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končil sa ďalší rok. Pre viacerých
z nás to bol koniec starého a začiatok nového roka. Ako vždy, tak
aj teraz sme nakoniec vyhodnotili tých
365 dní, ktoré sme mali možnosť z Jeho
vôle prežiť. Pokúšali sme sa zistiť – čo
vlastne ten končiaci sa rok priniesol mne
alebo tebe, aké úspechy a aké sklamania.
Čo sa pri takomto záverečnom celoročnom účtovaní považuje za úspech a čo
za sklamanie, závisí samozrejme od toho, čo človek alebo
skupina ľudí považuje za cieľ
svojej činnosti.
Ako kresťania by sme sa
mali opýtať, kam smeruje náš život, či skutočne je to cesta k Bohu. Koľkých ľudí sme stretli na
našej životnej ceste, koľkým sme
pomohli, koľkým sme dobre
poradili? Je to náš úspech, ale aj
šanca na lepší, pohodlnejší život
pre iných. A preto sa oplatí žiť.
Ktosi povedal, že keď dokážeme
pomôcť aspoň jednému človeku, pomáhame celému svetu.
Okrem toho aj takýmto spôsobom napĺňame Kristove podobenstvo o talentoch. Aj takto
sme spolupracovníkmi na Jeho
žatve.
Boli medzi nami, ale už
odišli. Napriek tomu zanechali
po sebe dobré stopy, po ktorých
aj my môžeme kráčať, lebo oni
vedú k človeku, ale aj k Bohu.
Možno sme nedokázali vymazať číslo ich telefónu zo svojho
mobilu, nestihli sme skryť ich
fotky, upratať po nich pamiatky, suveníry... Ale môžeme ich nájsť na cintoríne, niekde pod brezou, ktorá hovorí, že všetko sa raz pominie. Avšak
ostali spomienky na chvíle, ktoré sme
spolu strávili, spolu putovali a hľadali
zmysel nášho života. Takýmto spôsobom všetko muselo skončiť? Určite
nie. Lebo všetko smeruje „k Pánovmu
dňu“. (Sk 2,30)
A znova to začalo. Kam bude smerovať náš každodenný život? On je poznačený vôňou začiatkov a príťažlivej
novoty, ktorá je veľmi lákavá. V rastúcom chaose sa žiada jasná orientácia.
A skutočne náš duchovný život nie je
možný bez duchovnej stravy. Svetlo už
dvetisíc rokov svieti v tmách, no tmy
ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali,
dáva moc stať sa Božími deťmi. Pre
nich sa Vianoce nekončia, ale pokračujú. Vianoce sú nový začiatok a každý
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nový deň je darom a výzvou. To najkrajšie máme pred sebou a to na dosah
ruky. Lebo Slovo sa telom stalo a stále
prebýva medzi nami. Toto sme počúvali ešte prednedávnom počas bohoslužieb. Vieme si to predstaviť, že Kristus
sa narodil aj pre nás a najmä pre mňa.
Prišiel na svet, aby ťa vykúpil.
Obrátili sme stranu v kalendári a
tieto nové dni vnímame ako nový dar,

uvidíte, koľko síl dokážu v sebe nájsť.
Aj predsavzatie má byť také - jasné,
živé, konkrétne. A samozrejme, realistické. Treba naň pamätať a vracať sa k
nemu. Aj keď sa nedarí. I v tom je cesta k rovnováhe: uvedomujeme si svoju
biedu, ale aj Božiu dobrotu a moc. David Torkington to vystihuje slovami:
„Keď prestanete padať, znamená to, že
ste v nebi, ale keď prestanete vstávať,
znamená to, že ste v pekle.” A
toto je potrebné nám, ktorí tu
zostávame, aby sme nezabudli,
že žijeme nielen pre seba, ale aj
pre druhých. My sme tu zostali,
aby sme nezabudli na to dobro, ktoré
nám urobili aj tí, ktorí odišli. Je to
ich odpoveď na ich závet, ktorý nám
zanechali.
Aj Cirkev nám dáva smer, keď
hovorí, aby sme sa postarali o život.
Heslom tohtoročnej práce je Obklopme starostlivosťou život („Otoczmy
troską życie”). Staňme sa ozajstnými
zástancami života. A nakoniec ešte
slová, ktoré nám pomôžu v lepšom
chápaní života...

NOVÝ ROK BEŽÍ...

Okamih života

e-mail: zivot@tsp.org.pl

novú šancu. Kalendár zatiaľ dýcha veľkorysou prázdnotou, na všetko je čas a
neradi by sme ho zaplnili starými chybami a prehrami. Túžba po novosti a
sviežosti, čas plánov a predsavzatí! Majú
však význam? Veď podobne sme sa cítili aj pred rokom, pred dvoma. Nie sú
len podkladom ďalších sklamaní? Náš
život je ako chodenie po lane - raz nás
to nakláňa jedným, raz druhým smerom - hovorí jeden z mudrcov. Rovnováhu sa tu usiluje vniesť zásada, ktorú
nám dáva sv. Ignác: „Usiluj sa, ako by
vec závisela iba od teba, modli sa, ako
by závisela len od Boha.” Predsavzatie
je potrebné, je však len prostriedkom,
barličkou, nie cieľom. Má svoj význam.
Jasná predstava mobilizuje sily, oživuje túžby. Keď poviete premrznutej,
unavenej skupine turistov: ľudia, ešte
polhodinku vydržať a čaká nás horská
chata, rozpálený kozub, horúci čaj -

Ak chcete zistiť, čo znamená jeden rok, spýtajte sa študenta, ktorý prepadol pri záverečnej skúške...
Ak chcete zistiť, čo znamená jeden
mesiac, spýtajte sa matky, ktorej
sa narodilo dieťa o mesiac skôr...
Ak chcete zistiť, čo znamená jeden týždeň, spýtajte sa redaktora týždenníka...
Ak chcete zistiť, čo znamená jeden deň,
spýtajte sa človeka, ktorý leží pripútaný
na lôžko v poslednom štádiu rakoviny...
Ak chcete zistiť, čo znamená jedna
hodina, spýtajte sa milencov, ktorí na
seba čakajú...
Ak chcete zistiť, čo znamená jedna minúta, spýtajte sa niekoho, komu
ušiel vlak, autobus alebo mu uletelo
lietadlo...
Ak chcete zistiť, čo znamená jedna
sekunda, spýtajte sa niekoho, kto prežil
autonehodu...
Ak chcete zistiť, čo znamená jedna
milisekunda, spýtajte sa víťaza zlatej
medaily na olympijských hrách...
Čas na nikoho nečaká.
Preto prežívaj naplno každý okamih
svojho života!
(Prevzaté z inFORMAČNĺKA, časopisu Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave)
Vdp. Jozef Bednarčík
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Pohrebnú sv. omšu celebroval vdp. A. Rataj spolu
s vdp. J. Bednarčíkom a vdp. T. Majcherom

IN MEMORIAM
ŠÉFREDAKTOROVI
JÁNOVI ŠPERNOGOVI
Venované kamarátovi J. Špernogovi

Prvá a posledná cesta v jeho živote viedla do
kostola Všetkých svätých v Kacvíne

FRANTIŠEK KOLKOVIČ

Smútočný pastel
Janovi Špernogovi
Nie, neuverím
v ten podvečer šerý,
že ti píšu nekrológ!
Vie zmúdrieť človek iba vtedy,
keď je už neskoro?
Nie, neuverím,
že navždy zamĺkli pery,
keď dohorel večer šedý
a spišský vietor
na jednej strune hral,
lebo človeka už nieto
i bolesť z neho vyvrhla.
Áno, ... musím predsa uveriť!
Veď prázdno skučí u dverí.

