počas študijnej praxe totiž učila len stredoškolákov a vysokoškolákov.
Malí žiačikovia však veľmi rýchlo a dosť jasne dali svojej pani učiteľke najavo, že
ich nezaujíma odborný prístup, ale skôr
hravé a pútavé učenie. Najskôr viedla
hodiny poľštiny, keď však pani učiteľka
Mária Bogacká odišla do dôchodku, prebrala po nej vyučovanie slovenčiny, ktorú
vyučuje na kacvínskej škole dodnes.
Svoje povolanie má veľmi rada a úprimne tvrdí, že pre svojich žiakov má
celé svoje srdce otvorené. Nezabúda, že
v niektorých prípadoch musí žiakom
pohroziť prstom a byť na nich prísna, no
jej najdôležitejším cieľom je priateľským
prístupom žiakov čo najviac naučiť.
Na záver môžeme konštatovať, že
snaha pani učiteľky Górovej nevychádza
nazmar, veď žiaci, ktorých učí slovenčinu, sa pravidelne zúčastňujú recitačnej
súťaže, ale aj vedomostnej súťaže o Slovensku, a čo je najhlavnejšie, veľmi sa
tešia na každú hodinu slovenčiny.
Lýdia Kováliková
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Z diania na Slovensku
V priestoroch stredovekého vojenského tábora pod hradom v Starej Ľubovni, sa začiatkom júna stretli
predstavitelia Združenia slovenských
kráľovských miest, ktoré v roku 2001
vytvorili historické mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa za účelom realizovať trvalo udržateľný rozvoj
cestovného ruchu a priateľské kontakty
medzi obyvateľmi týchto miest i inými
národmi Európy a sveta. Stretnutia sa
zúčastnili viceprimátor Bardejova Peter
Prokopovič a primátori Kežmarku Igor
Šajtlava, Levoče Miroslav Vilikovský
i Starej Ľubovne Valent Jaržembovský.
Hovorili o ďalších spoločných prezentáciách na veľtrhoch cestovného ruchu,
posilnení výroby propagačných materiálov, natočení spoločného ﬁlmu o kráľovských mestách. Navrhli tiež vytvorenie
spoločnej knižnej publikácie, zriadenie
lacnejšieho vstupného na veľkých podujatiach pre obyvateľov z družobných
miest, či využitie eurofondov na vybudovanie cyklotrás, ktoré by spojili tieto
štyri mestá. V súvislosti so stredovekou
storočnou vojnou medzi Kežmarkom a
Levočou sa hovorilo o podpísaní symbolického mieru medzi týmito mestami, čo by sa mohlo uskutočniť už na
tohtoročnom festivale Európskych ľudových remesiel v Kežmarku, ktorý sa
koná v dňoch 11. – 13. júla.

***
Minister zdravotníctva Ivan Valentovič podal 3. júna z osobných dôvodov demisiu. V tejto funkcii ho nahradil Richard Raši.

***
Novým apoštolským nunciom na
Slovensku sa stal M. Giordana, ktorý
4. júna odovzdal poverovacie listiny
prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi.

***
V dňoch 15. – 16. júna sa v Prahe
uskutočnil summit krajín V4 a prezidenta Francúzskej republiky Nicolasa
Sarközyho. Hlavnou témou rokovania
bolo vyhodnotenie plnenia ročného
programu predsedníctva Českej republiky vo V4, ako aj predstavenie a formálne schválenie plánu jej nástupcu
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zPoľska. Zaoberali sa tiež regionálnou
spoluprácou zameranou na východnú
dimenziu Európskej únie, politiky susedstva, zdražovania potravín a rozširovania EÚ. Diskutovalo sa aj o príprave
predsedníctva Českej republiky v EÚ
v prvom polroku 2009.

***
Podľa novely Zákonníka práce
bude na Slovensku zakázaný maloobchodný predaj na Veľkonočnú nedeľu,
prvý sviatok vianočný a na Nový rok.
Na Štedrý deň bude zákaz predaja
popoludní. Výnimku budú mať len
benzínové pumpy, lekárne, nemocnice, letiská, prístavy, zariadenia verejnej
dopravy, predajne cestovných lístkov
a suvenírov.

***
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zriadilo špeciálnu
telefónnu linku (+4212 59785978),
ktorá má slúžiť ako stredisko pomoci
a služieb občanom, ktorí budú potrebovať pomoc počas svojho pobytu v zahraničí. V prípade problémov sa môžu
obrátiť tiež na slovenský zastupiteľský
úrad, prípadne zastupiteľský úrad ktorejkoľvek inej členskej krajiny EÚ.

***
Od 1. júla sa začnú v Slovenskej republike vydávať nové občianske preukazy
formátu Európskej únie, čím sa Slovensko zaradí medzi najvyspelejšie krajiny
EÚ v oblasti bezpečnosti. Nové preukazy
sa budú vydávať občanom, ktorí dovŕšia
v uvedenom termíne 15 rokov, ako aj
tým, ktorým skončí platnosť súčasného
preukazu, respektíve budú z rôznych dôvodov potrebovať nový.

***
V obci Malý Slavkov pri Kežmarku
by mali v najbližších rokoch vyrásť dve
kúpeľné strediská s hotelovým a obytným komplexom, ktorých základ bude
tvoriť vlastný geotermálny vrt. Pri nich
by mali byť vybudované klimatické
kúpele s liečebným areálom, spojené
cestou s golfovými ihriskami vo Veľkej
Lomnici. (mm)
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V tomto roku sa slovenskému čitateľovi dostáva do rúk zaujímavá knižka
Severné hranice Slovenska, ktorú napísal prvý československý konzul v Katoviciach JUDr. Matej Andráš. Vydavateľstvo Kubko-Goral ju vydalo už vlani,
no na knižný trh sa dostala až tento rok.
Kniha svojím zovňajškom nepritiahne
asi žiadneho čitateľa, avšak pre tých,
ktorí sa aspoň trochu orientujú v problematike, postačí meno autora, aby si
uvedomili, že ide o naozaj kvalitnú publikáciu.
Matej Andráš sa zaoberá na jej stránkach príliš pálčivými problémami, ktoré sa týkajú česko-slovenko-poľských,
resp. slovensko-poľských vzťahov od
konca prvej svetovej vojny. Pre lepšie
pochopenie musel však načrieť ešte hlbšie do dejín poľsko-uhorského pohraničia, vďaka čomu sa čitateľ dozvie, čo
bolo príčinou mnohých neporozumení
hneď po prvej svetovej vojne. Nie je to
však problém len a len územného rozdelenia prihraničných oblastí, pretože
zasahuje hlboko do etnických, náboženských, jazykových či kultúrnych
otázok. A práve preto bol a doteraz je
príliš skomplikovaný. Ak sa chcel autor
vyhnúť jednostrannosti v publikácií,
musel sa držať faktov a treba priznať, že
tých je tu neúrekom. A pritom sú citované nielen slovenské a české pramene,
ale v bohatom počte sa tu nachádzajú
aj citáty z poľských zdrojov.
Každý bádateľ a odborník v oblasti
menšinových otázok vie, aké náročné
je zbaviť sa jednostranného a emotívneho pohľadu na tieto záležitosti.
Myslím si, že autorovi sa to podarilo
práve vďaka overeným údajom, ktoré
čitateľovi predkladá na každej strane.
Každý citát, ktorý sa tu nachádza, je
možné overiť si. Matej Andráš sa nehrá s emóciami, jednoducho približuje
čitateľovi situáciu, aká panovala v tom
čase v pohraničných oblastiach. Nanajvýš isté pozoruhodné situácie krátko
komentuje. Príkladom toho môže byť
výmena korešpondencie medzi vyslancom Z. Lasockim a Ministerstvom
zahraničných vecí PR v roku 1927:
„Vyslanec Lasocki ako skutočný znalec
pomerov v prvej Československej republike v liste podáva ešte i ďalšie - pre
našu tému signiﬁkantné - informácie:
Terajšiu iniciatívu považujem za oneskorenú, nesplniteľnú a navyše škodlivú
pre styky Poľska a Československa. Ani

SEVERNÉ HRANICE SLOVENSKA
vyslanectvu, ani konzulovi Staniewiczovi, s ktorým som rokoval o tejto veci
pred jeho odchodom z Bratislavy, nie je
existencia väčších poľských zoskupení na
Slovensku známa... nemôže byť ani reči o
desiatkach tisíc ľudí, ba aj o tisíckach by
sa dalo ťažko hovoriť... Úspech uvedenej
akcie považujem za vylúčený... Naopak,
mohla by vyvolať veľmi silný odpor... zo
strany slovenskej spoločnosti, ktorá nemôže... zabudnúť na stratu niekoľkých obcí
v prospech Poľska, kde žijú Slováci.
Na list dostal vyslanec Lasocki z
Varšavy odpoveď, v ktorej ho poučili:
Ministerstvo zahraničných vecí súčasne
oznamuje, že mu nie je nič známe o slovenských obciach pripojených k Poľsku. Je
pravda, že v niektorých obciach poľského
Spiša a Oravy obyvateľstvo sa správa voči
Poľsku rezervovane - vzhľadom na to, že
hovorí po poľsky, treba ho považovať za
poľské neuvedomelé obyvateľstvo, a nie
za Slovákov... Stojí za zmienku, že Z.
Lasockého vzápätí odvolali. Novým
vyslancom sa 31. augusta 1927 stal
Waclaw Grzybowski.“ (str. 21)
Autor rozdelil publikáciu do viacerých kapitol. V prvej z nich - Severný
Spiš a Orava v politických, vojenských
a diplomatických aktivitách od roku
1918 – vádza čitateľa do problematiky
vyznačenia česko-slovensko-poľských
hraníc po prvej svetovej vojne. Štátna
hranica patrila totiž k bolestivým otázkam československo-poľských vzťahov.
Spolu s autorom prechádzame celým
medzivojnovým obdobím, až sa na
dlhší čas zastavíme v druhej kapitole
- Rok 1938 – približujúcej nám Mníchovskú dohodu a územné požiadavky
Poľska voči Československu. Slovensko-poľské vzťahy sa v medzivojnovom
období niesli v znamení citeľného polonoﬁlstva, avšak v roku 1938 sa Slovákom bolestivo otvorili oči, pretože
veľký slovanský brat, za ktorého viacerí
politickí a národní činitelia Poľsko pokladali, opäť odhrýzlo kus slovenskej
zeme. Bližšie informácie o vyznačovaní
novej hranice, vďaka ktorej Slovensko
stratilo územia severných Kysúc, ďalšie
oravské a spišské obce ako aj prihraničnú oblasť Pienin, sa dozvedáme na
základe denníka, ktorý si viedol jeden
z členov demarkačnej komisie za ČSR
Dr. F. Hrušovský, v ktorom o.i. nachádzame aj takýto zápis: „Krásny pohľad

na úpätí Lomnického štítu veľký zástup
ľudu, ktorý búrlivým spôsobom protestuje
proti nenásytnosti Poliakov... Po Klemetisovi prehovoril som ja, sľubujúc, že vykonáme všetko, čo je v našej moci - hoci
som vedel, že táto krásna manifestácia je
len bezmocným protestom... Krásna je
naša vlasť, nie div, že i Poliaci vystierajú
po nej svoje dravé pazúry. Bratská láska,
priateľstvo - to všetko trvá len dotiaľ, kým
nepríde apetít, potom prestáva všetko.
Ale, zo všetkého najkrajší a najcennejší
je náš slovenský ľud. Nikdy by som nebol
veril, že v duši nášho ľudu je toľko rodo-

lásky, toľko vlasteneckého nadšenia, toľko oddanosti k svojej domovine...“ (str.
45) Tí Poliaci, ktorí prekročili hranice,
si uvedomili, že ľudí, ktorých Poľsko
pokladá silou-mocou za Poliakov, sú,
pravdu povediac, rodu vernými Slovákmi. Potvrdzuje to aj zápis poľského
autora E. Długajczyka, ktorý si však
nikdy neuvedomili najvyšší vládni činitelia PR tamtých čias: „30. novembra
1938 Poľsko podpísalo so slovenskou vládou v Zakopanom zmluvu o hraniciach.
Drobné, vynútené korektúry hraničnej
čiary priniesli Poľsku viac škody ako
úžitku. Otriasli polonoﬁlstvom dokonca
aj tých Poľsku najoddanejších Slovákov.“
Ďalšou neveľkou kapitolou je - Porovnanie poľskej nóty z 1. novembra 1938 s
výslednou delimitačnou zápisnicou z 30.
novembra na 1. decembra 1938. Knihu
obohacuje obrazová príloha, po ktorej
autor pokračuje kapitolou o bolestivo
preslávenom partizántovi z Podhalska Jozef Kuraš - Ogien, bol to hrdina alebo
bandita a vrah? Kvôli istej chybe, ktorá
nastala pri vydávaní knihy, po tejto ka-
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pitole nájdeme Záver, avšak o niekoľko
strán ďalej sa vrháme opäť do víra problémov, ktoré so sebou priniesli udalosti
druhej svetovej vojny a krízové roky po
jej ukončení, v kapitole - Po roku 1941.
Ako vyzerali československo-poľské
vzťahy po porážke Nemecka počas nového rozdeľovania Európy? „V tejto súvislosti stojí za zmienku aj ďalší citát z
poľskej historiograﬁe: Poľská strana bola
ochotná vzdať sa Horného Spiša a Oravy
výmenou za získanie Tešínska (Zaolzia).
Praha však nemienila stratiť tešínsky kraj
bohatý na uhlie a huty, hoci ho obývala
vyše stotisícová väčšina Poliakov, aby vyhovela túžbe niekoľkých tisícok Goralov
hornej Oravy a Spiša.“ (str. 116-117)
Pomaly sa blížime k záveru. Dozvedáme sa mnohé informácie o situácii
slovenskej menšiny v Poľsku, nazeráme
do zákulisia vzniku Zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci, ktorá zabezpečovala aj právne postavenie slovenskej menšiny v Poľsku. Vďaka zmluve
vznikajú nové možnosti, vďaka ktorým
vznikajú na severnom Spiši a hornej
Orave školy so slovenským vyučovacím
jazykom. Okrem toho nám však autor
predkladá aj vnútornú korešpondenciu
poľských činiteľov, na základe ktorej sa
dozvedáme aj o nie vždy priateľských
postojoch a náladách voči Slovákom.
Azda najviac zarážajúci je postoj cirkevnej hierarchie, ktorá namiesto
toho, aby hájila lásku a porozumenie,
rozsievala na národnostnom poli hnev
a nenávisť. Príznačný je tiež komentár
poľského novinára J. Lowella, ktorého
Matej Andráš citoval na záver: „Tak si
myslím, (...)že ináč vidno problémy z
Varšavy, ináč z Krakova, ináč z Noweho Targu, a ešte ináč úplne dole v takej
Novej Belej či Jablonke... Hore je všetko
prosté a samozrejmé, ideológia, direktívy, uznesenia, atď. - a čím nižšie, tým sa
všetko viac komplikuje, obrastá, ľudskými
záležitosťami, komplexmi ľudí usadlých a
poznajúcich sa skrz-naskrz so záujmami
lokálnymi, skupinovými, strediskovými,
čerti vedia ešte s akými... A tak si tiež
myslím, že keď sa ľudia - slabí a nepočetní, stojaci proti mohutnej štátnej mašinérii, inej spoločnosti či dokonca cirkvi
- sťažujú, znamená to, že čosi v tom musí
byť.“ (str. 134), dodávajúc: „Žiaľ, situácia je zložitá dodnes...“ (str. 134)
Marián Smondek
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Deň slovenskej poézie a prózy
vo Vyšných Lapšoch 2008

Eva Bendiková z Novej Belej

Dňa 10. júna sa v krajanskej klubovni vo Vyšných Lapšoch ozývala ľúbozvučná slovenčina hádam z každej strany.
Konala sa tam totiž tradičná recitačná súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy žiakov ZŠ a gymnázií, na ktorých sa
vyučuje slovenčina. Súťažiacich bol aj v tomto roku hojný
počet, veď sa ich tu zišlo viac než 30. Svojím pekným prednesom všetkých presvedčili, že na túto príležitosť sa svedomito
pripravovali. Na úvod pred publikum predstúpil generálny
tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, aby privítal všetkých
zhromaždených a zdôraznil, že sa teší z každoročnej účasti
na recitačnej súťaži, pretože nielenže si tu účastníci môžu

Patrícia Górová z Kacvína
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Anna Łojeková z Novej Belej

vypočuť prednes slovenskej poézie i prózy, ale oboznamujú sa aj s menami mnohých slovenských básnikov a spisovateľov. Medzi hosťami podujatia bola
o.i. predstaviteľka školskej správy z Nového Targu
Bożena Rabiaszová, podpredseda ÚV SSP Ján Špernoga, riaditeľka ZŠ v Kacvíne Anna Cisaková, učitelia slovenského jazyka a krajania z Vyšných Lápš,
Čiernej Hory, Krempách, Kacvína, či Novej Belej.
Po Ľ. Molitorisovi prebrala slovo Monika Majerčáková, ktorá sa s chuťou pustila do moderovania celého podujatia. Snažila sa povzbudiť recitátorov, ktorí už netrpezlivo čakali na svoje vystúpenie
a mnohí mali trošku trému. Zároveň všetkým predstavila porotu, ktorú tvorili: predseda poroty Ján
Špernoga, Aldona Zahorová a Lýdia Kováliková.
Ako prvá na scénu, mimo súťaže, vystúpila najmladšia recitátorka, päťročná Kinga Krišíková, ktorá sa však publika trošku preľakla, a preto sme jej
dali čas, aby spoločne s mamičkou nabrala odvahu
a so svojou krásnou básničkou – Mojej mame vystúpila o niečo neskôr.
Súťaž otvorili recitátori v prednese poézie v
mladšej skupine, do ktorej boli zaradení žiaci základných
škôl 1. – 3. ročníka. Hoci v jednotlivých súťažiacich skupinách bola prevaha dievčat, práve v tejto skupine sme mali
možnosť vypočuť si veľmi dobrý prednes Šimona Bargiela
zo ZŠ v Jurgove, porote sa zapáčil aj prednes Klaudie Surmovej zo ZŠ v Krempachoch. Vypočuli sme si však aj pekné
ukážky recitátorov zo ZŠ v Novej Belej. Tých, ktorí sa súťaže
zúčastnili s prednesom prózy, bolo o niečo menej, v tejto
kategórii súťažili žiaci z Novej Belej a zo ZŠ v Kacvíne
Nasledoval prednes poézie žiakov staršej skupiny, teda
žiakov základných škôl 4. ročníka až po súťažiacich z gymnázií. Predviedli sa nám recitátorky zo ZŠ v Jurgove, z Novej

Tomáš Petrášek z Krempách
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Najmladšia recitátorka
Kinga Krišíková

Šimon Bargiel z Jurgova

Terézia Petrášková z Krempách

Belej, z Krempách, ale aj Vyšných Lápš a Nedece. Porote sa
zapáčil prednes Terézie Petráškovej z Krempách.
Pokiaľ ide o gymnáziá, vypočuli sme si prednesy žiakov
z gymnázií v Białke Tatrzańskej, v Krempachoch a Nižných
Lapšoch. V tejto kategórii so svojím prednesom vystúpili aj
recitátorky zo strednej školy v Novom Targu.
Nasledoval prednes prózy žiakov zo staršej skupiny. Aj
v tomto prípade, s prózou vystúpilo o niečo menej recitátorov, resp. recitátoriek, a to nielen zo spišských základných
škôl, ale samozrejme aj zo spišských gymnázií.
Porota pozorne počúvala prednes každého účastníka a
ako nám neskôr prezradil Ján Špernoga, všímal si predovšetkým správnu výslovnosť pre slovenčinu typických mäkkých
spoluhlások, ako aj výslovnosť dĺžňov. Hodnotil sa aj výber
ukážky. Žiaci si volili takých autorov, ako napr. Mária Rázusová Martáková, Ľudmila Podjavorinská a predovšetkým
Milan Rúfus.
Konečné rozhodnutie poroty nebolo ľahké, pretože svojím prednesom zapôsobili viacerí, no zvíťaziť a umiestniť sa
na popredných miestach, mohli len niektorí žiaci. Porota
sa rozhodla pre kompromis a v staršej skupine v prednese
poézie udelila dve prvé miesta a v staršej skupine v prednese
prózy udelila dve tretie miesta.
Výsledky súťaže vyhlásil predseda poroty Ján Špernoga.
Zhodnotil veľmi dobrú úroveň súťaže, no kriticky poukázal
na nesprávnu výslovnosť najmä mäkkých spoluhlások u niektorých súťažiacich. Po odovzdaní cien a diplomov víťazom
a účastníkom opäť prehovoril gen. tajomník Spolku Ľudomír Molitoris, ktorý pochválil a povzbudil učiteľov slovenčiny v ich práci a priblížil nám pripravovaný detský tábor
v Levoči, ktorého sa určite zúčastnia aj niektorí z recitátorov. Na záver poprial všetkým veľa síl a energie do budúceho školského roku, ale hlavne veľa radosti a oddychu počas
blížiacich sa letných prázdnin. Po nich si žiaci opäť zasadnú
do školských lavíc a pevne veríme, že počas nasledujúceho
školského roku sa opäť budú pripravovať na recitačnú súťaž
na Spiši.
Lýdia Kováliková
Foto: Jacek Janiczko

