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všetci tí, ktorí sa vernisáže zúčastnili. Nazriete hlbšie do sveta autorkinej tvorby a dozviete sa, že nielenže maľuje obrazy,
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Majerčák.
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Nuž neveľká Bialka
zaplavila časť dediny
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zobrala aj časť mostu
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a Krempachmi.
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s durštínskou richtárkou
Stanislavou Šoltýsovou.
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a pre obyvateľov Durštína sa snaží urobiť všetko,
čo je v jej silách. Okrem
toho sa tiež dozviete niečo viac o histórii kaplnky
Ducha Svätého, ktorá je
ozdobou obce a o Mieczysławe Faryniakovej, ktorá počas svojho života bola silno
zviazaná s Durštínom.
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Honorata Szindlerová je
fotografkou, o ktorej ešte určite budeme počuť! Jej snímky majú pozitívny ohlas aj
u profesionálnych fotografov, čo dokazuje prvé miesto, ktoré získala v Zimnej
súťaži amatérskej fotograﬁe
2007. Zaujímavosťou je, že
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XV. dni slovenskej kultúry

Verše
venované
domovine
Uplynulé dva mesiace sa v Spolku
Slovákov v Poľsku niesli v slávnostnom
duchu XV. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku. Výnimočnú atmosféru dotvorila
aj prezentácia básnickej zbierky Dozvuky
od Františka Kolkoviča, ktorá sa uskutočnila 4. júla t.r. v priestoroch Galérie sloFrantišek Kolkovič číta svoje básne
venského umenia SSP v Poľsku.
Vydalo ju Vydavateľstvo Spolku Slovákov v Poľsku, pričom ide v poradí už o Kolkovič, vyjadrovali prostredníctvom
druhú básnickú zbierka F. Kolkoviča, kto- svojej tvorby. Na znak svojho obdivu odorá priamo nadväzuje na jeho prvú zbier- vzdal autorovi zbierky pamätnú vázu.
Po úvodných slovách prehovoril saku Oravské návraty vydanú v roku 2005.
F. Kolkovič venoval svoju prvú zbierku motný autor. Kto, ak nie on, môže lepšie
milovanej manželke a druhú zbierku pa- priblížiť svoju tvorbu. Rozprával o podmienkach, v akých mnohé básne napísal.
miatke svojich rodičov.
Úvodné slovo patrilo generálnemu Podotkol, že rád sa vo svojej tvorbe vracia
tajomníkovi Spolku Ľudomírovi Molito- k detstvu - úprimnému a čistému. Tento
risovi. Privítal všetkých účastníkov podu- čas by mal byť najkrajšou spomienkou
jatia, medzi ktorými nechýbal ani konzul v živote každého človeka, no nie každý
SR v Krakove Marián Baláž, prof. Jacek má ľahké a radostné detstvo. Pohnútok
Kajtoch s manželkou a ďalší. Vyjadril svoj k písaniu bolo niekoľko. No ako sám tvrdí
úprimný obdiv Františkovi Kolkovičovi v príhovore vo svojej zbierke básní – Aká
za verše odzrkadľujúce vrúcnu lásku k do- je asi pohnútka, podnet, prvá príčina môjmovine.
Prítomným sa prihovoril
Autogramiáda
aj predseda SSP v Poľsku Jozef
Čongva. Prezradil nám, že verše
Františka Kolkoviča sú dôkazom
silnej lásky k svojmu pôvodu,
ku svojim koreňom, čo je ich veľkou hodnotou. Vo svojom prejave sa zamyslel nad osudom mnohých krajanov, ktorí si za svoju
lásku k rodnej vlasti veľa vytrpeli.
Mnohí z nich ju, tak ako aj F.

ho písania vôbec? Odpoveďou môže byť ešte
jedna otázka. Čím je domov a jeho krajina
pre tvorbu?
S úsmevom si spomenul, ako vlastne
začal písať. Študoval v tom čase v Lýceu
so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke. Prvú báseň mu uverejnili v slovenských novinách Smer, krátko po maturite.
Jeden z profesorov slovenčiny poslal jeho
báseň Rodná reč do redakcie týchto novín,
o čom však F. Kolkovič nevedel. Bolo to
veľké prekvapenie a zároveň silný impulz
a motivácia k tvorbe. František Kolkovič
si túto báseň dodnes dobre pamätá.
Poézia slovenských básnikov bola jeho
srdcu vždy blízka. Rád nahliadne do veršov Jána Smreka, Laca
Novomeského, Andreja Plávku,
Pavla Horova, Milana Rúfuza,
Vojtecha Mihálika, Miroslava
Váleka, P. O. Hviezdoslava a ďalších. Mnohé z ich básní preložil
zo slovenčiny do poľštiny. Preložené básne však ešte len čakajú
na svoje vydanie.
František Kolkovič sa okrem
písania veršov venuje aj maľovaniu a kresleniu, vďaka čomu sú
niektoré z básní doplnené jeho
vlastnými kresbami.
Účastníci prezentácie mali
príležitosť vypočuť si viaceré z
týchto veršov priamo od autora. Po každej básni nasledovala prosba účastníkov
podujatia o ďalšiu báseň, a tak nám autor prečítal takmer celú zbierku svojich
prekrásnych veršov. Nečudo, že po tomto podujatí sa mnohí z účastníkov vrátili
domov o niečo bohatší. Dúfajme, že sa
čoskoro dočkáme ďalšej peknej zbierky
z pera nášho básnika.
Lýdia Kováliková
Foto: Marián Smondek

Milovníci poézie

3

XV. dni slovenskej kultúry

P

osledným podujatím, ktoré
sa uskutočnilo dňa 7. júla t.r.
v rámci XV. dní slovenskej
kultúry v Malopoľsku, bola
vernisáž výstavy obrazov maliarky Márie Wnękowej. Rodáčka z Krempách
nám v priestoroch Galérie slovenského
umenia v Krakove, prostredníctvom
svojich vystavovaných obrazov, predstavila vlastnú tvorbu, ktorá je úzko
spätá s rodným Spišom, o čom svedčil
aj samotný názov výstavy – Spiš mojimi
očami.
Mária Wnęková sa od dávna venuje nielen maľovaniu, ale aj rôznym
iným druhom umenia. V rokoch 1983
– 1989 absolvovala Štátnu hudobnú školu. Približne v rovnakom čase,
v rokoch 1985 – 1989 absolvovala
Ekonomické lýceum v Novom Targu.
Maliarske schopnosti rozvíjala vďaka
štúdiu na Umeleckej fakulte Sliezskej
univerzity v Katoviciach, kde študovala
graﬁku. Tanec a choreograﬁu si zlepšovala vďaka početným choreograﬁckým
kurzom, ktoré absolvovala na Slovensku, ale aj v Poľsku.
V súčasnosti pracuje s folklórnymi
súbormi, píše básne, scenáre a samozrejme maľuje obrazy. Doteraz boli vystavované v Ľudovom dome v Bukowine Tatrzańskej, v Obecnom kultúrnom
dome v Krempachoch, v Oravskom
centre kultúry v Jablonke, v Mestskom
kultúrnom centre v Józefowe pri Varšave, v Gminnom kultúrnom stredisku
v Nedeci, v Gminnom kultúrnom stredisku v Białom Dunajci, ale aj vo Varšavskom kultúrnom centre Arsus počas
Prezentácie kultúry národnostných
menšín. Naposledy sme mali možnosť
obdivovať jej diela na spomínanej vernisáži v Krakove.
Výstavu otvoril generálny tajomník
Spolku Ľudomír Molitoris. Privítal
všetkých účastníkov podujatia a taktiež čestných hostí, medzi ktorými bol
konzul SR v Krakove Marián Baláž,
režisér Bartłomiej Piotrowski, etnograf
a orientológ Jerzy S. Łątka, Helena Rákosníková a mnoho ďalších.
Po privítaní nám bližšie predstavil autorku obrazov. Spomenul, že
Marysiu, ako priateľsky nazval Máriu
Wnękovú, pozná už dlhé roky. Vždy
obdivoval jej všestranný talent a energiu, ktorú rozdáva všade, kde sa ocitne.
Vďaka nej sa tiež zachovávajú mnohé
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Spiš očami Márie
Wnękovej
tradície slovenského folklóru. Zaoberá
sa najmä spišským folklórom a je fascinovaná jeho dynamikou a krásou. Pripomenul, že so svojimi vystúpeniami,
ale aj choreograﬁou, ktorú s tanečníkmi nacvičuje, sa zúčastnila už mnohých podujatí a folklórnych prehliadok
v rôznych častiach Poľska i Slovenska.
Každoročne sa zúčastňuje aj tradičných
Dní slovenskej kultúry a program, ktorý so svojimi tanečníkmi i hudobník-

mi nacvičí, patrí vždy medzi tie najpútavejšie.
Na záver svojho príhovoru Ľudomír
Molitoris odovzdal Vlaste Juchniewiczovej pamätnú vázu na znak vďaky za
niekoľkoročné pôsobenie a prínosnú
prácu pre náš Spolok.
Mária Wnękowá sa nám však nepredstavila len ako výtvarníčka, ale aj
ako veľmi nadaná speváčka. Oživila
svoju vernisáž a spolu s dcérou nám

Ľudomír Molitoris víta hostí

Umelkyňa - Mária Wnęková

august 2008

Vlasta Juchniewiczová so svojím
ocenením

zaspievali niekoľko slovenských ľudových piesní. Hoci je to rodáčka zo
Spiša, zaspievali sme si s ňou aj známu pieseň Na Orave dobre, na Orave
zdravo.
Po živom speve sme mohli naplno
obdivovať obrazy predstavujúce Spiš
očami maliarky, o. i. maľbu Nedecké-

D

Mária Wnęková s dcérou v kruhu milovníkov svojich obrazov

ho zámku, kaplnku sv. Jána vo Fridmane, kaplnku na Lapšanskom vrchu
a mnoho iných rôznorodých zobrazení
Spiša. Všetky vystavované obrazy sú
olejomaľbami, no treba poznamenať,
že Mária Wnęková vo svojej výtvarnej
tvorbe využíva taktiež mnohé ďalšie
výtvarné techniky a materiály.

Záver podujatia patril predovšetkým spevu. Mária Wnęková nám v doprovode Jerzyho M. Bożyka zaspievala
ešte niekoľko ľudových piesní. Mnohí
z účasníkov vernisáže neodolali a spievali spolu s nimi. Ich spev obohatil a
skrášlil celé podujatie.
Lýdia Kováliková

Živo v Krempachoch

ňa 20. júla t.r. sa uskutočnili
športové preteky členov DPZ,
ktoré sa v celkovom počte
22 jednotiek, vrátane ženskej skupiny
z Krempách, stretli v dopoludňajších
hodinách na ihrisku LKS Spiš. Atmo-

sféru pretekov priaznivo ovplyvnila potrebná dávka rivality súťažiacich a hlasná
podpora publika. Všetko sa odohrávalo
na pozadí prekrásnej spišskej prírody.
Po splnení bojových úloh zvíťazila už po štvrtý raz jednotka DPZ

Krempašanky ukázali,
čo všetko dokážu

Krauszów. Druhé miesto si vybojovala
družina DPZ Ostrowsko a tretie DPZ
Krempachy.
Vyznamenaná bola aj ženská družina z Krempách, vrátane najväčšieho
šťastlivca – DPZ Szelmbark. Najlepším

Počas bojovej úlohy

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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jednotkám boli udelené pekné pamätné poháre, ostatných potešilo úprimné poďakovanie zo strany vojta gminy
Nový Targ J. Smarducha - Vyhrali všetci
účastníci pretekov, no ocenených bolo neveľa. Predstavitelia gminnej správy DPZ
poďakovali organizátorom podujatia,
samospráve a DPZ Krempachy za vynikajúcu organizáciu a prípravy spojené
s pretekmi.

***
Po pretekoch nasledovali v poradí už
10. obecné slávnosti. Všetci účastníci sa
presunuli k amﬁteátru, kde zaznel prvý
hudobný tuš v podaní členov domácej
Skupina členov DPZ
Kto je silnejší?
10. obecné slávnosti v Krempachoch mali bohatý program

dychovky. Úvodné slovo dostal richtár
W. Gryguś, ktorý po privítaní účastníkov odovzdal mikrofón do rúk moderátorov – E. Brzykowi a L. Łukaszovej.
Po vystúpení domáceho orchestra
sa publiku predstavil folklórny súbor
Zelený javor, ktorý predviedol ukážku
svadobného čepčenia nevesty. Následne boli pripravené viaceré súťaže. Najskôr súťažili deti, ktoré sa popasovali
s krútením gymnastickou obručou,
jazdou na bicykloch na čas, strieľaním
do unihokejovej bránky, či hádaním
významov nárečových slov.
Ženy súťažili v pradení ľanu, v mútení masla a všetkých rozveselila jazda
na fúriku dolu svahom. Pre mužov
bolo prichystané rezanie klátov, nosenie ťažkých klátov dreva a vzájomné
meranie si sily. Program bol poprepletaný vystúpením detského tanečného
súboru Karmelki.
Vďaka sponzorom sa podarilo zorganizovať aj lotériu, v ktorej bolo možné
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vyhrať napríklad talizman požiarnika,
kuchynský mixér, pár holubov, poukaz
na nákup v potravinách, či obraz Márie Wnękovej, ba dokonca aj návštevu
a masáž u terapeutky. Organizátori sa
postarali o chutné jedlá regionálnej kuchyne a dobré občerstvenie. Účastníci
Súťažiace v mútení masla

august 2008

sa vynikajúco zabávali až do samého
rána, keďže po vystúpení nasledovala
ľudová zábava, na ktorej všetkým do
tanca vyhrávala kapela z Fridmana.
František Paciga
Foto: František Paciga,
Ján Krištofek, Paulína Pacigová

FS Kumoratky reprezentoval veľmi pekne náš Spolok
na Slovensku. Na pamiatku Folklórnych slávností pod
Poľanou sa vyfotografoval spoločne s pracovníkmi
USZZ

KUMORATKY NA SLOVENSKU
Folklórne slávnosti na Detve sú jedným z najvýznamnejších folklórnych podujatí na Slovensku. Tohtoročné Folklórne slávnosti pod Poľanou, ktoré sa uskutočnili v dňoch
11.–13. júla, boli v poradí už 43. ročníkom a zároveň sa na
tomto podujatí už po 34. krát zúčastnili aj krajanské folklórne súbory. Tento rok v programe Krajanská nedeľa vystúpilo 9 kolektívov s 250 účinkujúcimi. V programe s názvom
Stretnutie na jarmoku, ktorý scenáristicky a režijne pripravil
Vlastimil Fabišík, účinkovali: FS Púčik z Brna - Česko; FS
Nádeje z Paríža - Francúzsko; FS SKOS Ľudovít Štúr z Iloka
- Chorvátsko; FS Lipa z Budapešti - Maďarsko; FS Kumoratky z Podvlka a Malej Lipnice - Poľsko; FS Sálašan z Nadlaku - Rumunsko; FS Lučina, z Clevelandu - Ohio USA; FS
KOS Jednota z Hložan - Srbsko; FS Slovenka zo Seredného
- Ukrajina a hosťujúci FS Urpín z Banskej Bystrice.
Po niekoľkých dňoch náročného tréningu, skúšania, vyberania a cvičenia, v ktorom scenárista poriadne povykrúcal
všetkých účinkujúcich, si nakoniec vybral z každého rožka
troška. A tak nakoniec náš FS Kumoratky predviedol košíkový tanec. Atmosféra na Detve je každoročne neopakovateľná. Množstvo zaujímavostí a sprievodných podujatí
prilákalo až 50 000 divákov, ktorí istotne neoľutovali, že
sem prišli. Novinkou tohtoročných slávností bol pravdivý
detviansky salaš so všetkým, čo k nemu patrí. Celé podujatie moderoval známy herec SND Leopold Haverl. Podujatie
bolo rozdelené do viacerých blokov. Uvítací program Vitajte v Detve bol venovaný 370. výročiu vzniku obce. Svoje
jubileum tu oslávil aj FS Partizán. Sobotňajší prehľad zahá-

jila prehliadka detských folklórnych súborov. Neskôr bola
prezentácia tanečných príležitostí spoločenského života na
dedinách, program venovaný podpolianskemu spevákovi
Milanovi Križovi a večerný program zakončila hudobno-tanečná husľovačka. Nedeľa je vždy dňom, počas ktorého celé
podujatie vrcholí. Nedeľný program otvorili Spevy na nedeľu, slovenskí krajania sa prezentovali vo svojom programe
Krajanská nedeľa - Stretnutie na jarmoku, program spestrili
najúspešnejší predníci v pásme Kerý krajšie - a zlatý klinec
programu patril Sviatku na Detve, ktorý bol zároveň záverečným programom folklórnych slávností.
Aj keď sa podujatie skončilo, spomienky naň pretrvajú
ešte dlho. Keď som sa opýtal členov FS Kumoratky, ako
sa im na Slovensku páčilo, všetci svorne tvrdili, že veľmi. Niet sa čomu ani diviť, veď precvičovať program pod
okom odborníkov je síce veľká drina, avšak výsledky takej
námahy sú pozoruhodné. A nielen to. Takéto výjazdy ešte
viac stmelia súbor ako celok. Koľko zážitkov si priniesli
Kumoratky so sebou domov, nevieme. Asi sa im však na
Slovensku naozaj zapáčilo, pretože neubehol ani týždeň
a oni sa už opäť poberali na Slovensko. Síce nie až tak ďaleko, len za susedný kopec do Radôstky na Kysuciach. Tu
sa zo svojimi oravskými spevmi a tancami predstavili na
hodovej slávnosti a okrem toho skrášlili svojím spevom aj
slávnostnú sv. omšu.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Marián Smondek
Foto: archív USZZ
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Slovensko
je mojím snom

Je to veľmi skromný a pokorný človek, a zároveň vzdelaný, priateľský,
zhovorčivý a plný radosti. Čo však o sebe sám nikdy nepovie, to o ňom povedia jeho farníci v Novej Bystrici. Že je najlepším kňazom, akého mohli dostať. Pán farár na to kývne len rukou a pousmeje sa. Farníci však neustúpia
ani len o piaď a o to viac ma presviedčajú, že vdp. Stanislav Capiak je pre ich
farnosť pravdivým požehnaním. Poďme však pekne poporiadku.

S

tanislav sa narodil v Chyžnom
v slovenskej rodine Antona a
Anny Capiakovcov v roku 1963.
Je najstarší spomedzi 6 súrodencov. Má ešte štyri sestry – Annu, Máriu,
Margitu, Helenu a brata Jána. Rodičia
svoje deti vychovávali v hlbokej viere
a v slovenskom duchu. To sa do ich sŕdc
zakliesnilo veľmi hlboko. Brat Ján dlhšie
obdobe viedol FS Rombaň v Chyžnom,
ktorý v tom čase bol azda najlepším folklórnym súborom slovenskej menšiny v
Poľsku a sestra Anna je učiteľkou slovenčiny na jablonskom lýceu. Stanislav svoj
vzťah k Slovensku opisuje nasledovne: Moji starí rodičia a rodičia sa modlievali
väčšinou po slovensky, boli Slováci celým
srdcom, nemali radi poľskú administratívu a túžili po opätovnom pripojení nášho
územia ku Slovensku. Ja som sa „nakazil“
touto láskou ku Slovensku a túžbou po Slovensku.
O kňazstve Stanislav rozmýšľal od najmladších rokov. Ešte ako žiaka základnej
školy ho niektorí spolužiaci a spolužiačky prezývali ,,kaplánom“. - V našej rodine
sa nikdy nepochybovalo o tom, že vedomé a
dobrovoľné vynechanie nedeľnej sv. omše je
ťažký, čiže smrteľný hriech. Rodičia dokázali spojiť starostlivosť o žalúdky hromady
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malých detí so starostlivosťou o ich duše.
Keby som sa bol aj v stredoškolskom alebo
vysokoškolskom období opovážil položiť rodičom otázku, či musím ísť na nedeľnú sv.
omšu alebo výnimočne nemusím, okamžite
by som bol dostal odpoveď: „Musíš aj do
školy, aj na pole s kosou a hrabľami, musíš pravidelne aj jesť, aj dýchať, aj sa obliekať... Musíš!“ Veľmi by ublížili dušiam
svojich detí tí rodičia, ktorí by odpovedali: „Nemusíš. Ale potom by mali dôsledne
pridať: „Nemusíš ani do školy, môžeš sa
počas vyučovania túlať po meste, nemusíš
nás poslúchať, môžeš si robiť, čo len chceš.
Nemusíš sa ani na každú noc vrátiť domov,
môžeš chodiť hladný, smädný, nahý... nás
to netrápi. Veď už máš 18 rokov.“ Som za
prísnosť v tejto otázke. Deti sú v dospelosti
za túto prísnu výchovu veľmi povďačné otcovi a matke. Veď zdravá prísnosť je vždy
prejavom lásky a starostlivosti o dieťa. Na
druhej strane si neviem predstaviť situáciu,
že rodičia pošlú svoje deti násilne do kostola a sami im nedajú príklad.
Na lýceu v Jablonke svoju náklonnosť k duchovným veciam naznačil tým,
že sa na hodine ruštiny v roku 1982 (ešte
za komunistickej totality) opovážil povedať profesorke v prítomnosti všetkých:
- Pani učiteľka na nemčine nás pred chví-
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ľou naučila koledu Tichá noc. Nemohli by
ste nás naučiť nejakú koledu po rusky? – na
čo dostal odpoveď: - V ruštine koledy neexistujú. Stano, ty asi pôjdeš za kňaza, keď
ťa zaujíma takáto tematika! A nakoniec
sa tak aj stalo. Viera odmalička vštepovaná do jeho srdca začala pomaly prinášať
svoje ovocie.
- Moje prvé myšlienky spojené s kňazstvom boli tiež spojené so Slovenskom. Túžil
som ohlasovať Ježišovu pravdu medzi mojimi rodákmi, ktorých ateistický režim oberal o duchovno. Po maturite v roku 1982
som chcel vstúpiť do Kňazského seminára v
Bratislave. Istý kňaz v Poľsku ma však odhováral. Povedal mi: „Pozri sa. Komunisti
na Slovensku obmedzujú počet kandidátov
kňazstva. Určujú limity. Teba by síce prijali ako zahraničného Slováka, ale prečo by
si tam mal zaberať miesto chlapcom, ktorí
sa do seminára nemôžu dostať? Choď pekne
do Krakova, a ak si to Pán Boh bude priať,
tak ako kňaz raz pôjdeš na Slovensko.“ Po
vysviacke v roku 1988 som pôsobil 8 rokov
v Poľsku na troch kaplánskych miestach:
v Kozoch pri Bielsku-Białej, v Krakove
a v Novom Targu. Až po páde komunizmu
v roku 1991 som poslal Krakovskému arcibiskupovi Macharskému žiadosť, aby mi
dovolil odísť do vlasti mojich predkov. Po-

volenie som získal až v roku 1996. Mojím
príchodom na Slovensko sa mi teda splnil
môj detský sen o Slovensku.
Od začiatku kňazskej služby ho prezývali „Slovákom“. Keďže on sám nikdy
svoju slovenskosť nezaprel a vždy o sebe
prehlasoval, že je Slovákom, čo nie vždy
bolo v kňazskej spoločnosti s porozumením prijímané, jeho prezývka bola pochopiteľná. O čo viac ho však zabolela
skutočnosť, keď ho na Slovensku prijímajú ako Poliaka. Síce je od narodenia
poľským občanom, cíti sa Slovákom.
Koľko času ešte uplynie, pokiaľ si Slováci uvedomia a pochopia, že Slovákom
môže byť aj niekto, kto sa narodil mimo
hraníc Slovenska?
V roku 1996 sa detský sen o pôsobení
na Slovensku síce splnil, ale predsa len to
nebolo až také jednoduché. V Poľsku je
úplne iná situácia cirkvi ako na Slovensku. Po príchode na Slovensko sa zaradil
do radov kňazov nitrianskej diecézy. Ako
si sám s úsmevom na tvári spomína, šokovala ho otvorenosť voči veriacim. Dá sa
povedať, doslovná, pretože veriaci majú
na Slovensku voľnejší prístup na fary, ako
v Poľsku. V Poľsku by sa nikdy nestalo,
aby mu farníci behali po jeho izbe. To
bolo súkromie, ktoré si poľskí kňazi prísne strážili. A keď prišiel na Slovensko,
ukázalo sa, že tu je to úplne normálne.
Možno nie všade, ale predsa len tie fary
boli omnoho viac otvorené.
Aktuálne vdp. Stanislav Capiak pôsobí vo veľkej farnosti Nová Bystrica,
kam ho vlastne pridelili po desiatich rokoch pôsobenia na Slovensku. Do tejto
farnosti prišiel pred dvoma rokmi. Len
čo prišiel, zistil, že to veru nebude ľahká
kňazská služba, pretože ho čakalo množstvo opráv na kostole. Sám je však toho
názoru, že kňaz má vo farnosti riadiť duchovný život a nie hospodárstvo. - Často hovorievam mojim bratom kňazom, že
vy, veriaci, nás, kňazov, nepotrebujete na
to, aby sme vám rátali nedeľný „zvonček“,
zháňali stavebný materiál na cirkevné objekty, ale ani ako organizátorov spoločen-