ŽIVOT JANUÁR 2009

Nie, ... prázdny, tichý dom.
A iba vietor ustavične hrá
poslednej drámy rozlúčkový tón.
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Tichý akord odchodu zaznel neuveriteľné hlasito v krajanskom prostredí,
keď 22. novembra 2008 prišla informácia o smrti krajana JÁNA ŠPERNOGU - podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku a bývalého šéfredaktora
časopisu Život.
Ešte 16. novembra sme ho pozdravili a porozprávali mu o porade Života, ktorá sa konala v Harkabuze, kde
on už nevládal prísť. Doniesli sme mu
novembrové číslo časopisu a ochotne

Miesto posledného odpočinku zakrylo
mnoho kvetov a vencov

si ho prelistoval. No nikto z nás vtedy
netušil, že to bolo posledný raz.
Ján Špernoga sa natrvalo zapísal
do dejín nášho krajanského hnutia.
Rozhodla o tom jeho oddanosť otázkam slovenskej národnostnej menšiny
v Poľsku a aktívna dlhoročná práca
v prospech krajanského časopisu Život, ktorému dlhé roky šéfoval. V jeho
záujme bolo vždy, aby časopis Život
spĺňal požiadavky čitateľov a prinášal
im objektívne informácie z diania na
Spiši a Orave.
Narodil sa 21. júna 1938 v Kacvíne v slovenskej roľníckej rodine Anny
a Jána Špernogovcov. Po absolvovaní základnej školy v rodnej obci jeho
cesta za vzdelaním viedla do Všeobec-

novzdelávacieho lýcea so slovenským
vyučovacím jazykom v Jablonke na
Orave, kde v roku 1957 úspešne zmaturoval. Neskôr študoval na Univerzite
Komenského v Bratislave na Filozoﬁckej fakulte v odbore slovenský jazyk
a literatúra a taliansky jazyk. V roku
1963 bol slávnostne promovaný a získal titul Mgr. Po skončení vysokej školy začal pracovať ako novinár v Poľskej
tlačovej kancelárii vo Varšave. V roku
1974 prešiel do redakcie Život, s ktorou už od roku 1967 pravidelne spolupracoval. Zaoberal sa o. i. jazykovou
a štylistickou úpravou textov. V Živote
od roku 1983 plnil funkciu tajomníka redakcie a na základe rozhodnutia
Ústredného výboru Spolku od roku

Touto cestou isto ako malý chlapec neraz utekal k vodopádu, tentoraz to však
bola jeho posledná cesta

1990 do júna 2006 funkciu šéfredaktora tohto časopisu.
Ján Špernoga bol dlhoročným členom nášho Spolku, v ktorom vyvíjal
aktívnu krajanskú činnosť. Od roku
1970 bol delegátom na všetkých zjazdoch Spolku a súčasne členom predsedníctva Ústredného výboru SSP. Tešil sa tak veľkej dôvere krajanov, že ho
na 11. zjazde SSP v roku 2003 zvolili
do funkcie podpredsedu Spolku.
Najviac svojich síl a energie však
venoval Životu. Vždy mal na zreteli, že
je to časopis pre krajanov, preto v ňom
uprednostňoval najmä krajanskú problematiku. Riadil sa pritom zásadou dať
čitateľom čo najplnšiu, svedomito pripravenú informáciu, aby časopis bol
dôveryhodný. Dbal pritom o vysokú
jazykovú a štylistickú úroveň publikovaných materiálov. Počas jeho šéfovania
časopis prešiel hlbokú metamorfózu.
Jeho nespokojná nátura ho nútila časopis neustále vylepšovať a zdokonaľovať.
Z pôvodne skromného čierno-bieleho

časopisu vznikol pestrý, tematicky rôznorodý magazín na vysokej jazykovej,
obsahovej a graﬁckej úrovni. Nie div,
že Život už takmer 50 rokov pravidelne dochádza do krajanských rodín na
Spiši, Orave, ba aj v zámorí sa dodnes
teší veľkej obľube.
Ako šéf a človek vzbudzoval dôveru
a aj sám sa tešil takej istej dôvere redakčného kolektívu. K práci pristupoval
veľmi zodpovedne. V priebehu svojej
šéfredaktorskej práce vychoval viaceré
pokolenia novinárov, ktorým vštepoval
do srdca svedomitosť novinárskej výpovede, objektívnosť v národnostných
otázkach a že si treba vážiť spoločníka
v rozhovore. Voči pracovníkom bol
veľmi náročný, ale aj sebe kládol vysoké
požiadavky a každému rád pomohol.
Bol veľmi ústretový, vždy si vedel nájsť
čas na rozhovor s každým, kto za ním
prišiel. Slúžil radou i svojimi skúsenosťami v oblasti novinárskeho povolania.
Bol aj dlhoročným členom poľského
Združenia novinárov.

Nech Ti ľahkou bude slovenská kacvínska zem!

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Ako člen predsedníctva ÚV a neskôr podpredseda Spolku sa usiloval
o rozvoj našej organizácie, o upevňovanie národného povedomia krajanov
a rozvoj výučby materinského jazyka
v školách. Za týmto účelom viackrát
osobne chodil po krajanských rodinách a povzbudzoval ich k tomu, aby
vychovávali svoje deti v slovenskom
duchu. Práve vďaka jeho úsiliu bolo v
školskom roku 2005/06 obnovené vyučovanie slovenského jazyka v Združenej škole v Podvlku.
Okrem toho bol spoluautorom
knihy Slováci vo Varšavskom povstaní
a autorom textov do ročníka Almanachu Slováci v Poľsku.
Za svoju aktívnu činnosť bol pri
príležitosti osláv 50. výročia časopisu
Život vyznamenaný Striebornou medailou Matice slovenskej za zásluhy pre
časopis Život v Poľsku. Získal aj poľský
Strieborný kríž Zásluhy za významné
zásluhy a spoločenskú činnosť.
1. júla 2006 prešiel na zaslúžený
dôchodok a presťahoval sa do Nedece.
Dúfal, že konečne bude mať čas chodiť
na rybačku a čítanie kníh. Aj naďalej
sa živo zaujímal o krajanské dianie ako
podpredseda Spolku Slovákov v Poľsku
a člen redakčnej rady časopisu Život.
Žiaľ, choroba, ktorej podľahol, bola
neúprosná a nedala mu viac času na realizáciu zámerov, s ktorými odchádzal
do Nedece.
27. novembra 2008 Jána Špernogu odprevádzala na kacvínsky cintorín
rodina, zástupcovia slovenských inštitúcii, redakcia Život, Spolok Slovákov,
krajania zo Spiša a Oravy a kamarátky
a kamaráti zo školských lavíc z Jablonky. Smútočné príhovory mali: konzul
SR v Krakove M. Baláž, správca MS
Ján Eštok, predseda Spolku Slovákov
v Poľsku Jozef Čongva, generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris.
Za redakciu sa so zosnulým rozlúčila
šéfredaktorka A. Jendžejčíková, ktorá
zároveň prečítala sústrastné listy zaslané od viacerých úradov a osobností zo
Slovenska. Všetky sú publikované na
stránkach Života.
Redakcia Život stratila skúseného
novinára, aktívneho člena, ktorý zveľadil dedičstvo svojich otcov a odkázal
ho mladších generáciám a až do poslednej chvíle bol oddaný slovenskej
otázke v Poľsku, ktorej podriadil celý
svoj život.
Nech mu ľahkou bude slovenská
kacvínska zem, do ktorej sa vrátil po
dlhej púti ako rodu verný syn.
Agáta Jendžejčíková
Foto: M. Smondek, J. Janiczko
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Z našich začiatkov...
Vážená redakcia krajanského časopisu Život,
s pohnutím v srdci som dostala
správu o odchode vynikajúceho človeka, znalca krajanskej problematiky,
mne dobrého priateľa a kamaráta Janka
Špernogu. Aj napriek tomu, že som od
Vás mala na Stálej konferencii v Bratislave informáciu, že to s Jankom nie
je zdravotne v poriadku, predsa som
dúfala, že to najhoršie azda nepríde. A
stalo sa...
Prijmite teda odo mňa úprimnú
sústrasť nad stratou človeka, ktorý,
hoci aj v pokročilom veku, istotne by
bol býval tým správnym človekom, od
ktorého by mladšie generácie boli čerpali skúsenosti v práci s krajanskou (a
nielen s ňou) problematikou.
S úctou,
Mgr. Jarmila Gerbocová,
kurátorka krajanských zbierok
SNM-HM