Júlia Mošová preberá diplom

VÝSLEDKY:
MLADŠIA SKUPINA 1.3. tr. ZŠ
Poézia
1. Joanna Zagatová z Jurgova za prednes básne M. Rúfusa
Modlitba za rodičov
2. Júlia Mošová z Krempách za prednes básne Ferka Šelingera
Čo dokáže Lena s farbičkami
3. Júlia Kurnátová z Novej Belej za prednes básne Ľudmily
Podjavorinskej Na tanci
Próza
1. Monika Radecká z Kacvína za prednes prózy Petra Glocka
Potulky svetom Otca Nebeského a svätého Petra
2. Eva Bendyková z Novej Belej za prednes prózy Hany Zelinovej Meno pre bábiku
3. Marcela Hovaniecová z Novej Belej za prednes prózy od
Hany Zelinovej Prepotrebné zrkadlo
STARŠIA SKUPINA 4.6. tr. ZŠ a gymnazisti
Poézia
1. Klaudia Miškovičová z Gymnázia v Białke Tatrzańskej za
prednes básne od Jána Smreka Cirkus Afrika
1. Karolína Milaniaková z Nedece za prednes básne Eleny Čepčekovej Dovidenia škola
2. Patrícia Majerčáková z Novej Belej za prednes básne Eleny
Čepčekovej Mám štrnásť rokov
3. Katarína Braviaková z Novej Belej za prednes Márie Rázusovej-Martákovej Čin-čin
Próza
1. Patrícia Górová z Kacvína za prednes prózy Gregora Forína
Čo budeme robiť
2. Anna Lojeková z Novej Belej za prednes prózy Eleny Chmelovej Chlapec a vlk
3. Lukáš Zlahoda z Gymnázia v Białke Tatrzańskej za prednes
prózy od Rudolfa Jašíka Námestie sv. Alžbety
3. Izabela Długá z Gymnázia v Krempachoch za prednes prózy
od Eleny Chmelovej Kmotor Činčurinko ﬁškálom

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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„My muž a žena, jedno sme. Sme
oba rovnakými prameňmi života, ktoré
sa zbiehajú a tvoria studňu udržovania
sveta. Len spojení dávame pravý zmysel
a poslanie človeka,“ čítame z rukopisu
známej slovenskej spisovateľky Margity
Figuli, ktorá sa roky ukrývala aj za pseudonym Morena. Písala o láske – cite
pre umelcov vari najpríťažlivejšom.
Stvárnila ho v mnohých podobách –
ako láska krásna, šťastná, ale i nešťastná,
zraňujúca. Talentovaná spisovateľka vo
svojich dielach presvedčivo opisuje medziľudské vzťahy a citlivým pohľadom,
akého je schopná iba žena, sleduje zrod
lásky, jej peripetie a rôzne podoby.
Hrou osudu sa Margita Figuli narodila v tom istom dome vo Vyšnom
Kubíne ako slávny slovenský básnik
Pavol Országh Hviezdoslav. No keď sa
narodila, bol jej otec sklamaný, pretože
bola už treťou dcérou a on by bol radšej
privítal syna. Až po narodení štvrtého
dieťaťa – vytúženého syna, otec zmäkol
a zlepšili sa aj vzťahy so starými rodičmi, ktorí neboli nadšení vydajom dcéry a odmietli ju ﬁnančne podporovať.
Malá Margitka mala iba päť rokov, keď
otec narukoval na front prvej svetovej
vojny. Okolo domu, na poli bolo roboty, preto museli matke pomáhať aj staršie deti. Margitke pripadla úloha starať
sa o najmladšieho brata, a tak prežila
detstvo v rodnom dome obklopená
rodinou, ktorá vždy držala spolu. Najlepším svedectvom niekedy neradostného, ale predsa len šťastného detstva
je jej autobiograﬁcký román Mladosť,
ktorý napísala o mnoho rokov neskôr
a dočkal sa i ﬁlmového spracovania.
Po skončení ľudovej školy nastúpila
Margita Figuli do nižšej triedy gymnázia v Dolnom Kubíne a tam chodila aj
do meštianky. Už vtedy sa začala literárne prejavovať, písala básne a prvé
poviedky. Veľmi túžila stať sa maliarkou, ale rodina si nemohla dovoliť poslať ju študovať ďaleko z domu, preto
sa v roku 1924 zapísala na obchodnú
akadémiu v Banskej Bystrici. K výtvarnému umeniu mala stále blízko a
v roku 1936 jej v spolupráci s neskorším svetoznámym maliarom Kolomanom Sokolom vyšla v prílohe zborníka
Graﬁcké umění Holar bibliofília Uzlík
tepla, ktorú možno považovať za jej
prvotinu. Predtým publikovala drobné
práce vo viacerých časopisoch a kniž-
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ne jej vyšla roku 1937 zbierka noviel
Pokušenie, ktorých ústrednou témou je
opäť láska a medziľudské vzťahy.
Príbeh lásky a klasického trojuholníka dvoch mužov a ženy majstrovsky rozohrala v lyrizovanej próze Tri gaštanové
kone, ktorá patrí k najprekladanejším
slovenským knihám. Možno aj preto, že
je to na prvý pohľad rozprávkový príbeh, v ktorom víťazí láska. Navyše je na-

siahli februárové udalosti roku 1948
a noví páni jej zakazovali písať s odôvodnením, že nerozumie súčasnosti.
Chtiac-nechtiac mlčala až do roku
1956, keď jej vyšiel román Mladosť
a neskôr niekoľko kníh pre deti. Nezaprela v sebe ani talentovanú hudobníčku a koncom päťdesiatich rokov vytvorila libreto baletu na hudbu Šimona
Jurovského Rytierska balada.

Osudové príbehy lásky
Margita Figuli
(2. 10. 1909 – 27. 3. 1995)
spisovateľka, prekladateľka
písaný vznešeným štýlom a poetickým
jazykom, a preto mu právom patrí popredné miesto v slovenskej literatúre.
Po maturite odišla Margita Figuli
pracovať do Bratislavy. Bola nadaná
na jazyky a zamestnala sa ako sekretárka v Tatra banke. Popri práci sa venovala naďalej písaniu a študovala na
konzervatóriu hru na klavíri. Dostala
sa do umeleckej spoločnosti, kde veľa
získala, sledovala nové umelecké smery, utvrdzovala sa v správnosti svojich
predstáv a názorov. Stretávala sa so
skúsenými spisovateľmi a literárnymi
kritikmi. Medzi jej priateľov patrili aj
výtvarníci, okrem Kolomana Sokola
najmä manželia Alexyovci. Obdivovala
obrazy Benku, Fullu, Bazovského, Galandu, Želibského.
Roku 1940 napísala vojnovú novelu
Olovený vták, v ktorej otvorene vyjadrila
postoj k režimu slovenského štátu a vojne, za čo za ju prepustili zo zamestnania. Do skončenia vojny žila vo Vyšnom
Kubíne, kde sa jej narodil aj syn Borislav. Potom sa venovala už len literatúre.
Rok po vojne jej vyšiel veľký historický
román Babylon o zániku mocnej, bohatej a kultúrnej Chaldejskej ríše, ktorý je
dodnes aktuálny otázkou absolutizácie
moci. V povojnovej atmosfére sa pokúsila o povstalecký román Vlci v dolinách,
ktorý zostal nedokončený a boli z neho
publikované iba niektoré časti.
Do života citlivej spisovateľky, ktorá vnímavo sledovala dianie okolo seba
a otvorene sa k nemu vyjadrovala, za-
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Situácia na Slovensku sa v nastávajúcom období menila a v tvorbe spisovateľov začal prevládať socialistický realizmus. Margita Figuli trvala na svojich
zásadách a neustále sa vracala k priam
psychologickým úvahám o morálnych
hodnotách, usilovala sa poukázať na to,
aký je potrebný príklad dospelých pri
výchove nielen dobrých, ale i morálne
vyspelých ľudských bytostí. Túto tému
brilantne rozohrala v druhom životopisnom románe z mladosti Ariadnina niť.
Vrátila sa aj k legendám, ktoré sa tradovali v ich rodine a opísala ich v diele
Životopisné legendy, ktoré vydal jej dlhoročný priateľ básnik Theo H. Florin.
Sporadicky aj prekladala, predovšetkým
diela českých spisovateľov napríklad
F. Šrámka, K. Čapka, J. Horáka,
K. J. Erbena a pre rozhlas napísala hru o
Shelleyn Sen o živote.
Margita Figuli celý život niesla údery osudu so zdvihnutou hlavou a zostala
verná svojim zásadám. Jej knižný svet
je reálny, ale presvietený poéziou a ženskou lyrickosťou, no zároveň plný dramatickosti, keď rozohráva príbehy vášne
a lásky. A v tom je veľkosť, ale i krehkosť spisovateľky, ktorej dielo sa navždy
zapísalo do zlatého fondu slovenskej literatúry. Svoj literárne a ľudsky plodný
život dožila Margita Figuli v Bratislave,
kde ju na jar 1995 aj pochovali. Na cintoríne v Slávičom údolí nám jedinečnú
spisovateľku pripomína skromný hrob.
Jozef Leikert

sa stretol s predstaviteľmi Pomorského vojvodstva. V Jurate,
na polostrove Hel, pokračovali prezidentské páry v rezidencii
poľského prezidenta v neformálnych rozhovoroch.
Záujem prezidenta SR Ivana Gašparoviča o naše krajanské problémy je dlhodobá. Navštívil nás už dvakrát, pričom
raz sa zúčastnil osláv 50. výročia nášho Spolku v Krempachoch dňa 16. novembra 1997 ešte ako predseda
Národnej rady SR a druhýkrát, počas prvej návštevy
Poľska už vo funkcii hlavy štátu Slovenskej republiky
19. novembra 2004 navštívil obec Nová Belá. Bol to
pamätný deň, lebo vtedy sa Tatrami prehnala smršť
a lesy takmer v celých Tatrách boli zničené.
Nejedenkrát pri každej možnej príležitosti počúvame, že slovensko-poľské kontakty sú mimoriadne
intenzívne a na vysokej kvalitatívnej i kvantitatívnej
úrovni. Ich základom je záujem oboch strán na dobrej susedskej spolupráci, nielen medzi občanmi obidvoch štátov, ale aj medzi regiónmi, a to najmä po
vstupe obidvoch krajín do schengenskej zóny. Hovorí
sa veľa o hospodárskej spolupráci, cestovnom ruchu,
budovaní cezhraničnej infraštruktúry atď. Vo viacerých oblastiach nastal očividný pokrok, z čoho sa tešia Slováci žijúci v Poľsku, pretože za posledné roky
sa o problémoch slovenskej menšiny v Poľsku hovorí
málo. Isté problémy pretrvávajú a sú akoby stále príNa spoločnej fotograﬁi (zľava) gen. tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris,
predseda ÚV SSP Jozef Čongva, prezident SR Ivan Gašparovič, podpredseda tomné. Týka sa to nielen historických, ale aj bežných
ÚV SSP Dominik Surma a bývalý riaditel Národnej knižnice Michał Jagiełło otázok, ktoré je možné riešiť a nemali by vyvolávať
problémy.
Prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý spolu s manželkou
Na
niektoré takéto problémy, o. i. spojené napríklad
Silviou pricestoval v dňoch 6. – 9. júna 2008 na oﬁciálnu návs
pôsobením
slovenských zastupiteľských úradov v Poľsku
števu Poľskej republiky, sa dňa 6. júna t.r. stretol s krajanskou
a
otázkami
spojenými
s udalosťami v rokoch 1945 - 1947,
delegáciou, teda s predsedom ÚV SSP Jozefom Čongvom,
poukázala
krajanská
delegácia
a prezident Ivan Gašparovič
podpredsedom ÚV SSP Dominikom Surmom a generálnym
jej
prisľúbil,
že
sa
týmto
veciam
bude venovať pozornosť.
tajomníkom ÚV SSP Ľudomírom Molitorisom.
Na
záver
návštevy
generálny
tajomník Ľudomír MolitoStretnutie sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci vo Varris
odovzdal
prezidentovi
Poľskej
republiky Lechovi Kaczyšave, po slávnostnom obede, ktorý usporiadal na počesť slońskiemu
publikáciu
Jerzego
S.
Łątku:
Hrdina na naše časy.
venského prezidentského páru poľský prezident Lech KacPrezident
L.
Kaczyński
pri
tejto
príležitosti
poznamenal, že
zyńsky s manželkou.
si
váži
všetky
menšiny
žijúce
v
Poľsku
a
že
pred 17 rokmi,
Počas svojho pobytu v Poľsku sa prezident Ivan Gašparovič
keď
Čiernu
Horu
navštívil
vtedajší
premiér
SR dr. Ján Čarstretol s predsedom vlády PR Donaldom Tuskom, maršálkom
nogurský,
ho
istí
poľskí
nacionalisti
voviedli
do omylu.
Senátu PR Bogdanom Borusewiczom, maršálkom Sejmu PR
Ľudomír Molitoris
Bronisławom Komorovským a navštívil aj mesto Gdańsk, kde

Stretnutie prezidenta SR
Ivana Gašparoviča
s krajanskou delegáciou

Zasadnutie školskej komisie
O fakte, že pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí bola zriadená Komisia pre školstvo a vzdelávanie, sme
našich krajanov ešte neinformovali. Jej, v poradí štvrté, zasadnutie sa uskutočnilo 24. júna 2008 v Študijnom stredisku Ústavu jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania UK v Modre - Harmónii. Spolok Slovákov
v Poľsku na tomto rokovaní zastupoval generálny tajomník
SSP Ľudomír Molitoris. Program rokovania obsahoval o.
i. informácie o výsledkoch výberového konania a menách
učiteľov vysielaných do zahraničia, informácie o prijatých
žiadostiach o štipendiá vlády SR na štúdium na vysokých
školách, prezentáciu programu pripravovanej Stálej konferencie - Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí
2008, ktorá sa zameria na problematiku slovenského jazyka

v slovenskom zahraničí a otázky grantového systém ÚSŽZ
vo vzťahu k vzdelávaniu Slovákov žijúcich v zahraničí.
Na komisii zástupcovia viacerých krajanských organizácii poukazovali na potrebu zosúladenia doterajších dvojstranných bilaterálnych školských zmlúv s potrebami krajanských spoločenstiev v Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku,
Ukrajine a Poľsku, lebo súčasný stav je neprijateľný. Školské
zmluvy vo väčšine nezohľadňujú tieto potreby a zdá sa, že
ich dokonca ignorujú. Viacnásobne sme na tieto veci poukazovali počas predchádzajúcich rokovaní, žiaľ, doteraz
ostali bez povšimnutia. Vyvoláva to naše opodstatnené obavy o budúcnosť slovenského školstva v zahraničí. Svedči to
taktiež o tom, že absentuje spolupráca medzi Úradom pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom zahraničných vecí SR, čo nie je dobrým
príkladom starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Ľudomír Molitoris
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Budz, tajomníkom Jozef Jurgovian,
pokladníkom Jozef Grochola, hospodárskym pracovníkom Jozef Solus
a kronikárom Tadeáš Jurgovian. Revíznu komisiu tvorili: predseda Jozef
Trzop a členovia František Pavlík,
František Malec a Jozef Malec.
Dňa 30. apríla 1987 dostali požiarnici vytúžené auto UAZ 469B
od oddielu Vojenského rekreačného
zboru v Zakopanom.
11. októbra 1990 sa konalo zasadnutie výboru DPZ Repiská II,
na ktorom bol zvolený nový výbor
DPZ. Predsedom sa stal Jozef Jurgovian, veliteľom Ján Solus, prvým zástupcom veliteľa sa stal Tadeáš Baﬁa,
druhým zástupcom veliteľa Vojtech
Madeja, tajomníkom Andrej Jurgovian, pokladníkom Jozef Grochola,
kronikárom Tadeáš Jurgovian a hospodárskym pracovníkom František
Pavlík.
Zmeny vo výbore nastali o dva
roky neskôr. 8. júna 1992 bol na
mimoriadnej schôdzi dočasne zvo-

Mladí členovia DPZ Repiská II

HISTÓRIA DPZ REPISKÁ II
Doprovoľný požiarny zbor v Repiskách II Grocholovom - Vojtičkovom
Potoku má, ako sme sa dozvedeli, ďalekosiahlu históriu. Pri príležitosti osláv
25. výročia tohto požiarneho zboru,
ktorá sa uskutočnila 8. júna t.r., sme si
zaspomínali na jeho minulosť.

Ján Solus
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DPZ Repiská II vznikol 23. mája
1983, najskôr len ako pomocná sekcia
pri jednotke DPZ Repiská I. Jej veliteľom bol Ján Solus z Repísk - Grocholovho Potoka, ktorý túto novovzniknutú
jednotku cvičil. Tvorilo ju 11 dobrovoľníkov. Začiatky boli pomerne ťažké,
veď táto pomocná jednotka nevlastnila
potrebné náradie, disponovali však protipožiarnou nádržou s objemom 50 m3
vody.
Dňa 26. augusta 1984 repišskí požiarnici dostali požiarnicke náradie
- motopompu M-400 a ďalšie vybavenie. V auguste 1985 dostali ďalšiu motopompu M-800 z Białki Tatrzańskej.
V decembri 1985 bola namontovaná
poplašná siréna, takže vybavenie DPZ
sa podstatne zlepšilo.
Spoločná história oboch častí Repísk, teda Grocholovho i Vojtičkovho
Potoka sa začala odvíjať presne 10.
mája 1986, kedy vznikla samostatná
jednotka DPZ Repiská II, ktorá mala
v tom čase vo svojich radoch už 34 požiarnikov. V ten istý deň vznikol aj výbor pre DPZ Repiská II. Predsedom sa
stal Ing. Vojtech Jurgovian, veliteľom
a zástupcom predsedu sa stal Vojtech
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lený nový výbor. Predsedom zostal aj
naďalej Jozef Jurgovian, veliteľom sa
stal Jozef Grochola, zástupcom veliteľa
Vladislav Trzop, tajomníkom Vojtech
Jurgovian a pokladníkom Jozef Grochola. V tom istom roku výbor DPZ
Repiská II rezignoval z auta UAZ kvôli
vysokým nákladom na jeho opravu.
Dňa 18. októbra 1992 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie, na ktorom schválili
nový výbor. Predsedom sa stal Vojtech
Madeja, veliteľom Tadeáš Baﬁa, zástupcom veliteľa Ján Grochola, tajomníkom
Ján Solus, pokladníkom Ján Mazurek,
hospodárskym pracovníkom František
Solus a kronikárom Bronislav Malec.
Do revíznej komisie boli zvolení predseda Andrej Mazurek a členovia - Ján Pavlík a Ján Šiška. Dokumenty týkajúce sa
novozvoleného výboru boli zverejnené
dňa 22. januára 1993.
Požiarnici z DPZ Repiska II preukázali svoju zdatnosť 18. decembra
1993, kedy vypukol požiar u pána
Wiśniewského. Dokázali, že nevznikli
nadarmo a pri plnom nasadení sa im
požiar podarilo úspešne uhasiť.
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Dňa 5. mája 1998 dostali repišskí
požiarnici od gminného úradu motopompu značky Trocomat M. 8/8.
Po niekoľkých rokoch nastali opätovné zmeny vo výbore DPZ. Dňa
25. apríla 2000 zvolili nového predsedu DPZ Repiská II Františka Václava
a zvolený bol aj nový tajomník Andrej
Milan. 20. októbra 2002 bol opätovne
volený predseda, ktorým sa stal Stanislav Madeja. Od roku 2003 však z formálneho hľadiska predseda nevykonával
svoju funkciu, preto jeho funkciu plnil
jeho zástupca. Výbor DPZ v Repiskách
tvorili: predseda Ján Grochola, veliteľ
Bronislav Malec, zástupca veliteľa Krištof Budz, tajomník Andrej Milan, pokladník Ján Mazurek, hospodársky pracovník Vojtech Budz a kronikár Jozef
Malec. Revízna komisia mala nasledovné zloženie: predsedom sa stal Andrej
Kaniak a členovia boli Andrej Mazurek a Andrej Pavlík. 4. januára 2004 sa
uskutočnili nové voľby do výboru DPZ
Repiská II, ktoré však napriek všetkému
nezískali záverečnú podobu. Predsedom
sa stal Ján Solus, veliteľom Bronislav
Malec, zástupcom veliteľa sa stal Adam
Jurgovian, tajomníkom Andrej Milan,
pokladníkom Ján Mazurek, kronikárom
Jozef Malec, hospodárskym pracovníkom Vojtech Budz. Revíznu komisiu
tvoril Andrej Kania, Andrej Mazurek a
Andrej Pavlík.
Dňa 22. februára 2004 vznikla
mládežnícka čata, ktorú tvorili nielen
chlapci, ale aj dievčatá.
Dňa 9. júla 2004 DPZ Leśnica
– Groń darovala DPZ Repiská II tzv.
automobilový rozhlas typu FTL-2011.
Dňa 1. augusta 2004 mládežnícka čata
slávnostne zložila sľub chrániť obča-

nov pred požiarom, čo dokázala dňa
26. januára 2005, kedy zasahovali pri
požiari, ktorý vypukol v Repiskách Vojtičkovom Potoku v rodine Anny a
Andreja Dziadońovcov.
Čo sa týka viacerých zmien vo výbore, doposiaľ posledná z nich nastala
8. januára 2006. Zasadnutie výboru
rozhodlo o tom, že predsedom bude
Ján Solus, veliteľom Bronislav Malec,
zástupcom veliteľa Krištof Budz, tajomníčkou Cecília Solusová, pokladníkom Ján Mazurek, kronikárkou
Agáta Mazureková a hospodárskym
pracovníkom Martin Grochola. Revízna komisia bola zvolená v nasledujúcom zložení: Adam Jurgovian, Andrej
Pavlík, Dariusz Hyżny a Ján Mazurek.
Dňa 29. októbra 2006 DPZ z Čiernej Hory - Zahory daroval repišskému
DPZ automobil značky Żuk. Dňa 8.
decembra 2006 sa požiarnici rozlúčili s
automobilom Żuk typu GLM 8 a 21.
septembra 2007 zakúpili pílu na drevo
a o rok neskôr, 15. febrára 2008, kúpili
nový agregát. DPZ Repiská II v máji
t.r. oslavoval svoje veľkolepé jubileum,
uplynulo totiž presne 25 rokov od jej
vzniku.