ských, kultúrnych a športových podujatí.
V týchto oblastiach cirkevného života ste
kompetentní vy, laickí veriaci, a dokážete
ich viesť perfektne. Ale povedzte mi, prosím, kto je v Novej Bystrici okrem kňaza
kompetentný z poverenia Krista a Cirkvi
odpúšťať hriechy a sprítomňovať na oltári
Ježišovu obetu spásy?
A práve z takýchto pohnútok sa rozhodol založiť farskú radu. Keďže však
svoje ovečky, ktoré mu boli zverené do
pastorácie, po príchode do farnosti nepoznal, rozhodol sa, že farskú radu budú
voliť medzi sebou veriaci. Voľby do farskej
rady sa uskutočnili v kostole. Aj keď na
začiatku neboli všetci nadšení, čo sa to len
v ich farnosti deje, po dvoch rokoch vidia výsledok tohto kroku. A pán farár je
zo svojho rozhodnutia založiť farskú radu
naozaj hrdý. Jej prácu si veľmi cení. - Som
rád, že sa jej členovia z môjho poverenia
neboja zobrať do svojich rúk zodpovednosť
za ﬁnančnú stránku farského života. Záleží im na efektívnom využití cirkevného
majetku tak, aby slúžil všetkým veriacim,
ktorým patrí. Vedú mi účtovníctvo, úspešne
organizovali veľkolepé dielo obnovy kostola,
čo svedčí o ich kompetentnosti a schopnosti, ale nepriamo aj o veľkom pocite farskej
spolupatričnosti zo strany všetkých veriacich.
Zdôrazňujem, že to robia nezištne, bez odmeny zo strany farnosti.
Deň pred mojou návštevou sa uskutočnila slávnostná posviacka novobystrického kostola, ktorý bol celkovo obnovený. Síce kostol stojí na tomto mieste už
vyše 150 rokov, doteraz nebol posvätený,
ale len požehnaný.
Azda najzložitejšou spomedzi rekonštrukčných prác bola kompletná výmena
nosnej konštrukcie strechy nad kostolom
aj vežou, pretože stará konštrukcia bola
natoľko zničená a zdemolovaná, že ťažila na klenbu kostola, ktorá pod ťarchou
klesala, praskala a pomaly sa rozpadávala.
Pán farár s úsmevom spomína, že počas
jeho pôsobenia v kostole zo stropu nič
neodpadlo, ale jeho predchodcovia našli
niekoľkokrát časti opadávajúcej klenby

na kostolnej dlážke. Pri tak namáhavej
práci je dôležitá organizácia práce. Základom každého dňa je pre kňaza sv. omša.
Náš pán farár má program naplánovaný
na celý deň. Bez neho by asi ťažko všetko
stíhal. Popri tom si musí nájsť čas aj na
relax. Bez pravidelného oddychu by taký
nával práce sotva zvládol. Keďže odmalička mu príroda prirástla k srdcu, najčastejšie sa vyberá do prírody. Ako sám tvrdí,
má rád samotu. - Takmer každý druhý deň
idem na prechádzku do prírody na 2-3 hodiny, samozrejme zo zdravotných dôvodov.
Najčastejšie chodím do tunajšieho lesa, v lete
a jeseni aj na hríby, ale niekedy si zájdem aj
mimo našej farnosti. Mám rád totiž samotu. Dokonca samotu vyhľadávam. Najlepšie
odpočívam, keď som sám v Božej prítomnosti. Myslím si, že človek, ktorý pracuje s ľuďmi, či je to už učiteľ, úradník, kňaz atď.,
najlepšie odpočíva, keď je na chvíľu sám.
To však nie je pravidlom. Záleží aj od jeho
povahy. Okrem toho chodím každý rok na
dovolenku. Snažím sa „vypadnúť“ na 2 - 3
týždne. Niekedy som na Slovensku, ale už
som bol aj v zahraničí. Po takých slovách
by si niekto mohol pomyslieť, že pán farár
sa stráni ľudí. To však nie je pravda. Po tak
výdatnom oddychu sa v spoločnosti iných
cíti naozaj veľmi dobre. – Som rád, keď ma
jednotlivé rodiny volajú na návštevu, na posvätenie obnoveného domu, čo je nezriedka
spojené aj so spoločným obedom, najmä cez
víkendy. Takéto stretnutie s veriacimi u nich
doma sú pre mňa jedinečnou príležitosťou
postupne spoznať farnosť a farníkov.
Na záver by som sa chcel vdp. Stanislavovi Capiakovi poďakovať za milé
prijatie vo svojej farnosti, vďaka ktorému
som tak trochu nazrel do jeho súkromného života ako kňaza i celej farnosti v Novej Bystrici, spoznal farskú radu, ktorá sa
tak aktívne podieľala na obnove Božieho
stánku a na vlastné oči som videl efekty
ťažkej práce, ktorú bolo treba do obnovy
kostola vložiť. Pánu farárovi, ako aj jeho
ovečkám, prajem veľa síl a Božieho požehnania v ich spoločnej práci.
Marián Smondek

Vdp. Stanislav Capiak v spoločnosti členov farskej rady, ktorá viedla opravu Božieho Stánku
v Novej Bystrici a obetavo pri nej pomáhala

Horčičné
zrnko

P

osledné dve tajomstvá slávnostného ruženca sa týkajú
liturgických sviatkov práve prebiehajúceho mesiaca
august. Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie a spomienka Panny Márie Kráľovnej.
Máriino omilostenie od prvého okamihu jej existencie
nemohlo mať ani iné ﬁnále. Pre zásluhy vlastného Syna prvá
z ľudí dosiahla oslávenie v nebi. Nanebovzatá a oslávená
Mária je prvotinou a obrazom oslávenej Cirkvi, ku ktorej
máme my, putujúca Cirkev, namierené.
Kráľovná nanebovzatá, oroduj za nás!

17. 8. 2008

20. cezročná nedeľa (Mt 15, 21 – 28)
Na viacerých miestach sa v evanjeliách nachádza výčitka, keď Ježiš kriticky „prehovára do duše“ apoštolom
kvôli ich slabej viere. Petra nazval maloverným a pýtal sa
ho, prečo zapochyboval, keď kráčal po mori na jeho výzvu.
Ježiš jednoducho predpokladá, že tí, ktorí sú pri ňom najbližšie, trvale s ním žijú, majú silnú a živú vieru. Hoci ich
viera bola neustále napájaná z prameňa, z ich každodenného pohľadu na Krista, na jeho činy, slová a zázraky, napriek
tomu výsledkom bola ich často váhavá a slabá viera. Keď
sa ale objaví kanaánska žena a obstojí v skúške trpezlivosti
a viery, počuje Ježišove slová obdivu: „Žena, veľká je tvoja
viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“
Stáva sa, že máme bližšie skôr k tej skupine, ktorej boli
adresované vyčítavé slová kvôli slabej viere. Ale keď pohanka
prejavila takú silnú vieru, čo my? Veď žijeme predsa doslova
na výslní Jeho priazne, milosti, smieme sa živiť Jeho Telom
a Krvou.

24. 8. 2008

21. cezročná nedeľa (Mt 16, 13 – 20)
O Ježišovi nebola medzi ľuďmi jednotná mienka. Apoštoli vymenovali: Ján Krstiteľ, Eliáš, Jeremiáš, alebo iný prorok. To všetko si ľudia o Ježišovi mysleli, tieto osoby im pripomínal. Možno svojím zjavom, možno svojím prejavom.
Peter však vyznáva nezávisle na mienke ľudí, bez zaváhania
a jasne: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Teda ten, ktorého
očakával židovský národ celé stáročia. Lenže mesiášske časy
neboli časom vojny a pomsty na pohanoch. Iné hodnoty sa
vtedy dostávali do popredia. A na túto skutočnosť si museli
zvykať i najbližší okolo Ježiša. Čakali, čo sa bude diať, kedy
sa obráti situácia a Ježiš sa prejaví ako vodca, ktorý rozhýbe
masy. Dá povel na revolúciu. Pravda, nič také sa neudialo.
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I v súčasnosti niekedy čakáme, že Boh už konečne zasiahne, že sa už predsa nemôže dívať na to, čo sa deje s jeho
deťmi, čo sa deje s jeho svetom. Nateraz nám má vystačiť
to Ježišovo: „Na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu.“

31. 8. 2008

22. cezročná nedeľa (Mt 16, 21 – 28)
Peter sa pravdepodobne musel cítiť dosť zvláštne. Pri
tej istej udalosti, keď vyznáva o Ježišovi, že je Mesiáš, zožal
od svojho Učiteľa pochvalu, no o kratučkú chvíľu je už
napomenutý. A neboli to ani zďaleka jemné slová napomenutia: „Choď mi z cesty, satan.“ Najskôr postavený do
čela, na prvé miesto, do prvej línie a odrazu poslaný na
koniec. Tvrdé slová pre Petra – Skalu. Ježiš pri slovách,
ktoré akosi nešli Petrovi do uší, hovorí o budúcnosti, bude
trpieť, bude ukrižovaný, pochovaný, vstane zmŕtvych. Až
tak bude založená Cirkev. Peter prejde mnohými skúškami, pri ktorých spozná, aký je slabý. To bude príprava pre
tú dôležitú úlohu, ktorú mu zveril Ježiš.
Nie raz počas dňa opakujeme v modlitbách slová, aby
sa posvätilo Božie meno, aby prišlo Božie kráľovstvo,
no neraz sa i v nás odohráva čosi podobné ako u Petra.
A napriek slovám modlitby, ktoré vyslovujeme s tými najúprimnejšími úmyslami, ťahá nás to aj iným smerom.
Pane, pomôž nám rozoznať v správnu chvíľu správny smer.
Aby sme sa o Božej vôli nevyjadrovali ako Peter, že sa „nikdy nesmie stať“, ale aby sme skôr opakovali s Petrom: „Ty si
Mesiáš, Syn živého Boha.“

7. 9. 2008

23. cezročná nedeľa (Mt 18, 15 – 20)
Ježišove postoje voči okoliu boli jasné a priezračné. Nik,
kto sa s ním dostal do kontaktu, nemohol pochybovať o Ježišovej úprimnosti. Ani nepríjemné výčitky, ktoré sa ťažko
počúvali, nevyslovoval iba tak bezúčelne. Nemal v úmysle
urážať a zhadzovať iných. O postoji jeho okolia sa to už vôbec nedá tvrdiť. Nie raz prichádzali poprední Židia za Ježišom s chytákmi – kedy možno prepustiť ženu, či treba platiť cisársku daň, či možno v sobotu uzdravovať... Aj v tých
situáciách Ježiš odpovedal excelentne a zástupy žasli nad
jeho múdrosťou. Slová, ktoré boli z Ježišových úst ladené
ostrejším tónom, teda napomenutia, sa týkali niekoľkokrát
Petra, inokedy všetkých apoštolov, inokedy zase farizejov.
Boli vyslovené so záujmom o konkrétnych ľudí. Neboli mu
ľahostajní, preto zazneli i slová, ktoré sa dotyčným určite
počúvali nepríjemne. Veď kto už má obľubu v počúvaní negatívnych slov na vlastnú adresu. Bola to súčasť Ježišovej
výchovy.
Dnes nie je problém s vyslovovaním napomenutí.
Skôr je problém s ich prijímaním. „Ty si taký a taký, prečo
rozprávaš o mojich nedostatkoch, keď svojich máš možno aj
viacej? ...“
Je dôležité vyslovovať kritické slová s láskou a na druhej
strane mať toľko pokory, aby som vedel priznať, že aspoň
nejaká tá smietka v mojom oku môže byť.
vdp. Viktor Pardel
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Slávnostné otvorenie Honorárneho konzulátu SR
v Zakopanom

HONORÁRNY
KONZULÁT
v Zakopanom
Dňa 11. júna 2008 bol v Zakopanom otvorený Honorárny konzulát
Slovenskej republiky, ako v poradí piaty
Honorárny konzulát SR v Poľsku. Jeho
hlavným sídlom je Grand hotel Stamary
na ul. Kościuszki 19. Honorárnym konzulom sa stal podnikateľ z Nového Targu Wiesław Wojas, majiteľ ﬁrmy ZHP
Wojas v Novom Targu. Poverovacie listiny novému honorárnemu konzulovi
slávnostne odovzdala štátna tajomníčka
Ministerstva zahraničných vecí SR Oľga
Algayerová, ktorá v Zakopanom vyhlásila, že do agendy konzula Wiesława
Wojasa bola taktiež zahrnutá starostlivosť o slovenskú národnostnú menšinu
žijúcu na Spiši a Orave. Slávnosti sa zúčastnil o.i. štátny tajomník Ministerstva

zastupoval podpredseda SSP Dominik
Surma a generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris.
Pôsobnosť Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Zakopanom
bola určená pre oblasť celého malopoľského vojvodstva, teda zdá sa, že aj pre
Krakov, kde pôsobí Generálny konzulát Slovenskej republiky. Je to veľmi
prekvapujúce a nevšedné, a to nielen
z pohľadu diplomacie, ale aj obyčaj-

Je až zarážajúce, že z jedného miesta máme prekrásny výhľad na hotel,
v ktorom má svoje sídlo Honorárny konzulát SR...

zahraničných vecí Poľskej republiky Jan
Borkowski, veľvyslanec SR vo Varšave
František Ružička, podpredseda výboru
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
NR SR a podpredseda SNS Ivan Šaško,
primátor mesta Zakopané Janusz Majcher a poslanec Andrzej Gut-Mostowy,
ako aj ďalšie osoby miestneho spoločenského života. Spolok Slovákov v Poľsku

ného občana. Mňa osobne prekvapilo
vyjadrenie štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR Oľgy
Algayerovej, ktorá vyhlásila, že do
agendy nového honorárneho konzula
bola zverená starostlivosť o Slovákov
žijúcich v Poľsku, a keďže vo svojom
príhovore to potvrdil taktiež veľvyslanec SR vo Varšave František Ružička,

e-mail: zivot@tsp.org.pl

som plný očakávania. Len aby to opäť
nezostalo len pri slovách, ako v prípade
Generálneho konzulátu SR v Krakove.
Veľmi opodstatnená je taktiež otázka,
ktorú na stránke zakopianskeho internetového portálu postavil Przemysław
Bolechowski, čo pre obyčajných obyvateľov Poľska a Slovenska znamená
prítomnosť takéhoto konzulátu v Zakopanom? Na otázku si zároveň aj sám
odpovedal – v praxi neveľa. Konzulát
v Zakopanom nebude totiž dávať víza
a vybavovať pasové záležitosti. Vytvorenie tohto pracoviska v Zakopanom je
dôkazom úcty k tomuto mestu a k osobe samotného Wiesława Wojasa. My
však musíme položiť zásadnú otázku:
O čo ide? Pána Wiesława Wojasa sme
zatiaľ nespoznali na základe žiadneho
skutku, ktorý by mohol byť takto hodnotený a vyžadoval by si úctu. Možno
je to vec budúcnosti, možno...
Keď ale ide o mesto Zakopané,
v tomto prípade o žiadnej úcte nemôže
byť reč. V Zakopanom totiž odhalili 13.
augusta 2006 pamätník vrahovi Slovákov, ktorý ranil naše slovenské duše.
Zaslúžilo sa o to vedenie mesta, a to je
veľmi smutný fakt, ktorý si úctu rozhodne nezaslúži.
Ľudomír Molitoris
... a zároveň sa z toho istého miesta
pozeráme na pomník „Ognia“ – vraha Slovákov.
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KRÁTKO ZO SPIŠA
Dňa 6. júla t.r. sa v Nedeci na Polane Sosny, vďaka spolupráci gminy Nižné Lapše, Spišského Spolku a spoločnosti
LEADER + uskutočnil už XVIII. festival „Spišská vatra“, na
ktorom vystúpilo 12 folklórnych súborov. (fp)

***
Dňa 7. júla t.r. sa v Lopušnej uskutočnil XXXVI. gminný
konkurz regionálnych jedál, v 10 skupinkách KGW (Krúžok
dedinských gazdiniek) sa svojím výkonom predviedli gazdinky pochádzajúce z Durštína a Novej Belej. Na podujatí sa
predstavil aj folklórny súbor Zelený javor z Krempách. (fp)

***
Dňa 7. júla t. r. sa uskutočnil tretí archeologický výskum, ktorý viedol prof. Paweł Valde-Nowak. Zaujímavé, či
výskumníci vykopali nejaké mamutie kly. Naposledy vykopali bumerang. Je pravdepodobné, že Spiš bol kedysi najobývanejším územím v Malopoľsku. (fp)

***
Dňa 13. júla t. r. sa na tzv. Bielu nedeľu v Nižných Lapšoch uskutočnil charitatívny koncert pod názvom Veľké
spišské hranie, vďaka spolupráci Obecného úradu Nižné
Lapše, Zdravotného strediska v Nižných Lapšoch a Obecného kultúrneho strediska v Nedeci.
Pri tejto príležitosti zdravotné stredisko zorganizovalo
viaceré bezplatné vyšetrenia, o. i. mamograﬁcké vyšetrenie,
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meranie tlaku a hladiny cukru v krvi. Peniaze z tržby boli
určené na nákup rehabilitačného zariadenia.
Na podujatí sa prezentovalo kvetinárstvo z Nedece,
Stredná odborná škola z Nedece – odbor kuchárstvo so svojimi chutnými špecialitami, obchod Delikatesy u Vladka,
jeho penzión a reštaurácia Nowak, penzión H.A.T.A z Nedece. Všetci účastníci podujatia mohli nielen obdivovať, ale
aj ochutnať rôzne regionálne jedlá, chutné bábovky, kapustnicu, pirohy, zmrzlinu pani Bogackej a výborné zákusky
Ireny Kiedziuchovej – Koláčiky z Vyšných Lápš, ktoré sú
známe v celom okolí.
Milovníčky kozmetiky si mohli kúpiť výrobky ﬁrmy Oriflame. Účastníci mohli v jednom zo stánkov priamo darovať
peniažky na charitné ciele a nechýbala ani tombola.

Na koncert boli pozvaní podnikatelia z gminy Nižné
Lapše, ktorí na podujatí mohli prezentovať svoje výrobky
a služby. Peniaze, ktoré získali, venovali na charitný cieľ.
Organizátori sa postarali o bohatý program. Najskôr zatancoval folklórny súbor Tribšské deti, ktoré nacvičili svoje
vystúpenie pod vedením Anny Strončekovej. Potom sa na
scéne objavil DFS Malí Spišiaci z Nižných Lápš, v ktorom
účinkujú žiaci nultej triedy. Program obohatilo vystúpenie
klauna a ďalším spestrením bolo aj vystúpenie dychovky
z Nižných Lápš pod vedením Henryka Kalafuta. Účastníci
si vypočuli aj rockovú skupinu Szab. Celé podujatie bolo
slávnostne ukončené ohňostrojom. (dm)

***
Dňa 2. augusta t.r. slúžil biskup Ján Škodoň svätú omšu
v kostole v Novej Belej, čím chcel prejaviť svoju solidáritu
so všetkými, ktorí boli koncom júla postihnutí záplavami.
(dm)

august 2008

ZÁPLAVY
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oda je nebezpečným živlom,
ktorého vyčíňanie nie sme
schopní zastaviť. Presvedčili sa o tom minulý mesiac
aj obyvatelia Novej Belej, v ktorej rieka Bialka zaplavila nielen priestranstvá
v jej okolí, ale aj domy. Z polí zobrala
dozrievajúcu úrodu. Mnohé domácnosti
sa ocitli v nebezpečenstve, keďže voda im
vnikala do pivníc a garáží. Tridsať ľudí
sa muselo vysťahovať zo svojich domov
a prebdieť noc v miestnej škole. Príčinou
takéhoto stavu boli dlhodobé zrážky,
ktoré priniesli so sebou veľkú vodu. Vyhlásený bol tretí stupeň povodňovej aktivity na rieke Bialke.
Krízová situácia nastala v noci
z 23.na 24. júla, keď prišiel veľký nápor vody. Okolo 3 h. nad ránom voda
obišla most v Čiernej Hore pod Bukovinou a pretrhla most na rieke Bialke
smerom z Novej Belej do Krempách.
Obyvatelia Novej Belej ostali bez vody,
elektriny a telefónneho spojenia, keďže
spolu s mostom bola preťatá aj hlavná
vodovodná magistrála, telefónne káble
a pokazené elektrické vedenie. Pitnú
vodu obyvateľom obce zabezpečila gmina. Požiarnici doviezli veľké cisterny
s pitnou vodou a každý si mohol nabrať
vodu do vedra či inej nádoby. Okrem
toho veľké nákladné auto nesýtenej mi-

nerálky pre postihnutých poslala aj ﬁrma Coca-Cola Poľsko.
Od začiatku pomáhali požiarnici
a obyvatelia obce, ktorí sa snažili zabrániť prieniku vody do blízkosti ľudských
sídiel, čo sa napokon nepodarilo. Zaplavených bolo 30 domov. Miestnym obyvateľom prišli na pomoc požiarne zbory
z blízkeho okolia a Štátny požiarny zbor
z Nového Targu. Spoločnými silami sa
snažili predísť záplavám ďalších domov
a hospodárskych stavieb. Obyvatelia
obce a požiarnici napĺňali vrecia pieskom a stavali hrádze, ukladali obrovské
skaly pozdĺž cesty, aby voda neprenikla
do obce.
Vďaka tomu, že sa začali postupne zlepšovať poveternostné podmienky
a zmenšili sa zrážky, úroveň spodných
vôd začala klesať. Dúfalo sa, že sa voda
vráti do svojho pôvodného koryta, z ktorého vystúpila a odklonila sa od neho asi
o 200 metrov. Napriek tomu museli prísť
bagre, aby tomu dopomohli.
Požiarnici pomáhali postihnutým
gazdom odstraňovať vodu z pivníc a garáží. Na dôsledky záplav sa prišli pozrieť
aj predstavitelia miestnej, gminnej a
vojvodskej samosprávy. Do Novej Belej
sa prišiel pozrieť aj premiér PR Donald
Tusk, ktorý spolu s ministrom vnútra
a administratívy G. Schetynom, malo-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

poľským vojvodom J. Millerom a vojtom
gminy Nový Targ J. Smarduchom sľúbili
čo najrýchlejšiu materiálnu pomoc.
Škody, ktoré voda spôsobila, sa odhadujú v celom južnom Poľsku na 160 mil.
zlotých, z toho v novotargskom okrese
44mil. zlotých. Ako povedal malopoľský
vojvoda Jerzy Miller, prvé peniaze, ktoré uvoľnia z vládnej rezervy vo výške 20
mil. zlotých, budú určené na nový most
na rieke Bialke v smere z Novej Belej do
Krempách.
Dôsledky povodne sa mohli zmierniť,
keby boli vybudované hrádze popri rieke
- na úseku Prírodnej rezervácie prielomu
rieky Bialky. Avšak nebolo to možné,
pretože úradníci zodpovední za ochranu
prírody nedali súhlas na takúto výstavbu.
Musela prísť veľká voda a spôsobiť škody,
aby bol tento súhlas napokon vydaný.
Most na rieke Bialke bol v zlom technickom stave, ale nič sa s tým nerobilo,
napriek tomu, že obyvatelia Krempách
i Novej Belej o tom informovali dotyčné
úrady.
Odstraňovanie škôd bude dlhodobé
a náročné pre obec i pre jej obyvateľov.
Dúfajme, že prisľúbená pomoc príde načas a naozaj poslúži ľuďom.
Agáta Jendžejčíková
Foto: František Paciga
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V Durštíne

Všetko pre dobro obyvateľov

Malebná Skalka nad Durštínom

estou po Spiši sme sa tentoraz
vybrali do Durštína. Už dávno
sme o ňom nepísali. Je to spišská obec, v ktorej ľudia zápasia
s rôznymi problémami každodenného
života, tak ako každý z nás.
Pri tejto príležitosti sme navštívili
durštínsku richtárku Stanislavu Šoltýsovú. Dodajme, že Durštín je prvou obcou
na Spiši, v ktorej funkciu richtára zastáva žena. Opýtali sme sa pani Stanislavy,
ako sa jej v tejto funkcii pracuje. - Je to
moja prvá kadencia. Túto funkciu spravujem rok. Viete, práca s ľuďmi vždy bola a je
ťažká. Vyhovieť každému sa nedá. Koľko
ľudí, toľko názorov. Snažím sa robiť všetko
pre dobro a v záujme celej durštínskej spoločnosti. Nie som celkom nováčikom, bola
som už radnou v novotargskom okrese.
Čo sa Vám podarilo urobiť za toto,
zatiaľ ešte pomerne krátke obdobie?
- Urobili sme chodník okolo cintorína,
novú vrchnú vrstvu na športovom ihrisku.
Ďalším naším cieľom bol chodník na Zelenej ulici, a to sa nám podarilo. Tento rok sa
podarilo urobiť parkovisko pri kostole. Pomaľovali sme strechu na budove požiarnej
zbrojnice. V spolupráci s farskou radou sme
postavili ohradu okolo cintorína a dokončili sme striešku na tomto ohradení.
Aké sú Vaše plány do budúcnosti, čo
by ste ešte chceli urobiť?
- Plánov mám veľa a či sa mi ich podarí realizovať, to je otázka budúcnosti a samozrejme, aj ﬁnancií. Najdôležitejšie sú
pre mňa chodníky na ulici Dlhej. Deti tadiaľ chodia do škôlky, preto by som si veľmi
priala, aby sa rodičia spolu s deťmi nemuseli obávať o svoju bezpečnosť. Minulý rok
sme opravovali prvé poschodie základnej
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školy a teraz prebiehajú práce na prízemí.
Dôraz kladiem aj na každoročnú opravu
poľných ciest.
A čo s kanalizáciou?
- Smelo môžem povedať, zatiaľ je to
môj sen.
Čo ste už urobili, prípadne aké sú
Vaše plány do budúcnosti a čo robia obyvatelia Durštína, aby sa im žilo lepšie?
- Tak, ako aj v ostatných spišských dedinách aj tunajší ľudia nie, že ponechávajú,
ale už ponechali gazdovanie. Muži pracujú
hlavne na stavbách a tí, ktorí sú šikovnejší,
majú vlastne ﬁrmy. Je tu krásna príroda
a kto hľadá pokoj, určite ho tu nájde. Je to
miesto, kde počas prázdnin môžeme načerpať veľa energie a dobre si oddýchnuť. Agroturistika sa zatiaľ rozvíja veľmi pomaly.
Ľudia nechcú investovať do tohto odvetvia,
obávajú sa, že nebudú mať z toho osoh.
Napriek tomu verím v budúcnosť agroturistiky. Dalo by sa využiť aj to, že tu máme
salaš, na ktorom chovajú ovce. Jednou
z možností rozvoja agroturistiky je prezentácia procedúry výroby oštiepkov, pričom
turisti by mohli skúsiť aj svoje schopnosti
pri ich výrobe. Pokiaľ viem, v Durštíne
stojí stavba určená na reštauráciu, v ktorej
sa nachádza aj niekoľko miest na nocľah.
Chcela by som ešte podotknúť, že máme aj
veľmi dobré podmienky na rozvoj horskej
cyklistiky. Naše okolie je ako stvorené na

cyklistické trasy. Potrebná je však spolupráca s gminou Nižné Lapše. Mohli by sme
sa spojiť s Vyšnými Lapšami. Myslím, že by
sme získali aj turistov a aj naše rodiny by
mali možnosť tráviť voľné chvíle v športovom duchu na čerstvom vzduchu, vzdialení od hluku áut.
Pri návšteve u pani richtárky sme sa
dozvedeli, že v Durštíne pôsobí folklórny súbor Honaj. Pani Stanislava do neho
vložila veľa práce a stála taktiež pri jeho
vzniku. Inštruktorkou súboru je Mária
Wnęková z Krempách. Kapelu, ktorú vedie Leszek Szewczyk z Lopušnej,
tvoria traja chlapci a jedno dievča. Pani
Šoltýsová sa nám pochválila, že na medziokresnej súťaži v Przemyśli získali 1.
miesto.
Zaujímavosťou je to, že v Durštíne
sa nachádza aj Rodinný detský domov,
ktorý spravujú sestry Kongregácie Služobníc Matky Dobrého pastiera a Sestry
Kongregácie Služobníc Nepoškvrneného
počatia Panny Márie sa starajú o škôlku.
Pokiaľ ide o farnosť v Duršíne,
samostatná farnosť vznikla 10.
júna 1993, kedy sa oddelila od
Krempách. Patrónom je sv. Ján
Krstiteľ. Farnosť vedie Rehoľa
menších bratov Františkánov.
Durštínsky
kostol

KRÁTKO Z ORAVY
Ako vidieť, Durštín má skutočne veľa
zaujímavostí, o ktorých sme sa dozvedeli
vďaka richtárke pani Stanislave Šoltýsovej, za čo jej patrí veľká vďaka.