Vážená redakcia
Vážený pán generálny tajomník!
S hlbokým smútkom som prečítal
správu o odchode nášho vzácneho rodáka i priateľa, dlhoročného bojovníka
za práva Slovákov v Poľsku a vynikajúceho človeka Jána Špernogu. Jeho
oddanosť veci, jeho hlboká ľudskosť a
vysoké vedomosti nám všetkým, aj tu
na Slovensku a na Spiši zvlášť, budú
chýbať. Do našich myslí sa nezmazateľne zapísal a preto, vyjadrujúc Vám i
jeho ctenej rodine úprimnú spoluúčasť
a ubezpečujúc Vás o našich modlitbách
za jeho nesmrteľnú dušu, ostávame s
hlbokou úctou.
Spišský dejepisný spolok
a Ivan Chalupecký

ŽIVOT JANUÁR 2009

Vážená redakcia Život,
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v mene svojom i všetkých mojich
známych, ktorí poznali pána Špernogu, si dovoľujem jeho rodine, redakcii
časopisu Život, Spolku Slovákov v Poľsku i celej krajanskej komunite vyjadriť
úprimnú sústrasť nad odchodom človeka, ktorý pre krajanskú vec v Poľsku
urobil za dlhé desaťročia svojho činorodého pôsobenia veľmi veľa.
Milan Novotný

Posledné slová rozlúčky a kondolenčné pozdravy

Vážená redakcia Život,
poznala som Jána Špernogu už dlhšie a okrem toho, že bol skutočne vynikajúcim novinárom a agilným predstaviteľom slovenskej menšiny v Poľsku,
bol aj úžasným človekom, ktorý kedykoľvek som potrebovala akúkoľvek
pomoc, vždy bol ochotný pomôcť a
nikdy mi nepovedal nie. Keby bolo na
svete viac takýchto ľudí, iste by sa žilo
lepšie a ľahšie. Bude mi za ním veľmi
smutno.
PhDr. Milica Majeriková

Vážená redakcia ŽIVOT,
dovoľte mi za celú rodinu a priateľov
vyjadriť Vám všetkým - predovšetkým
najbližším Jána Špernogu - úprimnú
sústrasť nad smrťou podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku.
V mojich rodných Dechticiach vravia pri stisku ruky pozostalým:
„Nech Vás Pán Boh poteší...“, akoby vyjadrovali, že v tejto situácii sú
všetky ľudské slová zbytočné.
S úctou k jeho pamiatke,
prof. Jozef Šimončič, Trnava

Janko Špernoga bol mojím dlhoročným priateľom a vždycky som rád
prišiel do redakcie, či už bola ona vo
Varšave alebo v Krakove. Vždy som sa
tam cítil ako medzi svojimi. Ján Špernoga bol obetavý slovenský šéfredaktor
Života v Poľsku. Srdce ma bolí za ním.
Nech mu je spišská slovenská zem
ľahká!
Matej Andráš,
Prvý konzul Česko-slovenskej
republiky v Katoviciach po druhej
svetovej vojne

S hlbokým zármutkom sme prijali
správu o odchode do večnosti nášho
dobrého známeho a priateľa, Jána Špernogu, bývalého šéfredaktora slovenského mesačníka v Poľsku Život.
Janko, celý život si venoval novinárčeniu, aby sa Slovák v Poľsku dostal
k slovenskému slovu, aby bol slovenský pulz života v Poľsku známy nielen
doma, ale aj za hranicami.
Každý život má svoj začiatok a koniec, ale ten tvoj Život pokračuje vlastnú
životnú púť, aj po Tvojom odchode.
Hospodin nech Ti dá tichý a pokojný odpočinok, priateľ náš.
Redakcia časopisu Naše snahy
Kultúrna a vedecká spoločnosť
Ivana Krasku
Demokratický zväz Slovákov
a Čechov v Rumunsku

Vážená smútiaca rodina, vážení
krajania,

Hudcovičovej, Viery Kantárovej, Jany
Morgošovej, ale i ďalších bývalých spolupracovníkov, súčasných pracovníkov
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj v mene priateľov zo Slovenska i ďalšieho slovenského sveta, dať Ti
posledné ZBOHOM, so slovami: vďaka Ti za úprimné priateľstvo, vďaka za
Tvoju dobrosrdečnosť a dôveru, vďaka
za všetky dobré skutky a všetko, čo si
pre udržanie slovenského povedomie
krajanov v Poľsku urobil.
Česť Tvojej pamiatke!
Prosím o odovzdanie prejavu úprimnej sústrasti blízkej rodine, redakcii Život, Spolku Slovákov v Poľsku
a všetkým krajanom v Poľsku, ktorým
rovnako ako nám, bude Janko Špernoga veľmi chýbať.
Ľubica Bartalská

Ú R AD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V Z AHRAN I ČÍ
Vážený pán
Ľudomír Molitoris, generálny tajomník SSP
Spolok Slovákov v Poľsku
ul. sv. Filipa 7/7
31-150 Krakov

Poľsko
Bratislava, 24.11.2008
Vážený pán generálny tajomník,
dovoľte vyjadriť v mene Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí hlboký
zármutok nad stratou Vášho kolegu, dlhoročného krajanského činiteľa, šéfredaktora časopisu Život, ktorý zasvätil celý svoj život práci ku prospechu
druhých, Slovákov žijúcich v Poľsku.
Spolu s ním odišla veľká osobnosť, charizmatický človek, ktorý svojou
aktivitou stimuloval k práci aj ostatných. Svojím celoživotným úsilím sa pričinil výrazným dielom o udržanie slovenského života v Poľsku,
Za jeho trpezlivú a dlhoročnú činnosť mu bude vždy patriť naša veľká
vďaka.
Dovoľte mi požiadať Vás o tlmočenie prejavu úprimnej sústrasti celej
smútiacej rodine, ako aj všetkým kolegom, priateľom a blízkym ktorí budú
na dona Jána Špernogu s láskou spomínať.
Česť jeho pamiatke!
PhDr. Vilma Prívarová
predsedníčka