Oslava 25. výročia
DPZ Repiská II
Dňa 8. júna 2008 v Repiskách
– Vojtičkovom Potoku sa uskutočnila
slávnosť požiarnikov. Občania spolu s
požiarnikmi a ich rodinami oslavovali
25 rokov existencie Dobrovoľného požiarneho zboru Repiská II. Slávnosť sa
začala o 11 hod. sv. omšou pri „bielej
izbe“ na ktorú bol pozvaný kurát Stanislav Łomnicki a miestny farár Lu-

Počas oﬁciálnej časti osláv 25. výročia

e-mail: zivot@tsp.org.pl

dwik Becker. V homílii si veriaci spolu
s členmi DPZ vypočuli, že dobrovoľná
práca pri požiarnom zbore je naozaj
ťažká a náročná. Možno to ani nie je
práca, ako skôr obetavosť. Veď požiarnici slúžia ľuďom svojou pomocou zadarmo a často ohrozujú vlastné životy,
za čo im patrí veľká vďaka. Slávnosti sa
zúčastnili požiarne jednotky z blízkeho, ale aj ďalšieho okolia, o.i. z Lapšanky, Čiernej Hory, Čiernej Hory- Zahory, Jurgova, Brzegov, Leśnice-Grońa,
Bukoviny Tatrzańskej a Białki Tatrzańskej. Medzi hosťami nechýbali ďalší
hostia, o. i. vojt gminy Bukovina Tatrzańska Silvester Pytel, zástupca veliteľa
Okresnej štátneho požiarného zboru
v Zakopanom Grzegorz Worwa, veliteľ DPZ v Białke Tatrzańskej Stanisław
Goryl, richtár obce Wojciech Madeja,
riaditeľka Základnej školy č. 2 v Repiskách Danuta Madejová, predstavitelia
spoločnosti lesného urbáru a spoločnosti vodárne.
Po ďakovnej omši nasledovali krátke prejavy zo strany niektorých účastníkov. Slova sa ujal vojt gminy S. Pytel
a vdp. Łomnicki. Pri príležitosti 25.
výročia existencie DPZ v Repiskách II
dostali striebornú medailu krajania Ján
Grochola a Andrej Kania, bronzovú
medailu dostal Krištof Baﬁa a vzorní
požiarnici Ján Mazurek a Dariusz Hyżny. Pochvalné listiny dostali: Miroslav
Baﬁa, Ján Mazurek, Krištof Mazurek,
Bronislav Malec, Ján Mazurek syn Andreja, Ján Solus, Krištof Baﬁa, Andrej
Milan, Daniel Hyżny, Martin Hyżny,
Jakub Mazurek, Dariusz Hyzny, Andrej Kania, Janusz Jurgovian, Helena
Pavlíková. Anna Jurgovianová, Sabina
Solusuvá a Cecília Baﬁová. Na záver
veliteľ zboru poďakoval všetkým hosťom za účasť na tejto peknej slávnosti a
pozval ich na slávnostný obed.
Povzbudivé je to, že medzi členmi
je veľa mladých ľudí a sú medzi nimi
dokonca aj dievčatá. Požiarny dorast
sa pripravuje na svoje vystúpenia náročnými požiarnickými cvičeniami,
aby v budúcnosti mohli čo najlepšie
slúžiť ľuďom v prípade, keď ich budú
potrebovať. Pri tejto príležitosti prajeme všetkým požiarnikom veľa pevného
zdravia a opatery patróna sv. Floriána.
Dorota Mošová

19

XV. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY

V Jablonke na Orave

Detský folklórny súbor Vienok zo Štefanova

S mesiacom jún sa spája už tradičné kultúrne podujatie zul Marián Baláž z GK SR v Krakove, vedúca zahraničného
- Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, ktoré Spolok Slo- odboru HZDS-ĽS Michalea Krivá, vojt gminy Jablonka Anvákov v Poľsku zorganizoval tento rok už po 15. krát. 15. toni Karlak, zástupcovia Ústredného výboru SSP a predsedojúna t.r. popoludní sa priaznivci slovenskej kultúry zišli na via miestnych skupín zo Spiša a Oravy, otvorila podujatie G.
ihrisku v Jablonke pri príležitosti XV. dní slovenskej kultúry Prilinská nasledujúcimi slovami: – Tak ako po minulé roky,
v Malopoľsku. Počasie síce neprialo, predsa len sa tu zišlo tak aj v tomto roku nadišiel slávnostný deň, v ktorom otvárame
mnoho krajanov, pretože toto
XV. dni slovenskej kultúry v Malokultúrne podujatie v Jablonke
poľsku tu, na Orave. Na tento deň
bolo spojené s oslavou 50. výsme netrpezlivo čakali a usilovne
ročia vzniku redakcie Život. Na
sme sa pripravovali, aby sme vás
divákov už čakala výstava, ktorú
dobre zabavili a rozveselili. Je to
pri tejto príležitosti pripravila
pre nás vzácny deň, vďaka ktoréredakcia Život, ktorá zachytávamu sa zbližujú nielen vystupujúce
la, ako sa tento krajanský časosúbory z Oravy, Spiša a Slovenska,
pis rozvíjal v priebehu uplynuale aj diváci. Ďakujeme za peknú
lého polstoročia.
spoluprácu s Oravským kultúrnym
V rámci programu sa ako
strediskom, ktoré je spoluorganizáprvá divákom predstavila dytorom tohto nášho podujatia. XV.
chovka z Podvlka, ktorá svojím
dni slovenskej kultúry spojené s
vystúpením zahájila XV. dni
významným výročím časopisu Žislovenskej kultúry v Jablonke.
vot. Pri tejto príležitosti by sme sa
Aj keď hudobníci mali vyše roka
mali zamyslieť nad tým, čo sa za
prestávku, nedali sa zahanbiť
tých 50 rokov, počas ktorých bolo
a zahrali niekoľko pekných slovydaných 600 čísel Života, udiavenských pesničiek. Podujatie
lo. Veľmi pekný názov má ten náš
FS Spiš z Novej Belej
otvoril predseda ÚV SSP Jozef
krajanský časopis – Život, a predsa
Čongva spolu s gen. tajomníkom ÚV SSP Ľudomírom Mo- všetci dobre vieme, ako to vyzerá v našom živote. Nájdeme v
litorisom, riaditeľom krajanského múzea Matice slovenskej ňom lepšie ale aj horšie chvíle. Koľko bolo starostí a problémov,
Stanislavom Bajaníkom a predsedníčkou OV SSP na Ora- aby náš krajanský časopis vôbec pretrval. Koľko redaktorov muve Genovévou Prilinskou. Po privítaní hostí, medzi ktorými selo vložiť do jeho vzniku mnoho síl, aby sa dnes mohli z neho
nechýbali: poslanec NR SR a podpredseda zahraničného tešiť. Ďakujem teda všetkým krajanom, čitateľom, dopisovateľom
výboru Jozef Rydlo s manželkou, poradca podpredsedu vlá- a spolupracovníkom Života, a želám im veľa tvorivých síl a úspedy SR Dušana Čaploviča pre krajanské záležitosti Ľubomír chov v nasledujúcich rokoch.
Šišák, riaditeľka 2. teritoriálneho odboru MZV SR a bývalá
Úvodné slová ešte len doznievali a už sa o pekný proggenerálna konzulka GKSR v Krakove Janka Burianová, kon- ram podujatia postaral detský FS Vienok zo Štefanova pod
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FS Kumoratky z Malej Lipnice a Podvlka

vedením Zuzany Čiernej, ktorý sa nám predstavil v niekoľkých vstupoch oravských piesní a tancov spojených s programom Plátenníci spod Žiblonky. Vienok zo Štefanova na
scéne vystriedal nám už veľmi dobre známy hosť Kurtulík
Band z Námestova – rodinná hudba pána Karola Kurtulíka,
otca šikovných a talentovaných detí, ktoré hrajú a spievajú

Ľudomír Molitoris a Aldona Zahorová odovzdávajú vazú
vedúcej divadielka Ondrejko Genovéve Prilinskej

jedna radosť. Všetky deti ovládajú po tri nástroje, pretože
hudbe sa venujú pod vedením rodičov odmalička. Ich repertoár je naozaj široký - od klasiky až po modernú írsku hudbu, o čom sa mohlo presvedčiť aj naše publikum. Opätovnú
zmenu žánra priniesli detské tanečné skupiny Daisy a Žabka
z Trstenej a Chrobáci z Nižnej. Všetky tri skupiny nám pred-

viedli zaujímavú kombináciu tancov vo viacerých
vstupoch, v ktorých sa striedali prvky hip-hopu
aj moderných disko tancov, ale tiež stepu. Skupiny nacvičuje Mirka Malatinková, dcéra vedúceho
folklórneho súboru Oravan Ľubomíra Jarolína.
Pomedzi moderné tance sa, akoby náhodou,
votrelo krajanské divadielko Ondrejko, ktoré si
pri príležitosti osláv 50. výročia založenia redakcie
Život pripravilo humoristickú scénku – Ako Jano
Život predával... Dúfajme len, že to takto nevyzerá v skutočnosti, lebo potom s tými našimi čitateľmi beda. Divadelný súbor Ondrejko vystriedal
najznámejší heligonkár z Oravy Serafín Ganobčík
z Oravského Veselého. Pochodil už vari všetky súťaže a pozbieral na nich veľa cien. Stále je plný energie a spolu
s manželkou Pavlou, vedúcou detského folklórneho súboru
Pilsko nám prichádzajú zaspievať tie svoje - veselovské.
Po veselovskom heligonkárovi sa na scéne s pásmom slovenských tancov a piesní predstavil FS Jedľovina. Je jedným z

Ľudová kapela Františka Harkabuza z Harkabuza

najstarších folklórnych súborov na Kysuciach. Vznikol v roku
1957 a pôsobí v Kysuckom Novom Meste. Jeho umeleckým
a organizačným vedúcim jej Pavol Kopták. Súbor má 53 členov. Hlavným programovým zameraním sú rodné Kysuce, v
repertoári však majú aj tance z viacerých regiónov Slovenska.
Do druhej polovice podujatia nás preniesol FS Orawianie z Veľkej Lipnice – Prívarovky, ktorý pôsobí pri ZŠ Emila
Kowalczyka v Prívarovke. Deti nám vo svojom vystúpení zatancovali a zaspievali viaceré oravské tance a spevy. Vystriedalo ich mladučké združenie Rota z Hornej Zubrice, ktoré
sa nám predstavilo so scénkou spojenou s oravskými zvykmi.
So svojim tradičným programom spišských piesní a tancov
sa predstavil FS Spiš z Novej Belej pod vedením Jozefa Majerčáka. Oravské a slovenské piesne obohatené košíkovým
tancom nám predviedol oravský FS Kumoratky z Malej Lipnice a Podvlka. Zlatým klincom programu bol FS Zelený
javor z Krempách pod vedením Márie Wnękovej. Vďaka ich
živému a dynamickému vystúpeniu sa v nepríjemnom počasí, ktoré nad Jablonkou prevládalo počas celého podujatia,
diváci aspoň trochu pookriali.
A keď zišiel zo scény posledný vystupujúci, spoza oblakov
sa vynorilo slniečko. Potešilo hlavne tých, ktorí už netrpezlivo
čakali na tanečnú zábavu, ktorou sa naše podujatie končilo.
Marián Smondek

FS Jedľovina z Kysúc

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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FOTO: F. PACIGA

V Krempachoch
Dni slovenskej kultúry na Spiši sa konali dňa 22. júna
t.r., tak ako zvyčajne v Krempachoch. V túto slnečnú nedeľu sa pod krempašským amﬁteátrom zišli krajania zo
Spiša, Oravy, ale aj z ďalekého okolia, aby obdivovali krásu
spišského ale aj oravského folklóru. Počas podujatia dostali
príležitosť v dobrej nálade spoločne si zaspievať aj niekoľko
známych slovenských ľudových piesní.
Celým programom nás sprevádzal Marián Smondek,
ktorý privítal účastníkov podujatia a všetkých čestných hostí, ktorí prijali pozvanie na XV. dni slovenskej kultúry. Počas
podujatia nás taktiež priebežne informoval o výstupoch jednotlivých folklórnych súborov.

Vagonár – Staré zvyky z Popradu
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Medzi čestnými hosťami
podujatia nechýbali: konzul SR
v Krakove Marián Baláž, starosta
obce Veľká Franková Ján Krempašský s manželkou, krempašský farár Ján Wróbel, podpredseda ÚV SSP Dominik Surma
s manželkou, predseda MS SSP
v Krakove Jerzy Bożyk spolu
s podpredsedníčkou Helenou
Rákosníkovou, historička a členka Spišského dejepisného spolku
PhDr. Milica Majeríková, richtár Krempách Valent Griguš
s manželkou, predseda SSP Ján
Molitoris s manželkou, predseda
OV SSP na Spiši Franišek Mlynarčík s manželkou, čestný predseda OV SSP na Spiši František
Kurnát s manželkou, predseda
MS SSP v Krempachoch Ján
Petrášek, poslanec okresnej rady

na Spiši

v Nowom Targu Miroslav Kaczmarczyk s manželkou, poslankyňa gminnej rady Anna Krištofeková a v hľadisku bolo
možné vzhliadnuť aj mnoho ďalších známych krajanských
tvárí.
Hlavné slovo v úvode
podujatia dostal generálny
tajomník ÚV SSP Ľudomír
Molitoris, ktorý všetkých
milo privítal a predstavil publiku knižnú publikáciu Vojna o Spiš, ktorú vlani vydal
Spolok Slovákov v Poľsku.
Autorkou publikácie, ktorá
mapuje historické udalosti na
pozadí česko-slovensko-poľských hraničných sporov, je
PhDr. Milica Majeríková.
Ľ. Molitoris
Po týchto úvodných slovách sa na scéne objavili členovia folklórneho súboru Vagonár – Staré zvyky z Popradu. Ničím však nezaostávali za
mladšími členmi súboru Vagonár z Popradu, ktorí vystúpili
hneď po svojich kolegoch. Tento folklórny súbor má už svoju dlhoročnú históriu. Súbor bol založený v roku 1972 ako
umelecké zoskupenie zamestnancov popradskej Vagónky.
Námety pre jednotlivé vystúpenia čerpá FS zo slovenských
regiónov, o. i. zo Zemplína, Šariša, Horehronia a Liptova.
Súbor však najväčší dôraz kladie na oblasť Spiša. So svojím
programom sa doteraz predstavil v mnohých štátoch, napr.
v Anglicku, Bulharsku, Španielsku, Francúzku, no poznajú ho aj v Česku či Turecku. Predstavuje čaro slovenského
folklóru po celom svete, za čo získal aj mnohé ocenenia.
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Ľudová kapela Petráškovcov

Mládežnícka dychovka z Kacvína

Jeho hlavným poslaním je uchovávanie pôvodných ľudových tradícií z rôznych regiónov Slovenska.
Na tohtoročných Dňoch slovenskej kultúry sa FS Vagonár z Popradu predstavil s pásmom spišských, zemplínskych
a šarišských tancov, ktoré boli navyše obohatené zvučnými
spišskými piesňami v podaní speváčok súboru.
Na scéne ich vystriedal domáci súbor Zelený javor, ktorý sa predviedol spišskými a slovenskými tancami. Za svoje
nádherné vystúpenia si všetky tri súbory si zo strany publika
vyslúžili veľký potlesk.
Počas podujatia sa nám predstavila aj ľudová kapela
Petráskovcov z Krempách, ktorá sa v priebehu podujatia objavila na javisku niekoľkokrát. Všetkým divákom sa veľmi
páčila, o čom svedčil obrovský potlesk, ktorý zožala.
O niečo neskôr prišila na rad dychovka z Krempách.
Spolu s ňou si krajania zaspievali pieseň Sto rokov, sto rokov,
nech žije, žije nám.... venovanú Jánom, a to nielen tým sediacim v hľadisku, či vystupujúcim na pódiu, ale jednoducho všetkých Jánom pri príležitosti ich menín.
Vystriedala ju nemenej dynamická mládežnícka dychovka z Kacvína, ktorej tóny sa niesli široko-ďaleko po celom
chotári. Pod taktovkou Stanisława Wojtaszka zahrala mnoho prekrásnych melódií. Podujatie svojím vystúpením obohatil aj oravský folklórny súbor Kumoratky z Podvlka a Malej Lipnice, ktorý už niekoľko rokov vedie krajanka Kristína
Gribáčová.

Program sa tiahol počas celého nedeľného popoludnia
vo veľmi dobrej nálade. Počas prestávky gen. tajomník
Ľ. Molitoris vystúpil na pódium, aby poďakovali vedúcemu
súboru Vagonár – Jánovi Profantovi a podaroval mu pamätnú vázu, ktorú dal Spolok vyhotoviť na Dni slovenskej kultúry.
Nebolo to však posledné ocenenie, na konci podujatia
totiž dostali ocenenie za záslužnú činnosť aj všetci vedúci
vystupujúcich folklórnych súborov, prípadne ich zástupcovia. Cenu prebrala o.i. Anna Gribačová za FS Kumoratky, či
Jacek Petrášek z ľudovej kapely Petráškovcov z Krempách.
Za aktívnu činnosť v prospech krajanského časopisu Život si svoje ocenenie z podujatia odniesol František Mlynarčík, predseda OV SSP na Spiši, a zároveň predseda MS SSP
v Čiernej Hore od Jurgova.
Čas ubehol ako voda a podujatie sa chýlilo ku svojmu
koncu. Gen. tajomník Spolku Ľ. Molitoris sa na záver rozlúčil
s hosťami a pozval všetkých účastníkov jubilejných XV. dní
slovenskej kultúry na budúcoročné oslavy SSP. Veríme, že sa
budú niesť v rovnako dobrej nálade, tak ako to bolo v tomto
roku. Nezostáva nám teda nič iné, iba si počkať na budúce
leto, kedy sa opäť všetci stretneme na tradičnom podujatí.
Text: Lýdia Kováliková

FOTO: F. PACIGA

Foto: Lýdia Kováliková, František Paciga

František Mlynarčík preberá svoje ocenenie

e-mail: zivot@tsp.org.pl

...v hľadisku
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Básne
Ivana Koleniča
v Krakove

Paweł Brandys recituje verše I. Koleniča

V podvečer 20. júna v Centre moderného umenia – Solvay si milovníci divadelného umenia mohli pozrieť premiéru
inscenácie Soprán dažďových kvapiek a minuloročnú inscenáciu Skladačka. Obidve inscenácie vznikli na motívy básní
slovenského básnika Ivana Koleniča a boli uvedené ako súčasť podujatia XV. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku.
Producentom inscenácií je Stanisław Grzybowski a režisérom Bartłomiej Piotrowski, ktorý sa podpísal aj pod ich
scenár. Patronát prevzal Spolok Slovákov v Poľsku.