História kaplnky
Obec Durštín sa pýši peknou kaplnkou zasvätenou Duchu Svätému. Bola
vybudovaná vďaka obetavosti Mieczysławy Faryniakovej.
Mieczysława Faryniaková sa narodila 6. decembra 1903 v Kętach v bohatej
vzdelanej rodine, v ktorej získala silnú náboženskú výchovu. V roku 1907 sa celá
rodina presťahovala do Bielska-Białej, kde
Mieczysława ukončila základnú a neskôr
aj strednú školu – Štátnu obchodnú školu. Po jej absolvovaní našla dobre platenú prácu v Banke štátneho hospodárstva.
Viedla nezávislý samostatný život. Rada
chodila na výlety do hôr, obdivovala divadelné umenie, rada navštevovala bále
a taktiež rada cestovala. Stále spoznávala
nových ľudí. – Narodila som sa so záľubou
ku kráse a náklonnosťou k ideálu, – píše
vo svojom pamätníku. V týchto ľuďoch
našla aj svoju lásku, svoj ideál. Žiaľ, osud
ju postihol chorobou, pre ktorú musela
odísť na ročnú zdravotnú dovolenku, počas ktorej po prvýkrát prišla do Durštína.
Písal sa rok 1935. Krása tamojšej prírody
Kaplnka
zasvätená
Duchu
Svätému

ju natoľko očarila, že sa tu rozhodla ostať
navždy. Od miestnych gazdov kúpila kúsok zeme na Skalke, len kúsok vzdialenej od obce. Na jej úpätí si vybudovala
súkromnú pustovňu. Svoje prvé Vianoce
v Durštíne strávila osamote.
Žila dosť osamelo, no neskôr naplno
rozvinula svoju službu ľuďom a Bohu.
Starala sa predovšetkým o deti a mládež.
Venovala im všetok voľný čas – nacvičovala s nimi rôzne divadelné scénky, učila
ich starostlivosti o hygienu, osobnú kultúru a estetiku v každodennom živote.
Dávala ľuďom rady a povzbudzovala ich
v ťažkých životných situáciách. Stretávala
sa tiež so snúbencami a pripravovala ich
na spoločný život. Starala sa o najmladšie
deti, organizovala tzv. Anjeliky pripomínajúce dnešné škôlky, avšak s tým rozdielom, že to bolo v domácnosti ľudí. Dbala
o čistotu a estetiku v kostole. Počas vojny
pomáhala židovským rodinám.
V roku 1956 začala z ﬁnančnej podpory priateľky Agnesy Stramkovej budovať kaplnku. Hoci na začiatku nemala
žiaden materiál, len ruky pripravené na
prácu, výstavba kaplnka bola napokon
úspešne ukončená. Bolo to v roku 1960.
Kaplnku zasvätili Duchu Svätému. Pripomeňme si, že túto kaplnku v roku 1976
navštívil aj kardinál Karol Wojtyła.
13. decembra 1971 podarovala Mieczysława Faryniaková všetok svoj majetok
na Skalke sestrám Kongregácie Služobníc
Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Aj to je jeden zo znakov jej obetavosti. V
roku 1984 kvôli chorobe opustila Durštín a do svojej smrti 29. apríla 1990 bývala u sestier Kongregácie Služobníc Nepoškvrneného počatia v Novom Sączi.
Miestom jej večného odpočinku je cintorín v Durštíne, v obci, ktorú si tak veľmi
obľúbila.
Dorota Mošová

Durštínska
drevenička

XVII. oravské leto
Tradičné jablonské letné podujatie
bolo tohto roku organizované už sedemnástykrát. Organizátorom podujatia bol

vojt gminy Jablonka. Medzi hosťami nechýbali ani zástupcovia partnerského mesta Trstenej. Keďže počasie bolo ideálne, na
podujatie prišlo mnoho domácich, ale aj
turistov, ktorí v tomto období v hojnom
počte odpočívajú na Orave.
Podujatie slávnostne otvorili pastierske trúby Andrzeja Haniaczyka, ktoré sa
pekne zladili so zvončekmi, ktoré na scéne
pozvaným hosťom rozdával Antoni Karlak. Počas podujatia sa záujemcovia mohli zapojiť do rôznych súťaží – o.i. rúbania
dreva, mútenia masla a mnohých ďalších.
Aj tento rok bola rozdávaná cena – pastiersky roh, ktorý získava najvýznamnejší
tvorca a šíriteľ oravského folklóru. Tento
rok ju získal Ludwik Młynarczyk. Prvý
držiteľom pastierskeho rohu sa vlani stal
Andrzej Haniaczyk.
Program svojím vystúpením obohatili
folklórne súbory, dychovky, súťaže a samozrejme, že nechýbala ani zábava, ktorá
trvala až do polnoci. (bb)

Sviatok čučoriedok
Ďalšie z každoročných podujatí sa uskutočnilo o niekoľko dní neskôr v Oravskom etnograﬁckom
múzeu v Hornej
Zubrici. Aj tu na
hostí čakala dobrá
zábava, vystúpenia
folklórnych súborov
a ľudových kapiel,
súťaže a hry pre deti
i dospelých. Počas
podujatia mohli záujemcovia nazrieť do
dielní remeselníkov,
ktorí ručne vyrábali
starodávne výrobky.
Samozrejme, že nechýbali ani regionálne
pochúťky a na koniec bola dlho očakávaná
tanečná zábava. (bb)
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niekom si mnohí myslia,
že ho poznajú. Aj keď sa
povie Ján Botto, takmer
každý na Slovensku si automaticky spomenie na jeho najslávnejšie dielo Smrť Jánošíkova. V živote je
to zložitejšie a u jedného z najvýznamnejších slovenských baladistov a básnikov Jána Bottu to platí dvojnásobne.
Na rozdiel od iných literátov nemal
pohnutý život, práve naopak, ale aj tak
vieme o jeho súkromí veľmi málo. Takisto jeho tvorba – rozsahom síce neveľká, ale o to bohatšia – je aj po rokoch
záujmom literárnych vedcov preto,
že je odrazom štyridsiatich rokov 19.
storočia, Bachovej éry, obdobia memorandového, matičného i pomatičného,
ale aj preto, že je skutočným pokladom
slovenského a európskeho literárneho
romantizmu.
Nech bola doba, v ktorej básnik Ján
Botto žil akákoľvek, zdrojom a ústrednou témou jeho veršov zostal ľudský názor na pravdu, právo a slobodu. A viera, občas trochu zasnene rozprávková,
že zakliata krajina so zakliatym ľudom
bude odkliata, že v zápase medzi pánmi a podanými sa rozhodne v prospech
ľudu. Nádej a vieru v šťastnejšiu budúcnosť, morálku pravdy a úprimnosti
si básnik priniesol z rodného domu,
z chudobného, no duchom bohatého
gemerského kraja, kde vyrastal.
Narodil sa koncom januára 1829
v malej dedinke Vyšný Skálnik pod bájnym vrchom Maginhrad a tam prežil aj
detstvo s láskavými rodičmi a starším
bratom, uprostred chudobnej, ale o to
srdečnejšej komunity blízkej a vzdialenej rodiny, susedov a ostatných dedinčanov. V idylickom, duchovným
nábojom naplnenom priestore rodiska
treba hľadať pramene romantickej poézie. Tam začal snívať svoje celoživotné
sny, aj keď ich zavčasu (mal iba trinásť
rokov) zastrel súmrak zármutku nad
smrťou matky, ktorá bola jeho citlivej
duši najväčšmi naklonená. Otec bol
tiež starostlivý, ale mal iné starosti,
musel sa venovať hospodárstvu a v tom
si viac rozumel s prvorodeným synom
Michalom, ktorý bol od Jána o jedenásť rokov starší. Bývalo zvykom, že
na gazdovstve zostával hospodáriť najstarší syn a mladší mohol ísť študovať.
Ján Botto bol nadaný a išiel na nižšie
evanjelické gymnázium do Oždian. Po
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ukončení gymnázia v septembri 1843
odišiel študovať na evanjelické lýceum
do Levoče.
Príchod do lýcea, kde od roku 1944
študovali aj štúrovci z Bratislavy, bol pre
Botta osudným, práve tam sa mu otvorila cesta do literatúry. Začal písať svoje
prvé básne, stal sa členom Ústavu reči
a literatúry československej, založeného
Hlaváčkom a od roku 1844 vedeného
Franciscim s cieľom rozvíjať vedomosti zo slovenskej literatúry a gramatiky.
Neskôr bol aj aktívnym členom Jednoty mládeže slovenskej, kde s veľkým
zanietením prednášal svoje historické

evanjelického lýcea. Básňami pozdravil memorandové zhromaždenie v júni 1861 i založenie Matice slovenskej
v auguste 1863 v Martine. S vkladom
200 zlatých bol zakladateľom a patrónom slovenského gymnázia v Revúcej.
Darilo sa mu aj literárne, roku 1862
mu v almanachu Lipa vyšla Smrť Jánošíka (Smrť Jánošíkova), Báj Maginhradu
a Na dolinu rimavskú. Z tohto obdobia sú známe aj jeho balady – podľa
prostonárodnej povesti napísal baladu
Žltá ľalia, podľa povesti o Váhu napísal
baladu Margita a Besná a baladu o divom lovcovi Ctibor. Po vydaní Smrti

Viera v pravdu a úprimnosť

Ján Botto
(27. 1. 1829 – 28. 4. 1881)
básnik, spisovateľ
úvahy a recitoval prvé básne. Pri vydávaní rukou písaného časopisu Holubica
sa na celý život spriatelil s Pavlom Dobšinským. V poslednom ročníku bývali
spolu v Chyžnajovom dome na Novej
ulici, odkiaľ rozosielali priateľom Holubicu s prílohou Sokol. Po skončení
štúdia sa ich cesty sa nejaký čas rozišli,
ale priateľstvo vydržalo. Ján Botto si
vybral nezvyčajné povolanie a v rokoch
1847 až 1851 študoval na polytechnike v Budapešti zememeračstvo. Keď
doštudoval s inžinierskym diplomom
civilného „merníka“ vykonával nejaký čas zememeračské práce v Martine
a okolí, na Pohroní a v Gemeri. V máji
1861 ho jeho „nohydranie“, ako príznačne nazval svoje povolanie, zaviedlo
do Banskej Štiavnice, kde pôsobil ako
profesor na tamojšom evanjelickom
lýceu aj jeho dlhoročný priateľ Pavol
Dobšinský. Vďaka jeho podpore prežil
Ján Botto v Banskej Štiavnici vari najkrajšie obdobie. Hoci Dobšinského po
polroku vyštvali na faru do Drienčan,
on tam zotrval takmer desať rokov. Vykonával svoju profesiu, ale popritom sa
aktívne zúčastňoval kultúrneho aj politického života. Jeho príbytok sa stal
miestom stretnutí mladých študentov
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Jánošíkovej mu darovala Marína Hodžová vyšívaný obraz lipového venca
s venovaním „od ľúbezných Sloveniek“
a keď verše recitovala na matičných
slávnostiach, Dobšinský si ho doberal,
že sa do nej zaľúbil po uši. Botto napísal báseň Na pamäť M. H., ale nikdy sa
neoženil.
V roku 1870 sa presťahoval do Banskej Bystrice, kde žil v dome na Lazovej
ulici. Aj tu sa uňho stretávali študenti
evanjelického lýcea, s ktorými viedol
odborné debaty o literatúre a umení.
Medzi jeho dobrých priateľov patril
aj Andrej Sládkovič, ktorý však o dva
roky po jeho príchode do Banskej Bystrice zomrel. V roku 1879 mu v Prahe
vychádzajú Spevy, za ktoré bol v auguste 1880 na valnom zhromaždení Živeny ovenčený vavrínovým vencom. Ďalšej slávy sa už skromný básnik nedožil,
pretože náhle zomrel 28. apríla 1881
v Banskej Bystrici na „rozšírenie srdca“.
O niekoľko dní neskôr, presne prvého
mája, ho hŕstka najvernejších priateľov
a študentov vyprevadila na banskobystrický cintorín, kde pod starou košatou
lipou sníva svoje nenaplnené sny...
Jozef Leikert

Členovia združenia
vystúpili so svojím
programom aj na
XV. dňoch slovenskej
kultúry v Jablonke

R.O.T.A.
Združenie ROTA (Razem Orawscy Twórcy Artyści), teda
v preklade Spolu oravskí tvorcovia umelci, vzniklo oﬁciálne začiatkom tohto roka. S jeho činnosťou na oravskom kultúrnom
poli sa však mohli Oravci stretnúť už vlani.
Nápad založiť takéto združenie nevznikol len tak náhodou.
Za všetko môže text divadelného predstavenia, ktorého účelom
bolo priblížiť ľudové zvyky a tradície. Scenár napísala Paulina
Pawlak-Kot, jedna zo spoluzakladateliek združenia. Keďže scenár získal v súťaži dobré umiestnenie, sestry Katarzyna a Paulina Pawlakové spolu so svojou matkou Małgorzatou, bývalou
učiteľkou a riaditeľkou ZŠ č. 1, si zaumienili, že by nebolo na
škodu veci tento scenár zrealizovať na scéne. A tak sa od súťaže
dostali až na pódium, na ktorom sa počas vlaňajších dožiniek
gminy Jablonka prezentovali prvýkrát. Vojt Antoni Karlak ich
pozval pri tejto príležitosti hneď na ďalšie podujatie do Malej
Lipnice, a tak sa kultúrna činnosť pomaly rozbiehala.
Kultúrne dianie a ani ľudové umenie nie sú cudzie pre rodinu Pawlakovcov. Hudobné nadanie je ich rodine veľmi blízke.
Pán Pawlak, ktorý, žiaľ, už zomrel, patril medzi talentovaných
hudobníkov. Čo chytil do ruky, na tom dokázal zahrať peknú
melódiu. Dokonca istý čas spolu s manželkou viedol aj folklórny súbor pri Základnej škole č. 1. Škola bola oddávna strediskom kultúrneho diania. Práve učitelia dbali o to, aby sa osveta
a kultúra na dedinách primerane rozvíjala. Organizovali rôzne
divadelné krúžky, učili deti spievať piesne, a taktiež zakladali
folklórne súbory. Môžeme smelo povedať, že vďaka škole žila
celá dedina.
Združenie ROTA nie je vôbec výnimkou. Založili ho učiteľky, medzi nimi aj Małgorzata Pawlaková spolu so svojimi
dcérami, Katarzynou Kowalczykovou a Paulinou PawlakovouKottovou, taktiež učiteľkami. Ku nim sa do združenia pripojili
aj ďalšie dve učiteľky na dôchodku, o.i. známa v krajanskom
prostredí maliarka Lýdia Mšalová, tri aktívne učiteľky a tri študentky pedagogiky.
Ako to však najčastejšie býva, začiatky bývajú naozaj ťažké. Združenie ROTA nemá svoje priestory. Sídli v rodinnom
dome Pawlakovcov. Každý z vás si azda dodnes s úsmevom spomína, ako krajanské divadelné súbory nacvičovali kade-tade po
domoch. Aj u Pawlakovcov je to podobne a nacvičuje sa v su-
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teréne. Nie je však dôležité miesto, ale chuť do práce. A tej
veru nechýba. K Pawlakovcom prichádza mnoho detí, ktoré
by sa rady zapojili do divadelného krúžku. Pani Pawlaková sa
smeje, že niektoré deti by u nich najradšej nocovali, len aby
mohli nacvičovať. Aktuálne vystupujú s programom Oravskej
predsvadobnej jednačky. S týmto programom vystúpili aj na
Dňoch slovenskej kultúry v Jablonke. Už teraz však myslia, čo
by mohli pripraviť na vianočné obdobie. Totižto s časom Vianoc sa spája množstvo zvykov, povier, tradícií, ktoré pretrvali
dodnes. Vianoce boli odjakživa magickým obdobím.
Hlavným cieľom tohto združenia je o.i. snaha o zachovanie
regionálnej identity, aktívna činnosť v organizovaní podujatí
regionálneho charakteru, inšpirácia a rozvoj záujmov týkajúcich sa histórie a života predkov, ako aj podnecovanie a rozvoj
tvorivých iniciatív spojených s regiónom, predovšetkým u mladej generácie. Aby dokázali dosiahnuť tieto ciele, chceli by sa
aktívne zúčastňovať rôznych kultúrnych podujatí, tvoriť pri
rôznych príležitostiach rôzne príhody či verše a básne v oravskom nárečí, tvoriť scenáre predstavení, ktorých námetom
budú obyčaje, zvyky a oravská kultúra, a samozrejme chceli
by aktívne spolupracovať s miestnou samosprávou. Veľmi radi
by našli po druhej strane hranice nejakého partnera, s ktorým
by mohli nadviazať spoluprácu na kultúrnom oravskom poli,
navzájom by si pomáhali a ak by to bolo možné, uchádzali by
sa aj o dotácie z fondov Európskej únie.
Dúfajme, že ciele a zámery sa novovzniknutému združeniu podarí naplniť a do budúcnosti im prajeme veľa úspechov
v oblasti kultúry, ako aj medzinárodnej spolupráce.
Marián Smondek

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Z učiteľských chodníčkov

O

päť sa vyberieme na prechádzku učiteľskými chodníčkami. Doteraz však boli
bližšie pre deti a mládež, pretože
si mohli prečítať niečo zaujímavé
o svojich učiteľoch, ktorých pravidelne stretávajú na školských chodbách.
Tentoraz však spomienky zablúdia
medzi už vyrastených žiačikov, pretože sme sa porozprávali o učiteľských
chodníčkoch s pani učiteľkami, ktoré
sú už na zaslúženom dôchodku.

Mária Bryjová
z Krempách
Po ukončení slovenskej základnej školy absolvovala Lýceum so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke. Jej prvým
pracoviskom bol Lasek pri Novom Targu,
neskôr Nová Belá. Tu učila iba matematiku, slovenčinu vyučovala len počas suplovania, no neskôr v Krempachoch ju učila
už natrvalo. So slovenčinou sa spájali aj
jazykové kurzy na Slovensku, na ktoré si
s milým úsmevom spomína: – Veľmi nám
to pomáhalo zdokonaľovať sa v slovenskom
jazyku. Spomienky na začiatky učiteľského pôsobenia sú dodnes veľmi živé. – Na
svoje prvé pracovné miesto, teda do školy v
Lasku som nastúpila v septembri 1965, ale
už vtedy som videla rozdiel medzi deťmi
z tejto dedinky v porovnaní s deťmi z Krempách alebo Novej Belej. Krempachy a Nová
Belá boli zamerané na roľníctvo a v Lasku,
vzhľadom na blízkosť mesta, rodičia vtedajších žiakov už vtedy pracovali v odvetví
obchodu. Aj preto boli deti vychovávané
trochu iným spôsobom. V ich živote sa skôr
objavili peniaze a možno aj chuť ich čoraz
väčšieho získavania na živobytie, a to nie
vždy tvrdou prácou na roli. Deti z Krempách a Novej Belej boli zvyknuté na tvrdú
prácu. Tvrdá práca formuje charakter mladého človeka, úctu k nej a aj k ľuďom. Ak
si porovnám svoju prácu v týchto školách,
vidím, že predsa len menší rozdiel existoval. Čo sa týka vyučovania a vzťahu škola
– žiak, problémy boli všade, niekde väčšie,
inde menšie. Myslím si, že to platí aj dnes.
Deti sú vždy deťmi. Avšak vzhľadom na
to, že sa mení situácia vo svete, mení sa aj
hierarchia hodnôt človeka. V dnešnej dobe
nielen žiaci sú iní, ale aj rodičia, z ktorých

18

si deti berú príklad. Aspoň vtedy, ak ich
majú doma. Asi všetci určite počuli o syndróme Euro-sirôt. Rodičia často cestujú za
hranice, aby svojim deťom zabezpečili lepšie
živobytie a chcú pre nich kúpiť všetko, na čo
majú chuť. Deti v dnešnej dobe majú všetko.
Niektoré sú natoľko nevychované, že priamo
vykričia, čo im patrí. Pritom však zabúdajú
na to, čo sa od nich očakáva, či už je to v
škole alebo doma, – zakončila svoje spomínanie na školu Mária Bryjová.

tvrdí M. Galiniaková: – Ráno bol naozaj
problém dostať sa von z domu. Pomaly som
sa však naučila žiť aj v takýchto podmienkach.
Nemala to ľahké ani v škole, hoci
v nej nebolo veľa detí, vystačili dvaja
učitelia – ona a vedúci školy, ako vtedy
nazývali riaditeľa školy Vendelína Balcerzaka. Základná škola trvala sedem
rokov. – Budova, ktorú nám sprístupnili, mala málo miestností na to, aby sme

Spomienky
na školu

Mária Galiniaková
z Krempách
Mária Galiniaková patrí taktiež medzi absolventov Lýcea so slovenským
vyučovacím jazykom v Jablonke. Po
maturite absolvovala štúdium biológie,
telesnej výchovy a chémie v Raciborzu.
Ako mladá učitelka dostala miesto v škole v Repiskách – Grocholovom Potoku,
kde strávila 5 rokov. Boli to pre ňu veľmi
ťažké roky. Položenie Grocholovho Potoka bolo veľmi nepriaznivé nielen z klimatického hľadiska. Nedochádzal tam
autobus, nebol tam vodovod ani elektrina, a keď nastala zima a začalo snežiť, ako

august 2008

mohli mať každú triedu zvlášť. Museli sa
preto triedy spájať. V takýchto spojených
triedach sa veľmi zle učilo, pretože jedni
druhých vyrušovali. Slovenský jazyk sa v
Grocholovom Potoku nevyučoval, pretože
sme to už nezvládali. Ale po škole, po večeroch som čítavala aj slovenské rozprávky. Ďeťom sa to veľmi páčilo a boli ochotné nacvičovať divadelné hry v slovenčine.
Boli hrdé na to, že dokážu povedať niekoľko viet v inom jazyku. Dokonca, keď
sme sa tak stretávali, snažili sa rozprávať
po slovensky. Síce si zapamätali iba zopár
slov, na ich tvárach však bolo vidieť radosť, že dokážu niečo viac. Boli to ťažké časy, ale človek si dokáže zvyknúť na
všetko, keď nemá iné východisko. Teraz na
Grocholov Potok veľmi rada spomínam,
boli to napriek všetkému tie najkrajšie
roky. Z Grocholovho Potoka som odišla
učiť do Obidovej, pretože môj manžel tam
dostal miesto vedúceho školy. Učil históriu
a geograﬁu. V Obidovej sme učili osem rokov a keď sa uvoľnilo miesto v Novej Belej, tak sme sa zase presťahovali. V Novej
Belej som vyučovala po slovensky prírodopis, chémiu a telocvik. Musím povedať,
že veľmi pomocné boli pre nás kurzy slovenského jazyka, ktoré boli organizované
počas letných prázdnin. Tam sme sa veľmi
zdokonaľovali hlavne vo výslovnosti.
Pani učiteľka Galiniaková patrí medzi veselých ľudí a vždy ochotne pomôže, ak to niekto potrebuje. Veľmi rada
sa kontaktuje s inými ľuďmi, predovšet-
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kým s deťmi. Má veľmi rada prírodu.
Ako sama hovorí, keď ma zlý deň, stačí,
ak ide na prechádzku do lesa. Tam sa
jej lepšie riešia problémy a domov sa
vracia plná energie. Podľa nej v dnešnej škole nastali viditeľné zmeny vo vyučovaní a aj vo výchove detí. – Dobré
je, že deti ovládajú technické výdobytky,
ale mám strach z toho, že to má nedobrý
vplyv na vyučovací proces. – komentuje
dnešnú situáciu v školách. Podľa nej je
zarážajúce, ak dieťa nevie násobilku, čo
sa dnes už stáva čoraz väčšou samozrejmosťou. Nedokáže sa zmieriť s tým, že
ministerstvo dovolilo ľubovoľný výber
povinného čítania. Nastalo veľa zmien,
ktoré vôbec nie sú premyslené. Potom
vznikajú problémy, podobne, ako tento
rok pri maturitách, ale nikto za to nie
je zodpovedný. Najdôležitejšia je spolupráca učiteľa a rodičov. – Keď som učila,
stretnutia s rodičmi, ktoré sme nazývali
pedagogizáciou rodičov, boli bežné. Na
takýchto stretnutiach sme sa rozprávali
sa o tom, ako majú postupovať rodičia vo
výchove svojich detí, aby sa nedialo nič zlé
na ulici ani doma. Dnes síce deti majú
viac možností, ale kedysi boli ochotnejšie a vďačnejšie vo vzťahu učiteľ – žiak
i medzi sebou. Ochotne prichádzali na
mimoškolské stretnutia a keď sa chystala
nejaká divadelná hra, tak samé si robili
kostýmy.
Pokiaľ je človek mladý, neraz si pomyslí, ako dobre je byť na dôchodku.
Pani učiteľka Galiniaková spomína, že
keď odišla na zaslúžený dôchodok, veľmi
jej chýbali deti. Každé ráno po prebudení sa nebolo treba ponáhľať do školy, čo
bolo pre ňu veľmi zvláštne a nemohla si
dlhý čas na to zvyknúť. Na záver nášho
rozhovoru dodala: – Rada čítam Život,
to je moja maličká „encyklopédia“. Vďaka
nášmu krajanskému časopisu môj kontakt
s kamarátkami a ľuďmi, s ktorými som
sa stretávala, je neustále živý. Preto vždy,
keď dostanem do ruky Život, hľadám informácie o známych v obciach, v ktorých
som pracovala a o priateľkách, s ktorými
som študovala. V Živote nájdem vedomosti o bylinkách, a rastlinkách, o ktorých sa
veľmi rada dozviem niečo nové. Myslím
si, že určite si každý nájde v tomto časopise niečo pre seba, čo ho zaujíma. Pre mňa
osobne sú dôležité aj reportáže z kultúrnych podujatí, zvlášť, ak sa ich nemôžem
zúčastniť.