e-mail: zivot@tsp.org.pl

neuplynul dlhý čas, ako sme si pripomenuli 50. výročie časopisu Život a
pri tejto príležitosti sme vzdávali hold
zakladateľom ale i ďalším, ktorí prevzali
žezlo v redigovaní tohto, pre Slovákov
v Poľsku významného časopisu. So Životom sa spájalo meno Janka Špernogu, dlhoročného redaktora a napokon
i šéfredaktora, vzácneho pracovitého
človeka a slovenského rodoľuba, ktorý
s časopisom v redakcii prežil tie najkrajšie mladé i tie seniorské roky.
Dnes so smútkom v duši najbližší, rodina i kolektív redakcie, predstavitelia a členovia Spolku Slovákov
v Poľsku, krajania, vyprevádzajú ho na
poslednej ceste. Nám, čo sme vzdialenejší, ale len geograﬁcky, pretože sme
si boli vždy srdcu blízki ako kolegovia
i priatelia, prichodí rozlúčiť sa s ním
na diaľku, ale s rovnakým smútkom
a hlbokým dojatím.
Lúčim sa s Jankom Špernogom
v mene nášho kolektívu bývalého
Ústavu pre zahraničných Slovákov
Matice slovenskej v Bratislave, kolegov, ktorých okruh sa nám rovnako,
ako vo Vašich, generačne príbuzných
krajanských kruhoch zužuje. Niet medzi nami doktora Jána Siráckeho, Martina Čemana, Ondra Karkuša, Anny
Ištvančinovej, Jarka Ševčíka a ďalších,
s ktorými sme prežili v spoločnosti Janka Špernogu mnohé pekné a užitočné
stretnutia v Bratislave, ale i v Poľsku
pri výročiach Života, či rokovaniach,
pri ktorých sme riešili nielen pracovné
záležitosti, ale boli sme si už natoľko
blízki, že sme sa mohli podeliť s našimi
radosťami i starosťami. Naposledy, keď
sa náš kolektív bývalých spolupracovníkov zúžil takmer na ženskú zostavu,
sme sa s Jankom stretli asi pred siedmimi rokmi v Bratislave, na čo vždy rád
spomínal, keď sme si občas zatelefonovali. Žiaľ, nestačili sme ho už navštíviť
tak ako to plánoval, v jeho príbytku
v Nedeci, ktorý si vybudoval pre strávenie zvyšku svojho života na zaslúžilom
dôchodku. Je v tom snáď symbolika
dlhoročného pracovného i priateľského vzťahu, že naše posledné osobné
stretnutie bolo plné radosti a veselosti
a uskutočnilo sa pri slovenskom vínku
a so slovenskými pesničkami, ktoré si
spolu s nami tak rád zanôtil.

Drahý Janko, Tvoj čas života sa naplnil, dnes už len v spomienkach sa budeme k Tebe vracať. Vybudoval si si svoj
pamätník pracovný, v podobe mnohých
zväzkov časopisu Život, s ktorým si
v znamení hesla „Krajania so Životom,
život s krajanmi” vyoral hlbokú brázdu
vzdelanosti, osvety, písaného slovenského slova, šíreného medzi krajanmi
v Poľsku. Dnes už zostáva úloha šíriť
písané slovenské slovo a povedomie na
Tvojich nasledovníkov v redakcii. Kiež
by po Tvojom vzore mala redakcia ďalších novinárov, slovenských rodoľubov,
ktorí budú ďalším generáciám Slovákov
v Poľsku vštepovať lásku ku svojim slovenským koreňom.
Prichodí mi v tejto smutnej chvíli v mene svojom i v mene bývalých
kolegov z Matice slovenskej, Jany
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VEĽKÝ SVIATOK V JURGOVE

ŽIVOT JANUÁR 2009

Jurgovskú farnosť 5. decembra 2008
navštívil krakovský diecézny biskup
kardinál Stanisław Dziwisz, aby posvätil zrenovovaný interiér jurgovského
kostola sv. Sebastiána, keďže sa ukončili práce pri obnove polychrómie. Na
začiatku sv. omše kardinál Dziwisz poďakoval všetkým, ktorí pricestovali na
túto slávnosť, o. i. zástupcom z Okresného úradu v Novom Targu, Gminného úradu z Bukowiny Tatrzańskej,
ako aj kňazom a veriacim tatranského
dekanátu. Počas homílie zazneli slová
poďakovania a uznania pre miestneho
farára Józefa Marka a pre obyvateľov
Jurgova, ktorí sa starajú o kostol, čo
je aj svedectvom ich živej viery, ktorá
sa tu po stáročia vyjadrovala najskôr
v maďarčine a dodnes v slovenčine a poľštine. Okrem iného kardinál
Dziwisz povedal, že treba mať úctu
voči každej kultúre a čerpať čo najviac z tej rôznorodosti, ktorá nás veľmi
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obohacuje. Poďakoval sa aj Vojvodskému pamiatkarskému úradu za vynaloženú prácu v prospech tejto farnosti.
Sv. omšu obohatila hra jurgovskej dychovky, ako aj delegácie so zástavami
zo základnej školy z Jurgova, Čiernej
Hory a Bukowiny Tatrzańskej i domáceho požiarneho zboru. Po bohoslužbe sa kňazi a zhromaždení obyvatelia
Jurgova presťahovali do novej budovy

škôlky a do kaplnky sv. Vojtecha, ktorú tiež obnovili. Po posviacke týchto
priestorov sa konalo krátke stretnutie
so škôlkármi, ktorí boli oblečení do ľudových krojov. Deti pripravili kultúrny
program a potom nasledovala krátka
diskusia. Neskôr sa uskutočnila posviacka najnovšej jurgovskej investície
– lyžiarskeho vleku Havraň. Kardinála privítal predseda spoločnosti J. M.
Modla a oboznámil ho so základnými
údajmi o tomto lyžiarskom stredisku.
Podotkol, že je to fenomén, pretože
400 ľudí pristúpilo do tejto spoločnosti a dokázali sa dohodnúť ohľadom
pozemkov. Uviedol všetky ﬁrmy, ktoré
sa podieľali na stavbe tohto vleku. Hovoril aj o investičných plánoch, ktoré
by chceli ešte realizovať. Nakoniec sa
kardinál Dziwisz odviezol lyžiarskym
vlekom. Na záver bolo pre hostí pripravené pohostenie.
Dorota Mošová

Žiaci pri
Bojnickom zámku

Proﬁl

Exkurzia na Slovensko
29. až 30. novembra 2008 sa štyridsaťčlenná skupina zo ZŠ
a Gymnázia v Podvlku zúčastnila pekného výletu na Slovensko.
Program výletu dohodla učiteľka Grażyna Kozáková s riaditeľom
Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Miroslavom
Žabenským. Výlet sa konal v rámci projektu Kruh priateľov slovenskej kultúry. Žiakov sprevádzali: učiteľ Mikołaj Garbień a učiteľky Maria Jancová a Grażyna Kozáková.
Ráno 29. novembra sme nasadli do autobusu, ktorý smeroval
k prvému cieľu nasej cesty - mestu Dolný Kubín, kde nás pekne
prijal riaditeľ Oravského kultúrneho strediska M. Žabenský a jeho
spolupracovníčka Oľga Žabenská. Po privítaní si žiaci prezreli výstavu fotograﬁi – Ako žili moji predkovia a ako žijem ja.