V podaní členov krakovského divadelného súboru – On Oﬀ Teatr Psychodelii Absolutnej, sme
mali možnosť vypočuť si
útržky veršov tohto básnika. Rovnako silný umelecký zážitok prinieslo aj
netypické vizuálne zobrazenie niektorých fragmentov básní.
Predtým, ako sme mali
možnosť vzhliadnuť obidve inscenácie, divákom
sa prihovoril Bartłomiej
Piotrowski a privítal hostí
sediacich v obecenstve: o.
i. gen. tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, pracovníkov sekretariátu SSP v Poľsku a redakčný kolektív časopisu Život. Vyjadril im svoj obdiv za záslužnú prácu, ktorú vykonávajú pre menšinu Slovákov žijúcich v Poľsku.
Len ťažko možno opísať atmosféru, ktorá vládla v divadelnej sále. Počas prvej inscenácie Soprán dažďových
kvapiek sme si vypočuli prevažne ľúbostné verše, ktoré
zneli na pozadí zvukov pripomínajúcich padajúci dážď.
Prednes veršov v podaní Pawła Brandysa sa striedal s vizuálnym zobrazením každej básne na pozadí plátna, v podaní Katarzyny Grygelovej. Pred nami sa v týchto fragmentoch objavovala ženská silueta ako autorova múza
– symbol túžby. Po skončení prvej inscenácie nasledovala
krátka prestávka.
V druhej inscenácii Skladačka sa nám predstavil Marek
Wolny a Karolina Floreková. Opäť sme si vypočuli dojemné
ľúbostné verše taktiež dotvorené vizuálnym obrazom obohateným tanečnými prvkami.
Po inscenácii pred divákov predstúpil Ľ. Molitoris a pozval na pódium B. Piotrowského, ako aj hercov účinkujúcich
v inscenáciách, aby im osobne odovzdal do rúk malú pozornosť – niekoľko kníh vydaných SSP v Poľsku a režisérovi
B. Piotrowskému daroval vázu s logom XV. dní slovenskej
kultúry v Malopoľsku.
Ako mi neskôr Bartłomiej prezradil, jeho spolupráca so
Spolkom sa začala už pred piatimi rokmi, kedy sa po prvýkrát stretol s Ľudomírom Molitorisom na divadelnom
predstavení o živote Andyho Warhola. V ich spoločnom
rozhovore sa objavila myšlienka možnosti vzájomnej spolupráce s cieľom prezentovať slovenskú kultúru v Poľsku.
Nezostali však len pri slovách, ale ako vidieť, spolupráca sa
naďalej plodne rozvíja a prináša svoje výsledky.
Pre tých, ktorí by sami radi videli predstavenie Soprán
dažďových kvapiek a Skladačka v priebehu augusta budú
obidve inscenácie prezentované v rámci festivalu – Zakopianske divadelné leto 2008 a 3. októbra si ich budú môcť
pozrieť aj účastníci blížiaceho sa 54. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne na Slovensku.
Text: Lýdia Kováliková
Foto: Marián Smondek

Tanečná kreácia K. Florekovej
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Koniec kurzu slovenčiny
Všetko má svoj začiatok, ale aj svoj
koniec. Tak je tomu aj s kurzom slovenčiny, ktorý v Krakove každoročne
organizuje Spolok Slovákov v Poľsku.
Účastníci kurzu boli rozdelení do troch
skupín – dve skupiny boli otvorené pre
začiatočníkov a jednu skupinu tvorili
pokročilí. Kurz slovenčiny viedla Lýdia
Kováliková.
Skupina pokročilých navštevovala
lekcie slovenčiny už druhý rok. Počas
nich si účastníci prehlbovali nadobudnuté poznatky zo slovenskej gramatiky.
Naše stretnutia boli zamerané predovšetkým na diskusie na rôzne témy,
vďaka čomu si rozširovali a upevňovali
svoju slovnú zásobu. Na záver kurzu
sme sa rozhodli, že zotrváme v kontakte, dokonca sme si naplánovali priateľské stretnutie v septembri - výlet do
Dolného Kubína počas Oravského jarmoku a prehliadku Oravského zámku,
na čo sa všetci už teraz veľmi tešia.
Pokiaľ ide o dve skupiny začiatočníkov, účasť bola pomerne veľká. Začiatočníci sa oboznámili so základmi
slovenskej gramatiky a prebrali mnoho
zaujímavých tém. Často sme v našich
debatách spomínali krásu slovenských
hôr a rozvíjajúcu sa turistiku na Slovensku, účastníkov zaujímala tiež oblasť slovenskej hudobnej scény, chceli
spoznať mená najznámejších slovenských spisovateľov, umelcov a rôznych
významných osobností Slovenska. Čas
na všetky témy nám nezvýšil, no môžeme si ich dobrať v nasledujúcom roku,
ak budú mať o kurz aj naďalej záujem.
Okrem klasických lekcií bola
v programe kurzu aj ukážka slovenského ﬁlmu Noční jazdci, ktorý vznikol
v roku 1981 pod taktovkou slovenského režiséra Martina Hollého.
Posledná lekcia pre skupinu pokročilých sa uskutočnila 3. júna t.r.
S absolventmi kurzu sa prišiel porozprávať generálny tajomník ÚV SSP
Ľudomír Molitoris. Vďaka živej diskusii, ktorá sa rýchlo rozprúdila, zistil, že
v priebehu dvoch rokov sa úroveň ich
slovenčiny naozaj zlepšila. Porozprával
im o činnosti Spolku, načrtol plány do
budúcnosti a odpovedal na ich zvedavé

Kurzisti so zaslúženými certiﬁkátmi

otázky. Naše posledné stretnutie malo
však aj slávnostný charakter, pretože
kurzisti získali zaslúžené certiﬁkáty.
So skupinou začiatočníkov sme sa
naposledy stretli 11. júna. Taktiež boli
za svoju celoročnú účasť odmenení
certiﬁkátmi. Mnohí z nich plánujú
navštevovať kurz slovenského jazyka aj
v budúcom roku, no vtedy už budú zaradení do skupiny pokročilých.

Cez prázdniny si všetci na chvíľu
oddýchneme od štúdia slovenčiny a
domácich úloh, ale Spolok Slovákov
v Poľsku plánuje na budúci školský rok
opäť otvoriť kurz slovenského jazyka,
pretože práve prostredníctvom kurzu
môže propagovať slovenčinu a slovenskú kultúru širokej verejnosti. Čaká
nás teda ďalší začiatok!
Lýdia Kováliková

Posledná lekcia so skupinou začiatočníkov

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

K

onečne sme zaviazali leto.
Tí, čo stačili dobehnúť, tí, čo boli
nablízku, rýchlo, rýchlo povyskakovali na vlečku, začali súriť traktoristu, aby
už bol čím skôr na ceste. Ľudvo sa obzrel,
strýco Gašparovič odnášal do kríža posledný
snop. Mohli sme počkať aspoň chvíľu, ani sa
nepatrí tak rýchlo odbehnúť od ostatného
snopa. Mračno však nezastavíš.
Pred nami bežal Gustinko. V jednej ruke
mal čiapku, v druhej niesol topánky a bosými nohami rozvíril prach na ľavom okraji
cesty. Ľudvo síce spomalil, ale len natoľko,
aby mohol prehodiť rýchlosť. Gustinko vyhodil obe ruky do vzduchu, ale vtom ho už
zahalila kúrňava, čo sa zdvihla za nami.
– Mohli sme ho, – povedal som nahlas
a ženy prikývli.
– Ale sme nie, – ozval sa skupinár.
– Načo už o tom hovoriť?
Obzrel som sa, aby som uvidel Gustinka ešte raz, ako vyzerá, keď tak ozlomkrky
uteká. Akiste sa mi zazdalo, že sa ponáša na
niekoho veľmi známeho, na niekoho, pri
ktorom by ma takáto situácia možno vedela rozľútostiť. Frančiš... alebo strýco Tomašovič... Z rozprávky o Sodome a Gomore
zostala nám najslanšia chuť...
Mračno sa roztiahlo po celej oblohe, čakali sme, že začne každú chvíľu liať. Teraz.
Po tomto zahrmení...
Traktorista zastavil pri svätom Jánovi,
tam sme pozoskakovali. Ženy sa vo chvíli rozpŕchli. Bežali dolu ulicou, vietor im
rozhŕňal sukne. Teta Gajdošíčka sa predklonila, zaväzovala si plachietku s ďatelinkou pre zajace. Raz-dva bol vietor pri nej,
obrátil ju aj s plachietkou.
– Čo teraz? – opýtal sa skupinár, pozerajúc na mňa a na Šera, lebo sme zostali pod
lipou len my traja. Ľudvo sa otočil okolo
svätého Jána, tiež sa dal s traktorom za ženami.
– Poďme! – povedal Šero a zamieril poď
viechu.
Viecha vlastne u nás nie je. Viecha nie
je, ale víno dostaneš. Bolo by hlúpe, keby
si nedostal, keby si ho musel kupovať v obchode. Kde by si sa s chlapmi takto inakšie
stretol? Kde by si sa s nimi pozhováral?
Pivnica je stará, vchádza sa do nej práchnivými drevenými schodmi. Na povale,
ktorá je klenutá a všade na stenách na prst
hrubá pieseň, keď vezmeš do ruky peniaz a
pritlačíš, ostane prilepený. Sudy sú iba po
pravej strane, po ľavej strane sú porozostavované stoly. Šero si sadol hneď skraja.
– Aké máte víno? – opýtal sa. A nečakajúc na odpoveď, rozkazuje naliať.
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Vtedy u Mikuláša, v záhrade medzi
dvoma kostolmi... Najprv sme sa prechádzali povedľa potoka a čakali, kedy zmizne
esenbák, ani na chvíľu nespúšťajúci z nás
oči. Organistov dvor. Organistova pivnica. Ale víno bolo dobré. Keď vädnú vlčie
maky, mávajú celkom takú farbu a možno
celkom takú chuť. Horkú. S Helenou.
– Už sme teda hotoví?
– Už.
– Kedy začneme zvážať?
– Začneme.
Teraz vošiel Gustinko. Sadol si na

VINCENT ŠIKULA

LETO
schody a začal si obúvať topánky. Košeľu
mal špinavú, vlasy spotené a na čele mu
zostali odtlačky prstov. Ešte stále zhlboka
vydychoval a raz alebo dva razy hodil k
nám krátky pohľad, pri ktorom sme akosi
stíchli.
– Aké máte víno? – opýtal sa aj on. Išiel
k nám, ale si neprisadol, iba sa oprel o najbližší sud.
– Ak máte bylinkové, tak mi z neho doneste. Ak máte inakšie, tak mi doneste z
toho. A prineste mi aj trochu soli. – Vytiahol tabak a skrúcal si cigaretu.
– O čom ste? – opýtal sa nezúčastnene.
– Tak len.
– O mlatbe sme hovorili, – spomenul
si Šero.
Gustinko vzal hrudku soli, pustil ju do
pohára, čakal, kým sa rozpustí. Aj teraz sa
podobal Tomašovičovi. Mal také maličké
očká, stále ich mal trocha privreté špinavými čiernymi mihalnicami. V prešedivených vlasoch, za ušami i na ústach a za
ružovou ufúľanou košeľou, všade mal nasadaný prach.
– Sadni si! – ponúkol ho skupinár a
ukázal na voľnú stoličku.
Gustinko si nesadol. Vzal pohár, priložil
k ústam a na dvakrát ho vyprázdnil. Viechárka, ktorá postávala pri nás, ani čo by
sledovala každý pohyb, vzala pohár, niesla
ho na druhý koniec pivnice.
– Ešte raz? – opýtala sa.
– Ešte. – A potom k nám: – Tak sa teda
pekne rozdeľte!
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Pozreli sme na Gustinka, Šero sa zasmial.
– S čím sa máme rozdeliť? – opýtal sa
skupinár. Gustinko vzal pohár, znova doň
nasypal soli.
– Rozdeľte sa!
– Najprv by si nám musel voľačo dať.
– Ty rozprávaš ako nejaký... oné...
Zahodil ohorok cigarety, nervózne začal zhľadúvať vo vreckách nohavíc, akoby
chcel pre nás naozaj voľačo vyloviť. Odrazu
sa obrátil ku mne:
– Ty máš doma písací stroj? – opýtal sa.
– Prečo?
Šero sa len smial, skupinár sa tváril urazene, viechárka sledovala rozhovor.
– Potreboval by som, – odpovedal Gustinko na moju otázku.
– Ty sa, Gusto, tuším na nás hneváš. Čo
sme ti? – zase sa zamiešal skupinár do reči.
– Nič ste mi.
– Nič sme ti, tak teda čo chceš?
– Mne ste nič. Mojej žene ste. Však viete, čo ste jej. – Pohár bol už prázdny, zostalo v ňom iba trochu usadenej soli. Teraz už
len sliny... A akosi ťažko... ich preglgol.
Vzal čiapku a bez slova odišiel.
Ako dlho som býval vtedy hore. Človek by si myslel, že potrebuje ktoviekoľko
spánku, a ono sa dá niekedy bez spánku
vydržať deň, dva, tri, štyri... Býval som u
starej Gálky a vždycky sa u mňa celé noci
svietilo. Niekedy sa stará pre nič za nič nahnevala a pre nič za nič mi vykrútila poistku, hoci som jej za elektriku už vopred
zaplatil. Vtedy som si ľahol a do samého
rána som sa prehadzoval v posteli. Ráno
som bol ešte unavenejší než večer.
– Nebol tu poštár? – pýtal som sa starej
vždy, keď som ju stretol.
– Nebol.
– Ani ma nik nehľadal?
– Nehľadal.
Na druhý deň pršalo. Nebo bolo šedivé
a na ceste i v jarčeku, čo sa tiahol pod oknom, cez celý deň čľapotala voda. Potrubie
bolo zanesené a okolo obeda bolo už pred
domom hotové jazero. Voda sa prelievala
do dvora a na druhú stranu cesty.
Gustinko šiel povedľa uhoľných skladov, no sotva uzrel predsedu, krížom cez
vodu sa rozbehol za ním.
– Počuj, Vincko!
– Povedzte to friško! – Bolo už pred
obedom, mohlo byť pol dvanástej alebo tri
štvrte na dvanásť.
– Tak ti to poviem, ako len budem najrýchlejšie vedieť.
– Pozrite! Už od samého rána moknem,
– posťažoval sa predseda a vyhrnul si golier.

Obzrel sa, či náhodou po ceste niekto nejde, nešiel a až vtedy si, uvedomil, že sa už
reč zahovoriť nedá.
– Všetci mokneme, – zavzdychol Gustinko. – Keď prší, mokneme všetci. Myslíš, že nie? Nikomu len tak ľahko odnikiaľ
nekynie. – Potriasol rukávom kabáta, ani
čo by chcel z neho voľačo vytriasť, potom
si rukou zašiel do vlasov, boli do jedného
mokré, zhrnul si pramienky vody na čelo,
takže mu potom stekali dolu, dolu za golier. – Myslíš, že mi odniekiaľ kynie? Odnikiaľ mi nekynie.
– Čo vlastne? – nevrlo ho prerušil predseda.
– Čo vlastne?! Však vieš, čo vlastne.
– Prečo všetci len za mnou?
– Si predseda, nie? – Gustinko začal
rozprávať príbeh, ktorý už predseda aspoň
dvadsaťkrát počul.
Chvíľami odbočoval od hlavnej myšlienky, zanadával si na toho i na toho funkcionára, no nakoniec sa vždy vrátil k veci.
– Je toto, Vincko, nejaké jednanie?
Podľa mňa nie je toto nijaké jednanie. Jednoducho ju domrzačia, a potom sa na ňu
jednoducho vykašlú. Že má vraj už veľké
deti. Šikovní! Keď má človek veľké deti,
môže ho hocijaký lapajisko pre nič za nič
ožobračiť? Vyletel z uličky a rovno do nej.
Však sme si to hádam nevymysleli.
– Oškera, mne dajte s tým svätý pokoj!
– Nó.
– Úradníci nezahlásili úraz a za to ja nemôžem.
– A kto za to môže?
– Kto za to môže?! Veď vám hovorím kto.
– Keď vy ste, Vincko, velice šikovní.
Toto zamachľujeme takto, toto zase takto,
tuto odnesiem demižón, tohto zase zavolám na oldomáš. Velice ste len všetci šikovní. Šoférovi sa nestane nič a žena môže do
smrti vylihovať v posteli...
-Ja nemôžem, Oškera, za nič. Mňa už
s tým, Oškera, ani viacej neotravujte. Ja si
to ani neprajem, aby ste ma vy takto každú
chvíľu zastavovali.
– Jéjda! A to si ty taký veľký pán? To
som ja nevedel, že si ty takýto pán. Odkedy? Ja ťa oslovím, že Vincko, a ty sa ideš
predo mnou nafukovať ako mech. Ty Vinco! Ty Vinco jeden!
– Nehľadal ma nikto?
– Nehľadal vás nik.
– A poštár?
– Priniesol vám iba noviny.
Čím viacej na mňa Helenka zabúdala,
tým som na ňu častejšie myslel. Prichádzal
mi na um každý detail, každá kratučká
chvíľa, ktorú som strávil s ňou. Túlavali

sme sa po uliciach a uličkách, pochodili
sme všetky ulice v okolí mestečka... Alebo
vtedy na Dubníku. Vybehli sme z vody a
obehli sme takmer celé jazero. Mysleli sme
si, že sme od všetkých ktovieako ďaleko, a
ani nám neprišlo na um, že by mohli mať
decká so sebou ďalekohľad. Zastavili sme sa
v Starej Turej, večerali sme vyprážaný karﬁol. Keď sme karﬁol prekrojili, našli sme
v ňom plno šedivých škvrniek, o ktorých
sme si mohli myslieť, že je to pleseň. Zjedli
sme ho. O pol hodiny nám obom bolo zle.
Bol tam taký špinavý potok, nad potokom
bol drevený most...
– Nehľadal ma nikto?
– Nehľadal vás nik.
Pršalo až do samého večera.
Ráno bolo bez jediného mráčika. Miestny rozhlas vyhrával tú istú pesničku, ktorú
vyhrával vtedy, keď som prišiel do dediny
prvý raz. Kráčal som zeleným tunelom, vytvoreným z husto vysadených agátov, predo
mnou kráčal katolícky farár s blinkerom a
s udicou. Dobré ráno! Dajbože! Odvtedy
každý deň a každý deň, každý deň napratané vlaky, každý deň napratané autobusy.
Výletníci, výletníci, výletníci... ani si len
nevšimli, čo to bolo za dedinu, cez ktorú
sa prehnali, ani si len nevšimli starca, ťahajúceho do kopca drevený vozík s ďatelinou
– lucerkou. Deti by boli bývali s vozíkom
už dávno pri kostole, a starec bol ešte stále
iba v polovici cesty. Každých desať metrov
musel zastať, každých desať metrov musel
odpočívať.
– Nemáte mlieko?
– Nemáme.
– A kravy máte?
– Takéto. Hádam aj tuberové... – Starec mohol mať sedemdesiat, aj viac mohol
mať. Hlava sa mu triasla; keď rozprával,
všelijakými spôsobmi vykrivoval ústa, s námahou stvárňoval slová.
– Voľakedy sme nosili z hôr... alebo aj na
ceste... aj na chodníku som ju napásol. Išiel
som s paličkou a aj po takomto chodníku
som s ňou prešiel. Krave ak nedáš, môžeš
ju ťahať, koľko chceš... Chopil sa vozíka,
trochu sa zaprel, ale už po štyroch krokoch
sa znova zastavil. – Viete, ja som nebol
ktovieaký sedliak, ani vinohradník som
ktovieaký nebol. Žena mi umrela... zostali
mi dvaja synovia... toho najmladšieho... o
ktorom hovoria, že je múdrejší, takto by
som chytil... takto by som ho zodvihol...
a najradšej by som ho takto potriasol...
Zbohom! – Znova sa zaprel a potom zastal
až na samom vrchu kopca, ktorý ani ktovieakým kopcom nebol, ak si šiel smerom
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dolu, alebo ak si šiel do kopca naprázdno,
vôbec si si stúpanie nemusel všimnúť.
V dedine bolo rušno, miestny rozhlas
vyhrával do omrzenia otravnú odrhovačku,
my sme šli obracať navlhnuté snopy.
Keď sme sa vracali do dediny, stretli sme
Gustinka, ktorý vyšiel z lesa s plným košíkom dubákov.
– Kde ste, v Okopanom?
– V Okopanom. Zajtra pôjdem, predám
a utŕžim za ne toľko, koľko by som v družstve nezarobil ani za štyri dni. Čo ja mám s
družstvom? Ako oni ku mne, tak ja k nim.
– Zasmial sa. Prehodil si košík z jednej ruky
do druhej a odbočil na chodník.
Zelenkavá voda jazierka bola dosť studená. Deti hádzali do vody kamene, vyháňali husi, ktoré im vbehli do jazierka práve
vtedy, keď ich už mienili zahnať domov.
Kameň za kameňom, kameň za kameňom
dopadal okolo zjašeného kŕdľa, veslujúceho na náprotivnú stranu. Z hustej jelšiny
vystupovali sivasté tiene.
Dvaja chlapci skočili do vody, plávali za
mnou.
Husi čoskoro zmenili smer.
Barborko, Barborko, otevři okno...
Tá istá pesnička z dediny.
Deti odišli. Aj dvaja chlapci, čo plávali
za mnou, sa vrátili na breh. Plával som sem
i tam, voda sa mi už studená nezdala, ba
doslova som na ňu zabudol. Obracal som
sa z boka na bok a myslel som na Helenku a na chlapcov. A na ten posledný snop,
ktorý odniesol do kríža strýco Gašparovič.
Gustinko bežal pred nami a Ľudvo iba prehodil rýchlosť. Ani tuším nepršalo. Začalo
pršať až neskoro v noci. Helenka mi rozprávala, ako šla vtedy s tým vojakom od
modrých na Zochovku. V mestečku pršalo a na Zochovke padal sneh. To muselo
byť na jar alebo na jeseň. Vždy sa k tomu
vracala, a podrobnosti okolo príbehu nepovedala ani raz. Nikdy som toho vojaka
nevidel a vždy, keď ho spomenula, musel
som naňho celý večer myslieť...
Neďaleko mňa voľačo pleslo. Ryba.
Hádam sa vyhodila nad hladinu alebo iba
udrela chvostom. Teraz znova. Možno ani
ryba nie... Kameň. Začal som plávať k šatám, kameňov padalo viac a viac. Vyšiel
som na breh, schmatol som šaty, rozbehol
som sa k dedine. Kamene padali do jelšiny
a na chodník.
Obliekol som sa na ceste, keď som už
zahýbal do dediny. Opitý chlap tlačil pred
sebou bicykel. Decká viezli na vozíku vrece
obilia.
Miesto príbehu, Bratislava 1995
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PO STOPÁCH MINULOSTI