Angela Zarembová
z Novej Belej
Angela Zarembová je taktiež absolventkou Lýcea so slovenským vyučovacím
jazykom v Jablonke. Ukončila učiteľské
štúdium v Krakove. Jej prvými žiakmi
boli deti na ZŠ v Lapšanke, kde nastúpila 1. septembra 1958 a zotrvala tu až
osem rokov. Všetky predmety sa v tom
čase vyučovali v slovenčine. Asi dva roky
pred odchodom do Krempách nastali
zmeny a slovenský jazyk sa učil už len ako
vyučovací predmet. Angela Zarembová
vyučovala slovenský jazyk spolu s Máriou Głodasikovou v piatej, šiestej a siedmej triede. Neskôr päť rokov pôsobila
v Krempachoch. Tam vyučovala slovenský jazyk na prvom stupni, a poľský jazyk
na druhom stupni základnej školy. Na
základnú školu v Novej Belej nastúpila v
roku 1971. Podobne ako v Krempachoch
učila v starších ročníkoch slovenčinu
a poľštinu, a taktiež učila žiakov prvého
stupňa. V Novej Belej viedla aj knižnicu
v Základnej škole č. 2 a plnila funkciu vedúcej samovzdelávacieho krúžku na Spiši.
Mala na starosti organizáciu rôznych súťaži, najmä recitačných. Najprv to boli školské kolá, potom obvodné na Spiši a Orave
a nakoniec v poslednej etape súťažili žiaci
z Oravy a zo Spiša spoločne.
– Metodikom bol Anton Papánek, ktorý pravidelne zasadal v porote na týchto
recitačných konkurzoch. Udeľoval učiteľom
inštrukcie, ako efektívne a zaujímavo viesť
hodinu slovenského jazyka, aby tieto hodiny mali čo najlepšiu úroveň. Aby úroveň
vyučovania slovenského jazyka bola čo naj-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

lepšia, pravidelne sme sa zúčastňovali jazykových kurzov, ktoré boli organizované vo
vtedajšom Československu. Najprv boli organizované na rôznych miestach Slovenska,
posledné roky už iba v Bratislave. Na týchto
kurzoch sme mali rôzne gramatické cvičenia napr. písali sme diktáty, zdokonaľovali
sme sa v štylistike, morfológii, lexikológii, a
ak nastali nejaké zmeny v jazyku, museli
sme sa oboznámiť s týmito zmenami. Okrem toho sme preberali teóriu literatúry či
interpretáciu poézie. Dôležitá bola pre nás
aj výslovnosť, teda fonetika. Počas môjho
učiteľského pôsobenia vládla v škole veľmi
príjemná a priaznivá atmosféra. Možno
som to vnímala tak pozitívne aj preto, že
som túto prácu zbožňovala. Keby som opäť
bola mladá a mala by som si vybrať ešte raz
svoje povolanie, určite by to bolo učiteľstvo,
– s istotou tvrdí Angela Zarembová.
Krátko po tom, ako Angela Zarembová odišla do dôchodku, vycestovala do
USA na návštevu k sestre Júlii Ščurekovej,
ktorá tam učila v nedeľnej škole. Prostredníctvom svojej sestry napokon aj ona začala učiť v tejto škole. Veľmi ju to potešilo,
keď sa zase mohla stretávať s deťmi a odovzdavať im svoje vedomosti. – Myslím si,
že každý učiteľ, ktorý odchádza do dôchodku, cíti prázdnotu. Je to veľká zmena prejsť
od kriku a smiechu detí k pohodlnému tichu, ktoré vládne doma. Všetci vieme, že
žiakov na hodine slovenského jazyka ubúda
a v niektorých školách sa už vôbec nevyučuje. Myslím si, že je to spôsobené tým, že sme
už dlhé roky pri Poľsku a vzťah k slovenčine
prirodzenou cestou zaniká. Vznikli mnohé
miešané manželstvá, ktoré už nechcú, aby
ich deti sa učili slovenský jazyk. Podľa mňa
by mali deti cítiť úctu ku každému jazyku,
či to už k poľštine, slovenčine, ruštine alebo
angličtine. Ak ich vieme viac, sme o to bohatší. Verím, že s časom sa budú deti opäť
prihlasovať na slovenčinu, pretože príslušnosť k EÚ a dnešná politická situácia dovoľuje ľuďom cestovať za prácou na Slovensko. Okrem toho naši susedia budú onedlho
omnoho viac konkurencieschopní, keďže
prejdú od januára 2009 na Euro.
Poznám niekoľko mladých ľudí, ktorým sa
zišiel slovenský jazyk. Vyštudovali, dostali prácu a neskôr ich ﬁrma poslala na Slovensko, aby
tam vytvorili ﬁliálku svojej ﬁrmy. Myslím si,
že mali radosť z toho, že dokážu komunikovať
v slovenskom jazyku – podotkla na záver nášho rozhovoru Angela Zarembová.
Dorota Mošová
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Fotografujem srdcom
Je medzi nami mnoho ľudí, ktorí
majú veľký talent, no skromne tvrdia,
že je to len záľuba, či dar od Boha.
K takým patrí aj Honorata Szindlerová. Okrem toho, že je nadmieru
skromná a veľmi milá, je obdarovaná
veľkým talentom, vďaka ktorému nielen vidí krásu, ktorú niektorí z nás ani
nevnímajú, ale dokáže ju aj zachytiť a
zobraziť na svojich fotograﬁách.
Spoznala som ju prostredníctvom
kurzu slovenského jazyka, ktorého
sa v uplynulom roku pravidelne zúčastňovala. Vďaka rozličným témam,
ktoré sme počas lekcií prebrali, dozvedeli sme sa o sebe mnoho zaujímavostí. Niekoľkokrát sme sa rozprávali
aj o svojich koníčkoch a záľubách,
ale aj o slovenskej prírode, horách, či
známych miestach na Slovensku. Pri
týchto témach nám Hanka, ako sme
na kurze Honoratu oslovovali, prezradila, že nielenže veľmi rada chodí na
túry po Slovensku, ale hádam ešte radšej fotografuje. Absolvovala už mnoho
výletov, ale aj kondične namáhavejších túr po slovenských horách. Prešla
Vysoké i Nízke Tatry, Veľkú i Malú
Fatru s mohutným Rozsutcom vypínajúcim sa nad Terchovou. Podľa jej
slov sú hory nielen krásne, ale občas
aj zradné, preto má pred nimi rešpekt.
Ich jedinečnosť a malebnosť obdivuje
celý život a snaží sa túto nedotknutú
krásu zvečniť prostredníctvom svojich
fotograﬁí.
Hanka je rodáčkou zo Sliezska.
Vzťah k prírode a horám získala po
nebohej starej mame, ktorá pochádzala z mestečka Żywiec, no
osud ju zavial na Sliezsko, kam
sa vydala. Celý život pracovala v horárni, chodila po
horských chodníčkoch a
starala sa o lesy a lesnú
zver. Hanka si dodnes
s láskou spomína na svoju starkú. – Chcela som
byť ako ona, teda pravá
horárka. Starká mi prezradila, že správna horárka sa spozná podľa

20
20

toho, že má čierne ústne podnebie a jazyk, a to vraj preto, lebo zje veľa čučoriedok. A tak Hanka v detstve s chuťou
jedla čučoriedky, dúfajúc, že aj ona
raz bude spravovať horáreň a starať sa
o lesy, tak ako stará mama. Z Hanky
sa však, napriek množstvu čučoriedok,
ktoré v detstve pojedla, horárka aj tak
nestala.
Zaujímalo ma, ako si Hanka spomína na svoje začiatky fotografovania.
Prvý fotoaparát dostala, keď mala 10
rokov. Ako sama priznáva, fotografovanie ju vtedy špeciálne nenadchlo. Až
oveľa neskôr, keď sa začala éra digitálnych fotoaparátov, Hanka si zaobstarala nový fotoaparát a začala fotografovať. Zistila, že ju to baví, a tak si ho
na výlety do ruksaka vždy pribalila.

Prvé fotografie
Podľa vlastných slov, prvé snímky, ktoré nafotila, neboli ničím výnimočné. Najmä, ak ich porovnala
s fotograﬁami na obľúbenej webovej
stránke, venovanej informáciám o turistike a prezentácii fotograﬁí hôr od
rozličných prispievateľov. Hanka, obdivujúc tieto fotograﬁe, sa napokon
rozhodla zverejniť na stránke jednu zo
svojich fotograﬁí – konkrétne z Veľkého Borového. Bola však sklamaná,
prispievatelia jej fotky ohodnotili nie práve najlepšie.
Kritika je však veľmi
potrebná, a to najmä
od tých, ktorí majú
s fotografovaním oveľa viac skúseností.
Nevzdala sa a po určitom čase zverejnila sériu niekoľkých
fotograﬁí jesennej
Veľkej Fatry. Tentokrát však mali
fotograﬁe úspech,
vďaka čomu Hanka nabrala odvahu a poslala ešte
niekoľko svojich
fotograﬁí. Členo-

august 2008
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2008

Honorata Szindlerová, foto: lk

via redakčného tímu webovej stránky
objavili v Hanke potenciál a pozvali ju
na predvianočné stretnutie milovníkov
fotograﬁí –Toto stretnutie mi veľmi pomohlo, zorganizovali sme si túru, fotografovali sme okolitú prírodu a veľa sme
debatovali o kompozícii, technike fotografovania, či úprave fotograﬁí. Nikto
sa nikam neponáhľal, vládla tam veľmi
priateľská atmosféra – spomína Hanka
na prvé foto-stretnutie. Nechýbali na
ňom ani profesionálni fotograﬁ, pre
ktorých je fotografovanie nielen záľubou, ale aj profesiou. Odvtedy sa Hanka
Kaplnka na Sivej brade
pri Spišskom Podhradí

zúčastnila už viacerých foto-stretnutí,
naposledy v máji t.r. Na stretnutiach sa
amatérski, ale aj profesionálni fotograﬁ vyberú na štíty slovenských vrchov,
aby spoločne fotografovali a debatovali o svojich záberoch a zároveň zlepšili
svoju techniku a štýl fotografovania.

Víťazstvo
vo fotografickej súťaži
Pomerne veľkou motiváciou bol pre
Hanku úspech, ktorý nenechal na seba
dlho čakať. V Zimnej súťaži amatérskej
fotograﬁe 2007 získala Hanka prvé
miesto za snímku zasneženej Malej
Fatry. Fotograﬁu nazvala Biela krajina.
Dodajme, že tejto súťaže sa zúčastnila
prvýkrát, a hneď zvíťazila. Priznáva,
že veľký podiel na tomto víťazstve má
kamarát, ktorý fotograﬁu vytlačil, zapáčila sa mu, a preto ju s Hankiným
súhlasom poslal do súťaže. O víťazstve
však Hanka netušila. – Jedného dňa
som dostala od priateľov niekoľko gratulačných správ. Chcela som vedieť, k čomu
mi blahoželajú, veď predsa nemám žiadny sviatok. Zavolala som teda známemu
a on mi prezradil, že som získala prvé
miesto v súťaži – smeje sa Hanka.
Víťazstvo však pre ňu nie je najdôležitejšie. Oveľa viac pre ňu znamená,
že prostredníctvom svojich fotograﬁí
môže zobraziť čaro prírody. – Fotogra-

Víťazná fotograﬁa – Biela krajina

fujem srdcom. Mnohí moji kamaráti si
vyberajú podmienky vhodné na fotenie
– svetlo, tiene, dokonca uprednostňujú
fotografovanie len za pekného počasia.
Všetko si do detailov premyslia. Ale ja bez
rozmýšľania fotím všetko, čo ma nejakým
spôsobom zaujme – s odhodlaním tvrdí
Hanka. Fotí bez ohľadu na počasie, čas,
či ročné obdobie. – Krásne fotky môžu
vyjsť, aj keď je nečas! Niekto si možno
povie – čo môže byť pekné napríklad na

Vodopád v Slovenskom raji

e-mail: zivot@tsp.org.pl

hmle alebo daždi? No ja mám niekoľko
fotograﬁí, ktoré som fotila za hustej hmly,
či počas búrky a podľa mnohých sú veľmi
pekné, – vysvetľuje Hanka. Na svojich
fotograﬁách zobrazuje okolitú prírodu,
konáre stromov, hmlu, slnko, jednoducho všetkú krásu od nebadateľných
detailov až po malebne vypínajúce sa
vrcholky hôr. – Kvôli nočným záberom
som už nejeden raz nocovala v lese, pod
holým nebom. Sú to však nezabudnuteľné okamihy, keď môžem bez dychu
pozorovať východ slnka a zobúdzajúcu sa prírodu.
Hanka sa počas nášho rozhovoru zmienila aj o tom, že už
dvakrát v lese stretla medveďa.
Tieto udalosti však, našťastie, komentuje s úsmevom, pretože sa
nič zlé nestalo. – V lese treba rátať
so všetkým, aj s medveďom – smeje
sa Hanka. Pri takýchto úvahách
som nadobudla jediný silný pocit
– hory sú jednoducho Hankinou
veľkou láskou, a vôbec o tom netreba rozprávať, stačí sa zadívať
na jej fotograﬁe fotené srdcom.
Sú ako okno, z ktorého vidieť
krásu prírody.
Lýdia Kováliková
foto: Honorata Szindlerová
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letným prázdninám neodlučiteľne patria letné
tábory, ktoré pre krajanské deti organizuje Spolok Slovákov v Poľsku už niekoľko rokov. Tohtoročný tábor bol v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi trochu iný. Deti totižto nezakotvili tentoraz v rekreačnom areáli umiestnenom hlboko v lese ďaleko od civilizácie, ale priamo v historickom centre starobylej Levoče.
Odkiaľ prišla taká zmena? Už dlhší čas sme so znepokojením sledovali znižujúci sa počet detí, ktoré sa každoročne prihlasovali do nášho tábora. Vzhľadom na ohlasy
detí, že ony nechcú ísť do tábora do lesa, lebo les poznajú
veľmi dobre a podobne, sme sa teda rozhodli, že nebolo by
na škodu veci skúsiť samostatne zorganizovať letný jazykový tábor na Slovensku. A tak sme začali zháňať miesto,
v ktorom by mohli krajanské deti zakotviť na dva týždne
prázdnin. Miesto sme našli v Levoči, avšak potrební boli
ešte táboroví vedúci. Po dlhom a náročnom hľadaní sme
našli partiu odvážlivcov na Kysuciach v Oščadnici, ktorí
sa rozhodli, že nám teda tento tábor pomôžu zorganizovať.
Síce šance na úspešne zorganizovaný tábor bolo už blízko, najviac práce na nás ešte len čakalo. Spolu s hlavným
vedúcim Ondrejom (viď foto na str. 2) a jeho dvoma najbližšími táborovými spolupracovníčkami Luckou a Majkou, ktorí spolu tvorili nerozlučiteľné trio a oporu tábora
v obidvoch turnusoch, sme navštívili areál internátu zdravotníckej školy v Levoči, v ktorom mali byť deti počas tábora ubytované. Ubytovanie sme síce hravo našli, avšak
bolo treba nájsť aj vhodné miesto na rôzne športové hry,
preskúmať mestské zákutia, vybehnúť na Mariánsku horu
a samozrejme, že sme nemohli zabudnúť ani na kvalitné
kúpalisko. Keďže na tom levočskom sa pásli ovce, vybrali
sme sa do Spišskej Novej Vsi, kde sme okrem kúpaliska
našli aj ZOO. Atrakcií sme teda našli dosť. Zostali však
ešte dva týždne príprav. Bolo treba zosúladiť program na
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každý deň, zohnať lopty, ceruzky, papiere, ﬁxky, nožničky,
štetce... Čo ešte tie deti budú v tábore potrebovať?
Nastal deň „D” – 7. júl. Deti nastúpili do autobusu a vydali sa na cestu do Levoče. Tam už na nich čakali ich noví
vedúci. Okrem nerozlučiteľného tria sa o deti v prvom turnuse starali Katka, Kajo, Danka, Jožko, Sonička, Paulínka
a zdravotník Maťo. Na deti okrem vedúcich čakalo množstvo hier, zábav, ale aj túry, či už na Spišský hrad alebo na
neďalekú Mariánsku horu, na ktorú sa spred areálu naskytal
prekrásny výhľad. Samozrejme, že bez kúpaliska by tábor

Deti z prvého turnusu zmorené po výstupe si urobili spoločnú fotograﬁu na Mariánskej hore
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nebol ani táborom. A tak sa deti vybrali aj do Spišskej Novej
Vsi, aby sa pri horúčavách trochu ochladili, navštívili ZOO
a pri tejto príležitosti navštívili aj Hipernovu a Kauﬂand,
aby si doplnili zásoby cukríkov, čokoládok, napolitánok
a tyčiniek každého druhu. Prekvapením a úplne niečím novým bol cirkus, ktorý zavítal do Levoče práve počas prvého
turnusu. Akoby to bolo, keby sa na cirkusové vystúpenia
neprišli pozrieť aj táborové deti.
Prvý turnus prebehol v poriadku. Ako som sa na jeho
záver dozvedel, najviac si to odskákal zdravotník Maťo, pre-

tože z čohosi dostal výsyp po celom tele a nakoniec ho ešte
počas prvého turnusu hospitalizovali v neďalekej nemocnici. Našťastie zdravotníčka Monika, ktorá mala ísť s deťmi do
druhého turnusu, býva v Levoči a tak na tých niekoľko dní
chorého Maťa zastupovala.
Dva týždne ubehli ako voda. 20. júla sa opäť pri areáli
objavil známy autobus, ktorý priviezol deti na druhý turnus.
Deti z toho prvého sa ešte so slzami v očiach lúčili so svojimi drahými vedúcimi a tí už mali veľmi veľa práce s deťmi
z druhého turnusu. Tentokrát sa na pomoc nerozlučiteľnému triu dostavili vedúci Maťa a ešte jedna Maťa, Ľubka,
Zuzka, Veronika, Jožko a už spomínaná zdravotníčka Monika. Program druhého turnusu bol podobný ako v prvom.
Cirkus však už, žiaľ, odišiel, a aj brány ZOO zostali pred
nimi pevne zavreté. Preto si to vynahradili dvoma krásnymi
slnečnými dňami na kúpalisku. Na druhý turnus prišli už
ostrieľané táborové deti, avšak ani ony sa nedokázali lúčiť so
svojimi vedúcimi bez slzičky v kútiku oka.
Nakoniec všetko dobre dopadlo. Naši noví vedúci si
s organizáciou táborov poradili a deti boli nadmieru spokojné. Veľmi sa im páčilo to, že mali viac voľného času ako po
minulé roky. Ani hry neboli až tak fyzicky náročné. Dosť ich
však prekvapilo to, že vedúci vedia o každom ich pohybe na
chodbe, a to nielen v deň, ale aj v noci. Akoby si nevšimli
zamontovaný kamerový systém. Tentokrát však chodili do
kostola nielen v nedeľu, ale aj cez týždeň. Na každú sv. omšu
si pripravili nejakú pesničku, čítali čítania, prosby a aktívne
sa zapájali do liturgie. Veľmi sa im to zapáčilo, takže verím,
že svoje skúsenosti využijú aj vo svojich farnostiach.
Tohtoročné tábory sa pominuli ako veľká voda, zanechali však krásne spomienky v srdciach detí, ktoré sa už nemôžu
dočkať ďalších prázdnin.
Na základe zážitkov detí a vedúcich spracoval:
Marián Smondek

V druhom turnuse sa všetci spoločne odfotili po dobití Spišského hradu
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ednou z výnimočných lokalít Slovenska, ktorú si bližšie predstavíme, je mesto Banská Štiavnica. Krásu tohto mesta ocenila aj medzinárodná komisia, ktorá na
základe stanovených kritérií zaradila Banskú Štiavnicu do
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO v decembri 1993. Skúsme sa však, prostredníctvom nášho článku, dozvedieť o tomto malebnom mestečku
niečo viac.
Banská Štiavnica je súčasťou banskobystrického kraja,
podľa aktuálnych údajov tu býva okolo 10 900 obyvateľov. Leží v kolíske prekrásnej prírody v blízkosti chránenej
krajinnej oblasti Štiavnických vrchov s najvyšším vrchom
– Sitnom, ktorého nadmorská výška je 1009 m. Toto územie je jedinečné pre výskyt viacerých chránených druhov
rastlinstva a živočíšstva. V mesiacoch máj až september je
každoročne v prevádzke rozhľadňa, v ktorej nájdeme tiež informačné stredisko pre turistov.
Samotná Banská Štiavnica má krásne a vzácne historické jadro, technické pamiatky a prekrásnu prírodu v okolí.
Oddávna si drží privilégiá kráľovského mesta, ktoré získala
veľmi dávno, a to v roku 1238.
Už jej samotný názov hovorí o tom, že je spätá s baníctvom. Koncom 14. storočia sa tu vytvoril Zväz stredoslovenských banských miest, čo výrazne upevnilo politický
význam Banskej Štiavnice. Je to oblasť, kde sa ťažilo striebro
od 13. až do konca 18. storočia. Historické pramene dokazujú, že to bol jeden z najvýznamnejších banských revírov
v celej Európe. Okrem striebra sa tu ťažilo aj zlato.
Erb mesta taktiež dokumentuje jeho spojitosť s baníctvom. Na modrom štíte je zobrazené strieborné opevnenie
a zlaté banské nástroje.
Približne v 13. storočí tu z dolnozemských a rakúskych
území prišli nemeckí osadníci, ktorí pracovali ako baníci.
Tak sa začalo osídľovanie mesta. Vplyv germanizácie bol veľký, čo dokazuje skutočnosť, že pôvodné názvy významných
budov i miest sa v literatúre uvádzajú v nemeckom jazyku.
Mesto malo v minulosti celkom inú podobu než v súčasnosti. Najvýznamnejšie úpravy, ktoré môžeme obdivovať až dodnes, nastali na prelome 15. a 16. storočia. Vtedy
bohatí mešťania a vlastníci baní investovali svoj majetok
na výstavbu svojich reprezentačných sídel. Chceli tým totiž všetkým poddaným ukázať svoje bohatstvo a moc. Bolo
Vodná nádrž - tajcha

Pohľad na Banskú Štiavnicu

Banská Štiavnica
- tam, kde sú ukryté
dukáty
však potrebné budovať aj opevnenie, ktoré by mesto uchránilo pred tureckými nájazdmi. Výstavba takýchto opevnení
sa začala po bitke pri Moháči v roku 1526. V okolí mesta
boli vybudované vodné nádrže, nazývané tajchy, ktoré mali
ochranný charakter. Tento banský vodohospodársky systém
pozostávajúci z jazier, ktoré sú včlenené do bohatej prírody
Štiavnických vrchov je v súčasnosti vyhľadávanou atrakciou
pre mnohých návštevníkov.
Na výstavbe budov i opevnenia sa podieľali stavitelia
z ďalekého sveta, napríklad známy a uznávaný taliansky staviteľ Pietro Farrabosco.

Architektonické atrakcie
Banskej Štiavnice
Zaujímavosťou je pôvodný Starý hrad v Banskej Štiavnici. Bol budovaný postupne v období prvej polovice 13.
storočia. Na vrchu zvanom Paradajz bola ako prvá postavená románska bazilika – kostol Panny Márie. V 15. storočí
bol tento kostol ohradený múrom a neskôr plnil funkciu
obrannej pevnosti. Klenba kostola bola však neskôr zbúraná a vzniklo tu po nej nádvorie. Nasledovalo ešte výraznejšie opevnenie budovy i pôvodných múrov. Priestor medzi
opevnenými piliermi bol vyplnený murivom, a takto vznikol komplex Starého zámku.
Pozornosť každého návštevníka upúta aj Nový zámok.
Pochádza z obdobia renesancie. Bol postavený na vrchu
Frauenberg, čo v preklade značí Dievčenský vrch, a to v ro-
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koch 1564 – 1541. Existujú preň aj iné názvy, napr. Dievčenský zámok, alebo Panenský zámok.
Vzácnosťou je aj Námestie sv. Trojice so súsoším sv.
Trojice, ktoré tvorí jadro mesta. Bolo postavené ako symbol vďačnosti, keď sa mesto v rokoch 1710-1711 obyvatelia
zachránili pred šíriacou sa morovou epidémiou. Autorom
súsošia je Dionýz Stanetti.
Ďalšou významnou architektonickou pamiatkou je historická radnica. Bola vybudovaná v 14. storočí, ako prízemný dom v gotickom štýle. V roku 1488 bola prestavaná na
poschodovú budovu. Historické pramene dokladujú, že
v 16. storočí tu bola pristavená kaplnka sv. Anny, ktorá v 18.
storočí bola zbúraná. Na jej mieste vybudovali súsošie Panny Márie. Málokto vie, že v prízemných priestoroch radnice
bola v minulosti väznica.
Vzácnu architektúru majú aj kostoly v Banskej Štiavnici.
Hádam najznámejší je kostol Nanebovzatia Panny Márie.
Pôvodne bol vybudovaný v 13. storočí ako románska bazilika, ktorá prešla viacerými úpravami. Kostol získal dnešnú
podobu v roku 1806. Kostol sv. Kataríny je taktiež výnimočnou stavbou. Prvá omša po slovensky sa tu uskutočnila
v roku 1658. Dovtedy tu znela predovšetkým nemčina.
Svojou architektúrou púta pozornosť aj evanjelický kostol, a to najmä preto, že nemá vežu a nachádza sa v uličnej
zástavbe. Bol to zámer architekta J. Tallhera, ktorý chcel
kostol prispôsobiť vzhľadu okolitých domov. Zvýšená kupola i fasáda domu však prezrádzajú, že v skutočnosti ide
sakrálnu stavbu.
Najlepším obdobím v histórii mesta bolo určite 18. storočie. Banská Štiavnica bola v tom čase bohatým mestom,
kde sa ťažilo zlato i striebro, vďaka čomu sa stala centrom
kultúry a stavebného rozmachu. Tu môžeme hľadať odpo-

SPRÁVY
Dňa 8. júla bol deﬁnitívne stanovený konverzný kurz slovenskej koruny
voči euru na 30.126 SKK/EUR. V tomto pomere sa budú vymieňať slovenské
koruny po 1. januári 2009. Aby sa obyvatelia mohli na príchod novej meny
dobre pripraviť, predajcovia sú povinní
zobrazovať ceny tovarov v oboch menách už od 8. augusta 2008 minimálne
do konca roku 2009.