BOJNICE

gická záhrada. Po vzore mnohých zoologických záhrad v Čechách
a vo svete vznikla 1. januára 1955, s tým, že pre verejnosť bola
otvorená 1. apríla 1955. Záujem verejnosti o záhradu bol veľký.
Hneď v prvom roku existencie záhrady ju navštívilo 45000 návštevníkov. Každoročne jej priestory navštívia a expozície si prezrú
státisíce návštevníkov.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Z Dolného Kubína sme cestovali do Bojníc, kde sa nachádza „rozprávkový“ Bojnický zámok, ktorý je jedným z najkrajNajvýznamnejšie chované druhy zvierat v súčasnosti: veľhad
ších a najčastejšie navštevovaných zámkov nielen na Slovensku, kubánsky, veľhad psohlavý, zobákorožec Blythov, zobákorožec
ale aj v Strednej Európe. Zámok sa týči na úpätí Strážovskej vr- čiernobiely, žeriav bielokrký, vaza veľký, amazoňan golierikatý,
choviny na travertínovej kope nad mestečkom Bojnice. Prvá pí- bažant Edwardsov, bažant siamsky, ibis červený, amazoňanka biesomná zmienka o existencii hradu je z roku
lozrkadlová, orliak bielokrídly, orliak morský,
1113 v listine zoborského opátstva. Pôvodne
Pod Oravským hradom
kondor veľký, 3 druhy holubov korunáčov,
bol hradom dreveným a bol vybudovaný zo
leopard perzský, zebra Hartmannovej, kiang,
staršieho hradiska. V priebehu 13. storočia
antilopa bongo, kudu veľký, orangutan bornejbol budovaný ako kamenný. Koncom 13.
ský, lemur vari červený, gibon čierny, gueréza
storočia sa ho zmocnil Matúš Čák Trenčianpláštiková kilimandžárska, mačiak Rolowayov,
sky a hrad mu patril až do roku 1321. V 14.
slon africký, jeleň sika Dybowského. Bojnická
a 15. storočí patril Gilethovcom, Leustachovzoologická záhrada je najstaršia zoologická
com a Noﬀryovcom. Podľa povestí sám kráľ
záhrada na Slovensku. K 31. decembru 2006
Matej rád chodieval do Bojníc a sedával pod
chovala 355 druhov zvierat v celkovom počte
lipou oproti vstupu do hradu, ktorú nazvali
1826 jedincov, čo je najviac zo všetkých slolipou kráľa Mateja. Po jeho smrti sa hradu až
venských zoologických záhrad.
do roku 1526 zmocnili Zápoľského vojská. V
roku 1527 sa stal vlastníctvom Thurzovcov.
DISKOTÉKA
Počas tohto obdobia sa pôvodne gotický hrad
Veľkým prekvapením pre žiakov bolo zorzmenil na renesančný zámok. Po vymretí
ganizovanie tvorivej tanečnej dielne a diskoThurzovcov hrad pripadol korune a v roku
téky, ktorú viedol inštruktor spoločenského
1644 ho kráľ daroval Pálﬀyovcom. V druhej polovici 17. storočia bol hrad prestavaný v barokovom slohu. tanca Mgr. Peter Palo, ktorý už dlhšie obdobie spolupracuje s niePosledná rozsiahla prestavba v neogotickom štýle sa uskutočni- koľkými školami po poľskej strane Oravy. O.i. viedol skupinu žiala v rokoch 1889 - 1910 a zmenila hrad na čarokrásny zámok. čok zo ZŠ v Jablonke s moderným tancom. Všetci sa dobre bavili.
V súčasnosti je na zámku múzeum, ktoré je súčasťou Slovenského Radosť bola veľká, ale aj smútok, keď odbila desiata hodina večer
národného múzea. Zámok bol v roku 1970 vyhlásený za Národnú a diskotéka sa skončila.
kultúrnu pamiatku. V priestoroch zámku sa konajú rozličné kultúrne a spoločenské podujatia. Bojnický zámok je miestom kona- DOLNÝ KUBÍN
nia už tradičného festivalu duchov a strašidiel.
30. novembra sme sa po raňajkách vybrali do kostola sv. KataTesne vedľa neprehliadnuteľnej dominanty Bojnického zám- ríny v Dolnom Kubíne na sv. omšu. Po nej sme si urobili prehliadku, v krásnom prostredí, sa na rozlohe 42 hektárov, z toho expo- ku námestia. Historická architektúra je sústredená na Námestí P.
zičná časť 20 ha, už od roku 1955 rozprestiera najstaršia zoolo- O. Hviezdoslava a v hornej časti ju dotvárajú evanjelický kostol,
židovská synagóga a budova gymnázia. Mesto z roka na rok opeknieva. Po prehliadke mesta bolo osobné voľno. Na spiatočnej ceste
Disco-tance s Petrom Palom
nám sprievodkyňa Oľga Žabenská porozprávala veľa zaujímavostí
o Dolnom Kubíne. Po výbornom obede sme išli do Oravského
Podzámku prezrieť si Oravský hrad. Za posledne peniaze, ktoré si
žiaci zobrali so sebou, nakúpili rôzne pamiatky. Plní nezabudnuteľných dojmov sme odchádzali z Oravského hradu domov.
V mene všetkých účastníkov chcem srdečne poďakovať našej
sprievodkyni Oľge Žabenskej a obzvlášť riaditeľovi OKS v Dolnom Kubíne Miroslavovi Žabenskému za prípravu tohto zaujímavého podujatia ako aj za ﬁnančné zabezpečenie exkurzie.
Grażyna Kozáková, foto: Mikołaj Grabień
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Horčičné
zrnko
V čase vianočných sviatkov a na
začiatku roku prichádzajú pozdravy
od známych, želáme si navzájom všetko dobré do nasledujúcich dní. Často
sa opakuje želanie, aby nový rok bol
požehnaný. Aj prvé čítanie počas sv.
omše obsahuje slová „nech ťa žehná
Pán a ochraňuje.“ Sú to slová tzv. áronského požehnania. Takto mali starozákonní kňazi sprostredkúvať požehnanie vyvolenému národu. Vizionárka,
ctihodná Terézia Neumanová, ktorá
istý čas žila iba vďaka Eucharistii,
mala počuť Ježišove slová týkajúce sa
požehnania, ktoré teraz udeľujú kňazi a tie môžu poslúžiť ako inšpirácia:
„Prijímaj sväté požehnanie s úprimným
srdcom, lebo jeho milosti vojdú iba do
poníženého srdca! Prijímaj ho s ochotou
a s úmyslom stať sa lepšou. Vtedy prenikne do hĺbky tvojho srdca a splodí svoje
účinky. Buď dcérou požehnania a vtedy
ty sama budeš požehnaním pre iných.“
Požehnaný nový rok 2009!

11. 1. 2009
Krst Krista Pána
(Mk 1, 7 – 11)

ŽIVOT JANUÁR 2009

V Zachariášovom synovi Jánovi
dozrievalo poslanie. Musel ísť a hlásať. Nakoniec nadišiel očakávaný deň.
Uprostred zástupu, ktorý čakal na obmytie vodou, čaká aj ON. Navonok
sa ničím neodlišoval. Ani oblečením,
ani výzorom, ba ani slovami, veď mlčal. Neznámy a predsa vždy známy.
Veľa ľudí obmytých vodou Jordánu
odišlo vtedy svojou stranou, akoby sa
nič dôležité nestalo. Keď sa ku nim
po niekoľkých mesiacoch dostala zvesť
o Učiteľovi z Nazaretu, ktorý je veľmi
mocný, boli asi prekvapení. Ježiš, pri
Jordáne spoznaný iba Jánom, stal sa
neskôr pre rodákov výzvou. No oni
si nevedeli poradiť s výzvou, ktorá ich
prerástla. A tak ukrižovali toho, ktorého tajomstvo nedokázali pochopiť.
On sa stal ešte väčšou výzvou a už nie
iba pre svoje najbližšie okolie, pre svoj
národ a pre svoje časy. Stal sa výzvou
pre každého a pre všetky časy. Už vyše
2000 rokov je osoba Ježiša i jeho náuka
10 výzvou.

18. 1. 2009
2. cezročná nedeľa
(Jn 1, 35 – 42)
Evanjelium opisuje povolanie prvých apoštolov zo spoločenstva učeníkov Jána Krstiteľa. Začalo sa to tým, že
uvideli Ježiša, ako prechádza okolo nich.
Nestačilo im, že Ježiš prešiel okolo. Šli
za Ním a nespúšťali Ho z očí. V istom
momente sa ich pohľady stretli a Ježiš
sa ich opýtal: „Čo hľadáte?“ Netajili sa,
že hľadali vlastne Jeho, hoci odpovedajú protiotázkou, kde býva. V tej otázke
bola skrytý túžba ostať s Ním. Keď sa
stretne Boží pohľad s pohľadom človeka, začnú sa diať veľké veci. Zo zástupu,
ktorý obklopoval Ježiša, vytrvali do konca iba tí, ktorí ho nestratili z očí. Stojí za
to parafrázovať dnes otázku adresovanú
Ježišovi z úst prvých apoštolov: „Učiteľ,
kde túžiš bývať dnes?“ Ak Ježiša nestrácame z dohľadu ani my, tak môžeme
ľahko počuť jeho krásnu odpoveď: „No
predsa u teba, v tvojom vnútri, v tvojom
srdci, do ktorého som sa mohol spolu s
mojim Otcom nasťahovať. Veď, „kto ma
miluje, bude zachovávať moje slovo a môj
Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a
urobíme si uňho príbytok... Boh je láska, a
kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh
zostáva v ňom.“