Martin Garek

SLOVENSKO-POĽSKÉ VZŤAHY
V ROKU 1938–1939 (1)
Slovensko-poľské respektíve česko-slovensko-poľské vzťahy, sa v medzivojnovom
období vyvíjali značne problematicky.1
Boli poznačené vzájomnou nedôverou,
zápasom o hegemóniu v strednej Európe a rozdielnou zahraničnou politikou.
Do vzájomných vzťahov nepriaznivo zasiahla aj otázka teritoriálnej príslušnosti
Tešínska, pripravovaný plebiscit na Orave a Spiši a rozhodnutie Rady desiatich
o rozdelení sporných území. Kým Česi
boli spokojní so získaním Tešínska na
základe hospodárskych záujmov, Slováci
prišli o slovenské dediny na Orave a Spiši.
Poliaci taktiež chápali rozhodnutie zo Spa
ako českú perfídnosť. Počas celého trvania
prvej republiky nedošlo medzi obidvoma susedmi k zblíženiu, napriek snahám
z obidvoch strán. Vzťahy medzi obidvoma
susednými štátmi sa vyostrili v roku 1932,
keď sa stal ministrom zahraničných vecí
Poľskej republiky Józef Beck. Beck zastával radikálnejší antifrancúzsky a antičeskoslovenský postoj, než ktorýkoľvek jeho
predchodca.2 Kým v dvadsiatich rokoch
1
K otázke slovensko-poľských vzťahov v sledovanom
období mimo iných: BYSTRICKÝ, Valerián, DEÁK,
Ladislav: Od Mníchova k rozbitiu Česko-Slovenska. In:
Slovensko v Československu (1918-1939). Bratislava:
Veda 2004, s. 199-239. Mníchovská dohoda cesta k destrukci demokrace v Evropě. Ed.: Jan Němeček. Praha:
Karolínum, 2004. ČARNOGURSKÝ, Pavol: 6. október 1938. Bratislava: Veda, 1993. BIELOVODSKÝ,
Andrej: Severné hranice Slovenska. Bratislava, 1946.
KAMIŃSKI, Marek K.- ZACHARIAS, Michał J.:
Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939.
Warszawa, 1987. CZAJKA, Wojciech: Politické aspekty v poľsko-slovenských vzťahoch v rokoch 1927-1938.
In: Historický časopis 35, 1987, č. 2, s. 229-255.
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a diplomatických aktivitách medzi rokmi 1918-1947.
In: Terra Scepusiensis. Levoča-Wrocław, 2003, s. 853873. ORLOF, Ewa: Dyplomacja Polska wobec sprawy
słowackiej w latach 1938-1939. Kraków: 1980. KUPIECKI, Robert: Polityka zagraniczna Polski 19181994. Warszawa: 1995. ŽUDEL, Juraj: Utváranie
hraníc Slovenska. In: Slovenská archivistika, XXX, č.
2, 1995. s. 222-234. KLIMKO, Jozef: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Bratislava: Obzor, 1980. D ĘBI CKI , Roma n : Fo re i gn po l i cy
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bola snaha o spoločnú spoluprácu najmä
na strane Poľska v úsilí o posilnenie svojho postavenia voči sovietskemu Rusku,
v tridsiatich rokoch bola iniciatíva o zmierenie na strane Československej republiky,
ktorá hľadala v Poľsku spojenca proti rastúcemu nemeckému expanzionizmu.
V roku 1938 spolu s požiadavkami sudetských Nemcov o autonómiu vystúpili
so svojimi predstavami aj obyvatelia Podkarpatskej Rusi a samozrejme aj Slováci.
V rámci slovenského politického spektra
najvýraznejšie pozície autonomizmu zaujala Hlinkova slovenská ľudová strana. Po
anexii Rakúska v marci 1938 sa dostalo na
rad Československo. Poľsko, informované
Hitlerom o jeho plánoch s Republikou,
zaktivizovalo svoju zahraničnú politiku
v strednej Európe a zvlášť voči Československu.3 Svoju pozornosť upriamilo na
viacero aspektov: na jednej strane podporovalo autonomistické hnutia na Slovensku
a na druhej strane intenzívne spolupracovalo s Maďarskom. Vtedajšia poľská diplomacia mala jeden stále aktuálny cieľ: snahu
dostať sa do susedstva s Maďarskom, tzv.
„spoločnou poľsko-maďarskou hranicou.“
Pokiaľ išlo o Slovensko, uvažovalo sa o jeho zlúčení s Poľskom, alebo o vytvorení
„nárazníkového“ štátu s bližšie neurčeným
stupňom samostatnosti, s výhradami istej
kontroly buď len poľskej, alebo spoločnej poľsko-maďarskej.4 O postoji Poľska
k slovenským autonomistom výrečne vypovedajú aj okolnosti pri príležitosti dvadsiateho výročia podpísania Pittsburskej
dohody. Viac než stočlenná delegácia slovenských organizácii zo Spojených štátov
s originálom Pittsburskej dohody priletela
26. mája 1938 do Gdyne. Vítali ju dve
delegácie. Oﬁciálnu viedol československý
vyslanec vo Varšave Dr. Juraj Slávik, neoﬁciálnu tvorili členovia HSĽS vedení Budayom a Sidorom. Neoﬁciálnej delegácii sa
z poľskej strany venovala väčšia pozornosť
1919-1938. In: Historický časopis 20, 1972, č. 3, s.
374.
3
DEÁK, Ladislav: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1938-1939. Bratislava:
Veda, 1991, s. 115-135.
4
BATOWSKI, Henryk: Z poľsko-slovenských vzťahov
v období rokov 1931-1939. In: Historické štúdie, XV,
1970, s. 230-231.
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a sympatie než oﬁciálnym československým
zástupcom. Poliaci dokonca v prítomnosti
Dr. Slávika hovorili o Československu ako
o ﬁkcii.5
Septembra udalosti v roku 1938 priniesli na scénu spolu s otázkou sudetských
Nemcov aj nové územné požiadavky zo
strany Poľska. Tieto boli sprvoti prezentované voči Tešínsku so snahou odčiniť jeho
odstúpenie z roku 1920.6 Voči územiu
Slovenska nemalo Poľsko pred Mníchovom žiadne oﬁciálne požiadavky, keďže
Beck rátal s autonómiou Slovenska v rámci Maďarska a nechcel oslabiť polonoﬁlské
krídlo v ľudovej strane. Ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave prijalo názor, že
Československo je odsúdené na zánik a tam
sa skoncentruje úder Nemecka. Mysleli si,
že pri tejto príležitosti možno získať nielen
Tešínsko, ale aj posilniť baltické pozície,
vplyv v Maďarsku, Rumunsku a zvlášť na
Slovensku.7 Poliaci so vzrastajúcim záujmom pozorovali udalosti v česko-nemeckom pohraničí a pripravovali sa na vyjadrenie svojho stanoviska. V tomto období
ochotu podporiť ČSR prejavil len ZSSR.
Dr. Juraj Slávik už 17. septembra 1938
telegrafoval do Prahy o postoji Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky
k sudetskej otázke. Poľský viceminister
zahraničných vecí Mirosław Arciszewski
sa vyjadril v rozhovore s rumunským veľvyslancom, „že Poľsko ostane v eventuálnom
konﬂikte pre začiatok neutrálne. Ďalší vývoj
záleží na chovaní Ruska a na našej vojenskej
zdatnosti. Poľsko by nemohlo súhlasiť s ruským narušením svojej hranice, ale nemohlo
by trpieť, aby nemecké ašpirácie prekročili
Sudety.“8 Varšava sa vyjadrila, že pre svoju
5
ČELOVSKÝ, Bořivoj: Mníchovská dohoda 1938.
Ostrava: Tilia, 1999, s. 188. DEÁK, Ladislav: Hra o
Slovensko. s. 132-133. ORLOF, Ewa: Kwestia słowacka w roku 1938 i stosunek do niej polskiego MSZ. Rok
1938: Aneksja Austrii i Monachium. Prace historyczne, zeszyt 83, Studia polono-danubiana et balcanica
II, Kraków, 1987, s. 88.
6
ČELOVSKÝ, Bořivoj: ref. 5, s. 349-351.
7
PUŁASKI, Michal: Konferencja w Monachium a Polska. In: Rok 1938: Aneksja Austrii i Monachium. Prace historyczne, zeszyt 83, Studia polono-danubiana et
balcanica II, Kraków, 1987, s. 59.
8
Dokumenty československé zahraniční politiky. Československá zahraničná politika v roce 1938.Svazek II.
(1.červenec – 5.říjen 1938). Praha: Karolínum, 2001,
dokument č. 615, s. 311.

menšinu v Československu žiada rovnaké
práva a postavenie, ako dostanú ostatné
menšiny. Poľský vyslanec v Prahe, Kazimierz Papeé odovzdal dňa 21. septembra
1938 nótu poľskej vlády Československu,
v ktorej žiadali „pre poľskú menšinu v Československu okamžité rozhodnutie analogické včerajšej československej odpovedi, jednajúcej o nemeckej menšine“.9 Na túto nótu
zareagovalo ZSSR svojou nótou Poľsku,
v ktorej minister zahraničných veci ZSSR
Litvinov oznámil, že ak Poľsko prekročí
československé hranice, Sovietsky zväz
vypovie zmluvu o neútočení. Poľska vláda
zareagovala oznámením, že nemá v úmysle napadnúť Československo.10
Septembrové udalosti vyvolávali medzi koaličnými predstaviteľmi Československej republiky určitú neistotu. Podobná bezradnosť sa prejavovala aj medzi
vedúcimi predstaviteľmi HSĽS, ktorí sa
obávali maďarského revizionizmu. V tomto ovzduší, predstavitelia HSĽS súhlasili
s deklaráciou strany o únii Slovenska
s Poľskom v prípade vojenského konﬂiktu
s Nemeckom a rozpadu republiky. Deklaráciu odovzdali Jozef Tiso a Karol Sidor
poľskému vyslancovi v Prahe Kazimierzovi
Papeému dňa 28. septembra 1938.11 Táto
deklarácia sa vzhľadom na zavedenie blokády Poľska voči Československu do Varšavy dostala až 30. septembra, teda v čase
keď už mníchovská konferencia rozhodla
o osude Československa.12 Situácia sa vyvinula iným smerom.
Zvolanie konferencie štyroch mocností do Mníchova sa stretlo s nevôľou
Varšavy. Beckovi prekážalo, že sa rokovaní
nezúčastní aj Poľsko a tým pádom stratí
možnosť presadzovať svoju koncepciu vývoja ČSR. Poľsko svoje požiadavky na Tešínsko začalo presadzovať už v čase konania mníchovskej konferencie.13 Maďarské
a poľské nároky boli zahrnuté i do samotnej Mníchovskej dohody, ktorá v dodatkoch určovalo Československu povinnosť,
aby do troch mesiacov vyriešilo cestou
dohody problém poľských a maďarských
9
Dokumenty československé zahraniční politiky. ref. 8,
dok. č. 670, s. 363.
10
Slovák 25. 9. 1938
11
ČARNOGURSKÝ, Pavol: Deklarácia o únii Slovenska s Poľskom z 28. septembra 1938. In: Historický
časopis 16, 1968, č. 3, s. 415.
12
DEÁK, Ladislav: ref. 3, s. 147.
13
30. septembra krátko pred polnocou, odovzdal
poľský vyslanec Kazimierz Papeé pražskej vláde nótu
s ultimátom požadujúcim odstúpenie Tešínská do
1. októbra 12:00. Praha toto ultimátum prijala a 2.
októbra začala okupácia Tešínská. ČELOVSKÝ, Bořivoj: ref. 5, s. 380.

menšín.14 Úradná správa ministerstva
vnútra o výsledku konferencie prišla do
Bratislavy 30. septembra 1938 o štvrtej
hodine ráno. Ministerstvo upozorňovalo,
že dohoda z Mníchova „sa netýka Slovenska a neboli reči o odstúpení nášho územia
Poľsku a Maďarsku“.15 Táto informácia sa
ukázala nepravdivou.
Poľská republika nebola spokojná
s rozhodnutím Mníchova, lebo Slovensko
a Podkarpatská Rus - hlavný spojovací
článok, cez ktorý si poľská politika chcela preraziť cestu do Podunajska, zostávali
súčasťou Republiky. Poľská politika bola
nútená modiﬁkovať svoje predchádzajúce
plány na existenciu autonómneho Slovenska v rámci Maďarska a začala presadzovať vytvorenie samostatného slovenského
štátu pod poľským protektorstvom. Vedúci politického oddelenia T. Kobylański
dňa 4. októbra 1938 vyhlásil: „Teraz už
nemožno presadzovať koncepciu pripojenia
Slovenska k Maďarsku, ale treba postupovať
vo smere nezávislého Slovenska a poskytnúť
mu garancie so všetkými atribútmi.“16 Po 6.
októbri nastalo v poľskom tábore sklamanie. Ľudáci sa postavili za štátny dualizmus a nie, ako myslel Beck, za rozbitie
štátu. V odpovedi na túto situáciu začali
sa v poľskej tlači objavovať požiadavky aj
na územné zisky voči Slovensku.17 Dňa 8.
októbra 1938 Varšava pretvorila svoj konzulát v Bratislave na generálny konzulát,
čo bolo zo strany HSĽS prijaté s konštatovaním, že Poľsko sa stavia za Bratislavu,
za Slovensko.18 Poľsko začalo už koncom
prvého októbrového týždňa 1938 vystupovať s požiadavkami voči Slovensku,
konkrétne v oblasti Oravy a Spiša. Na
slovenskej strane sa to stretlo s bolestným
prekvapením, keďže neočakávali z poľskej
strany žiadne požiadavky a pripravovali
sa na rokovania s Maďarskom ohľadne
južných hraníc. Svoje nároky Poliaci prezentovali len ako malé korektúry hraníc
14

VESELÝ, Zdeněk: Československá zahraniční politika
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16
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13. ORLOF, Ewa: Kwestia słowacka w roku 1938 i stosunek do niej polskiego MSZ. Rok 1938: Aneksja Austrii
i Monachium. Prace historyczne, zeszyt 83, Studia polono-danubiana et balcanica II, Kraków, 1987, s. 93.
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v záujme lepšej komunikácie. Tieto požiadavky odovzdala Varšava diplomatickou
cestou bratislavskej vláde, pričom ústrednú vládu v Prahe informovala, že celú záležitosť usporiada so slovenskou vládou
v Bratislave.19 Riešením sporu bol poverený Karol Sidor. Tento v dňoch 19.-21.
októbra 1938 podnikol cestu do Varšavy
s úmyslom zachrániť, prípadne zmeniť
rozhodnutie poľskej vlády. Tejto návšteve
bola zo slovenskej strany venovaná značná
pozornosť. Sidor po rokovaniach s viacerými predstaviteľmi poľskej vlády, medzi
inými aj s Beckom, dospel k názoru, že
Varšave ide iba o nepatrné hraničné korektúry a že „Poliaci nechcú zo Slovenska
ani jednej duše ani územia“20. 25. októbra 1938 došlo k zmene poľského postoja.
V tento deň Józef Beck poslal slovenskej
vláde v Bratislave nótu, ktorá rozširovala
doterajšie požiadavky o územia v okolí
Čadce, časti tatranských končiarov, Javoriny a ďalších drobných korektúr hranice
v prospech Poľska. Bratislava tieto požiadavky odmietla, avšak súčasne oznámila,
že sa nevyhýba rokovaniam o úprave hraníc, ale pri plnom rešpektovaní etnického
princípu.21 Odmietnutie sa stretlo vo Varšave s nevôľou a Beck začal vyvíjať nátlak
na ústrednú vládu v Prahe, aby prinútila
Bratislavu k ústupkom. Poľská armáda sa
pripravovala podľa správ na zaujatie Spiša.
Z dňa 31. októbra 1938 sa dochovala správa o stave poľskej armády. Uvádza sa v nej:
„Aktívni vojaci poľskej armády, ktorí mali
byť na jeseň prepustení z vojska, boli ponechaní v ďalšej činnej službe. Okrem týchto
bolo vyzvané k nastúpeniu vojenskej služby
aj mnoho záložníkov a to buď na zvláštne
zvolávacie lístky, alebo na priame vyzvanie
četníctva.22 Poľské úrady podporovali aj
aktivity poľských tlúp, ktoré prekračovali československo-poľské hranice a napádali jednotlivé správne orgány, prípadne
útočili na predstaviteľov československej
správy. Poľskí „teroristi“ neútočili len na
Tešínsku, Orave a Spiši, ale v koordinácii
s maďarskými tlupami a záujmami útočili
aj na Podkarpatskú Rus.23
Pokračovanie v budúcom čísle
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KRÁTKO ZO SPIŠA
22. júna t.r. sa vo Vyšných Lapšoch
uskutočnil rodinný piknik. Organizátormi
boli učitelia a riaditeľka školy v spoluprá-

Dňa 1. júna 2008 v Nedeci usporiadalo obecné kultúrne stredisko, na čele s riaditeľkou Kristínou Milaniakovou, v spolupráci s farským úradom a katolíckou
organizáciou oslavu Medzinárodného dňa
detí. Podujatie sa vydarilo a vyčarilo úsmev
na tvárach rodičov a ich detí.

***
Dňa 8. júla 2008 sa v Kacvíne konala
10. slávnosť s patrónom základnej školy
pomenovanej po Jánovi Pavlovi II., ktorého pamiatku si Kacvínčania takýmto spôsobom uctili. Oslava taktiež nadväzovala
na sviatok Medzinárodného dňa detí.

***
ci s rodičovskými združením. Na začiatku
všetkých divákov rozveselil svojím tancom
a spevom miestny folklórny súbor, potom
si mohli pozrieť šikovnosť Vyšnolapšanských požiarnikov. Následne žiaci 5. a 6.

triedy pripravili divadelné predstavenie
- inscenáciu „Skriňa“. Vo večerných hodinách vystúpila skupina Akord. Rodičia
sa postarali o chutné občerstvenie. Tržba,
ktorú za pochúťky získali, bola určená pre
potreby školy. Obyvatelia Vyšných Lápš si
tu vypočuli aj jednu smutnú informáciu
- vystúpenie folklórneho súboru bolo už
posledné. Na záver mládež poďakovala
vedúcej súboru pani Danuši Krišíkovej za

jej prácu a obetavosť. Napriek tomu diváci pevne dúfajú, že súbor bude pôsobiť aj
naďalej.

30

V uplynulom mesiaci boli v Tribši
opravené dva mosty a v Nižných Lapšoch
pomaly končia výstavbu chodníka na ulici
Długej, pozdĺž hlavnej cesty. (dm)

KREMPACHY 2008
14. júla – boli ukončené práce
spojené s výstavbou chodníka na ulici
Długej a na ulici Kamieniec, gminná
komisia spolu s richtárom dohliadla
nad konečnými prácami.
14. júla – za honorárneho konzula
Slovenskej republiky bol v Zakopanom
vymenovaný Wiesław Wojas. Sídlo honorárneho konzulátu sa nachádza v
Grand hoteli Stamary v Zakopanom.
18. júla – ﬁrma Goleniowski z
Durštína začala práce spojené s uložením kamennej dlažby okolo krempašského kostola.

20. júla – sa uskutočnilo slávnostné
ukončenie školského roku, spojené s
rozdávaním vysvedčení. Neskôr sa uskutočnilo spoločné zasadnutie richtára,
školskej rady, kultúrnych pracovníkov
zodpovedných za organizáciu obecných slávností, ktoré sa konajú v júli.
22. júla – uskutočnila sa XVI. slávnostná okresná prehliadka dychoviek
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v Ochotnici Dolnej, kde vystúpila aj
krempašská dychovka.
22. júla – XV. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku, ktoré sa konali na
krempašskom amﬁteátri a boli spojené
s oslavou 50. výročia časopisu Život a
vydaním jeho 600. čísla.
22. júla – LKS Spiš vyhral zápas s
Jordánovom s výsledkom 3:1, v poslednom stretnutí skupiny A športovci
obsadili posledné 14. miesto s počtom
12 bodov, susedný ZOR z Frydmana,
v ktorom hrali aj krempašskí futbalisti
Łojek a Zygmund, obsadil 3. miesto
v pomere gólov 61:31.
22. júla – sa konalo valné zhromaždenie Spolku pre rozvoj Spiša a okolia
Leader+, na ktorom bolo volený nový
výbor. Za predsedu bol zvolený J. Kovalčík, podpredsedom zostal J. Majerčák a do vedenia spolku bola prijatá
Žoﬁa Lukášová.
22. júla 2008 – sa v obci Klikowa,
v okolí Tarnova konala XV. regionálna
výstava chovných zvierat. Chovatelia z
Krempách Jozef a Piotrek Petráškovci
v nej získali až 3 ceny.
24. júla – meniny sv. Jána, Krempašania v tejto súvislosti želajú všetkým
Jánom, a hlavne tamojšiemu farárovi
– Sto rokov!

29. júla – oslava 10. výročia LOK
Krempachy, na ktorej bola odkrytá pamätná tabuľa zakladateľovi a prvému
predsedovi LOK Františkovi Petráškovi, po čom nasledovala súťaž v streľbe
v kategórii mužov a žien. (fp)

Oprava
V Živote č. 6/2008 v článku Kino
na hranici na str. 31 sme neuviedli
meno autora fotograﬁe, ktorým bol
Wojciech Seraﬁn, za čo sa mu ospravedlňujeme.