***
Silný vietor spojený s búrkovou činnosťou si v noci z 13. na 14. júla vyžiadal výjazdy popradských, kežmarských,
staroľubovnianskych a levočských hasičov k spadnutým stromom a káblom
elektrického vedenia. Najviac práce
mali popradskí hasiči, ktorí odstránili sedemdesiat popadaných stromov
hlavne v Kvetnici, Tatranskej Kotline
a horskom priechode Vysová. Po desiatich dňoch, 23. a 24. júla, postihli východné Slovensko prudké dažde, ktoré

Kalvária

veď, prečo ľudia nazývajú Banskú Štiavnicu strieborným
mestom. Obyvatelia tohto mesta sú hrdí na fakt, že v 18.
storočí bolo tretím najväčším mestom v Uhorsku a malo
obrovský význam.
Banská Štiavnica je naozaj čarovným miestom, preto
niet divu, že inšpirovala mnohých spisovateľov i rozprávkarov. Najstaršie ľudové legendy a príbehy opisujú, ako sa tam
chudobní ľudia, či odvážni zbojníci vybrali hľadať ukryté
poklady. V minulosti totiž ľudia verili, že tu možno nájsť
tajomné cesty k pokladom a jaskyne plné zlatých dukátov
a striebra. Dnes už málokto verí týmto poverám, ale určite
sa každý z nás aspoň niekedy nechá uniesť fantáziou a dovolí
si snívať o tom, že nájde poklad, ktorý doteraz ešte nikto
nenašiel.
Sprac.: Lýdia Kováliková
Foto: Honorata Szindlerová

spôsobili záplavy. Najpostihnutejšími
oblasťami boli bardejovský, staroľubovniansky, popradský a kežmarský
okres. Dôsledkom záplav boli veľké
materiálne škody a v obci Čirč si vyžiadali i dve ľudské obete. V Zamagurí
sa vyskytli problémy najmä v obciach
Osturňa a Veľká Franková.

***
Slovenský režisér Juraj Jakubisko
natočil nový historický veľkoﬁlm Bathory, ktorý poskytuje nový pohľad na
vraj najmasovejšiu vrahyňu v dejinách
ľudstva Alžbetu Bathory žijúcu v 17.
storočí v Čachticiach. Už po štyroch
dňoch po nástupe do kín sa ﬁlm stal
najúspešnejšou slovenskou snímkou
v dejinách slovenskej kinematograﬁe.

***
Keďže Slovenská republika neuznala nezávislosť Kosova, nebude
uznávať ani kosovské pasy, ktoré začala Priština vydávať od 18. júla. Uznávať sa budú len náhrady pasov OSN
a pasy Srbska.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

***
Predseda vlády SR Róbert Fico sa
14. júla zúčastnil na ustanovujúcom
summite Únie pre Stredomorie, ktorú
z iniciatívy francúzskeho prezidenta
Nicolasa Sarkozyho založilo 44 krajín
z Európy, severnej Afriky a Blízkeho
východu, vrátane Palestínskej samosprávy, s cieľom podporiť spoluprácu
a vzťahy v regióne. Únii bude predsedať vždy na pol roka jedna krajina
EÚ a na dva roky jedna stredomorská
krajina. Momentálne sú to Francúzsko
a Egypt. K hlavným zámerom Únie
patrí vytváranie konkrétnych projektov,
na ktorých môžu jednotlivé štáty participovať. Projekty sa majú zamerať na
čistotu Stredozemného mora a pobrežných oblastí, odpadové hospodárstvo,
dopravu a prevenciu i spoluprácu pri
prírodných katastrofách. V záverečnej
deklarácii sa účastníci zaviazali k budovaniu mieru, demokracie, prosperity,
sociálneho a kultúrneho porozumenia.
Celkovo má Únia 765 miliónov obyvateľov. (mm)
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atka bola vysoká, s husárskymi fúzikmi a husárskou túžbou pevne
držať opraty. Okrem
toho bola tučná, ťažko sa hýbala a v
jej gestách bola trpkosť, že všetci kdesi
behajú, smejú sa tam (isto sa smejú),
len ona je priviazaná. Kolembala sa na
spuchnutých nohách po dvoch izbách
a kuchyni, v ktorej od vlhkosti padala
omietka.
Nad vodovodom mala obrázok
dievčaťa s oﬁnkou a dvoma radmi
bielych zubov. Dievča sedelo na cestnom míľniku, hompáľalo nohami v
zaprášených topánkach, roztopašné sa
škerilo a kývalo kyticou slzičiek panny Márie. Bola to stará fotograﬁa, zvlnená a zožltnutá amatérska fotograﬁa,
robená aparátom, čo mal ešte ručne
lepenú komoru. V kuchyni vlastne
nemala čo robiť, no zavesila ju sem
pred desiatimi rokmi, keď sa do bytu
prisťahovali, a od tých čias ničím nehýbala. Želala si, aby všetko v dome
malo svoje miesto - nábytok, vázy, sošky, ľudia. S ľuďmi sa jej to nedarilo,
tak aspoň striehla zariadenie. Dievča
ďalej hompáľalo nohami, smialo sa a
vyvolávalo v nej bolesť. Lebo to dievča bola ona. Behala vtedy, nevedela,
čo je bolesť, verila v čosi veľmi pekné
a veľmi neurčité, čo iste príde a slzičky boli len pekné kvety. To dievča už
dávno nebolo pravdou.
Matka hladila poštopkané vankúše a plachty, zavadila pohľadom
o fotograﬁu a pomyslela si, že v nás
žijú desiatky ľudí, každý zážitok je
jeden človek, ktorý sa odlupuje sám
od seba, rodí sa, mizne ktovie kde.
Stráca sa v priestore bez stopy, alebo
po ňom zostane len spomienka, vráska alebo fotograﬁa, ktorú nevieme
pochopiť. Matka si to pomyslela, ale
nová sekunda v nej zrodila nového
človeka, nemilujúceho ﬁlozofovanie. Uvedomila si, oveľa ochotnejšie,
že plachty sú už celkom nanič a že
z príjmu, aký otec nosí, nové nekúpi. Zavzdychala a hnev, ktorý bol jej
najčastejšou náladou, jej spadol do
obočia.
V izbe zašramotila stolička. Vzápätí sa nežne a ticho rozvrčal zotrvačník
bakelitového autíčka. To dieťa načmáralo tri rady veľkého A zviezlo sa pod
stôl, kde bolo jeho najmilšie miesto.
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Bolo malé a stôl veľký a stávalo sa, že
si ho tam nevšimli. Za najkrajší stav
považovalo, keď si ho nevšímali. Vtedy mohlo vidieť veci, mohlo si hovoriť
slová, ktorým druhí nerozumeli alebo
sa za ne hanbili, a preto sa im radšej
vysmievali. Dieťa bolo dengľavé, s veľkou hlavou, ľuďom sa zdalo ošklivé.
Malo znervózňujúci upretý pohľad,
pre ktorý ho považovali za hlupáčika.
Bolo veľmi drobné, ale i tak ho matka
pod stolom zazrela.
- Už si sa naučil?
-Áno.

Mykla plecom. Čo bude rozprávať? Keby si sa radšej učila! - povedala
by matka. Tú pieseň pozná. Zvláštne.
Rodič, a vie sa spýtať iba: - Čo bolo v
škole? - A odpovedať: - Uč sa! - Nikdy
si nepovedali nič bližšie. Aspoň Viera
sa na to nepamätá.
- Pohni sa trochu! - durí matka.
Viera neznáša toto pandúrenie.
Náročky nenáhlivo, tak ako to matku
najviac zlostí, skladá blúzku, ide do
kúpeľne a pospevuje:
- Čoko, čoko, čoko-láda dráda
drádadada drdádá drada dá dá

Jaroslava Blažková

Rodina
- Kde je úloha?
Vyliezlo spod háčkových strapcov
a vytiahlo zošit. Matka prezerala veľké
A.
- Tieto sú krivé. Hovorila som ti,
pomaly a pekne. Napíšeš ešte jeden
rad!
- Súdružka povedala...
- Neodvrávať!
Znova sa vyškriabalo na stoličku a
maľovalo písmená, veľké, tučné, cudzie
písmená, prísne ako matka. Malo chuť
prikresliť im jej tvrdý kont a čierne
fúzy, no písmená stáli v strehu, keby
to spravilo, udreli by ho po rukách.
Maľovalo A a ľavou rukou sa maznalo
s pichľavým kolieskom autíčka.
Zvonec zacengal dlhým rinčaním.
Viera.
Matka sa dokolembala ku dverám.
- Nemáš kľúč? Vždy, ako keď horí.
- Čao, mama.
- To je pozdrav pre matku?!
Viera prepočula šomranie, odhodila aktovku a rovno do hrncov, nadvíhala pokrievky, zmraštila nos:
- Lečo?
- Keď sa ti nepáči, choď do Karltónu. Pozrime, dámu! Marš, umyť ruky,
prezliecť sa a tempo. Pomôžeš mi s
riadom. Viera si pomaly rozopínala
sukňu.
- Čo bolo v škole?
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- Brat kreslí.
- Servus, Cvrčko!
Dieťa sa hnevá, keď mu vravia
Cvrčko. Mračí sa, ale Viera zapadne
do kúpeľne. Nik jej nerozumie, zatiaľ
musí vydržať. O pár rokov, eh, o pár
rokov!
- Viera! - Matkin hlas je poľnica.
- Ako dlho sa budeš obdivovať? Dosť
si krásna!
- Aby si si nestrhala hlasivky, hundre dcéruška. Opláchne si ruky,
posledný pohľad zrkadlu a zase tak
lenivo:
- Čoko, čoko, h čokoláda.
- Nič lepšieho nevieš zaspievať?
Tam si naber polievky a raz-dva, do
roboty!
- Polievku nechcem.
- Prečo by si nechcela?
- Nemám chuť.
-Ja ti dám, že nemáš chuť.
- Polievku nebudem.
- Už aj si zober!
- Keď vravím, že nebudem, tak
nebudem. Nesiahaj stále na moju slobodu.
- Tak ti siahnem, dievčisko drzé, že
ti hlava bude brnieť.
- Mamáša! - Vierkin hlas je lenivo prezieravý, matku berú všetci čerti.
Ten tón, zodvihnuté oblúčiky obočia a „mamáša”! Neporadí si s touto
vretenicou. Celý život im obetovala,
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zdravie si zničila. Matka kričí, zadychčí sa, srdce sa jej rozbúcha, musí si
sadnúť. Hádam teraz Viera príde, ale
nie. Naberie si za lyžicu leča a odpláva
s tanierom do izby.
- Čoko, čoko, čoko - lada.
Matka zloží hlavu na ruky. Čo má
robiť? Ruky sú tučné a červené, s prstami zahnednutými od zemiakov ako
stará fotograﬁa. Ľutuje dievča so zaprášenými sandálmi, ľutuje ho, lebo
už nie je pravdou.
Viera sa rozloží oproti dieťaťu.
- Tá má zas deň!
Dieťa zloží pero.
Potom sa zošmykne pod stôl do
húštiny nôh a nežne palcom roztáča
koliesko zotrvačníka. Jeho bzučanie
je živé, rozpráva o podivných stretnutiach.
Tri krátke cinknutia. Otec.
Matka otvára, počuť, ako miesto
pozdravu lamentuje, žaluje na Vieru.
- Už to s ňou nevydržím. Na môj
dušu, nevydržím. Hovorí to každý
deň.
- Musíš jej povedať, tak to ďalej
nejde! Otec mlčí.
Vždy mlčí. Zloží klobúk z hlavy,
zavesí kabát na vešiak, nahrbené plecia sú oblúkom rezignácie.
- Oteckovi papuče. Bude to?
Dieťa s autom v ruke ich loví pod
kreslom a kladie k otcovým nohám.
- Dobrý deň. Čo je nové?
Malý sa uprene díva do unavenej
tváre. Videl dnes auto s veľkou hlavou,
kývalo mu červenou smerovkou a šoférom bol on. Tak sa mu aspoň zdalo.
Potom stretol dievčatko v bielom klobúčiku, ktorému chcel povedať... Vie
presne, čo, ale nepozná také slová.
Lenže otca nezaujíma odpoveď.
Položí ruku dieťaťu na hlavu. Prídel
dennej lásky vyčerpaný.
- Viera, stôl prikryť!
Háčkovanú deku vystriedal plátenný obrus so škvrnami, ktoré v praní nepustia.
Otec zapne rádio. Rozreve sa valčíkmi. Má rád hudbu, ale už trochu
nepočuje.
Matka nesie polievku.
- Pre našu slečnu nebola dosť dobrá. Veď si ty raz spomenieš, ako bolo
doma.
Viera kyvoce nohou, pozerá do
knihy a celá je odmietavá. Raz? Raz

pre ňu nebude jestvovať táto izba so
staromódnymi dečkami a vyšliapaným kobercom a matkou s imperatívmi.
Otec mlčí.
Matka si sadne na druhý koniec
stola, prichádza chvíľa rodinných rozhovorov.
- Predstav si, že ten obchodník,
ten chlap zlodejský, ma dnes obral
o päť korún. Kupovala som masť a
múku, bolo to štyridsať dva, dala som
mu päťdesiatku a on mi vydal v drobných dve koruny. Ja som hneď vedela,
že čosi. Prídem domov, počítam, päť
korún menej. Rátaj: tridsaťtri masť a
deväť múka, ja som hneď vedela, päť
korún v ťahu.
Otec mlčí, prikyvuje.
Dieťa pod stolom sa ticho rozpráva s autíčkom.
Viera si piluje nechty. O tri roky
na nich bude hrať dúhový lesk.
- Nechaj to, áno? - zbadá ju matka.
- Tam sa marš učiť! - Ešte si dnes na
nič prst nepoložila. A kde je chlapec?
Už si hotový s úlohou?
Dieťa ukáže zošit.
- No. Mohlo to byť lepšie. Teraz
počty. Dve a dve? Otec má k leču párky. Odhrýza párky a pije pivo.
- Dve a dve?
Dieťa pohybuje prstami. - štyri.
- Šesť bez troch?
V ľavej ruke sa hrá autíčko. Cíti
lesklú pichľavosť zotrvačníkového kolieska. Autá trúbia. Môcť si zatrúbiť.
Stisnúť gombík - tu tú...
- No! Šesť bez troch!
- Päť.
- Dávaj pozor. Šesť bez troch!
-Päť.
- Hlupák. Čo máš v tej hlave?
Chceš ísť na noc kľačať? Dieťa sklopí
hlavu.
- Zrátaj to na prstoch!
Vystrie ufúľané prsty, na zem buchne bakelit auta. Mľaskne zaucho.
- Aby si sa nehral, keď máš pracovať. Za trest ho už nedostaneš.
Vyloží hračku na skriňu, zdola ju
vôbec nevidieť. Plač. Viedenské valčíky revú. Otec už trochu nepočuje.
- Šesť bez troch?
Viezť sa bielou hradskou, tu tú,
vtáci spievajú...
- Šesť bez troch!
Otec mlčí.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Matka sa trasie rozčúlením. Strašné decko. Zakaždým, keď zopakuje
otázku, strhne sa, akoby si len v tej
chvíli uvedomil, že je pri ňom. Kričí,
dieťa sa mýli čoraz viac. Auto, škorce, pávy, párky. Otec ich zjedol celé.
Je ťažko mať múdre deti. Tak si vždy
želala, aby sa ľahko dostávali dopredu,
aby učitelia žasli, aby ostatní závideli.
Jej detí sú však...
- A čo myslíš! Štyri a štyri! Spíš, či
čo?! Dieťa ustráchané prikývne.
- Dobre, ale nemysli si, že sa budeš
baviť. Tam pomodliť a spať!
Dieťa zavadí očami o čierne fúzy a
prešmykne sa pod jej rukou.
Nakoniec je rado, že môže do
tmy? Nemá ju rado? Matka sa zhrozí. Obetovala im celý život, nepoznala
zábavy, priateľov. Díva sa na červené
ruky, spuchnuté nohy. Nevďak, aký
nevďak. Vidí to otec? A Viera?
- Viera! Už zase nič nerobíš? Uč
sa!
Viera znechutene odvracia oči.
Otec mlčí. Na priemyslovke bol
najlepším žiakom. Začal konštruovať
nové signalizačné zariadenie, ale nedokončil ho. Predstavuje si schému:
dva odpory, kondenzátor, dnes o
tom čítal. Zariadenie domyslel niekto iný.
Dieťa leží v tme. Tam v izbe na
skrini stojí autíčko. Cíti na palci teplo bakelitu a kovovú ostrosť zotrvačníkového kolieska. Jemné bzučanie
mu spieva v ušiach. Sadá si do kabíny,
čierny volant a hradská vonia bielym
prachom. Otáča kľúčom, motor zreve
zvieracím hlasom, prúd vzduchu mu
šibne cez tvár. Ide a vidí stromy ulice,
dom so železným balkónom, dievčatko v bielom klobúku. Dieťa spí. Auto
ho odnáša od valčíkov i otcových nesplnených nádejí, od matkinho husárskeho smútku, Vierinej čokolády.
Uniká a jeho sen sa na jednej z križovatiek dotkne troch iných snov - o
múdrych nežných deťoch. Narazí do
nich bez toho, že by ich poznal. Ani
oni ho nepoznajú, sny nemajú tvár.
Letia ďalej, zo snových zrážok netečie
krv, letia a nikdy neprídu na to, že si
raz boli tak blízko.
Miesto príbehu,
Bratislava 1995
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Po stopách minulosti

P

oľský vyslanec Kazimierz Papeé 31.
októbra 1938 vyhrotil stanovisko Poľska hrozbou, že ak do večera nedostane kladnú odpoveď, „Poľsko použije najostrejšie prostriedky“. Za tejto situácie Tiso ustúpil
a telefonicky oznámil do Prahy, že „v mene
svojej vlády v zásade akceptuje poľské požiadavky“. Varšava vystúpila 1. novembra 1938
s oﬁciálnou nótou voči vláde ČSR s požiadavkami teritoriálneho rozšírenia na území
Kysúc, Spiša a Oravy a s požiadavkou ukončenia práce delimitačnej komisie do konca
novembra 1938. V nóte sa zaviazalo Poľsko

Martin Garek

valo s výraznou podporou tlače.6 Dochádzalo
aj k incidentom medzi obyvateľstvom a delimitačnou komisiou. Dňa 21. novembra došlo k incidentu v obci Svrčinovec, kde sa pri
vymeriavaní železničnej trate poľskou komisiou zbehlo asi 100 žien a detí, plakali a kričali na poľskú komisiu: „Prečo nám beriete
našu zem, keď my sa k Vám pripojiť nechceme?
Vy hladové poľské vši, vy nás zožeriete, ako ste
už vyžrali Sliezsko. Je vás 40 miliónov, hanba
vám, že si nemôžete postaviť železnicu a preto
nám beriete našu slovenskú zem.“7 Dochádzalo k prestrelkám a bojom pri obsadzovaní
hranice poľským vojskom.8 Poľská vláda na
tieto protesty zareagovala oznámením Prahe,
že v záujme udržania pokoja a v snahe predísť

SLOVENSKO-POĽSKÉ VZŤAHY
v roku 1938 –1939 (2)
uznať určenú hranicu za deﬁnitívnu.1 Tieto
aktivity koordinoval Jan Szembek s Andrásom Horym, maďarským vyslancom vo Varšave v čase, keď Budapešť viedla rokovania
o získanie slovenského územia.2
Slovenská vláda 8. novembra menovala
do delimitačnej komisie ako predsedu Dr.
Františka Hrušovského a členov: Dr. Ivana
Krnu, Ing. Jána Slávika, mjr. Štefana Jurecha,
Pavla Čarnogurského, Antona Granatiera
a Milana Poláka.3 Delimitačná komisia začala rokovania 16. novembra v hoteli Remi
v Žiline. Pri vytyčovaní hraníc sa stretávala
s odporom slovenského obyvateľstva a s mohutnými demonštráciami.4 Dňa 15. novembra 1938 došlo k demonštrácii v Javorine,
proti poľským policajtom zo Zakopaného,
ktorí prišli do obce hľadať miestnosti pre poľské četníctvo. Akonáhle sa obyvateľstvo dozvedelo, že v obci sú poľskí policajti, celá obec
sa zbehla a demonštrovala proti pripojeniu
k Poľsku. „Nechceme k Poľsku, my nechceme
mať nič s Poliakmi, my sme Slováci, chceme aj
naďalej ostať pri Slovensku!“5 Poľskí policajti
museli byť nakoniec odprevadení so sprievodom česko-slovenského četníctva na hranicu.
Úsilie obyvateľov postihnutých obcí sa stretá-

ďalším incidentom poľské vojsko obsadí územia, ktoré majú pripadnúť Poľsku, ešte pred
určeným termínom. Česko-slovenskej vláde
neostávalo iné riešenie, len súhlasiť s týmto
rozhodnutím.9 Najvýraznejším prejavom
protestov voči poľskej delimitačnej komisie
bol útok na autobus delimitačnej komisie
v Oravskom Podzámku dňa 21. novembra
1938. Pobúrené obyvateľstvo Oravského
Podzámku sa zhromaždilo, keď sa dozvedelo o príchode poľskej delimitačnej komisie
a obvinilo ju zo špionáže. Obvinenia vyústili
v rozhorčený útok na autobus, ktorý musel
byť nakoniec chránený četníctvom.10 Vzhľadom na napätia, s ktorými sa stretla poľská
časť delimitačnej komisie na území Slovenska, odmietla pokračovať v rokovaniach na
slovenskom území a posledná etapa rokovaní
sa konala v Zakopanom. Rokovania sa uzatvorili 1. decembra 1938 v Zakopanom, kde
obidve delegácie podpísali záverečný protokol. Poľsku boli odstúpené Čierne, Skalité
a Svrčinovec, Suchá Hora a Hladovka, Javorina, časť katastru Ždiaru a Lipnice, Lesnica
a územie pri Cígeľke. Spolu 226 km² a 4 280
obyvateľov.11 Predseda delimitačnej komisie
6