25. 1. 2009
3. cezročná nedeľa
(Mk 1, 14 – 20)
Prekvapuje, veru, sila Spasiteľových
slov. Tí, ktorých srdcia boli pripútané
k sieťam, na jeho slovo „hneď zanechali
siete a išli za ním“. Šimon a Ondrej porozumeli, že nasledovať Ježiša znamená
čosi viac, ako ostať rybárom. Opustenie
sietí znamenalo pre nich napredovanie
na ceste k dokonalosti. Jakub a Ján do-

konca opúšťajú otca Zebedeja. Nerobia to preto, že ho prestali mať v láske.
Rovnako aj v tomto prípade opustiť
znamená, aby som sa vrátil bohatší.
Istý pustovník sa modlil: „Nech
moje bolestné odpútanie sa od sveta,
urobí svet krajším a lepším. Zdá sa,
že dôležité je tu slovo bolestné. Pretože neurobí svet krajším a lepším také
odpútanie, ktoré by bolo únikom pred
ťažkosťami a povinnosťami. Platí to aj
v medziľudských vzťahoch, kde neurobí druhú osobu lepšou také odpútanie,
ktoré bude útekom od vzájomných
medziľudských záväzkov, ktoré vyplývajú z medziľudských väzieb. Odpútanie sa od sveta aj ľudí a iba vtedy bude
správny zmysel, keď je svedectvom
obrátenia k hodnotám ešte vyšším.
V podstate to znamená udržať si skutočný odstup voči všetkému, čo by nás
mohlo vzďaľovať od nášho základného
a posledného cieľa: spásy človeka a budovania Božieho kráľovstva.

1. 2. 2009
4. cezročná nedeľa
(Mk 1, 21 – 28)
Ježiš prichádza do synagógy a učí.
Ľudia obdivujú Ježiša, pretože „učil ako
taký, čo má moc, a nie ako zákonníci“.
Zaujímavé konštatovanie. Veď sú to
zákonníci, ktorí určovali, ktorým smerom sa bude uberať židovský národ.
Výklad Zákona, predpisy, príkazy, zákazy. A predsa je tu odlíšenie. Ježiš učil
ako taký, ktorý má moc a nie zákonníci! A hneď nasleduje prípad posadnutého nečistým duchom. Slovom: „Mlč
a vyjdi z neho, je oslobodený a očistený.“
A to zákonníci nedokázali. „Rozkazuje
nečistým duchom a oni ho poslúchajú.“
Dá sa vyčítať ešte jeden výrazný rozdiel
medzi Ježišom a zákonníkmi. Ježiš síce
učil a konal ako taký, ktorý má moc,
ale moc používal na službu, aby s láskou slúžil a nevládol.
Pontiﬁkát Božieho sluhu pápeža
Jána Pavla II. vynikal počas celého trvania rozmerom služby. Vždy to bola
služba, len jej podoba sa menila. Posledné roky mala jeho služba podobu
utrpenia. Keď mu lekári hovorili, aby
už necestoval, vôbec sa o to nestaral.
Hovoril: „Som ako svieca a chcem byť
strávený pre Pána.“
Každá služba vykonaná s láskou je
skutok vykonaný s Božou mocou a tak
môže pôsobiť aj na okolie.
Vdp. Viktor Pardel

LISTY

škodlivé práce a súčasne si zodpovedne
J. Em. Ján Chryzostom
Časopis Listy patrí k viacerým časoplnil duchovné povinnosti. Tajne vykardinál Korec
pisom, ktorú vychádzajú v Čechách ako
svätil
niekoľko
pripravených
bohoslovemeritný biskup nitrianskej diecézy
cov za kňazov. Koľko presne, to sa z je- časopisy pre slovenskú menšinu. Vlani

ŽIVOTNÉ
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85 ROKOV

Ján K. Goral

Stručný životopis
- 22. januára 1924 narodený v Bošanoch.
- 1939 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej.
- 1939-1950 študoval ﬁlozoﬁu a teológiu
v Ružomberku, v Trnave a v Brne.
- 1950 po likvidácii kláštorov bol internovaný v Jasove, Podolínci a Pezinku, odišiel
do civilného života.
- 1. októbra 1950, kňazská vysviacka: (tajná vysviacka).
- 24. augusta 1951 biskupská vysviacka:
(tajne, biskup Pavol Hnilica. Konsekrácia
sa uskutočnila na základe rozsiahlych fakúlt sv. otca Pia XII. pre naše krajiny).
- do roku 1960 pracoval ako robotník, tajne vykonával biskupskú službu.
- 11. marca 1960 bol odsúdený pre vlastizradu na 12 rokov, väznený v Prahe na
Pankráci, Ruzyni a Valdiciach.
- 1968 po prepustení z väzenia sa opäť zapája do obnovy náboženského života.
- 1969 na audiencii u pápeža Pavla VI. dostal biskupské insignie. Po návrate do vlasti
naďalej pracuje ako robotník, naposledy
ako opravár výťahov v Bratislave Petržalke.
- 1990 rektor Kňazského seminára v Bratislave.
- 1990 menovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa.
- 1991 vymenovaný za kardinála.
- 1986 Legum doctor University Notre
Dame - Indiana, USA.
- 1992 Doctor of Humane Letters Honoris
Causa Sacred Heart University Conecticut,
mesto Bridgeport, USA.
- 1993 vyznamenanie Francúzskej republiky.
- 1993 Doctor of Humane Letters
The Catholic University of America Washington, USA.
- 1999 štátne vyznamenanie Rad Andreja
Hlinku I. triedy.
- 15. júna 2005 - apoštolský administrátor
nitrianskej diecézy.
- 16. júla 2005 - emeritný biskup.