Svätojánske zvyky

KRÁTKO Z ORAVY

Dňa 22. júna t.r. sa uskutočnilo tradičné podujatie Svätojánske zvyky v Oravke. V rámci programu si starší diváci

Orava deťom Afriky
1. júna t.r. sa na futbalovom ihrisku v Jablonke uskutočnil tradičný koncert spojený so sviatkom Medzinárodného dňa detí Orava deťom Afriky. Podujatie zorganizoval
Saleziánsky misijný volontariát „Mladí svetu“ v spolupráci s

vojtmi gmín Veľká Lipnica a Jablonka, s Oravským centrom
kultúry v Jablonke, Oravskou verejnou knižnicou v Jablonke a Gminným centrom kultúry a športu vo Veľkej Lipnici.
V rámci programu vystúpili: FS Małe Podhale z Jablonky,
tanečná skupina Mixer z Trstenej, bubeníci z Ghany s hudobnou skupinou Tamtamitutu z Krakova, peruánska folk-rocková skupina YesKiezSirumen či The Sakala Brothers zo Zambie.
Okrem toho bola pre deti pripravená rozprávka Snehulienka
a sedem trpaslíkov divadla Art-Re z Krakova ako aj súťaž Ozdoby Afriky. V rámci podujatia boli zorganizované v kostoloch zbierky a počas podujatia rôzne lotérie, aukcie či licitácie
rôznych afrických a predmetov.
Okrem toho boli pre deti, ale aj tých starších, pripravené
ďalšie atrakcie, napr. misijná výstava, africká bižutéria či tradičné jedlá Oravy, Peru i Ghany. (bb)

Memoriál Jozefa Jesenského
19. júna t.r. sa v Trstenej uskutočnil pod záštitou Gymnázia Martina Hattalu Trstená a Mestom Trstená už v poradí 18. ročník memoriálu Jozefa Jesenského vo volejbale
o putovný pohár primátora mesta Trstená.
Do 18. ročníka memoriálu J. Jesenského sa prihlásilo
8 škôl. Organizátori turnaja zaradili hráčov do 2 skupín.
V skupine A bojovali dorastenky: Lýceum Jablonka, Gymnázium Tvrdošín, Gymnázium M. Hattalu Trstená a Gymnázium A. Bernoláka Námestovo, ktoré sa v poslednej chvíli
odhlásilo z turnaja. V skupine B boli zastúpené základné
školy: ZŠ Liesek, ZŠ Hviezdoslavova v Trstenej, ZŠ R. Dilonga v Trstenej a Gymnázium Martina Hattalu Trstená.
V kategórii dorastu vyhralo GMH Trstená, druhé miesto
obsadilo Lýceum Jablonka a na treťom sa umiestnilo Gymnázium Tvrdošín. V skupine základných škôl prvé miesto
obsadila ZŠ Hviezdoslavova. (ms)

mohli vypočuť viaceré staré pesničky, ktoré sa kedysi spievali
pasení kráv na lúkach. Za to mladší sa mohli zoznámiť s tradíciami spojenými zo sviatkom sv. Jána.
Program svojim vystúpením obohatil Kabaret u Bacy či skupina
Majeranki z Rabky. Svoj
program si pripravili
aj žiaci základnej školy v Orávke, združenie
Rota z Hornej Zubrice,
krajanský ochotnícky divadelný súbor Ondrejko
z Podvlka a ďalší. Okrem
toho boli pre záujemcov
prichystaná súťaž, ktorá sa skladala z robenia
praženice, stavby koliby
a výroby pastierskych
syrov. Na prvom mieste
sa umiestnil FS Skalniok z Horenj Zubrice,
na druhom FS Rombaň
z Chyžného, na treťom Malí Podvlčania z Podvlka a na štvrtom domáca skupina z Oravky. O pekný záver podujatia sa
postarala hudobná skupina Couch z Krakova. (bb)

Slávnosť vo Veľkej Lipnici – Murovanici
8. júna bol pre Veľkolipničanov z Murovanice slávnostným dňom. Tento deň mali totiž hody, na ktoré sa náležite prichystali. Po slávnostnej sv. omši si žiaci miestnej ZŠ
pripravili program, ktorým chceli obohatiť túto slávnostnú
chvíľu. Program bol pripravený pre celé rodiny, aby sa ani tí
mladší, ale ani tí starší nenudili. Preto nechýbali ani rôzne
súťaže a vystúpenia hudobných skupín či folklórnych súborov. (bb)

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 14. mája 2008 zomrel vo Falštíne vo veku 64 rokov krajan

JÁN DUNAJČAN

Zosnulý bol členom MS SSP a dlhoročným čitateľom Života. Falštínčania si ho navždy budú pamätať aj ako
šoféra PKS Odišiel od nás starostlivý
manžel, otecko, dedko a zať. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť
MS SSP vo Falštíne

***

***

***

Dňa 3. februára 2008 zomrela
v Čiernej Hore od Jurgova vo veku 67
rokov krajanka

Dňa 2. júna 2008 zomrela v Podsrní po ťažkej chorobe vo veku 38 rokov

KAROLÍNA
KOŠUTOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou členkou
MS SSP a vernou čitateľkou Života.
Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá manželka, matka i babička. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore
od Jurgova

***
Dňa 3. marca 2008 zomrel v Repiskách – Grocholovom Potoku vo veku
76 rokov krajan

RENÁTA
JENDRASZCZAKOVÁ

Zosnulá sa aktívne zapájala do diania v obci. Niekoľko rokov bojovala
so zákernou chorobou. Odišla od nás
dcéra, dobrá matka a manželka. Nech
odpočíva v pokoji!

***
Dňa 8. júna 2008 v Podsrní vo veku
42 rokov tragicky zahynul

VLADISLAV ŠIŠKA

JOZEF RAPÁČ

Zosnulý bol členom MS SSP a čitateľom Života. Odišiel od nás vzorný
krajan, manžel, otec a dedko. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť
MS SSP v Repiskách –
Grocholovom Potoku

Mal to byť radostný deň a zostal
len smútok v srdciach rodičov a detí.
Odišiel od nás syn, manžel, otec. Nech
odpočíva v pokoji!

Dňa 13. júna 2008 zomrel v Čiernej Hore od Tribša vo veku 71 rokov
krajan

ANDREJ GÓRNIK
Zosnulý bol dlhoročným členom
MS SSP a verným čitateľom Života.
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý manžel, otec i dedko. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore od Tribša

***
Dňa 6. júna 2008 zomrela v Krempachoch vo veku 87 rokov krajanka

MÁRIA PETRÁŠKOVÁ

***

***
Dňa 8. júna 2008 v Podsrní vo veku
14 rokov tragicky zahynula

NATÁLIA RAPÁČOVÁ

Dňa 8. júna 2008 v Podsrní vo veku
18 rokov tragicky zahynula

GRAŻYNA BIELAKOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou členkou
MS SSP a zároveň vernou čitateľkou
Života. Odišla od nás vzorná krajanka,
starostlivá teta i sesternica. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch
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Svet sa ešte len začal pomaly otvárať, otvoriť sa však nestihol. Odišla od
nás dobrá dcéra, sestra, vnučka, spolužiačka a kamarátka. Nech odpočíva
v pokoji!
Prah dospelosti ledva prekročila a zrazu, tak náhle prišiel koniec.
Odišla od nás dcéra, sestra, vnučka a
kamarátka. Nech odpočíva v pokoji!

júl 2008

Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Podsrní

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Sadenie a pestovanie byliniek
Jednou z výhod byliniek, najmä ak dávame prednosť oddychu v záhradke a nie lopoteniu sa na záhonoch, je to, že mnohé z nich sa pestujú ľahko.
Bylinky, ktoré bývajú v záhradách najbežnejšie, určite patria medzi rastliny
s menšími nárokmi, a pritom nás obdarúvajú svojou opojnou vôňou a hojnosťou.
Ak chceme zabezpečiť bylinkám dobrý štart do života, potrebujete poznať
ich požiadavky ešte predtým, ako ich vysadíme. Poskytneme im náležité podmienky, čo sa týka svetla, pôdy a vody, a budú prekvitať. Ich potreby môžeme
využiť aj vo svoj prospech – pestovať ich napríklad na kamenistej, neúrodnej
časti záhrady.

Požiadavky na pestovanie
Zatiaľ čo väčšina byliniek vyžaduje dobré odvodňovanie a veľa slnka, iné potrebujú
vlhko, istý stupeň tieňa a vo všeobecnosti
sa im darí lepšie na bohatších pôdach. Veľa
jedlých byliniek pochádza zo stredomorských krovinatých oblastí, kde rastú na chudobnej pôde. Na bohatých pôdach sú takéto
byliny veľmi bujné, šťavnaté a majú oveľa
slabšiu vôňu, preto ich neprihnojujeme. Ak
máme veľmi ťažkú a vlhkú pôdu, pre bylinky je výhodné urobiť vyvýšený záhon, kde
pôdu zmiešame s kompostom a drobným
štrkom.
Pri kúpe rastlín si overme, aké majú nároky. Aj samotná rastlina nám často pomôže
napr. tým, ktoré majú striebristú farbu a úzke ihlicovité listy alebo tuhú, kožovitú vňať,
sa darí spravidla v slnečnom, dobre odvodňovanom prostredí, zatiaľ čo rastliny so
širšími, mäkkými listami, napríklad mäta,
znášajú čiastočný tieň. Niektoré odrody so
zlatistou farbou, napríklad pamajorán, môže
priame slnko spáliť, umiestnite ich preto tak,
aby boli aspoň istú časť dňa v tieni.
Jednoročné a dvojročné rastliny sa obyčajne sejú priamo do voľnej pôdy. Pred siatím
zem dobre obrobíme a pohrabeme. Mladé
rastlinky jednotíme podľa potreby. V druhom roku života odštikávame kvetné výhonky dvojročných rastlín (napr. petržlen),
aby sme oddialili ich kvitnutie, a tým aj
odumretie.
Mierne otužilé kry, ako sú vavrín a myrta, je lepšie pestovať v nádobách a ešte pred
prvými mrazmi preniesť na zimu dnu.
Pred siatím byliniek odstránime z pripravovaného záhonu trváce buriny.

Bylinky znášajúce tieň
Väčšina byliniek obľubuje slnko, je však
niekoľko druhov, ktoré znášajú, ba dokonca
uprednostňujú tieň a vlhkú pôdu. Pre nasle-

dujúce, ale aj pre iné vlhkomilné bylinky, ako
je napríklad angelika, zapracujeme do zeme
pred siatím veľa dobre vyzretej organickej
hmoty. Bylinky, ktoré obľubujú čiastočný
tieň alebo mierne slnko: čechrica, kostihoj,
kyslička, monarda, petržlen, trebuľka.
Marinka voňavá a mäta znášajú najlepšie
svetlejší tieň a pomerne vlhkú pôdu.

Bylinková skalka
Mierne sa zvažujúce kamenisté miesto
v záhrade má veľmi dobré odvodňovanie,
takže je ideálne pre bylinky, ktoré nemajú rady ťažké, vlhké pôdy. Rastliny so
striebristou vňaťou, napríklad levanduľa,
a s drobnými lístkami, napríklad materina
dúška, obyčajne dobre znášajú sucho, a darí sa im na kamenistom záhone. Tuhé, krovité bylinky alebo bylinky, ktoré vytvárajú
husté guľaté trsy, sa na takomto stanovišti
cítia osobitne dobre. Predtým ako nasypeme na zem štrk, pokryjeme ju geotextíliou
alebo plastovou fóliou, aby ste zabránili
rastu buriny. Použijeme kamene rôznej
veľkosti a vhodne umiestnime aj niekoľko
väčších skál. Kamene pôsobia ako nástelka,
pomáhajú znižovať vyparovanie vody, a tak
minimalizovať zavlažovanie. Skalku možno
založiť aj na dobre odvodnenom vyvýšenom záhone.
1. Výber miesta – odstránime burinu,
pôdu prekopeme, pridáme hrubý piesok alebo
štrk na zabezpečenie dobrého odvodňovania.
Navŕšením zeminy vytvoríme mierny svah.
Vezmeme niekoľko väčších skál a uložíme ich
tak, aby dážď stekal na rastliny na zemi.
2. Sadenie – Najprv zasadíme väčšie rastliny a dôkladne ich polejeme. Obkolesíme
ich hrubým riečnym štrkom alebo skalnou
drvinou. Potom zasadíme menšie bylinky.
3. Pridávanie štrku – nižšiu časť záhona
pokryjeme jemnejšou skalnou drvinou alebo
riečnym štrkom. Lopatkou alebo rukou ho
rozhrňte okolo rastlín a medzi nimi – opatr-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

ne, aby sme ich nepoškodili. Štrk rozložíme
priamo pod listy.
4. Suchomilná záhradka – hotová skalka je veľmi príťažlivý kúsok záhradky, nevyžaduje veľa starostlivosti ani polievania. Na
slnečnom mieste sa voňavé oleje byliniek
odparujú a spríjemňujú vzduch. Povrchová
vrstva štrku a skál udržiava vlhkosť v pôde
a zabraňuje rastu burín. Buriny, ktoré sa
predsa len objavia, vytrhneme hneď, ako ich
spozorujeme. Na potlačenie buriny uložíme
pod štrk geotextíliu a sadíme do otvorov
v nej.

Bylinky vhodné na skalku
Všetky nasledujúce rastliny sa na kamenistej hriadke budú cítiť dobre – Levanduľa,
Materina dúška, Palina, Rozmarín lekársky,
Ruta, Santolina cypruštekovitá a Šalvia lekárska.

Bylinky do štrbín a puklín
Ak máte vydláždenú, kameňmi či tehlami
vyloženú časť dvora alebo cestičku, môžeme
bylinky pestovať aj v štrbinách medzi nimi.
Najvhodnejšie sú nízke voňavé bylinky, pretože nebránia v plynulej chôdzi, a pritom im
nevadí, keď sa po nich šliape. Skúste to napríklad s materinou dúškou, plazivou saturejkou a parumanom spanilým. Vysoké rastliny
ako fenikel sa môžu samy uchytiť s štrbinách,
no na takýchto miestach by priveľmi vyčnievali. Preto ich čo najskôr vytrhnite.
Obyčajne sa seje zo semena, ale len ak
je štrbina dosť veľká. Môžeme do nej skúsiť
dať koreňové odrezky alebo mladé rastlinky. Vyškriabeme zo štrbiny trocha stvrdnutej zeme, nasypeme namiesto nej kompost
a rastlinu dobre zalejeme, aby sme jej uľahčili začiatok.
Ak máte príjazdovú cestu k domu vydláždenú, zasaďte na ňu bylinky. Umiestnite
ich tak, aby boli čo najviac mimo dosahu
kolies áut.
Ak takto pestujete pamajorán, vyberte si
bežný kvitnúci druh. Odroda ´Treneague´,
ktorá sa používa na trávniky, nekvitne, takže
sa nedá vysievať zo semena. Plazivá materina
dúška je ideálna do škár medzi dlaždicami
– pri chôdzi sa lístky rozmliaždia a uvoľní sa
príjemná vôňa. Nezabúdajme, že kvitnúca
dúška je obľúbenou pastvou včiel.
Sejba do štrbín – najjednoduchšie býva
vysiať semená byliniek do trhlín. Do štrbín
medzi dlaždice nasypte kompost a doň semená. Zavlažujte ich, kým sa semenáčiky
dobre neujmú.
Miroslava Chudá
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ani školníčka mala kocúra. Bol čierny ako
tma, volal sa Maximilián a veľmi rád chodil
do školy. Vlastne, veľmi rád by bol chodil, ibaže učitelia
ho zakaždým z triedy vyhnali. Len
jedna jediná učiteľka mu raz dovolila ostať. Maximiliánovi zasvietilo v očiach, chytro sa vyškriabal
na skriňu a tam sa usadil. Správal
sa ticho a pozorne, že naozaj nebol dôvod vyhnať ho. A tak vám
on začal chodiť do triedy každý
deň a všetci si na to zvykli. Jedného dňa písali žiaci písmeno d. Pani
učiteľka chodí pomedzi lavice, tu
opraví, tam pochváli, tam pohaní.
Najčastejšie sa vracia k Jožkovi.
- Jožko, ty škriabeš ako kocúr.
Nik nezbadal, ako sa Maximilián pri tých slovách zahniezdil na
svojej skrini, a predsa ktosi – Dorotka.
- Ja si myslím, že Maximilián
by to napísal krajšie – povedala.
- Krajšie? – urazil sa Jožko.
– Keď krajšie, tak nech teda napíše! – a potisol zošit na kraj lavice,
nech sa páči. Čierny kocúr pokojne
vstal, troma skokmi sa dostal na
Jožkovu lavicu, namočil si pazúr
do atramentu a napísal: Dudok sa
nadudal, akoby mu medu dal.

P

MÁRIA ĎURÍČKOVÁ

Kocúr Maximilián

Celkom pekne to napísal, len
azda priveľmi tlačil. Od toho dňa
sa už v tej škole nevravieva: Škriabe ako kocúr. Namiesto toho sa
ujalo prirovnanie: Ten je múdry
ani kocúr Maximilián. O kom to
povedia, ten je na to hrdý. A čo ko-

cúr Maximilián? Deň čo deň chodí do školy, ani raz sa neoneskoril.
Možnože na konci roka dostane aj
vysvedčenie.
(Rozprávky na celý rok,
Mladé letá, 1989)

BEŤAR JA PAROBEK
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/: Beťar ja parobek,
aj beťara kona mam,:/
/: ešče si ja, beťar
frajerečku pohledam :/

/: Popracka kasáreň,
chlapci z nej pozerajú,:/
/: či sa na poprackom,
hej, bučky rozvíjajú. :/

/: Nevelo ja chodzim,
ej dzifčata, za vami,:/
/: teraz musim chodzic,
ej, medzi vojačkami. :/

/: Nerozvíjajú sa,
len ta jedna lipečka,:/
/: čo ju zasadzila,
hej, moja frajerečka. :/

/: Medzi vojačkami
a čižmy s ostrôžkami,:/
/: čo mi budú klepac,
ket pôjdem po kasarni. :/

/: Ona ju sadzila,
hej a ja ju polieval,:/
/: beťar je to dziefča,
hej, ktoré som miloval. :/

MLADÝM – MLADŠÍM – NAJMLADŠÍM

ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ

Svrčky
Ľudia boží, čo sa stalo,
čo nestalo, tuliti!
Pobili sa svrčky, hudci
popití.
Nikto nevie, prečo sa tam pobili,
iba muške svätojánskej
pri tej bitke
žiarovôčku rozbili.

„V meste kúpiš žiarovôčku
za dukátik, za zlatý...“
Ale muška iba plače:
„Kto to všetko zaplatí?“

Išli svrčky poza bučky,
leňosi,
gajdovali, tancovali,
vyrobili po groši.

Zmierili sa, radili sa
svrčky, chasa nohatá,
že tej muške svätojánskej
žiarovôčku,
že ju ony zaplatia.

Žeby muška neplakala,
žeby bola bohatá,
kúpili jej žiarovôčku i lampášik
zo zlata.
(Išli svrčky poza bučky,
Mladé letá, 1986)

Plače muška svätojánska
a narieka pre nehodu,
pre škodu,
ako prejde bez svetielka
cez lavičku, cez vodu?
Keď i prejde cez lavičku,
cez vodičku studenú,
kde si kúpi, kde si kúpi
žiarovôčku zelenú?

Opäť sme pre Vás pripravili zaujímavú
úlohu. Skúste podľa predlohy vymaľovať
nasledujúce obrázky a pošlite nám ich
do redakcie. Najkrajšie práce odmeníme peknou cenou.
Z prác, ktoré nám do redakcie prišli minulý mesiac, sme
odmenili: Agátku Petráškovú z Krempách a Danielka Kašpráka z Jablonky. Víťazom srdečne
blahoželáme!