Slovák 19. 11. 1938, 22. 11. 1938, 23. 11. 1938.
SNA Bratislava, f. KÚ, kart. 265, č. 76.574.
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správa 4, 2007, s. 26. Slovák 26. 11. 1938. Podrobne sú
protesty slovenských obyvateľov zachytené v Denníku Dr.
Františka Hrušovského, predsedu delimitačnej komisie československo-poľskej v roku 1938, publikovanom v Studia
historica Tyrnaviensia III. Trnava 2003, s. 305-332.
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Kompas, 1940, s. 68. ŠIMONČIČ, Jozef: ref. 26, s. 311.
Ďalšie poľské nároky boli predložené verejnosti v brožúre
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František Hrušovský hodnotil dosiahnutú
dohodu ako čestnú a vyzdvihoval okolnosť,
že napriek nepriaznivým podmienkam - tlačovým útokom, protestom obyvateľstva, sa
podarilo zmierniť poľské požiadavky a zachrániť tisíce Slovákov. Podobne aj ministerstvo
zahraničných vecí hodnotilo dosiahnutú dohodu pozitívne.12
Postoj, ktorý prezentovala poľská delegácia pri podpísaní dohody v Zakopanom,
že poľské požiadavky sú splnené a slovenská
hranica deﬁnitívne ustálená, neodrážal stanovisko časti poľskej verejnosti, ktorá netajila svoje sklamanie z nepripojenia väčšej
časti Oravy a Spiša. S týmto postojom sa
nestotožňovala ani poľská vláda, ktorej prioritným cieľom ostávalo dosiahnutie spoločných poľsko-maďarských hraníc. Beck v deň
podpísania dohody v Zakopanom, dôverne
informoval poľského vyslanca v Budapešti,
že „v prípade ďalšej dezintegrácie republiky
môžeme revidovať toto naše stanovisko.“13
Poľská republika si pripísala počas nepokojných jesenných mesiacov v roku 1938
určité územné zisky, stratila však svoj politický a morálny kredit v očiach slovenskej
verejnosti. Polonoﬁlské krídlo HSĽS bolo
oslabené a vzrástol význam germanoﬁlskej
orientácie hnutia.14
V období po uzavretí dohody v Zakopanom prestali kontakty medzi predstaviteľmi
poľskej a slovenskej vlády. Vzájomná nálada
sa udržiavala na bode mrazu, čomu napomáhali aj početné sťažnosti slovenských obyvateľov odstúpených území o prenasledovaní
zo strany poľských orgánov.15 K ochladeniu
vzťahov napomáhala aj spolupráca Poľska
s Maďarskom, s cieľom obsadenia Podkarpatskej Rusi Budapešťou, ktorú slovenská
vláda považovala za úhlavného nepriateľa.
Poľskú vládu na druhej strane znepokojovali kontakty slovenskej vlády s Nemeckom
a obávala sa presadenia nemeckého vplyvu
na Slovensku. Z týchto dôvodov, poľská vláda začala podnikať kroky na zmiernenie napätia medzi obidvoma národmi a vládami.
Koncom januára 1939 došlo k stretnutiu
slovenských a poľských predstaviteľov v Tešíne, kde sa podarilo presvedčiť slovenských
zástupcov o nových perspektívach slovensko-poľských vzťahov. Poľská strana počas
rokovaní prejavila pochopenie pre hospodárske problémy Slovenska, bola ochotná
pomôcť oslabiť germanoﬁlské krídlo v HSĽS a naznačila možnosť novej modiﬁkácie
slovensko-poľských hraníc. V tomto ovzduSpisz, Orawa i ziemia Czadecka w świetle stosunków etnicznych i przeszłości dziejowej, Kraków, 1939.
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38, Bratislava: Veda, 1997, s. 65-67.
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Po stopách minulosti
ší sa konali v Ružomberku v dňoch 18.-19.
februára 1939 neoﬁciálne porady o možnostiach hospodárskej, kultúrnej a turistickej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom. Na slovenskej strane ich viedol Karol
Sidor a na poľskej poslanec Feliks Gwiżdż.
Rokovania sa dotkli aj otázky Podkarpatskej
Rusi, ku ktorej sa Sidor vyjadril, že slovenská strana je pripravená rokovať o pričlenení
tohto územia k Maďarsku, keby výmenou
Maďari vrátili Slovensku Košice. Na rokovaniach bola vznesená aj otázka garancie
slovenských hraníc v prípade zániku ČeskoSlovenska.16 Poľsku sa podarilo na týchto
rokovaniach posilniť svoj politický, kultúrny a hospodársky vplyv na budúci vývoj na
Slovensku. Posilnením svojho vplyvu sledovala Varšava podporu umiernenému krídlu
v HSĽS voči nemeckej politike a posilnenie
procesu nezávislosti Slovenska v prípade
rozpadu Republiky.17
Počas marcovej krízy ostalo Poľsko,
napriek prisľúbeniam Hitlera z Berchtesgadenu o spoločnom postupe Nemecka,
Poľska a Maďarska voči Česko-Slovensku,
stranou. Slovenskí polonoﬁli a umiernené
krídlo HSĽS sa snažili nájsť vo Varšave podporu a garancie svojej samostatnosti. Poľský
konzul v Bratislave – Wacław Łaciński, informoval začiatkom marca Varšavu, že táto
skupina vedená Tisom a Sidorom sa zaoberá
myšlienkou vytvorenia politického bloku,
ktorý by zahrňoval Poľsko, Maďarsko a samostatné Slovensko ako prostriedok proti
nemeckej agresii.18 V dňoch 6.-9. marca
1939 vykonal Pavol Čarnogurský návštevu Varšavy, za účelom získania informácii
o konkrétnom postoji Poľska k vyhláseniu
samostatného Slovenska, k otázke garancie
hraníc a možnostiach ďalšej spolupráce.
Čarnogurského prijal viceminister zahraničných vecí Arciszewski. Arciszewski vyhlásil,
že poľská vláda si osvojí také stanovisko riešenia slovenskej otázky, pre ktorú sa rozhodne
slovenská politika. V prípade samostatného
Slovenska, upraví Varšava svoje vzťahy podľa toho, aký stupeň samostatnosti Slovensko
dosiahne. V otázke hraníc sa poľská strana
vyjadrila, že hranice so Slovenskom pokladá
za deﬁnitívne a použije svoj vplyv v Budapešti, aby aj tam rešpektovali slovenské hranice. Tieto predbežné stanoviská mali byť
zmluvne zakotvené počas návštevy Jozefa
Tisu vo Varšave dňa 19. marca 1939.19
Dňa 14. marca 1939 došlo k vyhláseniu
Slovenského štátu. Medzi prvými štátmi,
ktoré uznali existenciu samostatného Slovenského štátu, bolo aj Poľsko.20 Varšava si
16
ŠTEFÁNIKOVÁ, Antónia: ref. 37, s. 70. Slovák
21. 2. 1939; 3. 3. 1939.
17
DEÁK, Ladislav: ref. 3, s. 222.
18
DEÁK, Ladislav: ref. 3, s. 224.
19
DEÁK, Ladislav: ref. 3, s. 224-225.
20
V problematike kto prvý uznal Slovenskú republiku sa vedú spory. Slovák, 16. 3. 1939 udáva ako prvý

ako prvá zriadila v Bratislave svoje vyslanectvo, keď pretvorilo svoj generálny konzulát
a funkciou diplomatického zástupcu poverilo v hodnosti chargé d´aﬀaires Mieczysłava Chałupczyńského, ktorý bol dovtedy
konzulom v Užhorode.21 Slovensko vymenovalo už 16. marca 1939 na miesto chargé
d´aﬀairs Karola Klinovského a 20. marca
bolo otvorené vyslanectvo vo Varšave.22
Poľsko sa pokúšalo rýchlym uznaním poistiť
svoje južné hranice, vyvážiť „nerozhodnosť“
Maďarska a zabrániť prenikaniu nemeckého
vplyvu na Slovensko.23 Podpísanie ochrannej zmluvy Slovenskej republiky s Nemeckom dňa 18. marca 1939 pociťovalo Poľsko
ako priame ohrozenie svojej existencie. Na
protest proti tomuto kroku, odvolalo svojho diplomatického zástupcu do Varšavy (do
polovice apríla).24 Poľsko, ešte pre podpisom ochrannej zmluvy nemeckou stranou,
dostalo ponuku od Nemecka na získanie
slovenských území výmenou za ustúpenie
vo veci koridoru a Gdańska. Túto otázku
nastolil pred poľským vyslancom Lipskym
nemecký minister zahraničných vecí von
Ribbentrop dňa 21. marca 1939. Varšava
túto výmenu odmietla.25
Slovenskú vládu nepokladali Poliaci za
samostatný subjekt, ale len za nástroj nemeckých požiadaviek. To je zrejmé aj z prejavu Becka, v ktorom vyslovil prianie, „aby
slovenský národ stal sa konečne samostatným
subjektom a prestal byť len objektom jednaní.“26
Slovenská vláda mala obavy aj z poľskej
intervencie, počas konﬂiktu s Maďarskom.
Preto pozorne sledovala pohyby poľských
vojsk a mobilizácia piatych ročníkov vyvolala obavy z plánov Varšavy. Tieto obavy

štát Maďarsko. Ministerstvo zahraničných vecí SR v informácii o uznaní Slovenského štátu z 21. 11. 1939 uvádza ako prvé Poľsko. SNA Bratislava, fond Ministerstvo
zahraničných vecí 1939-45 (ďalej MZV 1939-45), kart.
112, č. 14.503.
21
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č. 3, s. 440.
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PETRUF, Pavol: Zahraničná politika Slovenskej republiky (1939-1945). In: Historické štúdie 38, Bratislava:
Veda, 1997, s. 14.
24
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25
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už uzavretej ochrannej zmluve Nemecka so Slovenskou
republikou. Aj tieto odmietlo. HOENSCH, Jörg K.: Slovensko a Hitlerova východná politika. Hlinkova slovenská
ľudová strana medzi autonómiou a separatizmom 19381939. Bratislava: Veda, 2001, s. 194-195.
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sa nakoniec nepotvrdili a Poľsko zachovalo
v tomto konﬂikte neutralitu.27
O ďalších nemecko-poľských rokovaniach ohľadne Slovenska sa dozvedáme
zo správy Karola Klinovského zo 7. mája
1939, ktorý počas návštevy M. Arciszewského 5. mája 1939, sa dozvedel, že „v rozhovoroch medzi ministrom von Ribbentropom
a poľským vyslancom Lipskym v Berlíne bola
zmienka o Slovensku v tom zmysle, že po usporiadaní nemecko-poľských otázok, bude treba
usporiadať aj otázku Slovenska.“28
Nálade medzi štátmi neprospievala ani
politika poľských orgánov voči slovenským
obciam pripojeným k Poľsku v roku 1938.
Poľské orgány tvrdo prenasledovali na tomto
území každý prejav slovenského povedomia.
O poľskom zaobchádzaní v pohraničnom
území dochádzali takmer denne ústne a písomné správy.29 Svedčili o násilnej polonizácii a odpore slovenského obyvateľstva voči
takémuto konaniu. Na protesty slovenskej
vlády voči tomuto zaobchádzaniu so slovenskou menšinou v Poľsku, odpovedalo ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave, že
„považuje otázku zaobchádzania s občanmi
hlásiacimi sa k slovenskej národnosti, v ktorejkoľvek obci – teda i na odstúpenom území- za záležitosť povahy celkom vnútroštátnej
a nerado vidí intervencie tohto druhu“.30 Slovenská republika vyvíjala od svojho vzniku
úsilie o určité hraničné korektúry na svojich
severných hraniciach. Rokovania s poľskou
stranou postupne prebiehali, avšak následkom prejavu ministra Tuku v apríli 1939
v Žiline, v ktorom ostro zaútočil proti Poľsku a obvinil ho z dohody s Maďarskom na
rozdelení Slovenska, boli prerušené.31 Hranice medzi obidvoma štátmi neboli jasne
vymedzené a kvôli tomu dochádzalo k rozličným konﬂiktom.32 Túto situáciu mala vyriešiť slovensko-poľská delimitačná komisia,
do ktorej boli 19. júna 1939 menovaní ako
predseda František Hrušovský a ako jeho
zástupca generál Rudolf Viest.33 Menovanie poľských členov delimitačnej komisie sa
predlžovalo a vlastnú prácu komisie nakoniec znemožnilo vypuknutie vojny.
Pokračovanie v budúcom čísle
27
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 79, č.
51.648, správy z dňa 25. marca 1939.
28
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 208, č.
1880/39.
29
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 112, č.
30.483, 10.459. kart. 208.
30
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 208, č.
2780. Józef Beck označil Slovensko vo svojej reči z 5:
mája 1939 za „Kondomínium“, čo sa stretlo s protestom
slovenskej vlády. SNA, f. MZV 1939-45, kart. 133, č.
2085.
31
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 208, č.
1880/39.
32
Dňa 6. marca 1939 došlo pri obci Palota k prekročeniu slovensko-poľskej hranice vojenskou hliadkou. SNA
Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 131, č. 18.455/39.
33
SNA Bratislava, f. MZV 1939-45, kart. 208, č.
4720/39.
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Spomienka
na krajana
SILVESTRA
MOŠA
Silvester Moš sa narodil 30. októbra 1920 v slovenskej rodine Žoﬁe
a Michala Mošovcov ako prvé z troch
deti. Spiš bol po 1. svetovej vojne veľmi chudobný a ku tomu rodu verných
Slovákov zo spišských obcí pripojili
k Poľsku. Silvestrovi rodičia bojovali
o prinavrátenie Spiša v Československu. Miestnu školu navštevoval 6 rokov.
Patril medzi nadaných žiakov. Okrem
toho, podobne ako všetky deti, pomáhal rodičom na gazdovstve. Treba však
poznamenať, že už od detských rokov
chcel poznať aj kúsok sveta. V kronike
Františka Pacigu si Silvester Moš spomína na vojnové roky nasledovne: - Po
vypuknutí 2. svetovej vojny a vzniku Slovenského štátu som v roku 1942 ako 22ročný mládenec spolu s rovesníkmi z našej
obce narukoval do Slovenskej armády do
Popradu. Osemmesačný výcvik som absolvoval v Michalovciach, kde som získal
hodnosť čatára s vojenským žoldom 375
ks. Po výcviku sme odišli do Liptovského
Mikuláša, kde som plnil funkciu skladníka zbraní a munície. Bol som zodpovedný za 16 takých skladov. Keďže som
sa kvôli tomu nedostal na front, nezískal
som ani žiadne vojenské vyznamenanie.
Po skončení 2. svetovej vojny, po
opätovnej zmene hraníc, sa Krempachy a Spiš znova ocitli v Poľsku. Pre
Slovákov nastali ťažké časy, preto obidvaja Silvestrovi súrodenci – brat Ján

a sestra Anna odišli a usadili sa v Československu. Silvester ostal doma a začal gazdovať. V roku 1947 sa zosobášil
so Žoﬁou rod. Švecovou a spoločne si
postavili nový dom. Okrem gazdovania
sa vždy aktívne zapájal do spoločenského diania, takže už v dobe formovania
sa našej spoločnosti sa aktívne zapájal
do krajanskej činnosti a patril medzi
zakladajúcich členov Miestnej skupiny
v Krempachoch.
V roku 1953 bol zvolený do samosprávy GRN (Narodný výbor) v Novej
Belej a od roku 1959 do konca roku
1971 bol predsedom výboru GRN.
Vždy bol hrdý na úspechy miestnych
organizácií, do ktorých činnosti sa
krajania aktívne zapájali, t.j. gminného družstva v Krempachoch, GRN,
zdravotného strediska v Krempachoch,
ktoré bolo neskôr prenesené do Novej
Belej, ako aj z úspechov športovcov či
dychovky.
- Za čias cirkevnej vzbury Slovákov
vo farnostiach Nová Belá a Krempachy, v
rokoch 1963-71, keď sme bojovali o slo-

S kamarátmi v r. 1944

venský jazyk v kostole, vyvolila ma obec do
funkcie zmierovacieho sudcu slovenskej a
poľskej strany. Vždy som
Na výcviku v Michalovciach
sa snažil byť spravodlivý. Ako štátny úradník,
som mal prísny zákaz
zaoberať sa cirkevnými vecami, a tak som
nikdy nebol delegovaný
do krakovskej kúrie ako
člen zmierovacej komisie. Preto sa nesmierne teším, že po dlhých
rokoch sme vybojovali
v Krempachoch slovenskú svätú omšu.
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Silvester Moš v mladosti

Po administratívnej reforme gmín,
v roku 1972, zvolili Silvestra Moša za
predsedu Gminnej rady v Lopušnej, a
neskôr za zástupcu. Počas výstavby kultúrneho domu sa angažoval do dobrovoľnej pomoci občanov a mal taktiež
na starosti ﬁnančné záležitosti spojené
s výstavbou. Po odchode do dôchodku
naďalej aktívne pôsobil vo viacerých
spoločenských či okresných organizáciách. Po celý život sa snažil robiť
všetko v prospech Krempách a i celého
Spiša.
- V gminných a okresných úradoch
vždy som prehlasoval, že som Slovák,
kvôli čomu som mal nielen mnoho priateľov, ale aj nepriateľov. Dvere úradov
boli pre mňa vždy otvorené. Za aktívnu
činnosť v prospech rozvoja Spiša som dostal „Zlatý kríž za zásluhy”.
Popri práci nezabúdal ani na rodinu. Spolu s manželkou popri gazdovstve vychovali 5 detí. Jeho záľubou
bolo včelárstvo, ktoré si veľmi obľúbil
a v zdužení včelárov získal hodnosť
„Majstra včelára”.
Na poslednej cestu sa s krajanom
Silvestrom prišli rozlúčiť Krempašania, krajania, kamaráti včelári a kolegovia z viacerých úradov a organizácií.
Ako povedal počas pohrebnej kázne
vdp. Jan Wróbel: - Aj napriek veku
87 rokov bola Silvestrova smrť pre nás
všetkých nečakaná. Nech odpočíva v
pokoji.
František Paciga
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dý s každým. Od začiatku víťazil Bór
Dębno, ktorý takto postupoval až do
ﬁnálovej fázy.
Začali sa letné tábory - mnohí žiaci zo spišských základných škôl, medzi
nimi aj z Krempách, sa vybrali na prázdniny na Slovensko do Levoče. (fp)

6. júla. - bola dokončená kamenná
dlažba okolo kostola sv. Martina, tento
raz sa ﬁrma, ktorá ukladala dlažby, presunula k fare.
6. júla - farnosť vydala v poradí už
6. júlové číslo časopisu pre svojich veriacich
7. júla - vlámanie do budovy strelnice. Dva týždne po posviacke tejto
budovy sa miestni vandali vlámali
a spustošili priestory strelnice. Vybili
okná, vylomili dvere do skladu, zobrali
zameriavač a sekeru. Najväčšou hanbou je to, že zničili neďaleko stojacu
kaplnku.
7. júla - stal sa zázrak! V lotérii na
diskotéke v Čiernom Dunajci rodák z
Krempách vyhral auto - osobný Mercedes-Smart.

19. júla - na štadióne LKS Spiš bola
posvätená zástava. Strieborný odznak
zväzu PPPN získal predseda LKS Spiš
Valent Petrášek.
20. júla - uskutočnili sa preteky požiarnych jednotiek DPZ po ktorých
nasledovali obecné slávnosti.
22. - 27. júla - Spišom sa preliala „veľká voda“. Po odpuste sv. Márie
Magdalény v Novej Belej sa na nebi
objavili mračná nad Tatrami i v Zakopanom a spustil sa veľký dážď. Most
Krempachy - Nová Belá bol zničený.
27. júla - uskutočnil sa skupinový turnaj o pohár vojta gminy Nový
Targ na ihrisku LKS Spiš. Pretekov sa
zúčastnili družstvá: Skałka Krauszów,
Bór Dębno, Przełecz Lopuszna a Spiš
Krempachy. Hralo sa spôsobom - kaž-

BLAHOŽELANIE

KRÁTKO
ZO SLIEZSKA

práci, vďaka ktorej sa vzájomné vzťahy
budú ešte dynamickejšie rozvíjať.

V rámci Dní Mikołowa, ktoré sa
uskutočnili 27.-29. júna t.r., si prišli na
svoje aj priaznivci českej kultúry. Okrem toho, že si mohli pochutiť na viacerých českých špecialitách, český deň
spríjemnil koncert moravskej dychovky, Leszek Mazan, koncert Przemysława Branneho či Gabi Gold.

V rámci medzinárodného programu
Leonardo da Vinci Združená technická škola v Mikołowe realizuje projekt
„Sliezski technici na zahraničnej praxi
v rámci programu celoživotného vzdelávania“, vďaka ktorému sa 7 študentov
tejto školy zúčastnilo praxe v Košiciach.
Študenti z odborov elektrotechnika a informatika dva týždne praxovali v troch
košických ﬁrmách. Vďaka praxi získali
Europass Mobility. Program bol čiastočne ﬁnancovaný z prostriedkov EÚ.
Brono

LEN S LÁSKOU
Krajania Ján a
Helena Grilákovci z Vyšných Lápš
dňa 29. júla oslávili 59. výročie svadby. Veľa zdravia a
božieho požehnania, nech im každý
deň prináša radosť
– to im z celého
srdca prajú deti
spolu s rodinami.
16 vnukov a 11
pravnukov im posiela veľký bozk!
K blahoželaniu sa
pripája aj redakcia
časopisu Život s
pekným veršom.

Láska
iskra
v duši jas,
to je niečo
čo má každý rád,
úprimnosť
za úprimnosť,
úsmev
za úsmev,
lásku
za lásku,
vernosť
za vernosť,
každý z nás
veľmi rád
s láskou
lásku
láske dá.

***
Spolupráca medzi poľským mestom
Mikołów a slovenskou Ilavou sa naďalej úspešne rozvíja. Partnerské mestá
schválili zmluvu o vzájomnej spolu-

***

OPRAVA
V Živote č. 7/2008 sme na str. 32 omylom uviedli nesprávny údaj v nekrológu.
Krajan Vladislav Šiška zomrel v Repiskách – Bryjovom Potoku a nie v Repiskách – Grocholovom Potoku. Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 20. júla 2008 zomrel v Kacvíne vo
veku 68 rokov krajan

JOZEF ŠPERNOGA
Zosnulý krajan patril medzi najaktívnejších
členov Miestnej skupiny. Narodil sa v slovenskej roľníckej rodine
Jána a Anny Špernogovcov 22. februára 1940 v
Kacvíne. Rodičia sa mu
snažili odmalička vštepiť do srdca lásku
a vernosť k Slovensku. Jozef mal dvoch
súrodencov, staršieho brata Jána, ktorý je
podpredsedom Spolku Slovákov v Poľsku
a dlhé roky plnil funkciu šéfredaktora krajanského časopisu Život a mladšiu sestru
Katarínu, ktorá bola učiteľkou slovenčiny.
Základnú školu navštevoval v rodnej obci.
Aj keď bol veľmi usilovným a šikovným
žiakom, po jej ukončení nepokračoval ďalej v štúdiách, ako jeho súrodenci na Lýceu so slovenským vyučovacím jazykom
v Jablonke, ale zostal doma a pomáhal na
gazdovstve a na rodičovskom poli ostal až
dokonca svojho života.
V mladosti sa aktívne zapájal do činnosti krajanského ochotníckeho divadla MS
v Kacvíne. V roku 1971 sa oženil s Annou
Magerovou. Aj keď im nebolo dopriate tešiť
sa z vlastného potomstva, o to sa viac angažovali do spoločenského života a pomáhali
iným. Jozef bol veľmi skromným, ale za to
vždy usmiatym a dobrosrdečným človekom,
ktorý ochotne pomáhal druhým. Od mladosti patril medzi aktívnych krajanov nášho
Spolku. Ani jedno podujatie, ktoré organizovala miestna skupina, sa nezaobišlo bez
neho. Pomáhal všade, kde sa len dalo. Krajania ho pokladali za spravodlivého a spoľahlivého človeka, preto si ho vyvolili do
funkcie pokladníka miestnej skupiny, ktorú
zastával až do svojej náhlej smrti. Okrem
toho bol členom Spolku sv. Vojtecha a každoročne zaobstarával pre krajanov podielové

knihy a kalendáre. Zaujímal sa o krajanské
dianie nielen v rodnej obci, ale aj na celom
Spiši a Orave.
Na poslednej ceste 22. júla ho okrem
najbližšej rodiny sprevádzali známi, susedia, členovia Miestnej skupiny SSP na čele
s Jánom Venitom, zástupcovia Spolku Slovákov v Poľsku, o.i. čestný predseda SSP
Ján Molitoris, podpredseda SSP Dominik
Surma, zástupcovia časopisu Život, ako
aj predseda SSP Jozef Čongva, ktorý vo
svojom rozlúčkovom príhovore poďakoval Jozefovi za jeho prácu pre krajanskú
komunitu. Odišiel od nás vzorný krajan,
dobrý manžel, brat a ujo. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Redakcia Život, Spolok Slovákov
v Poľsku a MS SSP v Kacvíne

Dňa 29. júna 2008 zomrel v Krempachoch vo veku 87 rokov krajan

***
Dňa 12. júna 2008 zomrel v Nižných
Lapšoch vo veku 83 rokov krajan

Zosnulý bol členom
MS SSP a dlhoročným čitateľom Života.
Odišiel od nás vzorný
krajan, starostlivý syn,
brat, švagor a ujo. Nech
odpočíva v pokoji!

ANTON SOVA
Zosnulý bol členom
MS SSP a dlhoročným
čitateľom Života. Odišiel
od nás vzorný krajan, starostlivý otec i starý otec.
Nech odpočíva v pokoji!
***
Dňa 30. júna 2008 zomrel v Nižných
Lapšoch vo veku 95 rokov krajan

JÁN KARKOŠKA
Zosnulý bol členom
MS SSP a dlhoročným
čitateľom Života. Odišiel
od nás vzorný krajan, starostlivý otec a starý otec.
Nech odpočíva v pokoji!
***
Dňa 3. júna 2008 zomrela v Nižných
Lapšoch vo veku 75 rokov krajanka

ŽOFIA ŠOLTÝSOVÁ
Zosnulá bola členkou MS SSP a vernou
čitateľkou Života. Odišla od nás vzorná krajanka a starostlivá mama a
stará mama. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť
MS SSP v Nižných Lapšoch
***
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SILVESTER MOŠ
Zosnulý bol zakladateľom MS SSP v Krempachoch, jej dlhoročným
členom a zároveň verným čitateľom Života.
Odišiel od nás vzorný
krajan, starostlivý manžel, otecko, dedko a pradedko. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch
***
Dňa 2. júla 2008 zomrel v Jurgove vo
veku 54 rokov krajan

JOZEF VOJTAS

***
Dňa 17. júla 2008 zomrel v Jurgove vo
veku 84 rokov krajan

FRANTIŠEK
ČONGVA
Zosnulý bol členom
MS SSP a verným čitateľom Života. Odišiel od
nás vzorný krajan, starostlivý otec, starý otec a brat.
Krajania si ho navždy budú pamätať ako
dlhoročného člena dychovky. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť
MS SSP v Jurgove
***
Dňa 23. júna 2008 zomrel v Podsrní
vo veku 68 rokov krajan

ŠTEFAN SMIECH
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom Života. Odišiel od nás dobrý
brat a ujo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého
vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Podsrní

Poľnohospodárstvo

V

auguste treba ošetriť drobné
ovocie, ktorého zber už prakticky skončil. Sú to čierne,
červené a biele ríbezle, egreše, maliny
a ostružiny. V tomto období kríky zrežeme, prihnojujeme a postrekujeme
chemickými ochrannými látkami.

Rez čiernych ríbezlí
Čierne ríbezle rodia na dvojročných
a starších konároch a tomuto musíme
prispôsobiť aj ich rez. V druhom roku

Rez egrešov
Egreše vytvárajú najväčšie a najkrajšie plody na jednoročných výhonkoch. Preto treba až od zeme odstraňovať staré, už nerodiace konáre. Pritom
sa odstraňujú aj všetky slabé konáriky
alebo výhonky ležiace na zemi. Na
čerstvo vysadenom egrešovom kre sa
ponechajú iba 3-4 výhonky. Starší ker
môže živinami zásobiť 8-12 konárov.
Na kre by mali zostať konáre staršie
ako 4 roky. Veľmi dlhé výhonky sa od-

nými a draselnými hnojivami, čím
podporíme tvorbu kvetných púčikov, vyzrievanie letorastov a hojenie
rezných rán. Všetky druhy drobného
ovocia znášajú pomerne vysoké dávky
viaczložkových hnojív, ktoré možno
buď rozhodiť, alebo použiť vo forme
hnojivovej zálievky. Na jeseň možno
použiť aj maštaľný hnoj, kompost
alebo hydinový trus. Ak používame
zriedenú močovku, treba do nej pridať superfosfát na vyrovnanie obsahu
kyseliny fosforečnej.