oslávil časopis 15. výročie svojho vychádzania. Pri tejto príležitosti redakcia časopisu zorganizovala v Prahe dňa 19. decembra 2008 v priestoroch slovenského
inštitútu medzinárodný seminár o vydávaní a poslaní krajanskej, resp. menšinovej tlače v ČR a v zahraničí spojený so
slávnostným večierkom.
Časopis Listy sa svojím obsahom
zameriava predovšetkým na slovenskú
a českú inteligenciu. Vydavateľom časopisu je Klub slovenskej kultúry. Prvé
číslo mesačníka pod názvom Slovenské
listy malo premiéru 27. októbra 1993,
pričom časopis bol evidovaný na Ministerstve kultúry ČR v rámci periodickej
tlače dňa 17. augusta 1993. Od
roku 2000 sa z
názvu periodika
vypustilo adjektívum „Slovenské“, mesačník
si ponechal v
názve
Listy,
ktoré boli až do
roku 2004 doplnené o daný rok
vydávania (napr.
Listy 2000). Pozornosť a proﬁlácia politickokultúrneho mesačníka sa začala sústrediť
na kultúrno-spoločenské dianie. Od septembra 2004 vychádza časopis pod názvom Listy Slovákov a Čechov s podtitulom: ktorí chcú o sebe vedieť, doplnené
od začiatku tohto roku o slovíčko „viac“,
teda podtitul znie: ktorí chcú o sebe vedieť viac. Periodikum Listy sú takmer od
začiatku vydávania obohatené o prílohu.
Z najznámejších spomeňme literárnu
prílohu Elán a humoristickú prílohu
Gag. V súčasnosti ide najmä o detskú
prílohu Oriešok, prílohu pre študentov
Študentské listy a prílohu pre členov
klubu – Klubové listy. Veríme, že ešte
mnohé roky bude udržiavať slovenské
povedomie medzi krajanmi a propagovať
slovenskú kultúru v Čechách. (ms)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Útoky proti katolíckej cirkvi sa v päťdesiatych rokoch zo strany štátu vystupňovali do nepríčetnosti. Biskupi Gojdič
a Buzalka boli odsúdení na doživotie,
biskup Vojtaššák na dvadsaťštyri rokov.
Stovky kňazov i cirkevných náboženských aktivistov putovali do väzenia na
dlhoročné tresty. Malá časť duchovných
sa dala za výhody zlákať a založila tzv.
katolícku akciu. Keď
skrachovala, založili MHKD (Mierové
hnutie
katolíckych
duchovných). Cieľom
komunistického režimu bolo úplné rozbitie cirkevnej štruktúry
a znemožnenie náboženského života.
V tejto situácii
bolo treba konať ako
v najťažších časoch
prenasledovania kresťanov. A tak Ján Chryzostom Korec
spolu s ďalšími členmi zakázaného jezuitského rádu prijíma z rúk rožňavského biskupstva Dr. Róberta Pobožného 1. 10. 1950 kňazskú vysviacku.
Okrem najbližších príbuzných nik
o tom nevedel. V tomto čase bol za
biskupa tajne vysvätený Pavol Hnilica.
Keď bol naňho vydaný zatykač, musí
sa skrývať a napokon konšpiratívne
uniknúť do Ríma. Voľba na konsekráciu za ďalšieho tajného biskupa padla
na Jána Ch. Korca. Jeho rozhodovanie
nebolo ľahké, cítil veľkú zodpovednosť,
ale napokon vyslovil svoj súhlas: „Uvedomoval som si, že som tentoraz nastúpil na cestu, ktorá sa v kresťanskej reči
nazýva krížová. Nemýlil som sa. Táto
cesta sa začala 24. augusta 1951. Prijal
som ju ako veľkú ťarchu, ale i s veľkou
dôverou.“
Dvadsaťsedemročný Ján Chryzostom Korec, robotník, kňaz, biskup, žil
v Bratislave. Pracoval v Ústave hygieny
práce a chorôb z povolania, ďalej ako
robotník v Tatracheme, v Prefe a Dimitrovke vykonával najťažšie, zdraviu

ho knihy nedozvieme, existujú predsa
tajomstvá. Štátna bezpečnosť okolo
neho krúžila, až prišiel po bytovej prehliadke aj jeho osudný deň.
Ale o tom už v osobnom rozhovore
v jeho terajšom sídle v Nitre, samozrejme, ak ma príjme – čo predpokladám,
že áno – v niektorom z budúcich čísel
si povieme viac.
Poželajme mu veľa zdravia, aby naďalej rozdával lásku, priateľstvo a kresťanskú pokoru. Daj mu o Pane!
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Vždy s úsmevom

A

ni sme sa nenazdali a prvý
polrok aktuálneho školského roka je už za nami. Čas
naozaj veľmi rýchlo beží, čo nám potvrdila aj učiteľka Monika Pacigová,
ktorá učí slovenčinu na Základnej
škole v Krempachoch a zároveň aj prírodopis a nemčinu na Základnej škole
v Rogożniku. Na učiteľskú dráhu
nastúpila v roku 2002, ale zdá
sa jej, akoby to bolo len včera.
Monika Pacigová je rodáčkou z Krempách. Tu prežila
svoje detstvo a tu si aj po prvýkrát sadla do školskej lavice.
Vtedy však ešte ako Monika
Kovalčíková. Od malička ju to
ťahalo k učiteľskému povolaniu.
- Ako malé dievčatko som sa vždy
hrávala na učiteľku. Mala som
veľkú triednu knihu, do ktorej
som s veľkou radosťou zapisovala
známky všetkým mojím kamarátkam a bábikám, - prezradila
nám Monika so širokým úsmevom. Pokiaľ ide o jej kontakt so
slovenským jazykom, ten nadobudla už v rannom detstve. - Slovenčina mi nikdy nebola cudzia.
Ja aj moje sestry sme odmalička
boli vychovávané v slovenskom
duchu a moja rodina je založená
na slovenských koreňoch. Dedko
nám čítal slovenské rozprávky,
učil nás rôzne slovenské piesne, či
rýmovačky a koledy, - vysvetlila
a dodala: - Samozrejme, aj na základnej
škole som sa učila slovenčinu, od nultej
triedy som navštevovala vyučovanie slovenského jazyka.
Po skončení základnej školy sa Monika s veľkou podporou svojej rodiny
rozhodla študovať na Slovensku. Po
úspešných prijímačkách, v rámci ktorých absolvovala aj rozdielové skúšky,
bola prijatá na Gymnázium v Poprade.
Prvé roky v novom prostredí boli pomerne ťažké. - Zo Spiša sme sa na gymnázium dostali tri dievčatá - ja a moje
kamarátky Agáta a Dorota. Spomínam
si, že najväčší problém nám robili predmety ako fyzika či chémia. Nikto nám
nič neodpustil. Jednoducho sme museli
porozumieť každému textu v slovenčine, čo v prípade niektorých predmetov
nebolo také ľahké, - konštatuje so za-

myslením. - Spomínam si však na veľmi dobrý prístup pani učiteľky Zuzany
Suchej, ktorá nás učila slovenčinu. Ako
som sa dozvedela neskôr, pochádza zo
Zamaguria a možno aj preto bola voči
nám veľmi ústretová a chápala nás.
V čase, keď Monika nastúpila na
popradské gymnázium, nastala na

Slovensku významná politická zmena.
V roku 1993 bola totiž vyhlásená samostatná Slovenská republika. Popri
nových reformách v slovenskom školstve vznikla aj nová povinnosť pre zahraničných študentov. - Bolo to zložité
obdobie, pretože sme museli predložiť
rozličné doklady a požiadať o výpis z registra trestov. Pre mladé 15-ročné dievčatá to bolo naozaj stresujúce. Začali sa
rozličné vybavovačky, no napokon sme
si všetky potrebné potvrdenia zadovážili
a pokračovali v ďalšom štúdiu, - spomína si Monika.
V roku 1997 úspešne zmaturovala a rozhodla sa aj naďalej študovať
na Slovensku. Podala si prihlášku na
štúdium na Univerzite Komenského
v Bratislave a na Prešovskú univerzitu
v Prešove. Osud to však zariadil inak,

Moniku ani na jednu z týchto univerzít neprijali. V tom čase sa dozvedela,
že v Trnave otvárajú novú univerzitu.
Neváhala ani chvíľu a podala si prihlášku. Spolu s ňou tak urobili aj jej
spolužiačky z popradského gymnázia,
rodáčky zo Spiša – Agáta a Dorota.
Rozhodujúcim kritériom pre prijatie
bol priemer známok na maturitnom
vysvedčení. Keďže dievčatá dosiahli veľmi dobré študijné výsledky, bez
problémov boli prijaté na Univerzitu
sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
- Prvé dni neboli ružové. V
Trnave sme dostali ubytovanie
v študentskom domove. Po príchode tam sme boli zhrozené.
Študentský domov bol novostavbou, v ktorej ešte nebola kuchynka a všade bol neporiadok
a prach. Pustili sme do upratovania, no boli chvíle, keď sme mali
slzy na krajíčku, - spomína si
Monika. Dnes sa už na tie časy
pozerá s úsmevom.
V Trnave sa jej napokon
veľmi zapáčilo. V priebehu
piatich rokov si našla mnoho
dobrých priateľov, no priznáva,
že najviac času trávila s kamarátkami Agátou, Dorotou, ale
aj s Mirkou, ktorá pochádzala
z Ukrajiny. - Boli to veľmi pekné časy. Vždy si na Trnavu rada
spomínam, - dodáva Monika so
zamyslením.
Čas plynul ako voda. Po štátniciach zo slovenského jazyka
a z nemčiny sa študentské časy
skončili. Monika získala miesto
učiteľky v Rogożniku. Najskôr šlo iba
o prácu na zastupovanie, neskôr však
zostala natrvalo. Popritom sa rozhodla
vyštudovať aj prírodopis, vďaka čomu
mohla okrem nemčiny a slovenčiny
vyučovať aj tento predmet.
Medzi tým sa vydala a narodil sa
jej synček a dcérka. Z detí, svojej rodiny a samozrejme aj zo svojej práce má
Monika veľkú radosť. - Práca učiteľky
má, tak ako každá práca, svoje plusy a aj
svoje mínusy. Ak by som sa mala opäť
rozhodnúť, určite by som si zvolila povolanie učiteľky, - konštatuje s úsmevom.
Neostáva nám nič iné, iba učiteľke
Monike Pacigovej zo srdca popriať veľa
síl a aby jej úsmev neustále zdobil tvár
tak, ako tomu bolo počas celého nášho
rozhovoru.
Lýdia Ostrowska