MILÉ DETI!
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MOTO A FILM

Mazda Xedos 6
Dnes sa opäť vrátime do sveta japonských automobilových značiek, aby sme si
priblížili jeden z unikátov – Mazdu Xedos
6 V6 2,0. Je to síce vozidlo, ktoré sa začalo vyrábať ešte v prvej polovici 90. rokov,
avšak dodnes vzbudzuje obdiv u mnohých
automobilových fanúšikov. Nadčasový dizajn a spoľahlivosť patria medzi jeho neodlučiteľné vlastnosti. Kto si do neho sadne
prvýkrát v živote, to, ako nízko sedí si uvedomí až vtedy, keď na semaforoch príde
vedľa neho octavia a jej kľučku dverí má
vo výške očí.
Jednoznačne 6-valcový 2-litový motor,
ktorý má dokonalý chod a do 3000 otáčok
o ňom ani neviete. Vnútorný priestor bol
totiž projektovaný v spolupráci so Sony s
dôrazom na špičkovú akustiku. Jednoducho
žiadne vibrácie, hluk, svišťanie, bublanie...
až keď sa pošteklí pedál a otáčky vyskočia,
vtedy začne krásny orchester 6 valcov, ktorý
začína jemným bublaním a rastom otáčok
pripomína športový automobil. Ak by mal
niekto záujem, môže si vybrať o čosi sil-

nejší 2,5 litrový motor. Okrem klasických
5-stupňových prevodoviek je možné kúpiť
auto so 4-stupňovou automatikou. Kým
pri klasickej prevodovke sami rozhodnete,
koľko otáčok vyžmýkate z motora, pri automatickej pri maximálnom nasadení na 1.
stupni potiahnete do 67 km/h, na 2. stupni
110 km/h – tu je akcelerácia výborná. Na
3. stupni ide do nejakých 170 km/h, tu už
dych tak trošku dôjde, na 4. stupni ťahá do
220. Takže po takých 130 km/h sa už razantné vtláčanie do sedačiek končí...
Xedos má dodnes vynikajúce jazdné
vlastnosti, občas sa zdá, akoby išlo auto po
koľajniciach a nie po ceste. To sa však dá

Magda Paveleková

Herečka Magda Paveleková nepatrí
síce k najmladším generáciám, no napriek tomu ju poznajú rovnako starí ako
aj mladí milovníci ﬁlmového a divadelného umenia.
Narodila sa 7. júna 1931 v Levoči, kde
strávila celé svoje detstvo. Po skončení základnej školy odišla študovať do maďarské-
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ho mestečka Köszeg. Neskôr sa rozhodla
študovať hru na klavíri na bratislavskom
konzervatóriu, štúdium ukončila v roku
1953. Okrem hudby ju priťahovalo aj divadlo, ako maturantka pôsobila v amatérskom divadelnom súbore a neskôr sa stala
členkou formujúceho sa divadelného súboru v Nitre. V Nitre zotrvala celých 17 rokov. Počas tamojšieho pôsobenia sa vydala,
porodila dcéru a keď jej manžel získal prácu
v Bratislave, presunula sa na bratislavskú divadelnú scénu, kde pôsobila v kabaretnom
súbore Novej Scény – Tatrakabaret. Na Novej Scéne zotrvala až do dôchodku.
Medzi najznámejšie ﬁlmové tituly,
v ktorých si zahrala, patrí snímka Vianoce s Alžbetou (1968), Statky – zmätky
(1973), Stratená dolina (1976) a mnoho iných. Posledným ﬁlmom, v ktorom
účinkovala je Iba taká hra (1995).
Čo sa týka divadelných hier, v ktorých účinkovala, ich počet je viac než
100. Len v Krajovom divadle v Nitre, kde
pôsobila od roku 1949 – 1965 si zahrala
v 70 divadelných hrách. Počas svojej kariéry získala aj niekoľko ocenení. V roku
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pocítiť len na rovných a kvalitných vozovkách, ktorých je, našťastie, v Poľsku čoraz
viac. Vo výbave nechýba kožené čalúnenie,
klimatizácia, elektronika, tempomat, elektronicky sklápané spätné zrkadlá a pod.
Čo sa týka spotreby, môžeme s ňou byť
nadmieru spokojní. Pri takej výbave a výkone spotreba v trase, ktorá klesá pod 7
l/ 100 km, je veľmi dobrým výsledkom.
V meste musíme rátať aspoň s 10 litrami.
Čo viac dodať, aj keď väčšina áut tohto
modelu má viac ako 10 rokov, je stále čo
obdivovať. Pokiaľ to však nevyskúšate na
vlastnej koži, neuveríte... (ms)

1982 získala hlavnú Cenu za herecký
výkon a v tom istom roku získala titul
Zaslúžilá umelkyňa. V roku 1996 získala
platinovú platňu, ako aj dve zlaté platne za najväčší počet predaných nosičov
– Dežto neblázni, Ilona neblázni, Gejza
neblázni. Posledné ocenenie – Kvet Tálie,
získala v roku 2007.
Pokiaľ ide o jej súkromný život, postihla ju veľká tragédia, pretože jediná
dcéra Nina podľahla ťažkej chorobe, a to
vo veľmi mladom veku, pričom po sebe
zanechala dvoch synov. Herečka Magda
Paveleková sa dodnes vyrovnáva s touto
stratou, obrovskú oporu má v manželovi. Spolu s vnukmi trávia veľa času a tešia
sa zo svojej blízkosti.
Na záver dodajme, že Magda Paveleková sa realizuje aj ako spisovateľka,
v roku 2001 vydala knihu pod názvom
Spomienky starej herečky a taktiež titul
kuchárskych receptov – Jedna papá, druhá varí, pritom jedna druhú baví, v spolupráci s G. Oňovou. Nie je to jej posledná
publikácia, lebo ako sama tvrdí, v zálohe
má ešte mnoho iných nápadov.
Táto energická žena môže byť vzorom
a príkladom pre mnohé svoje rovesníčky,
pretože aj vo vyššom veku realizuje svoje
sny a nestráca energiu. (lk)

UMENIE A VARENIE

Jubilujúci Život

Život je môj i tvoj. Život je náš!
V ňom zrkadlia naše bolesti i radosť,
Ktoré pri čítaní rozoznáš.
Veď času na Život každý má dosť.

Naša veľká láska je Život
ten ozajstný aj ten na čítanie.
Toľko v ňom radosti i clivot
vždy z neho aj elán vanie.

Fratišek Kolkovič

Život je ako štyri ročné doby,
Opíše plúšte, búrky i horúčavy.
Jasným slovom tmy nám zdobí
rodným jazykom aj radosť spraví.
Život je ako maľované zátišie,
šťastie s ním trpezlivo čaká na teba.
Nejednu správu redaktorka napíše.
Chutnať ho treba ako krajec chleba.

Dusená kačica
so šalátom

Zuzka varí
ČO NA OBED

Drožďová polievka
40 g masti, 40 g cibule, 40 g čerstvého droždia, 20 g hladkej múky, 1 lyžička
mletej červenej papriky, 1 1/2 l vody, 50 g
mrkvy, soľ, mleté čierne korenie, 50 g sterilizovaného hrášku, petržlenová vňať.
Masť rozpustíme a speníme na
nej nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme droždie a za stáleho miešania
opražíme. Potom pridáme múku,
znovu popražíme. Nakoniec pridáme trochu mletej papriky, zalejeme
vodou, pridáme umytú, očistenú a
pokrájanú mrkvu, osolíme, okoreníme mletým čiernym korením a varíme dovtedy, pokiaľ zmäkne mrkva.
Do hotovej polievky dáme prehriať
scedený hrášok a pred podávaním posekanú petržlenovú vňať.

3 kačacie prsia bez kostí, 120 ml červeného vína, 1 PL ríbezľového džemu,
1 ČL posekaného cesnaku nakladaného v
oleji, 1 PL nakladaného ďumbiera, 2 PL
olivového oleja, 2 PL balzamového octu,
2 pomaranče, 230 g postrúhanej červenej
kapusty, 1/4 hlávky čínskej kapusty, 150 g
fazuľkových klíčkov, 85 g žeruchy, 1 konzerva bielych fazúľ, mleté čierne korenie.
1. Z pŕs odstránime kožu a tuk. Vložíme ich do misy, prelejeme vínom, pridáme džem, cesnak a ďumbier. Pečieme
v predhriatej rúre pri 220°C 25 minút.
2. V šalátovej mise zmiešame balzamový ocot, olej, soľ a mleté čierne korenie. Pomaranče očistíme, vyberieme z
mesiačikov dužinu a dáme ju do misy.
Pridáme červenú a čínsku kapustu,
klíčky, žeruchu a odkvapkané fazule.
3. Upečenú kačicu preložíme na tanier.
Výpek prelejeme do panvice a prudko
varíme 2 minúty. Kačacie prsia šikmo
prerežeme na malé kúsky. Šalát zalejeme vínnym výpekom a premiešame.
Na šalát poukladáme kúsky mäsa, ozdobíme žeruchou a podávame.

ZÁKUSKY

Jahodové veterníky
Na 20 veterníkov: 450 g mrazených jahôd, 3 PL cukru, 2 cl rumu
Cesto: 1/4 l vody, 60 g masla, štipku soli, 200 g hladkej múky, 4 vajcia
Plnka: 1/8 l smotany na šľahanie, 1 PL

e-mail: zivot@tsp.org.pl

práškového cukru, 2 dávky jahodovej
zmrzliny v rodinnom balení, 2 PL práškového cukru.
Jahody s cukrom a rumom necháme
zakryté v miske rozmraziť. Rúru vyhrejeme na 230 stupňov. Vodu s maslom
a soľou privedieme do varu. Do vriacej
vody naraz vsypeme preosiatu múku a za
stáleho miešania pripravíme husté cesto,
ktoré sa nelepí na varechu ani na nádobu. Cesto preložíme do misy, necháme
trochu vychladnúť a po jednom zamiešame vajcia. Cukrárskym vreckom s väčšou
hviezdicovitou rúrkou nastriekame z cesta na plech 20 malých ružičiek. Pečieme
ich 20 minút na prostrednej priečke rúry.
Veterníky necháme vychladnúť, potom
ich rozrežeme. Na spodný diel uložíme
jahody. Smotanu s cukrom vyšľaháme na
tuhý sneh. Plochou lyžičkou odkrajujeme plátky jahodovej zmrzliny, uložíme
na jahody a navrch cukrárskym vreckom
nastriekame šľahačku, prikryjeme vrchnou časťou veterníka a posypeme práškovým cukrom.

ŠALÁTY

Ovocný šalát s jogurtom
(1porcia) 1hrušku, banán, jablko,
kiwi, 3-4 kompótové jahody (aj nálev),
2 lyžice kompótových mandarínok, 1 ovocný jogurt, trošku hrozienok na spestrenie.
Všetko ovocie pokrájame na menšie kúsky. Prilejeme vodu z kompótu a
primiešame jogurt. Môžme dať vychladiť do chladničky. Navrch dáme hrozienka. (podľa www.recepty.sk)
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PORADY
KOSMETOLOGA
Witam wszystkich czytelników po
kolejnej miesięcznej przerwie. Dzisiejszy artykuł poświęcę problemowi
z jakim borykają się prawie wyłącznie
kobiety tzn. Cellulitowi. Jest to kosmetyczny defekt skóry, czyli stwardnienie
tkanki tłuszczowej na udach pośladkach i biodrach. Skóra taka oglądana
pod szkłem powiększającym przypomina skórkę pomarańczy lub kwiat
kalaﬁora.
Przyczyny powstawania cellulitu to
zaburzenia ze strony układu trawiennego, zaburzenia hormonalne, niewłaściwa dieta, zaburzenia układu krążenia,
uwarunkowania genetyczne, zaburzenia układu nerwowego. Pierwsze oznaki cellulitu pojawiają się zazwyczaj na
zewnętrznej stronie ud. Aby nie dopuścić do powstania „pomarańczowej
skórki” należy wcześniej pomyśleć o
proﬁlaktyce. Jest ona najlepszą formą
ochrony. Do metod proﬁlaktycznych
zalicza się: zdrowy tryb życia, właściwą
dietę, właściwą pielęgnację skóry. Właściwa dieta polega na przyjmowaniu
odpowiedniej ilości płynów i prawidłowym odżywianiu. Organizm człowieka potrzebuje min. 2,5 lita płynów
na dobę!!! Z których 2 litry są usuwane
z moczem o 0,5 litra wyparowuję przez
skórę. Produkty zalecane do spożycia
to: świeże zioła, cebula, chrzan, świeże
warzywa i owoce, ryż niełuskany, soja,
tłuszcze roślinne tłoczone na zimno,
chude sery, maślanka, serwatka, chude
mięsa drobiowe cielęce i drobiowe. Następnym istotnym czynnikiem zapobiegania cellulitowi jest ruch. Siedzący
tryb życia powoduje słabnięcie mięśni.
W tkankach stóp i całych nóg końcowe produkty przemiany materii ulegają
zatrzymaniu. Jeśli ktoś nie może uprawiać sportu lub systematycznych ćwi-

38

czeń zaleca się długie spacery i korzystanie ze schodów zamiast windy.

Leczenie cellulitu
W początkowym etapie powstania,
doskonałe efekty uzyskuje się w wyniku stosowania kosmetyków wyprodukowanych na podstawie roślin leczniczych, takich jak: bluszcz, żywokost,
arnika. Kosmetyki te mogą występować w różnej postaci balsamów, kremów, lotionów. Można stosować także
okłady paraﬁnowe (zabieg wykonywany w gabinecie kosmetycznym), stosuje się je miejscowo na części ciała objęte
cellulitem. Poprawiają one ukrwienie
skóry i usuwają nadmiar wody. Inną
metodą jest drenaż limfatyczny (powinien być wykonywany wyłącznie przez
doświadczonego masażystę) polega na
stymulacji limfy metoda ugniatania i
pompowania ręcznego. Limfa zaczyna
wówczas szybciej płynąć między tkankami, następuje lepsza wymiana płynów, co pozwala na szybszą eliminację
złogów i zanieczyszczeń, poprawia się
krążenie, woda zostaje zatrzymana, a w
związku z tym następuje zmniejszenie
obrzęku. W leczeniu cellulitu wykorzystuje się także aromaterapię. Jest to
metoda prosta i skuteczna, a zarazem
przyjemna w stosowaniu. W przypadku leczenia cellulitu wykorzystuje się
olejek jałowcowy. Leczenie cellulitu
metodami medycznymi: cellulolipoliza
– jest to zabieg polegający na wprowadzeniu w miejsce objęte cellulitem
cienkich i giętkich igieł przewodzące
impulsy elektryczne, stopniowo zwiększając moc. Stymulacja taka prowadzi
do zmniejszenia, a nawet do całkowitego zaniku cellulitu.
Mam nadzieję, że stosując odpowiednią proﬁlaktykę, nie będą miały
panie nigdy problemu z „pomarańczową skórką”. Pozdrawiam serdecznie.
Dawid

Jozefa Pieronek
DOMOWA TERAPIA
CIEPŁEM
Oprócz specjalistycznych zabiegów
ﬁzjoterapeutycznych, którymi możemy
się leczyć, istnieją proste metody do samodzielnego wykonania w warunkach
domowych. Metody leczenia ciepłem
są najróżniejsze, od ogrzewania gorącym powietrzem, promieniami słońca,
specjalną lampą, poduszką elektryczną, po gorące okłady borowinowe lub
paraﬁnowe. Pod wpływem działania
bodźca termicznego, jakim jest ciepło,
dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych obwodowych skóry i tkanki
podskórnej. To powoduje zwiększenie
prędkości przepływu krwi na skutek
zmniejszenia oporu naczyniowego.
Efektem jest zwiększenie ukrwienia i
tym samym poprawia się przemiana
materii, szybciej usuwane są złogi toksyczne, a tkanki łatwiej się regenerują.
Dzięki takim reakcjom dochodzi do
rozluźnienia mięśni, zwiększenia rozciągliwości tkanki łącznej, działania
przeciwbólowego, przeciwzapalnego
oraz przyśpieszenia procesu wchłaniania wysięków i wzrasta ogólna odporność organizmu. Ciepła nie możemy
stosować w każdym schorzeniu. Trzeba
wziąć pod uwagę wiele przeciwwskazań, m.in. krwawienia i świeże rany,
wrzody żołądka, nowotwory, ciężkie
choroby serca i krążenia, nadczynność
tarczycy, nadciśnienie, hemoﬁlia, stany
zapalne otrzewnej i wyrostka robaczkowego, ciężkie choroby ogólne. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości
warto skonsultować się z lekarzem. W
leczeniu większych powierzchni ciała,
np. kręgosłupa, najlepszy jest koc elektryczny lub poduszka. Zabieg nie może
trwać dłużej niż godzinę, bo skończy
się oparzeniem. Piasek albo suche ziarna zbóż podgrzewamy w metalowym
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naczyniu do 100oC, przesypujemy do
lnianego lub bawełnianego woreczka
i przykładamy na pół godziny. Na początku zabieg ten stosujemy codziennie, potem co dwa dni.
Termofor – prosta metoda polegająca na ogrzewaniu bolących tkanek z
zastosowaniem specjalnego gumowego
worka napełnionego gorącą wodą do
2/3 jego objętości. Termoforu nie kładziemy bezpośrednio na skórę. Przed
przyłożeniem termoforu skórę osłaniamy ręcznikiem lub bawełną. Cały
„opatrunek’’ owijamy kocem lub wełnianą tkaniną. Trzymamy, dopóki się
nie ostudzi.
Kompresy parowe – do zabiegu potrzebne są ręczniki (najlepiej lniane).
Wielkość ręcznika powinna odpowiadać powierzchni ciała, na którą chcemy
go nałożyć. Ręcznik zanurza się w gorącej wodzie po paru minutach wyjmuje
się, np. klamerkami do bielizny (żeby się
nie poparzyć). Kładzie się go na drugi
ręcznik, za pomocą którego wyciska się
pierwszy. Tak przygotowany kompres
kładzie się na suchy ręcznik, który otacza go z każdej strony i następnie układa
się na ciało. Całość przykrywa się ręcznikiem i kocem. Zabieg powinien trwać
do 30 min. Po zabiegu obowiązuje wypoczynek przez 0,5-1 godz.
Strumień powietrza z suszarki
– okolicę ciała podgrzewamy strumieniem powietrza z suszarki, pamiętając
o odpowiedniej odległości rury wylotowej od skóry, dającej uczucie przyjemnego ciepła (około 20-30 cm). Czas zabiegu wynosi 10-20 min, 2 lub 3 razy
dziennie. Strumień powietrza nie powinien stale padać na jedno miejsce.
Masaż wirowy w pralce typu „Frania” – do wirówki wlewamy ciepłą
wodę (możemy dodać sól bocheńską
lub iwonicką) i wkładamy kończynę.
Ze względu na średnicę i wysokość wirówki zabiegi obejmują kończyny górne lub dolne (zanurzenie w przypadku
kończyny górnej, przy zgiętym stawie
łokciowym sięga ramienia, a zanurzenie kończyny dolnej sięga podudzia,
ponad staw skokowy). Z tego powodu zabieg jest pomocny w leczeniach
pourazowych w obrębie dłoni, nadgarstka, przedramienia, łokcia, stopy,
stawów skokowych. Woda w wirówce
powinna wynosić 35-40oC, a czas zabiegu 20-30 min.
Józefa Pieronek, mgr ﬁzjoterapii

PRAWNIK
Co komornik
może ci zabrać?
Jeżeli egzekucję długu ostatecznie
poprowadzi komornik sądowy, może
sięgnąć do kilku źródeł:
– pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych,
– ruchomości domowych (np.
sprzętu AGD i RTV, auta, mebli),
– wynagrodzenia za pracę,
– renty, emerytury,
– wierzytelności i innych praw
majątkowych (np. posiadanych akcji
spółek handlowych),
– nadpłaconego podatku dochodowego,
– z nieruchomości.
Najczęściej prowadzi się egzekucję z rachunków bankowych, ruchomości oraz wynagrodzenia za pracę.
Ściąganie długu z nieruchomości jest
długie i kosztowne.
Komornik nie może zająć:
– alimentów i zaliczek alimentacyjnych,
– dodatków rodzinnych,
– dodatków pielęgnacyjnych,
– dodatków porodowych (dodatków z tytułu urodzenia się dziecka),
– dodatków dla sierot zupełnych.
Od potrąceń na rzecz komornika przy długach innych niż alimenty
wolna jest od zajęcia kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę netto
(po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek
dochodowy). Jeżeli osiągasz najniższe
dochody, komornik nie może więc
wejść ci na pensję.
Wynagrodzenie za pracę podlega
egzekucji po doliczeniu składek na
ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki
na podatek dochodu od osób ﬁzycznych:
– na alimenty (do 3/5 wysokości
wynagrodzenia),
– na pokrycie należności innych
niż alimenty (do wysokości połowy
wynagrodzenia),
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– zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi (do wysokości połowy wynagrodzenia),
– kary pieniężne (do wysokości połowy wynagrodzenia).
Potrąca pracodawca bezpośrednio
na rzecz komornika.

Praca na roli do stażu
Przy ustalaniu emerytury (renty)
uwzględnia się pracę w gospodarstwie
rolnym z art. 10 i 56 ustawy tzw. emerytalnej (j.t. Dz. U. z 2004 r., nr 39,
poz. 353 ze zm.), o ile nie są zaliczone
do stażu dla świadczeń rolniczych.

Zasiłek opiekuńczy
Od 14 czerwca 2008 r. osoby zatrudnione na umowę zlecenie, a także
chałupnicy i prowadzący pozarolniczą
działalność gospodarczą mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego tak, jak
pracownicy zatrudnieni na umowie
o pracę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym, przebywającym
na zwolnieniu lekarskim z powodu
konieczności osobistego sprawowania
opieki nad: – chorym dzieckiem do lat
14; dzieckiem do lat 8 w razie nagłego zamknięcia żłobka, przedszkola lub
szkoły, porodu lub choroby małżonka
opiekującego się małoletnim; – innym
chorym członkiem rodziny jak małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie,
wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej
14 lat, gdy zamieszkują wraz z ubezpieczonym.
Zasiłek przysługuje 60 dni w roku
na opiekę nad dziećmi do lat 14 i 2 tygodnie nad pozostałymi wymienionymi członkami rodziny. Po upływie tych
terminów zasiłek już nie przysługuje.
Jego wysokość zależy od zarobków osoby korzystającej z zasiłku. Jeżeli mama
opiekuje się 10-letnim dzieckiem, to
jej zasiłek wynosi 80 proc. średniego
miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim roku, po odliczeniu składek na
ZUS i zaliczki w poczet podatku dochodowego. (Dz.U. z 2008 r., nr 93,
poz. 582) (aj)
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NÁŠ TEST

ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS
Júl horúci málokedy
dáždikom zem polieva,
slnce vstúpi tento mesiac
na oblohe do leva. (gp)

LEV (23.7.-23.8.)
V prvom týždni čakaj viac výdavkov.
V rodinnom živote ľahšie dosiahneš porozumenie. V treťom týždni môžeš obdržať
dobrú správu. Existuje veľká pravdepodobnosť, že sa objaví nový člen v rodine.
Je tiež šanca na zaujímavú cestu.

PANNA (24.8.-23.9.)
Tento mesiac bude výborný. Vybavíš
dve alebo 3 veci súvisiace so zárobkom.
Ak sa rozhodneš pre spoluprácu s inými,
máš veľkú šancu na úspech. V treťom týždni budeš mimoriadne aktívny. 23. – 24.
si dávaj pozor na zdravie. Ak si šofér, buď
na cestách opatrný. Je to veľmi dobrý mesiac po ﬁnančnej stránke.