Starostlivosť o drobné ovocie v auguste
po výsadbe, najlepšie začiatkom augusta, sa na rastline ponechá 8 až 10 najsilnejších konárikov. Mladé výhonky sa
skracujú až na začiatku zimy. V auguste
tretieho roku sa ker mierne presvetlí
tak, že v mieste vzniku sa odrežú slabšie
výhonky. Mladé konáriky sa skrátia až
koncom obdobia vegetačného pokoja.
Od štvrtého roku sa presvetľuje len po
zbere. Z nových výhonkov sa ponechávajú len najsilnejšie, ostatné sa odstránia.
Hlavné konáre ponecháme zvyčajne asi
6 rokov a až keď prestanú na dolnej časti vytvárať púčiky, odrežeme ich až pri
zemi a ranu ošetríme štepárskym voskom. Skracovaním rodiacich konárov
podporujeme pučanie dolných púčikov
a tým aj tvorenie nových konárov, na
ktorých v ďalších rokoch vzrastú plody.
Na červených a čiernych ríbezliach rastú najväčšie a najšťavnatejšie plody na
bočných krátkych konárikoch vyrastajúcich z jedno až trojročných konárikov. Preto by sme mali staršie konáre
hneď po zbere odrezať tesne pri zemi,
čím podporíme rast mladého dreva.
Súčasne sa odrežú aj všetky slabé alebo
navzájom si prekážajúce konáriky. Aby
rastlina nebola príliš prehustená a bola dostatočne presvetlená. Na jednom
kríku by sme nemali ponechať viac ako
7-10 konárov vyrastajúcich od zeme.
Po opadaní listov, teda na začiatku
zimy, sa môžu letorasty skrátiť asi o tretinu dĺžky. Stromčekové ríbezle režeme
podobným spôsobom ako kríčkové ríbezle. Mladé výhonky sa skracujú najmenej o polovicu, aby korunka nebola
veľmi ťažká.

režú nad vhodne postaveným bočným
výhonkom, ktorý prevezme ich úlohu.
Všetky odrezané konáriky starostlivo
pozbierame a spálime, aby sme zabránili rozširovaniu rozličných chorôb
a škodcov.

Rez malín
Pri raz rodiacich kultivaroch malín odrežeme vyrodené výhonky už
na začiatku augusta tesne nad zemou
a spálime ich. Na každom kre necháme
len 6-8 najsilnejších novo vyrastených
výhonkov. Odrežeme aj všetky také,
ktoré veľmi vybočujú z radu.

Rez ostružín
Vzpriamene rastúce kultivary ostružín sa režú podobne ako maliny. V lete,
keď nové výhonky sú vysoké asi 80 až
100 cm, ich zaštipujeme, aby vypučal
dostatok bočných konárikov a tak sa
dosiahla vyššia rodivosť. Po zbere sa odstránia tesne pri zemi všetky vyrodené
a slabé alebo poškodené výhonky. Pri
popínavých kultivaroch výhonky nezaštipujeme, ale bočné konáriky môžeme skrátiť na 1-2 púčiky, čím zvýšime
úrodnosť v nasledujúcom roku.

Ďalšie ošetrovanie
drobného ovocia
Bohatá úroda odoberá kríkom ríbezlí, egrešov a ďalších druhov drobného ovocia veľa živín, ktoré treba
rastlinám znovu dodať. Predovšetkým
treba pamätať na hnojenie fosforeč-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Ak predčasne opadáva väčšie množstvo listov, mali by sme opadané listy
spáliť a kríky postriekať niektorým
fungicídnym prípravkom.

Zvyšky rastlín patria
do kompostu
Mali by sme sa postarať o to, aby
rastlinné zvyšky sa znovu vrátili do
pôdy a tak sa zvyšovala jej úrodnosť.
Všetky zdravé a inak nezužitkované
časti rastlín, vrátane trávy pohrabanej
po pokosení trávnika, ale aj organické
odpadky živočíšneho pôvodu, patria
do kompostu. Hrubší materiál, napr.
stonky slnečníc, kukurice alebo konáriky drevín, by sa mali najskôr nadrobno nasekať. Do kompostu sa nedávajú
žiadne rastliny alebo ich zvyšky, ktoré
sú napadnuté hubovými chorobami
alebo živočíšnymi škodcami. Rovnako
tam nepatria ani žiadne dozreté alebo
kvitnúce buriny, ani ich trváce podzemky.
Založenie kompostu je pomerne
jednoduché a kompost nemusí ani na
vyslovene okrasnej záhradke pôsobiť
rušivo, najmä ak sa použije tzv. kompostové sito. Správne založená hromada kompostu ani nezapácha, ani neláka
rozličný hmyz. V každom prípade by
však hromada kompostu mala ležať
v tieni a mala by byť primerane zakrytá
rastlinami, aby nepôsobila nepríjemným dojmom.
Miroslava Chudá
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Elena Chmelová

Vtáča, myška
a klobáska
Žili raz myška, vtáča a klobáska
spolu v domčeku. Robotu si pekne
podelili a dlho si žili šťastne a spokojne. Vtáča zaletelo každý deň do hory
a nanosilo dreva. Myška priniesla vody,
nakládla oheň a prikryla stôl. Klobáska
varila.
Ale ktorýsi deň vtáča postretlo
v hore vranu. Porozprávalo jej, ako
dobre sa im žije s myškou a klobáskou
v domčeku. Lenže vrana hneď zapárala: „Och, ty chudáčisko! Ty sa nadrieš
pri ťažkej chorobe a tým dvom doma
je sveta žiť!“
Nuž, pravda bola veru taká, že myška nakládla oheň a nanosila vody, potom sa vrátila do svojej komôrky a tam
si oddychovala, kým nebol čas prikryť
stôl. A klobáska sa nepohla od sporáka,
len hľadela, aby sa jedlo pekne varilo.
Keď už bol čas jesť, pováľala sa trocha
po kaši alebo po zelenine, a hneď bolo
jedlo omastená, posolené, okorenené
a chutné. Keď sa vtáča vrátilo domov

a poukladalo ťažkú kôpku raždia na
miesto, sadli si všetci spolu za stôl.
A keď sa dobre najedli, pospali si až do
bieleho rána.
Dobre sa im všetkým trom žilo, ale
kto sa má dobre, ešte lepšie si žiada.
Na druhý deň vtáčik nezabudol na
vranino podpichovanie, a nechcel ísť po
drevo. „Dosť som vám bol paholkom,“
zapišťal. „A viac nebudem! Vymeňme
si robotu a skúsme to raz inak.“

Mať moja, mať moja
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Myška a klobáska o tom nechceli
ani počuť. No vtáča si len večne húdlo
svoje, až napokon ťahali lós, kto má
mať odteraz akú prácu na starosti,
aby bol pokoj v domčeku. Teraz mala
klobáska nanosiť dreva, vtáča malo
naklásť oheň a myške ostali hrnce na
starosti.
Vtáča a myška čakali, kým im klobáska dreva na zajtra nanosí, ale tá len
nechodila a nechodila. Obaja už tušili,
že je asi s klobáskou zle, a vtáča jej vyletelo kúsok naproti. Neďaleko domčeka zazrelo psa. Veľký Dunčo sa práve
oblizoval po chutnej klobáske. Darmo
vtáča nariekalo, darmo vyčítalo psovi,
už bolo po neboriatku klobáske.
Smutné vtáča vzalo raždie, vrátilo sa
domov a porozprávalo myške, čo videlo a počulo. Obom im bolo ľúto a dlho
horko plakali. Po čase sa však dohovorili, že zostanú spolu v domčeku.
Vtáča prikrylo stôl, ako vedelo
a myška chcela priniesť jedlo. Skočila
do plného hrnca kaše, ako to vídala od
klobásky, aby jedlo bolo chutné, omastené, posolené a okorenené. No neborká myška sa tak popálila, že živá viac
z hrnca nevyliezla.
Veru to bolo smutné, vtáčik zostal
napokon sám. Milé deti, môžeme sa
však ponaučiť – oplatí sa zadeliť si prácu podľa svojich schopností!
(Rozprávky o zvieratkách,
Bratislava 1976)

Mať moja, mať moja,
za dvoma horami,
už ma hlávka bolí,
čo plačem za vami.
Hlavička ma bolí,
len tak pobolieva,
že ste ma, mať moja,
mladú odumrela.
Čierna zem, čierna zem,
vydaj mi mamku len,
nech sa svojej mamke
horúčavo vyžalujem.
Dievka moja milá,
čože za krivdu máš,
keď mi v čiernej zemi
odpočinku nedáš?
Mať moja, mať moja,
pod tou čiernou zemou,
veď vy nič neviete,
čo sa robí so mnou.

Mladým – mladším – najmladším
MÁRIA
RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ

Vypínavá mucha
Posmieva sa muška lienke:
„Júj, aké máš nôžky tenké
A na krielkach ako z dúhy
nosíš ešte pancier tuhý!

Pozri sa na moje tielko!
To je nôžka, to je krielko!
Keď je slnce v našom dvore,
lietam až na hviezdy hore.

Lienka sa len skromne díva,
nevzlietla tak, čo je živá,
doma vždy má prácu veľkú:
vošky kántriť na stebielku.

Ty si ťažká, zdrevenelá,
a ja rýchla ani strela!
Muška bystro k nebu letí,
v krielku sa jej slnko svieti.

Hľadí, kuká po zázraku,
naraz stŕpla v hroznom ľaku:
na tej ceste do nebíčka
mušku zjedla lastovička.
(Od jari do zimy, Mladé letá, 1989)

MIL É D
MILÉ
DE
E TI!
TI!
Je tu čas prázdnin. Mnohí z Vás sa iste vyberú do lesa oberať jahody, maliny, černice či čučoriedky. Viete, že tieto sladké dobroty máte rady nielen vy,
ale aj medvede? Určite by ste v lese nechceli stretnúť veľkého medveďa. Preto
si radšej, podľa vlastnej fantázie, vymaľujte medvedíka na našom obrázku
a pošlite nám ho do redakcie. Čakajú na Vás pekné odmeny.
Z prác, ktoré nám do redakcie prišli minulý mesiac, sme odmenili: Emila
Zubajdisa z Podsrnia a Paulinu Vojenskú z Kacvína. Srdečne blahoželáme!

Milosrdný trpaslík
Zdvihlo vtáča hlávku holú,
chcelo letieť, padlo dolu,
do suchého padlo machu,
odrelo si nôžky trochu.
Trpaslíček horou kráča,
v machu nájde malé vtáča:
„Čo tu hľadáš? Namôjveru,
veď ťa myš zje na večeru!“
Zdvihol malé do náručia,
hneď s ním v nepriaďdomček rušia.
Žena chytro šatku máča,
lieči, kŕmi choré vtáča
a podvečer trpaslíček
vyniesol ho na chodníček.
„Či-či, buvi, bábä malé,
nenariekaj neustále,
trpaslík ťa hojdá, hoj,
haja-buvi, poklad môj.
Javor sa ti smeje,
spúšťa veľké listy,
zvedavo sa pýta,
čie to vtáča piští.
Schovaj hlávku do vankúša,
nech ten javor nepokúša.
Haja-hoja-hoj,
búvaj, poklad môj!“

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Hudba a moto

LUCIA
ŠORALOVÁ
Na Slovensku je mnoho spevákov,
ktorí majú v oblasti hudby svoje pevné
miesto, poznajú ich viaceré generácie a
často sa o nich dočítame v časopisoch.
No je tiež pravda, že väčšina talentovaných umelcov patrí medzi skromných
a nenápadných ľudí. K takým patrí aj
mladá umelkyňa, speváčka a muzikálová
herečka Lucia Šoralová.
Narodila sa v Bratislave, kde sa od
detstva venovala svojej veľkej záľube
– hudbe a tancu. Bola členkou Detského
divadelného štúdia pri PKO (Park kultúry a oddychu) a o niečo neskôr pôsobila
v súbore Ludus. Venovala sa predovšetkým folklóru a ľudovej hudbe. Počas
stredoškolských štúdií sa prihlásila do
školského folklórneho súboru Polienko,
neskôr do svetoznámej Lúčnice, kde získala mnoho profesionálnych skúseností.
Po ukončení strednej školy, v roku
1996 sa rozhodla skúsiť šťastie a prihlásila sa do verejného konkurzu na muzikál
Vlasy. Potrebovala veľkú dávku odvahy,

PENDOLINO
Elektrická jednotka 680 (EMU
680) je jediná jednotka s naklápacími
skriňami v prevádzke Českých dráh.
Táto jednotka pravidelne navštevuje
aj slovenské železnice ako EC Slovenská strela na trase Bratislava - Praha.
Je členom „rodiny” vlakových súprav s
aktívnym systémom naklápania zo Savigliana v Taliansku. Vlakové jednotky
vyrába ﬁrma Alstom Ferroviaria. České dráhy objednali
celkom 7 jednotiek. Prvá dorazila v marci 2003 na skúšobný okruh Výzkumného
ústavu železničného v Cerheniciach; od roku 2004 bola
nasadená v skúšobnej prevádzke na trati Praha - Děčín;
od decembra 2005 je zaradená na pravidelný spoj Praha - Ostrava. Je zostavená zo siedmich vozňov, z ktorých 4
sú hnacie. Každý hnací trakčný vozeň
je vybavený dvomi motormi. Jednotku
je možné prevádzkovať na troch napájacích sústavách: jednosmerný prúd
3000 V (severná časť Slovenska a Čes-
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veď konkurz sa konal v Prahe, v meste,
kde bola obrovská konkurencia. Lucia
konkurzom úspešne prešla, a tak sa začalo
jej účinkovanie na divadelných doskách.
Postupne sa dostala do povedomia divákov a získavala svojich prvých fanúšikov.
Možno povedať, že táto slovenská speváčka je doteraz známejšia v Čechách, než
u nás doma. V Prahe sa neskôr zhostila
rôznych iných muzikálových rolí. Spomeňme napr. muzikál Drakula či Hamlet
a mnoho iných. Niektoré z predstavení
boli uvádzané nielen v Čechách, ale aj
ka), striedavý prúd jednofázový 25 kV
50 Hz (južná časť Slovenska a Česka,
Maďarsko), striedavý prúd jednofázový 15 kV 16 2/3 Hz (Nemecko, Rakúsko). Tým sú vlastne tieto súpravy výnimočné, pretože sú to prvé pendolina,
ktoré môžu byť prevádzkované v troch
napájacích sústavách.
Pravidelná prevádzka vlakov EMU
680 bola na tratiach Českých dráh spustená 11. decembra 2005 na dvoch trasách, aj keď len ako skúšobná. Na tzv.

južnej trati Praha – Pardubice – Česká
Třebová – Brno – Břeclav (ďalej Bratislava alebo Viedeň) mali byť súpravy
prevádzkované ako bežné vlaky kategórie EuroCity. Pre neukončené skúšobné
obdobie súpravy nedostali povolenie na
prevádzku na Slovensku ani v Rakúsku,
a tak vyšli EMU 680 na južnú trať len v

na Slovensku, vďaka čomu Lucia začala
vystupovať aj na na slovenských divadelných doskách, kde sa napokon na určitý
čas vrátila. Začala spolupracovať s Jarom
Filipom a v roku 2000 ju oslovili členovia
legendárnej skupiny Elán. Spolupracovala
s mnohými umelcami, začala koncertovať
a prezentovať sa nielen ako muzikálová
herečka, ale aj ako speváčka.
Od roku 2001 bola Lucia Šoralová
každoročne nominovaná v súťaži Grant
Prix Radio, v roku 2002 bola nominovaná v speváckej súťaži Aurel za ženský
spevácky výkon.
Striedavo účinkovala v Prahe a v Bratislave. Veľké uznanie získala za stvárnenie muzikálovej role Johanky z Arku.
V tomto muzikáli spolupracovala s českou speváčkou Luciou Bílou a Bárou
Basikovou, pod taktovkou slovenského
režiséra Jozefa Bednárika.
V súčasnosti sa venuje rovnako divadelnému umeniu, ako aj vystupovaniu
v hudobných kluboch a na rozličných
podujatiach. Hudobní kritici, ale aj divadelní tvorcovia jej predpovedajú ešte
ďalekú budúcnosť. Veríme, že hoci sa
o Lucii Šoralovej v médiách veľa nepíše,
v tichosti píše texty k piesňam, ktorými
opäť všetkých prekvapí. (lk)
redukovanej podobe. V Rakúsku a na Slovensku začali pravidelnú prevádzku až 10.
decembra 2006. Vo všetkých 3 krajinách
používa označenie SuperCity. Táto značka
je označením spoločného projektu Českých
dráh a Českých aerolínií. Vlaky SC Pendolino budú mať okrem označenia Českých
dráh pridelené aj letecké označenie zo série
OK, pričom je možné zakúpiť si „letenku“
na tento vlak i cez rezervačný systém ČSA
ako tzv. „Let vo výške nula”. Pribudli tak
dve letecké destinácie, Pardubice a Olomouc.
Maximálna rýchlosť
súpravy dosahuje 230
km/h, aj keď v Česku je
povolená iba 160 km/h a
na Slovensku ešte nižšia
- 140 km/h. Zrýchlenie
je taktiež zaujímavé. Z 0
na100 km/h zrýchli za 68
sekúnd, z 0 na 160 km/h za 162 sekúnd
a maximálku teda 230 km/h dosiahne za
462 s. Tomu zodpovedá aj brzdná dráha,
ktorá pri maximálnej rýchlosti presahuje 2
km. Ak všetko dobre pôjde, takéto vlaky
len za 700 miliónov českých korún budú
o niekoľko rokov spájať väčšie mestá v celej strednej Európe, teda aj v Poľsku. (ms)

František Kolkovič

Môj otec
Osireli hnedožlté role,
kde on, sedliak, celý život svoj
krčil chrbát, hladkal si mozole,
vylieval do zeme slaný znoj.
Slnko klesá nad zelenou stráňou.
Obraz kraja vidím stále rovnaký.
Znie piesňou výčitka, blčí hanou
a tmave po nebi plujú oblaky.
On stále ticho, bez výkriku, mlčky
dvíhal tie svoje ťarchy vzpriamený,
celý svoj život v práci chrbát krčil.
Bral svoju silu v čistom prameni.

Každoročne: oral, sial a žal.
Zvážal i vážil, ukladal a mlátil...
Nazbieral takto rokov kopu. Žiaľ,
nedočkal. Odišiel a viac sa nevrátil.
Dnes už iní orú, sadia a sejú.
Spomienka je im iba tieňom
po ťarche kosby, keď lúče hrejú.
Či ešte oni pamätajú o ňom?
Magické slová: otec, dedo...
Ktože vie položiť ich na váhu?
Ostalo pole, starý les – svedok,
ale on nesedí už na prahu.
(1987)

me a ešte krátko poveríme. Nakoniec
zahustíme trochou múky. Guľôčky
podávame poliate omáčkou. Príloha:
ryža.

Husacia polievka

Zuzka varí
ČO NA OBED
Hydinové guľôčky
v pikantnej omáčke
400 g mletého hydinového mäsa,
100 g masla, korenie do mletého
mäsa, hladká múka, strúhanka, olej
Omáčka: 1 menšia cibuľa, 1 lyžica
masla, 1 kocka slepačieho bujónu, 1 dl
smotany, 1 lyžica pikantnej horčice, soľ,
mleté čierne korenie, hladká múka.
Z mäsa, masla, korenia a múky vypracujeme guľôčky s priemerom asi 3
cm, obalíme ich v strúhanke a prudko
opražíme vo väčšom množstve oleja.
Príprava omáčky: na drobno pokrájanú cibuľu speníme na masle, pridáme
kocku bujónu, zalejeme asi 4 dl horúcej vody a povaríme. Primiešame lyžicu
horčice, smotanu, posolíme, okorení-

Husacie trupy, masť, cesnak, cibuľu,
soľ, koreniny, múku, smotanu na varenie, vajce, koreňovú zeleninu.
Trupy osolíme a posypeme rascou,
zabalíme do alobalu a na pekáči opečieme. Po opečení vyjmeme pľúca (obsahujú piesok), rozsekneme a dáme variť.
Po 90 min. pridáme zeleninu a varíme
do mäkka. Scedíme, pridáme posekané
mäso a zeleninu, zatrepeme smotanou
a múkou, dochutíme a zavaríme haluškami z vajec a hr. múky a trocha husacej masti (dá sa zobrať z výpeku).

ZÁKUSKY
Malinové rezy
so šľahačkou
Cesto: 6 vajec, 150 g práškového
cukru, 100 g hladkej múky, 50 g škrobovej múčky, 1 citrón, na hrot noža soli.
Plnka: 5 dl smotany na šľahanie, 10 g
cukru, 200 g malín, 100 g malinového
džemu, 50 g strúhanej čokolády.
Žĺtky s práškovým cukrom a postrúhanou citrónovou kôrou ušľaháme

e-mail: zivot@tsp.org.pl

do penista. Z bielkov ušľaháme tuhý
sneh, do ktorého vmiešame vyšľahané
žĺtky s preosiatou osolenou múkou.
Potom piškótovú hmotu rovnomerne
rozložíme na dva vymastené plechy a
upečieme. Po vychladnutí cesto nakrájame na obdĺžniky alebo štvorčeky.
Medzitým ušľaháme šľahačku, pridáme
cukor a zamiešame trochu rozpučených
malín. Piškótovým cestom obložíme
sklenú misu, medzi cesto dáme ušľahanú ovocnú šľahačku, ktorú polejeme
malinovým džemom (trochu zriedeným s vodou), posypeme nastrúhanou
čokoládou a podávame.

ŠALÁTY
Pomarančový šalát
s medom a bielym vínom
1 kg pomarančov, 1,5 dl bieleho vína,
50 g práškového cukru, 150 g medu, 50
g vlašských orechov.
Olúpané a na tenké diely nakrájané
pomaranče dáme do misy. Víno prehrejeme spolu s práškovým cukrom a
medom. Takúto tekutinu dobre vychladenú prelejeme na pomaranče a znovu
necháme vychladnúť. Pred podávaním
sa šalát posype posekanými orechmi.
(podľa www.recepty.sk)
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Naša poradňa

PORADY
KOSMETOLOGA
Witam serdecznie po kolejnej miesięcznej przerwie. Dziś zajmiemy się
charakterystyką typów kolorystycznych (czyli jaka pora roku i jaki dobór
kolorów pasują do Ciebie najlepiej).

Typ ZIMY
Kolor skóry – cera jasna o odcieniu
niebieskawym, porcelanowa, chłodna.
Piegi w odcieniach szarości.
Opalenizna – nigdy nie jest brązowa.
Oczy – intensywny kolor tęczówki, np. błękit, może mieć także odcień
zieleni, szary, ciemnoniebieski lub ﬁołkowy.
Włosy – kruczoczarne, ciemnobrązowe.
Odpowiednie kolory – najlepsze
będą kontrastowe i chłodne oraz biel,
czerwień, chłodny róż, graﬁt i szaﬁr.

Typ WIOSNY
Kolor skóry – cera blada, przeźroczysta z odcieniem brzoskwiniowym
lub kości słoniowej. Piegi w kolorze
złotobrązowym.
Opalenizna – kolor brązowy.
Włosy – najczęściej blond.
Odpowiednie kolory – ciepłe i czyste barwy np. biel kremowa, żółtobrązowy, łososiowy, srebrnoszary i odcienie brązu.

Typ LATA
Kolor skóry – lekko błękitny, delikatna, jasna, prawie mleczna lub różowa cera. Piegi mają kolor szarobrązowy.
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Opalenizna – koloru orzecha włoskiego.
Włosy – blond z odcieniem platynowym.
Oczy – szaroniebieskie, jasnoniebieskie, szarozielone. Oczy są najczęściej jakby lekko zamglone.
Odpowiednie kolory – ziemne,
zamglone, szaroniebieskie, turkus,
czerwień o tonacji niebieskiej, przytłumione, szarobrązowe.

Typ JESIENI
Kolor skóry – ciepły, złocistobrązowy, czasem brzoskwiniowy, ma połysk. Piegi w kolorze rudym.
Opalenizna – duża skłonność do
oparzeń słonecznych.
Włosy – rude, marchewkowe,
miedziane, kasztanowe.
Oczy – w kolorze jasnego błękitu.
Na tęczówce mogą wystąpić złociste
plamki.
Odpowiednie kolory – zbliżone
do barw ziemi, kolory mocne oraz
biel kremowa, zieleń oliwkowa, pomarańcz, purpura, czerwień pomidorowa.
Aby ułatwić ustalenie typu skóry,
należy odpowiedzieć sobie na kilka
pytań:
• jaki jest kolor mojej skóry?
• jakiego koloru są moje włosy?
• jakie kolory zdecydowanie mi odpowiadają?
• w jakich kolorach jest mi najlepiej
– zimnych czy ciepłych?
• jaki kolor ma moja opalenizna?
Mam nadzieję, że bez trudu określicie swój typ kolorystyczny i łatwiej
będzie Wam dobierać kolory. Czekam na Wasze listy.
Dawid

Jozefa Pieronek
DOMOWA
KRIOTERAPIA
Zimno jest znanym od wieków
środkiem, który szybko pomaga w
przypadkach ostrych zapaleń i jest
najskuteczniejszym środkiem przeciwbólowym w ﬁzjoterapii. Zimnolecznictwo, często nazywane krioterapią
(niekoniecznie prawidłowo), polega
na „odbieraniu” organizmowi ciepła
na skutek różnicy temperatur między
źródłem zimna a organizmem. Do zabiegów zimnoleczniczych zalicza się
zabiegi o temperaturze 33˚C-35˚C
(letnie kąpiele), poprzez stosowanie
lodu (0˚C) aż po temperaturę rozprężania ciekłego azotu (-195˚C).
W czasie zabiegu dochodzi do skurczu
naczyń krwionośnych skóry i naczyń
głębiej położonych, co wiąże się z wystąpieniem bladości, a w następstwie w
drugiej fazie po zaprzestaniu działania
bodźca (zimna) naczynia ulegają rozszerzeniu i występuje wzrost ocieplenia miejsca leczonego. Dla uzyskania
lokalnego oziębienia można wykonać
następujące zabiegi:

Okłady z worków
z lodem
Do takiej formy zabiegów przydatne są woreczki na lód do drinków. Do
woreczka wlewamy wodę, następnie
zawiązujemy woreczek i wkładamy do
zamrażarki. Przygotowanego woreczka
nie kładziemy bezpośrednio na skórę.

Naša poradňa
Używamy podkładu, np. ręcznika
lnianego lub papierowego. Przygotowany opatrunek zakrywamy kocem
lub ręcznikiem w celu spowolnienia
procesu topnienia. Zabieg wykonujemy do czasu stopienia się lodu.

Masaż kostką lodu
Wykonanie takiego zabiegu będzie łatwiejsze, jeżeli wodę zamrozimy w kubeczku, np. po jogurcie, z
włożoną szpatułką. Po zamrożeniu
otrzymamy „lodowy lizak”. Przytrzymując kawałek lodu za szpatułkę
masujemy okolicę ciała przez kilka
sekund, następnie robimy kilkusekundową przerwę i powtarzamy. Na
ogół zabieg taki wykonuje się przez
okres 5-10 minut na odcinku 10-15
centymetrów.

Okłady ze zmrożonych
ręczników
Zmoczony, dobrze wyżęty ręcznik wkładamy do zamrażarki. Temperatura takiego ręcznika dochodzi
do -5˚C. Ręcznik wyjęty z zamrażarki powinien być plastyczny. Ciało
przed położeniem lodowatego ręcznika zabezpieczamy kawałkiem bawełnianej lub lnianej tkaniny. Czas
zabiegu to 10-15 minut.

Okłady
przy użyciu żelu
Do zabiegu wykorzystuje się woreczki z żelem silikonowym (cold
packs), które po zamrożeniu zachowują swoją elastyczność. Woreczki są
dostępne w aptekach i sklepach medycznych. Możliwe jest sporządzenie
żelu o bardzo podobnych właściwościach w warunkach domowych. Aby
przygotować taki żel, należy zmieszać spirytus z wodą w proporcji 2:1.
Przygotowaną mieszaninę wkładamy
do woreczka i zawiązujemy. Następnie wkładamy woreczek do zamrażalnika i dokładnie schładzamy. Przed
nałożeniem na ciało skórę należy zabezpieczyć lnianą tkaniną lub papierowym ręcznikiem. Cały opatrunek
zabezpieczamy zimnym ręcznikiem.
Czas zabiegu wynosi do 30 minut.
Józefa Pieronek,
mgr ﬁzjoterapii

Warto wiedzieć
Przy zawieraniu związku małżeńskiego zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogą pozostać przy swoim
nazwisku, mogą też dodać do swojego
nazwiska nazwisko małżonka, na przykład Kaszubska-Janowiak. Ponadto
kobieta może przyjąć nazwisko męża,
a mężczyzna może przyjąć nazwisko
żony. Dzieci noszą nazwisko jednego
z rodziców, jeśli rodzice nazywają się
różnie.

Woda lub napoje na koszt szefa
Możesz żądać od swojego pracodawcy bezpłatnych napojów. Ma on
obowiązek dostarczyć ci np. chłodną
wodę lub sok, gdy temperatura otoczenia przekroczy: +28°C – jeżeli pracujesz w pomieszczeniu, np. w biurze;
+25°C – kiedy pracujesz na powietrzu.
Prawo nie określa ilości napojów,
jaką w czasie upałów powinien ci zapewnić szef. Stwierdza tylko, że musi
być ona wystarczająca do zaspokojenia
twoich potrzeb. Ilość dostarczana poszczególnym pracownikom może być
różna. Osoba, która wykonuje ciężką
pracę ﬁzyczną, ma większe zapotrzebowanie na napoje chłodzące niż pracownik w biurze. Temu pierwszemu
pracodawca zapewni więcej napojów.
Regulamin ﬁrmy powinien szczegółowo określać, ile napojów przysługuje
pracownikom.
Jeśli pracujesz poza siedzibą ﬁrmy,
szef może dostarczać ci napoje do miejsca, gdzie wykonujesz swoje obowiązki. Prawo nie określa rodzaju napojów,
które ma zapewnić szef. Najczęściej są
to woda mineralna lub soki owocowe.

Zwolniony z podatku
od darowizny
Od ponad roku obowiązują nowe
przepisy, dotyczące darowizn od
najbliższych. Od rodziny można dostać wszystko, tylko trzeba znać swoje
prawa. Prezenty od najbliższej rodziny
są zwolnione z podatku. Nie musisz
się martwić o płatności nawet wtedy,

e-mail: zivot@tsp.org.pl

gdy rodzice podarują ci wielki dom lub
nowy samochód. Musisz tylko pamiętać
o formalnościach. Kiedy wartość darowizny od mamy, taty, męża lub siostry
przekracza 9637 zł, musisz o niej powiadomić ﬁskusa, np. gdy rodzice postanowią przelać ci na konto 30 tys. zł
na kupno mieszkania.

Kiedy można zmienić termin
urlopu wypoczynkowego
Zdarza się czasem, że uzgodniony
wcześniej termin urlopu wypoczynkowego trzeba zmienić; na wniosek
pracownika umotywowany ważnymi
przyczynami lub z powodu szczególnych potrzeb ﬁrmy, gdy nieobecność
pracownika poważnie zakłóciłaby tok
pracy. Są też obowiązkowe przesunięcia. Jeśli nie możesz rozpocząć urlopu
lub rozpoczętego kontynuować z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca musi przesunąć twój urlop na później. Chodzi tu o
sytuację, gdy:
- zachorujesz lub ktoś z najbliższej
rodziny, kim musisz się opiekować,
- jesteś odizolowany z powodu choroby zakaźnej,
- powołali cię na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe do 3 miesięcy,
- masz urlop macierzyński.
Możesz także dogadać się z szefem
i uzgodnić nowy termin – od razu
wydłużający przewidziany czas odpoczynku lub przesuwający go na dalszą
przyszłość.

Ochrona inwalidów wojennych
Inwalidzi wojenni mają szczególną ochronę stosunku pracy. Rozwiązać lub wypowiedzieć umowę o pracę
można im jedynie za pisemną zgodą
starosty i tylko z ważnych przyczyn.
Np. wtedy, gdy inwalida całkowicie lub
znacznie narusza jej dyscyplinę. Takimi
powodami może też być likwidacja lub
upadłość zakładu pracy. Ochrona dotyczy osoby, która może iść na emeryturę (ustawa o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych (j.t. Dz.U. z
2002 r. nr 9 poz. 87 ze zm.). (aj)
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Ste príliš malicherní?

Keď horúci august príde,
všetko k vode putuje
a slniečko do znamenia
panny vtedy vstupuje. (gp)

PANNA (24.8.-23.9.)

mení sa zamilujú. V druhej polovici mesiaca dbaj o svoje zdravie.

RYBY (19.2.-20.3.)
Je to mesiac, v ktorom sa ti podarí
vyriešiť všetky spory. Je možné stretnutie
so starými priateľmi, alebo osobami z rodiny, s ktorými si sa už dávno nevidel.
V práci rátaj s podporou. Tvoj vnútorný
pocit sa výrazne zlepší. Vyberieš sa na ďalekú cestu.

Čo sa týka ﬁnancií, tento mesiac nebude zlý. Pocítiš dobroprajnosť zo strany
rodiny. Mal by si pristupovať ostražito
k záležitostiam týkajúcich sa investícií – ak
je to možné, vzdaj sa väčších ﬁnančných
transakcií. Udržuj si odstup aj od nových BARAN (21.3.-20.4.)
známostí. Pri vážnom rozhodnutí sa poraď
V prvej polovici mesiaca môže dôjsť k
s rodinou.
rodinnej hádke v dôvodu nepochopenia.
VÁHY (24.9.-23.10.)
Barani v strednom veku môžu mať probNebude ti chýbať optimizmus. Mladé lémy so zdravím. Dobroprajnosť partnera,
ženy v tomto znamení strávia čas zábavou. resp. partnerky ti dodá síl. V otázke krediDrobným podnikateľom náhle narastú tov a pôžičiek buď ostražitý. Máš šancu na
príjmy. Vo vzťahu bude panovať láska. 13. výhodnú zmenu zamestnania.
augusta sa pokús kontrolovať svoje emócie. BÝK (21.4.-20.5.)
Koncom mesiaca dostaneš darček, ktorý ti
V rodinnom živote môže dôjsť k hádspraví veľkú radosť.
kam. Biznismeni by mali v prvom týždni
ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
mesiaca zachovať ostražitosť v oblasti
Uloženie planét ti praje. V prvom týž- ﬁnancií. Dni 8. a 9. sú veľmi priaznivé,
dni vybavíš dôležité povinnosti spojené ale 13. augusta sa budeš niečím trápiť.
s prácou. V rodinnom živote – veľa pocho- Objavia sa možnosti zárobku. Dostaneš
penia. V druhom týždni sa priprav na väč- dobré správy.
šie výdavky. Osamelí škorpióni budú mať BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
šancu stretnúť životného partnera. Nemal
Rozloženie planét je čoraz priaznivejby si riešiť žiadne spory.
šie. V prvom týždni sa dobre rozhodni, do
STRELEC (23.11.-21.12.)
čoho investuješ svoje peniaze. V druhom
Objaví sa možnosť realizácie dlhodo- týždni pôjde všetko podľa tvojich predstáv.
bých plánov. Ak máš riešiť súdne spory, vý- Budeš sa tešiť z dobrého pocitu. Štvrtý týžsledok dopadne v tvoj prospech. Ak by si deň mimoriadne praje drobným podnikachcel zmeniť prácu, bude lepšie, ak počkáš. teľom.
Na pohľad nie veľmi dôležité rozhodnutie RAK (22.6.-22.7.)
sa ukáže ako rozhodujúce. Dávaj si pozor
Budeš vytočený zo svojich nadriana svoje ego 25. augusta, niekto bude kodených. Optimizmus ti dodá žičlivosť
nať na základe tvojho rozhodnutia.
blízkych. Od polovice mesiaca ťa čaká
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
veľa milých prekvapení. Hľadajúci prácu
V prvom týždni by si si mal dávať po- majú šancu zamestnať sa. Odvážne rozzor na svoje zdravie. V rodinnom živote sa hodnutie sa ukáže ako priaznivé.
všetko pomaly napraví. V druhom týždni LEV (23.7.-23.8.)
sa priprav na výdavky. 20. augusta sa poháV tomto mesiaci musíš počítať s väčšídaš s najbližšou osobou. Tento mesiac nie
mi výdavkami. Osamelé levy získajú novú
je najlepší na veľké investície.
známosť. Nie je to však najlepší čas na zmeVODNÁR (21.1.-18.2.)
ny v práci. Ak hľadáš novú prácu, musíš sa
Nebude ti chýbať spokojnosť na duši. ozbrojiť dávkou trpezlivosti. 18. augusta
Tí, ktorí v tomto mesiaci počítajú s veľ- si dávaj pozor na zdravie. Medzi 22.–25.
kým úspechom, mali by sa vyzbrojiť veľ- augustom budeš plný entuziazmu. Ak sa
kou dávkou trpezlivosti. Medzi 9.–11. zúčastníš nejakého konkurzu, resp. súťaže,
augustom sa všetci osamelí v tomto zna- máš veľké šance na víťazstvo. (lk)
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1. Trváte na splnení aj nerozumného rozhodnutia?
a) O čom ja rozhodnem, to sa musí splniť do bodky – l;
b) vedúci majú byť zodpovední aj za svoje rozhodnutia – 4; c) podriadený nech plní úlohy – 2; d) som
vždy radšej za rozumnú úvahu – 5; e) mám skôr
snahu zbaviť sa povinnosti rozhodovať – 3.
2. Veríte, že sa ľudia dokážu úprimne ospravedlniť?
a) Nie je ľahké posúdiť, čo je úprimné a čo nie je – 3;
b) každé ospravedlnenie svedčí o neúprimnosti
– l; c) v každom prípade to pripúšťam – 4; d) každé
ospravedlňovanie považujem za výhovorku – 2; e) o
úprimnosti ľudí spravidla nikdy nepochybujem – 5.
3. Ako by ste s istotou vyvolali okolo seba rozruch?
a) Na to stačí dôkladne bazírovať na všetkom – l; b)
rozruchu je vždy dosť, aj bez môjho pričinenia – 3;
c) o to sa nesnažím – 4; d) na to určite stačí klebeta
o niekom z vedenia – 2; e) za aktuálne považujem
motivovanie ľudí, nie rozruch – 5;
4. Hovoria o vás, že ste puntičkár?
a) O mne sa spravidla nikdy a nikde nehovorí – 3; b)
nie, že drezírujem ostatných – l; c) okolie ma považuje za veľkorysého – 5; d) áno a preto ma aj dosť
často zosmiešňujú – 2; e) hovorí sa o mne, že som
rozšafný – 4;
5. Dokážete hodnotiť činy iných z nadhľadu?
a) Dokážem to s maximálnou zhovievavosťou – 5; b) o
hodnotenie činov iných sa nezaujímam – 3; c) musím napadnúť aspoň maličkosť – l; d) dokážem sa
povzniesť aj nad niektoré nedostatky – 4; e) skôr s
nádychom jemnej irónie – 2;
6. Kontrolujete, ako sa plnia hoci aj nezmyselné požiadavky?
a) Nijaké požiadavky nepovažujem za záväzné – 3;
b) aj z malého ohňa môže byť veľký požiar, preto
sa sústreďujem najmä na plnenie maličkostí – l; c)
zaujímam sa o toho, kto potrebuje pomoc – 4; d)
požiadavky sa musia plniť, aj keď sú nezmyselné
– 2; e) kontrolujem najmä to, ako sa plnia hlavné
úlohy – 5.
6-14 bodov: Čím ste bližšie k hodnote 6 bodov,
tým viac si máte uvedomovať skutočnosť, že sa vám
vôbec nedarí postupovať bez malicherností. Nie je
to ešte pre vás konečné hodnotenie, ale skôr upozornenie, že sú aj dôležitejšie veci ako tie, ktoré vy
sledujete. Posúďte pokojne váš prejav malichernosti:
či ide o bazírovanie na maličkostiach preto, že si na
zložitejšie veci netrúfate, alebo je to pre vás príležitosť
správať sa panovačne. Aj keď nie je ani jeden z týchto
prejavov pozitívny, prejav panovačnosti je viac odsúdeniahodný. Dosahovať zmenu v správaní vám môže
umožniť úspešná snaha nezakladať si na postavení, ale
na vlastnom prínose k dosiahnutiu cieľa. Veľkorysosť
sa nezakladá na funkcii, ani na preháňaní slabších.
Kľúčom k úspechu môže byť sebadisciplína a kritické
sebahodnotenie.
15-23 bodov: Pôvod prejavov vašej občasnej malichernosti nespočíva v preceňovaní druhoradých úloh
či v tendencii správať sa panovačne. K vašim nedostatkom patrí skôr ležérnosť alebo nezáujem o dianie
okolo seba v spojení so snahou vyhnúť sa hodnoteniu
činnosti iných. Prispieva k tomu pravdepodobne aj
znížená ašpirácia na dosahovanie vyšších cieľov. K posilňovaniu vlastného sebavedomia i k zvýšeniu vášho
prínosu pre okolie by prispela postupne zvyšovaná aktivita, cieľavedomejšie pestovanie záujmov a postupná
pozitívna zmena postojov. Jednoducho prejsť od ľahostajnosti k aktivite. Ak si budete pozornejšie všímať
tie postupy ľudí, ktoré vedú k cieľu, budete ich ľahšie
uplatňovať vo vlastnej praxi.
24-30 bodov: Správať sa ako malicherný sa vám
nedarí. Vaša tendencia k aktivite, istá cieľavedomosť a
všímavosť prináša synergický efekt, ktorý sa prejavuje
aj vo vašej veľkorysosti. Nepodceňujte možnosť ľahkovážneho prehliadania maličkostí za každú cenu. (ms)
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MENO VEŠTÍ
EMIL - jasné, dobré a úprimné meno. Najčastejšie pochádza z nezámožnej mnohodetnej rodiny, v ktorej rodičia
musia ťažko pracovať a nemajú pre deti príliš veľa času. Preto sa Emil ako chlapec cíti často osamelý. Máva obyčajne
svetlé, svetlohnedé a niekedy aj tmavohnedé riedke vlasy a
sivé, hnedé buď čierne oči. Je priemerne vysoký, širokoplecí,
silný a svižný, často športovec, spoločensky založený. V škole
sa učí priemerne, má však technické nadanie, preto nezriedka navštevuje strednú technickú školu buď nejaké odborné
učilište. Pre značné športové úspechy, hlavne v školských
športových súťažiach, si získava obľubu fanúšikov.
Emil je ináč veľmi obratný, chytrý človek, trochu egoista
starajúci sa o vlastné záujmy. Veľmi rád číta, má intelektuálne sklony, ale zároveň aj veľké manuálne schopnosti. Váži si
každú poctivú prácu, neznáša márnotratnosť, vypočítavosť a
protekciu. Hoci má zmysel pre racionalizmus a praktickosť,
nechýba mu ani dávka romantizmu. Má zmysel pre krásu,

umenie, literatúru, hudbu a krásu prírody. Dobre vychádza
s ľuďmi, je ku každému priateľsky naklonený a spravodlivý.
Preto ho často rodina, priatelia, známi buď susedia prosia o
radu, prípadne o rozsúdenie sporov a nedorozumení.
Pre svoje manuálne schopnosti si Emil najčastejšie volí
technické povolania. Pracuje medziiným ako automechanik, technik, údržbár, elektrikár, prípadne ako vojak z povolania a pod. Často je aktívnym a obetavým verejným činiteľom, nikdy však z vypočítavosti. Nedbá o slávu, uznanie
či vyznamenania.
Treba podotknúť, že Emil máva veľký úspech u žien.
Žení sa však pomerne neskoro s peknou a milou ženou,
spravidla hodne mladšou od neho. Mávajú niekoľko detí,
pre ktoré je Emil vynikajúcim, veľmi starostlivým otcom.
Dbá o to, aby im nič nechýbalo, snaží sa im zabezpečiť vzdelanie a všetko to, čo sám nemohol dostať v mladosti. Stáva
sa, že občas chorľavie, hlavne na žalúdok alebo obličky. Jeho
najšťastnejšie čísla sú 13 a 29 a najlepší deň pre dôležité
rozhodnutia - štvrtok. (ms)
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Tu píšu, aby si turisti počas putovania po horách dávali veľký pozor na veľmi
nebezpečné vretenice...

Spytuje sa Slovák Američana: - Pán
Smith, hrá sa u vás futbal?
- Nie veľmi. Naším najpopulárnejším
športom je ragby.
- Čo je to za šport?
- To je taká hra pri ktorej sa hráči kopú
do členkov.
- Ach, to poznám! Ibaže u nás tomu
vravíme mariáš!
***
- Nevieš, prečo Jana vyhodili z horolezeckého oddielu?
- Ale! Prichytili ho, ako sa vracia domov výťahom...
***
V polčase futbalového zápasu vojde do
kabíny rozhlasového reportéra tréner domáceho mužstva.

- Počúvajte, - prihovára sa reportérovi,
- nemohli by ste komentovať trochu pomalšie? Moji chlapci už nevládzu tak rýchlo behať!
***
Je sychravá, mrazivá jeseň. Medveď si spokojne podriemkáva, keď
ho zobudí veľký buchot. Otvorí dvere a tam stojí malý slimáčik a prosí:
- Medveď, je strašné počasie a mne je hrozná zima, pusti ma, prosím ťa, zohriať sa.
Namrzený medveď odkopne slimáčika a zabuchne dvere. Prejde jeseň, zima,
leto a zas je jeseň. Medveďovi zrazu opäť
niekto búcha na dvere. Otvorí ich a tam
opäť slimáčik. Skôr ako medveď otvorí ústa, nazlostený slimáčik vykríkne:
- Medveď, a to malo byť čo? (ms)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

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:
Rozum stratiť - príjemná večera.
Rubín, mať prsteň s ním - šťastie pre
teba a iných.
Rudu kopať - dozvieš sa tajomstvo; veľký kus vidieť - nedostaneš očakávanú
pomoc.
Rukavice mať na rukách - v najbližšom
čase sa dozvieš veľké novinky.
Rusalka - chráň sa pred zvodnými ženami.
Ružová záhrada - šťastie v manželskom
zväzku.
Ryba, jesť ju - šťastie v lotérii; jesť s
omáčkou - hrozí ti nebezpečenstvo tuberkulózy; malá - nevôľa; veľká - dôležité predsavzatie; mŕtva -budeš prenasledovaný klebetami; chytať ju - dostaneš
množstvo sľubov, ale falošných.
Rýchlik vidieť - tvoje prianie sa splní;
cestovať ním - máš tulácke sklony.
Sála, veľká - priaznivé pomery; tancovať
v nej - čaká ťa veselý život; vlastniť ju
- získaš majetok.
Salaš - budeš viesť voľný život.
Samovražda, spáchať ju - škoda, nešťastie z vlastnej viny.
Sedlo vidieť - nájdeš žiadanú podporu; sedieť v ňom - ľahký zárobok; byť z
neho vyhodený - šťastie v hre. (ms)
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Zaujímavosti
Pozor na obliekanie
Ak sa radi obliekate do neforemných
vrecovitých nohavíc visiacich pekelne
nízko, majte sa na južnom predmestí
Chicaga – Lynwoodu na pozore. Tunajší predstavitelia radnice totiž schválili
vyhlášku, podľa ktorej bude 25 dolármi pokutovaný každý, kto vystaví na
oči verejnosti osem a viac centimetrov
spodnej bielizne. Starostom Lynwoodu
je Eugene Williams, ktorého poburuje
to, že miestni mladíci sa po meste potulujú spolovice vyzlečení.
Tí sa zasa búria, že nové nariadenie obmedzuje ich osobitý štýl
obliekania. (ČTK)

Oceány na Marse
Voda kedysi obmývala povrch južného Marsu milióny
rokov. Podľa najnovšej štúdie publikovanej vo vedeckom časopise Nature, ktorá sa začína týmto tvrdením, tak teoreticky existovali na planéte podmienky pre život. Vedci z Brown
University v Rhode Islande dospeli k tejto teórii na základe
snímok americkej sondy, ktorá obieha okolo „Červenej planéty”. Jej prístroje monitorovali stopy fylosilikátov a ílovitých
minerálov, ktoré poskytujú informácie o
interakcii (vzájomnom pôsobení) vody s
kameňmi. „Výsledky jasne poukazujú na
bohatú diverziu prostredia, ktoré má blízko k obývateľnosti. Voda pravdepodobne
vytvorila minerály, ktoré môžeme vidieť.
Zistenia poukazujú na fakt, že Mars nebol
vždy taký nehostinný, aký je momentálne,”
uviedol vedúci výskumu profesor planetárnej geológie John Mustard. Dodnes nie je
úplne známe, čo sa s jednotlivými oceánmi stalo. Dominantná
teória tvrdí, že voda odparila v dôsledku zániku niektorých vrstiev atmosféry. (SITA)

Telocvik pre ministrov

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Ministri fínskej vlády sa možno budú musieť od jesene viac
venovať svojim telesným schránkam. Ak premiér Matti Vanha-

nen schváli návrh, ktorý predložila ministerka zdravotníctva,
bude musieť on i jeho kolegovia cvičiť povinne. „Veľa ministrov
sa venuje športu, ale mnohí rovnako ako ja nemajú po ôsmich
rôznych stretnutiach a zasadnutiach denne energiu na nič iného,
ako si sadnúť do kresla,” povedala ministerka zdravotníctva Paula Risikkoová. Rozhodnutie vlády, ktoré by uložilo ministrom
viac cvičiť, by tak podľa nej mohlo byť dobrým začiatkom na
ceste k zdravšiemu životnému štýlu. Ministerka Risikkoová si
myslí, že vláda by mala ísť občanom príkladom. Keby sa ľudia
viac venovali športu a jedli zdravšie, podarilo by sa vraj vyhnať
obezitu a choroby s ňou spojené. Fínske štatistiky uvádzajú, že
vlani malo v krajine nadváhu 57 percent mužov a 47 percent
žien. „Moji kolegovia prijali myšlienku s nadšením a dvaja z nich
mi už povedali, že súhlasia,” dodala ministerka. Výnimku nedostane ani minister zahraničných vecí Alexander Stubb, ktorý
je najšportovejším členom fínskej vlády. Minulú sobotu tento
štyridsaťročný politik skončil v pretekoch v strednom triatlone
na jedenástom mieste. (ČTK)

Väzenie za bozk
Päť mesiacov za mrežami strávil čínsky manažér, ktorý pobozkal kolegyňu z práce proti jej vôli. Stal sa tak prvým Číňanom odsúdeným na základe nového zákona o sexuálnom obťažovaní. Manažér, ktorého správy označujú len ako pána Liou,
pozval jednu z nových zamestnankýň do svojej kancelárie v
provincii S-čchuan, aby s ňou „prerokoval pracovné záležitosti”,
ale potom jej povedal, že by s ňou chcel chodiť. Keď ho žena
odmietla, zhasol svetlá, chytil ju za krk a pobozkal ju. „Žena začala kričať, kolegovia vo
vedľajšej kancelárii ju počuli a zavolali políciu,” píše miestna tlač. Čína zaviedla zákon
proti sexuálnemu obťažovaniu v roku 2005
a podľa prieskumov z toho istého roku len
21 percent žien uviedlo, že sa nikdy so sexuálnym obťažovaním nestretli. Čínsky vodca
Mao Ce-tung síce kedysi slávne vyhlásil, že
ženy „držia polovicu nebies”, v modernej
Číne však dievčatá a ženy čelia diskriminácii
vo všetkých fázach života počatím počínajúc
– mnoho čínskych párov si necháva urobiť nelegálne potrat, ak z
ultrazvuku zistia, že sa má narodiť dievčatko. (ČTK)
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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