VÁHY (24.9.-23.10.)
V tomto mesiaci sa všetkým váham
v strednom veku podarí zrealizovať dlhodobé plány. Osamelé váhy, ktoré snívajú o rodinnom živote, majú šancu na trvalý zväzok.
V práci je možné povýšenie. Júl je dobrým
mesiacom pre tých, ktorí hľadajú prácu. Čo
sa týka zdravia, bude postačujúce.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Júl pre teba bude mesiacom plným radosti. V prvom týždni s ľahkosťou vybavíš
odložené povinnosti. V treťom týždni je
možný konﬂikt s najbližšou osobou, no podarí sa ti ho rýchlo vyriešiť. Štvrtý týždeň je
dobrým časom na realizáciu plánov. Mimo
návalu povinností vybavíš vážne veci.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Ak hľadáš prácu, pamätaj, že najväčšie
šance na jej nájdenie budeš mať v druhej
polovici mesiaca. Opatrne pristupuj k novým známostiam. Čo sa týka zdravia, nie
je tento mesiac najlepší. 7. môžeš urobiť
rozhodnutie, ktoré prinesie šťastie tebe aj
tvojej rodine.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Bude sa ti dariť vo všetkom, do čoho
sa pustíš. V prijímaní vážnych rozhodnutí ber do úvahy rady dobroprajných
osôb. V oblasti ﬁnancií ťa čaká lepšia situácia. Podobne je to so zdravím – bude
čoraz lepšie. Stretneš sa s uznaním zo
strany najbližších.

RYBY (19.2.-20.3.)
V tvojom živote nastane pozitívna
zmena. Objavia sa nové možnosti zviazané s kariérou a tiež šanca na privyrobenie si dodatočných peňazí. Tvoja pevná vôľa a aktívny prístup sa ukážu ako
pravdivé prostriedky na ceste k úspechu. V rodinnom živote sa objavia nepotrebné nedorozumenia. Naplánuješ
ďalekú cestu.

BARAN (21.3.-20.4.)
V podnikaní väčšie straty utŕžia
drobní podnikatelia. Môže ti byť ľúto
z dôvodu zachovania sa tvojho partnera, ale napriek tomu unikneš hádke. 20.
a 22. dostaneš správu vhodnú na uváženie. Väzby s priateľmi sa stanú ešte
silnejšie.

BÝK (21.4.-20.5.)
Hviezdy ti budú priať, ale aj tak ťa
čakajú chvíle nervozity. Obdržíš správu,
o ktorej budeš uvažovať. Možná je ďaleká cesta. 15. sa postaraj o svoje zdravie.
Od 19. do 22. sa ti podarí zrealizovať to,
čo už dávno plánuješ. Uzatvoríš nové
známosti. Nečakane dostaneš to, o čom
už dávno snívaš.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Radšej nemysli o zmene práce teraz,
nie je to dobrý čas na takéto rozhodnutie. V druhej polovici mesiaca sa ti podarí vybaviť naliehavé povinnosti. Máš
šancu na zvýšenie platu, alebo dodatočný zárobok. Odvážne prijaté rozhodnutie prinesie úžitok. Rodinný život bude
plný lásky.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

RAK (22.6.-22.7.)

Mladí kozorožci sa vyberú na vynikajúcu cestu. Osamelí majú šancu stretnúť
partnera. V rodinnom živote bude viacej
porozumenia a lásky. Partner ti pripraví
prekvapenie, ktoré ti spraví veľkú radosť.
Ak nechceš nariekať na to, ako sa cítiš,
mysli o vhodnej diéte.

Mladí raci urobia vážne rozhodnutie
zviazané s ťažkosťami. Situácia sa nezaobíde bez zmeny. Dobroprajnosť ľudí,
ktorí ti pomáhajú, ti dodá optimizmus.
Osamelí raci majú šancu stretnúť lásku.
Ak myslíš o veľkej investícii, mal by si
byť o niečo viac ostražitý. (lk)
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Hodíme sa k sebe?
1. Čo najviac obdivujete na osobách opačného pohlavia?
a) Inteligenciu – A; b) šarm – D; c) osobnosť – C; d)
schopnosť vyjadriť svoje city – B.
2. Čo vám na osobách opačného pohlavia najviac
prekáža?
a) Mlčanlivosť – C; b) hystéria – D; c) panovačnosť
– A; d) nevšímavosť – B;
3. Kto má podľa vás prinášať do manželstva viac
peňazí?
a) Na tom nezáleží – A; b) ona, ženy – D / muži – C;
c) on, ženy – C / muži – D; d) obaja približne rovnako – B.
4. Ste schopní oklamať partnera?
a) Len v maličkostiach – A; b) nie, v žiadnom prípade
– C; c) len keby to bolo nevyhnutné – D; d) to je
bežná manželská prax - s čestnosťou by som sa
ďaleko nedostal – B.
5. Ak by vám manželský partner čítal poštu, považovali by ste to za...
a) bezočivé, drzé – D; b) prirodzené – C; c) hlúpe a
naivné – B; d) zvláštne – A.
6. Potrpíte si na spoločenské prejavy úcty?
a) Áno, a nielen v spoločnosti, ale i v súkromí – D;
b) áno, ale len v spoločnosti – B; c) nie, pripadá mi
to malomeštiacke – A; d) prejav úcty občas človeku dobre padne – C.
7. Dovolili by ste si hovoriť o zlých vlastnostiach
svojho partnera v jeho neprítomnosti?
a) Áno, trocha sa vyžalovať je pre vzťah liečebnou
terapiou – B; b) nie, cítil by som sa úboho a pokrytecky – C; c) občas je dobre trochu si uľaviť – A;
d) môj partner môže byť len človek, ktorý nemá
žiadne zlé vlastnosti – D.

Vyhodnotenie
Najviac odpovedí A - inteligentná rovnováha
Podľa vás je dôležité, aby sa partneri navzájom
plne rešpektovali. Pre vás by nebol problém vytvoriť
vzťah s akýmkoľvek partnerom. Aj v prípade odlišných
temperamentov a názorových rozdielov by ste silou
svojej osobnosti a súčasne vysokou mierou tolerancie
dokázali udržať vo vašom vzťahu rovnováhu.
Najviac B - taktická diplomacia
Vy ste „tichá voda, ktorá brehy podmýva“. Váš
nevinný pohľad by dokázal i nemožné. V skutočnosti
sa za ním skrýva prefíkaný „fiškus”, ktorý dokonale
dokáže využívať svoj šarm na dosiahnutie svojich
cieľov. Musíte byť buď veľmi dobrým hercom, alebo
váš partner musí byť veľmi naivný, aby túto hru po
čase „neprekukol”.
Najviac C - prispôsobivá poddajnosť
Vo vzťahu k partnerovi ste veľmi neistí. Inštinktívne sa podrobujete. Rád sa nechávate viesť. Potrebujete partnera, ktorý by bol pre vás vzorom. Silnú
osobnosť, ktorá by dokázala vašu prispôsobivosť nezneužiť. Inak z vás môže byť šťastný pár len za predpokladu, že bude vaša prirodzená poddajnosť trvať
po celý váš spoločný život.
Najviac D - vodcovská autorita
Vy máte sklony mať všetko pod kontrolou. Ku
svojmu partnerovi zaujímate autoritatívny postoj.
Opraty vášho partnerského vzťahu vediete pevnou
a nekompromisnou rukou. Neomylne viete, kam je
najlepšie ísť na dovolenku, čo najviac potrebujete do
domácnosti, aké výdavky si môžete dovoliť... Možno
to myslíte dobre, ale pokiaľ nie je váš partner človekom typu C, musíte rátať s tým, že to s vami dlho
nevydrží. (ms)
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MENO VEŠTÍ
EDITA - obyčajne blondína prípadne žena so svetlejšími vlasmi. Spravidla
vysoká a štíhla, s modrými, šedými,
zelenými, niekedy aj hnedými očami
a – dalo by sa povedať – večne mladou tvárou. O jej povahových črtách
možno povedať len to, že je to osoba
pokojná až ﬂegmatická. Od najmladších rokov je vychovávaná v blahobyte.
Dobre sa učí, má humanistické a umelecké nadanie. Pochádza najčastejšie z
inteligentskej rodiny a máva obyčajne
mladšiu sestru. Nemá veľa priateliek,
veľa času venuje najmä hre na klavíri
a štúdiu cudzích rečí. Fyzicky je veľmi
zdatná, býva dobrou atlétkou, ale pre
nedostatok času na tréning nikdy nedosahuje nejaké oslnivé výsledky. Učitelia ju predstavujú iným ako príklad
hodný nasledovania.

Jožko sa zabáva tým, že telefonuje mäsiarovi: Pán mäsiar, máte prasačie ušká?
Áno, mám. Vychvaľuje sa mäsiar. A
máte prasačie nožičky? Áno, mám. A
máte aj prasačí ňufáčik? Áno, mám. Vy
ale musíte vyzerať!

***
Bavia sa dvaja mladíci:
„A vieš, aký je rozdiel medzi policajtom a debilom?“
Zrazu sa zozadu vynorí policajt: „No
aký?“
„Žiadny.“
„No veď preto!“

Svoju prvú lásku prežíva Edita v
strednej škole. Je ctižiadostivá, ale skrytá,
a nikdy navonok neprejavuje svoje city.
Žije vo vlastnom svete uzavretá stenami
rodinného domu. Spočiatku sa málo
stará o svoj zovňajšok, ale po vyštudovaní sa snaží byť až prehnane elegantná.
Ako pracovníčka je cenená, rýchle získava slávu a pocty. Osud jej nikdy nedáva poznať, čo je to nedostatok, tým
viac, že rodičia jej neustále pomáhajú. Je
schopná a ambiciózna a rýchle dosahuje
to, na čo iní čakajú celé roky.
Edita sa vydáva pomerne neskoro za
človeka, ktorý mal veľké úspechy u žien.
Vychovaná v inom svete, nevie si vždy
nájsť spoločný jazyk s manželom. Mávajú najčastejšie len jedno dieťa. Najšťastnejšie obdobie v jej živote je medzi
dvadsiatkou a tridsiatkou. Neskôr sa
stretáva s mnohými problémami, ale vie
sa ovládať a vždy prechádza životom s
vysoko pozdvihnutou hlavou.

***
Evicka pije z kaluze vodu. Pristavi sa
pri nej Janko a hovori: – Nepi tu vodu!
Je v nej kopa bacilov. – Neboj sa, predtym som ich prešla bicyklom.

***
Na Spiši dobehne cigáň za farárom:
– Narodila sa mi dcéra.
– Gratulujem a aké meno jej dáme?
– Žilina.
– Ale Dežo, veď také nemôžem...
– A synov ste mi mohli? Jeden je Martin a druhý Mikuláš. (ms)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Viacerým Editám v stredných rokoch život plynie občas v osamotení.
Niekedy je na príčine rozvod, inokedy
manželská separácia. Ľudia si Editu
vážia, ale nemajú ju veľmi radi. Ako
vedúca je prísna, aj keď spravodlivá,
ako žena pomerne chladná, ako matka
starostlivá, ktorá sa až prehnane stará o
svoje dieťa. Všeobecne možno povedať,
že je to hodnotný, nadaný, aj keď nie
vždy pochopený človek. (ms)

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:
Radnica – dostane sa ti cti, dostaneš funkciu; byť v nej – po strate (škode) zmúdrieš.
Radu niekomu dávať – poškriepiš sa pre
maličkosti; dostať ju – za dobro sa ti zlom
odplatia.
Repa, červená – zdravie; biela – dostaneš
sa do nebezpečnej situácie; žltá – musíš
si ešte veľa vytrpieť; jesť ju – nepriaznivé
pomery; vykopávať – si dobrý hospodár;
krájať ju – rozchod, rozlúčka; kŕmiť ňou
dobytok – dobrá práca; okrajovať ju – čaká
ťa výsmech.
Reťaz, železná – osamelá staroba; zlatá
– skorá svadba v rodine; nosiť ju – starosti;
byť ňou spútaný – problémy s vyriešením
tvojich záležitostí; trhať – tvoja energia ti
pomôže k úspechu.
Rodina (narodenie nového člena) – nové
plány; vlastnú vidieť – dôležitá rodinná
udalosť; Svätú Rodinu vidieť – pokoj duše,
spokojnosť.
Rohy na sebe vidieť – niekto ťa oklame; na
iných vidieť – pred tebou prekážky.
Roj včiel vidieť – dožiješ sa vysokého
veku.
Roľník, byť ním – priprav sa na väčšiu prácu; jednať sa s ním – dlhý život; hovoriť s
ním – si príliš hrdý; cestovať s ním – neočakávané dedičstvo.
Roľníčka, stará – dostaneš sa do styku s
hašterivými osobami; mladá – pre mužov
silná žena, pre ženy pracovitý muž.
Román čítať – šťastie v láske; písať – trampoty a starosti.
Rozkaz dostať – nepríjemnosti v povolaní;
dávať – tvoja pýcha ti prinesie škodu. (ms)
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Špargľa na Marse

Garﬁeld oslavuje tridsiatku

Pôda na Marse je možno úplne rovnakého, alebo veľmi podobného zloženia ako pôda na Zemi.
„Bez problémov by sa na nej dala
pestovať špargľa,” povedal Samuel
Kounaves, šéf tímu chemikov, ktorí skúmajú vzorky pôdy, odobraté
z povrchu Marsu sondou Phoenix.
„V tej pôde nie je nič, čo by vylučovalo život. Pôda, ktorá tam
je, je presne rovnaká, akú máte u vás doma na záhrade,” povedal
Kounaves. Vedci podrobili analýze vzorku pôdy, ktorú z povrchu
Marsu odobrala robotická ruka sondy a v jednej z jej deviatich pecí
sa potom zohrievala postupne až na teplotu 1000 stupňov Celzia
a sledovali sa jej chemické reakcie. Zloženie pôdy červenej planéty
je podľa Kounavesa ďalším silným dôkazom, že na planéte „bol,
je alebo bude” možný život. V pôde našli okrem iného aj horčík,
draslík a sodík. Z rozboru vedci usudzujú, že ide o presne ten typ
pôdy, ktorý sa nachádza aj vo vysušených oblastiach našej planéty.
(SITA)

Vojaci a babička
Vojaci, ktorých zloží k zemi krehká stará dáma? V talianskej
armáde to nie je nič divného. Regrútov tu cvičí v bojových umeniach sedemdesiatsedemročná Japonka Keiko Wakabayashiová. Je
odborníčkou na bojové umenia. V Japonsku ju nikto nenazve inak
ako „samurajská babička”. Japonka meria len 150 centimetrov. Pri
vojakoch vyzerá nesmierne krehko. Tí sú bežne vyšší viac ako 180
centimetrov. Napriek tomu dôchodkyňa s vojakmi v kasárňach v
Livorne denne zametá podlahu. Pozná množstvo bojových umení,
vrátane džiu-džitsu, džuda, kendó alebo karate. Verí, že nad svalnatými vojakmi bude víťaziť ešte celé roky. Pani Wakabayashiová
sa narodila v Japonsku, momentálne žije v severnom Taliansku.
Svojim žiakom hovorí, aby sa na ňu pozreli a verili, že nič nie je
nemožné. „Na fyzickej stavbe tela nezáleží,” vysvetľuje lakonicky,
keď zloží k zemi o hlavu vyššieho protivníka. (ČTK, The Daily
Telegraph)

Svet komiksov má veľa hrdinov, ktorí behajú rýchlejšie ako vietor, bránia právo a poriadok
alebo napríklad bojujú za rovnoprávnosť. Nič
z toho však neplatí o kocúrovi Garﬁeldovi,
jednej z najslávnejších kreslených postáv.
Tučný, lenivý a večne hladný kocúr Garﬁeld,
ktorý sa čitateľom po prvý raz predstavil 19. júna 1978, totiž na záchranu sveta vôbec nemyslí. Jediné, čo ho dokáže donútiť k aktivite,
je myšlienka na jedlo - ale aj na nejaký zlomyseľný kúsok, ktorý by
mohol vyviesť poštárovi či psíkovi Odiemu. Určite niekde vo vesmíre existujú aj milé a priateľské mačky, ktoré sa večer uložia svojmu
pánovi do lona a spokojne pradú a hrejú. Od Garﬁelda však podobné správanie nemôže nik očakávať. Iba ak by mal v rukách pekáč lasagne. Práve táto talianska pochúťka je totiž najobľúbenejším
jedlom oranžového kocúra. Však si aj jeho mŕtvy pán Jon Arbuckle
v jednom príbehu povzdychol: „Chcel som mačku, zašiel som do
zverimexu - a čo mi dali? Lasagne s kožuchom a tesákmi...” Jim
Davis, ktorému môžeme ďakovať za zrodenie kocúra Garﬁelda, si za
vzor pre príbehy zobral mačky, ktoré ako dieťa spoznal na rodinnej
farme. Meno pre hrdinu (a vraj aj niektoré vlastnosti) si požičal od
svojho dedka. Otázkou je, v čom bol autorov starý otec Garﬁeldovi
vzorom - možno záľubou v jedení a spánku. Menej pravdepodobné
je, že to bolo v lození po stromoch alebo visení za pazúry v sieti na
dverách. Garﬁeld totiž s obľubou robí vecí, z ktorých jeho pánovi
Jonovi v lepšom prípade stúpa tlak. Garﬁeld však nie je len prefíkaný a lenivý sud sadla, ktorý sa ustavične háda s hovoriacou váhou.
Občas dokáže byť aj milý. Napríklad k medvedíkovi Pookymu, ktorý je jeho najlepším priateľom. A to predovšetkým preto, lebo sa s
ním nemusí deliť o jedlo - Pooky je totiž z plyšu. Garﬁeld je jednoducho kocúr, aký má byť - nezávislý, tvrdohlavý, prefíkaný a občas
aj pekne bláznivý. Každý majiteľ mačky môže potvrdiť, že Jim Davis
je dobrý pozorovateľ mačacieho správania. Väčšinu Garﬁeldových
kúskov totiž zažil na vlastnej koži. A čo nepochádza od mačiek, to je
v Davisovom komikse odpozorované od ľudí. Napríklad nočné vyjedanie chladničky, odpor k rannému vstávaniu či pondelkovým ránam. Kocúrova celosvetová popularita je daná práve tým, že v jeho
príbehoch sa môže doslova spoznať každý. (zah, Pravda, ČTK)
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1 miesiąc – 2,20 zł, półrocznie – 13,20 zł, rocznie – 26,40 zł
Cena 1 numeru za granicę łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację – 4,40 zł (rocznie 52,80 zł)
do Europy (w tym Czechy) – 9,30 zł (rocznie 111,60 zł)
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 9,80 zł (rocznie 117,60 zł),
pocztą lotniczą 15,70 zł (rocznie 188,40 zł)
Cena 1 numeru w prenumeracie indywidualnej
w kraju wynosi 3,90 zł (rocznie 46,80 zł)
Nie zamówionych tekstów, rysunków i fotograﬁi redakcja nie zwraca
i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów pozaredakcyjnych,
nie zawsze zgodnych z poglądami redakcji

Nakład 2100 egz.

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Speváčky FS
Vagonár
z Popradu

FS Orawianie z Veľkej Lipnice – Prívarovky

Rodinná kapela Kurtulík Band z Námestova

Ľudová kapela FS Javorina

Dychovka z Krempách

Foto: Lýdia Kováliková,
Marián Smondek

FS Zelený javor z Krempách

Združenie Rota z Hornej Zubrice

Fratišek Paciga

Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków.............................. 10,00 zł
J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Kraków 1994 ..... 8,00 zł
Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 .......................................... 10,00 zł
J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 ............................... 10,00 zł
H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998 ........ 11,00 zł
Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich,
Kraków 1998 ................................................................................................ 12,00 zł
Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998 ....................... 13,00 zł
Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa),
Kraków 1999 ................................................................................................. 15,00 zł
Regina Adamska-Matusiak,
Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa, Kraków 1999 ........................................ 5,00 zł
Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana
Urbankowskiego, Kraków 2002 ...................................................................... 15,00 zł
Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002 ................................................................ 10,00 zł
Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 ............................................ 15,00 zł
Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 .......................................... 10,00 zł
Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004...................................................... 15,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże (Moje krajinky, Kraków 2004) ................... 10,00 zł
Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007 ................. 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 ...................................... 5,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006 .............. 6,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 .................................... 15,00 zł
Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 ........................................................... 10,00 zł
Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 ................................................ 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 ................................................. 10,00 zł
Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 ................................................................ 10,00 zł

OFERUJEMY:
DRUK OFFSETOWY:
broszur, katalogów, folderów, teczek, kalendarzy, plakatów,
ulotek, akcydensów, papierów ﬁrmowych, czasopism, druków
samokopiujących
NAŚWIETLANIE CTP:
wysoką jakość druku zapewniamy dzięki zastosowaniu
technologii Computer To Plate
DTP – DESKTOP PUBLISHING:
nasi graﬁcy profesjonalnie przygotują Państwa
materiały do druku
USŁUGI INTROLIGATORSKIE: falcowanie, bindowanie,
perforowanie, dziurkowanie, foliowanie, lakierowanie,
szycie drutem i nićmi, wykonujemy twardą i miękką oprawę
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA SŁOWAKÓW W POLSCE
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków BIURO tel.: (+48 12) 634-11-27, 632-66-04
fax: (+48 12) 632-20-80, DTP tel: (+48 12) 633-09-41
e-mail: zg@tsp.org.pl, www.tsp.org.pl

ŽIVOT - MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków
tel.: (+48 12) 633-36-88, fax: (+48 12) 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