Podeliť sa o šťastie
Svojím šťastím sa s čitateľmi Života podelili krajania Mária a Jozef Milaniakovci z Nedece, ktorí oslávili zlatú svadbu.
25. októbra 1958 uzavreli sviatosť
manželstva v Nedeci, kde si sľúbili lásku
a vernosť. Tento sľub statočne vypĺňajú. Ich manželstvo sa naplnilo krásou,
ktorú priniesli so sebou deti. Najstaršia
bola dcéra Žoﬁa, ktorá vlani zomrela
po ťažkej chorobe. Potom sa im narodili traja synovia Jozef, Miroslav a Róbert. Milaniakovci spolu gazdovali
a vychovávali deti. Najprv si
kúpili pozemok so starým
domom, ktorý zbúrali a postavili si nový,
s čím nemali problém,
keďže Jozef je murárom a ako hovorí
Mária, šikovným
a zručným. V roku
1990 im dom náhle zhorel. Bola to
tragédia, lebo skoro
v okamihu stratili
výsledok práce niekoľkých rokov. Časom to však odpracovali. Ozajstná tragédia,
ako povedali, je ak rodičia
prežijú smrť svojho dieťaťa.
- Dom sme postavili znova, ale
život už neprinavrátime, - hovorí so
zármutkom Mária. Celý život sa snažili udržiavať doma príjemnú rodinnú
atmosféru a deťom dať čo najviac lásky.
Vychovávali ich v slovenskom duchu.
Snažili sa žiť takým životom, aby boli
príkladom pre svoje deti. Teraz s radosťou pozerajú na svoje ratolesti, keď ich
poprosia o pomoc, tak vždy ochotne
pomôžu. Prezradili nám, že ich snahou
je nezasahovať do súkromného života
svojich deti a preto majú veľmi dobré
rodinné vzťahy. - Snažíme sa byť, - hovoria manželia Milaniakovci, - dobrými
svokrovcami pre naše nevesty, dobrými
rodičmi pre deti a milujúcimi starými
rodičmi pre vnukov. Želáme im, aby sa
im to darilo a naďalej sa delili svojím
šťastím so svojou najbližšou rodinou.
Do ďalších dní nech im zdravie praje
a dobrosrdečnosť ich neopušťa.
Dorota Mošová

Oravské centrum kultúry má nového riaditeľa. Pani Mariu Łaciakovú
vystriedal na tomto stanovisku Robert
Kowalczyk, ktorý ako jediný nahlásil
svoju kandidatúru do výberového konania. Prajeme mu veľa úspechov pri
vykonávaní tejto funkcie.

***
18. decembra 2008 sa na základnej
škole v Jablonke-Boroch uskutočnila
XXX. Gminná prehliadka mladých
recitátorov a rozprávačov Andrzeja

Skupna Florka. Súťaže sa zúčastnilo 75
účastníkov, ktorí boli rozdelení do viacerých skupín. Spomedzi recitátorov
v skupinke mladších žiakov zvíťazila
Maria Jancová zo ZŠ č. 1 v Jablonke,
v skupinke starších žiakov porota docenila prednes Agnieszky Sandrzykovej zo ZŠ Jablonka-Bory, spomedzi
gymnazistov najkrajšie recitovala Anna
Jurczaková z gymnázia v Chyžnom
a tradične medzi najlepších patrila
Marcelína Pavláková z Hornej Zubrice, ktorá je aktuálne študentkou 1.
ročníka Všeobecnovzdelávaceho lýcea
v Jablonke. Spolu s ňou prvé miesto
v tejto kategórii obsadila taktiež Klaudia Grobarčíková, taktiež z jablonského lýcea.
Medzi rozprávačmi si v skupinke mladších žiakov najlepšie počínal
Patryk Janoviak zo ZŠ Jablonka-Bory,
v skupinke starších žiakov najviac porotu zaujala Karolína Jazovská zo ZŠ č.
1 v Malej Lipnici, medzi gymnazistami
si najlepšie počínal Seweryn Zachora z gymnazja v Jablonke a v najstašej
skupinke si najlepšie počínala Iwona
Szczerbiaková z jablonského lýcea.
Všetkým víťazom srdečne gratulujeme.
(ms)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Jozef Milaniak sa narodil 14. augusta 1937 v rodine Jozefa a Márie
rod. Jezierčakovej. Mal jednu sestru
Helenu, ktorá bývala v Nedeci. Nebolo mu súdené poznať otca, ktorý zomrel skôr, ako Jozef dovŕšil dva roky.
Napriek ťažkej situácii matka sa snažila nahradiť deťom nebohého otca, čo
nebolo ľahké, pretože ťažko sa plnia rodičovské povinnosti za
dvoch. - Veľmi som pociťoval nedostatok otcovskej
lásky a mužského vzoru, - podotýka Jozef.
- Napriek tomu, že
mama bola veľmi
z a n e p rá z d n e n á
neznamenalo to,
že nemala pre nás
čas. Vštepila nám
do sŕdc slovenského
ducha a vychovala nás na dobrých
katolíkov. Jozef navštevoval základnú
školu v rodnej obci
štyri roky. Potom vzdelanie prerušil, lebo chcel pomôcť svojej matke. Základnú
školu dokončil neskôr, keď sa oženil.
Štrnásť rokov pracoval na stavbách ako
pomocník murára. Neskôr absolvoval
kurz a stal sa murárom. Táto práca ho
bavila a vykonával ju veľmi rád. Dvadsaťdeväť rokov pracoval v Okresnom
podniku v Kežmarku, jedenásť rokov
v Poprade a osemnásť rokov v Spišskej
Starej Vsi. Dnes je už dôchodca.
Mária, rod. Lopatová, prišla na svet
3. októbra 1939 v roľníckej rodine. Základné vzdelanie získala v Nedeci. Mala
dvoch bratov - Františka i Jána a sestru
Margitu. Máriin otec zomrel, keď bola
štrnásťročná. Aj keď bola staršia ako
manžel, keď stratil otca, taktiež to bolo
ťažké obdobie v jej živote. Skončili sa
pre ňu zrazu rozhovory s otcom, ktoré
mala tak veľmi rada. Chýbali jej otcovské rady, ktoré deti práve pri dospievaní potrebujú, aby ich to usmernilo na
správnu cestu.

KRÁTKO
Z ORAVY
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Slovenská koruna je už minulosťou. koruny dve. Slovenská a česká. Vďa- lometrového úseku Mengusovce – JáPrežila dve svetové vojny, dvoch kráľov a ka tomu – hoci koruna na Slovensku novce, vrátane tunela Bôrik.
dvanástich prezidentov. Neprežila však v novom roku končí – Slováci môžu
* * *
príchod eura. Ľudia na Slovensku pla- ešte pár rokov korunou platiť u svojich
Druhý najnavštevovanejší hrad na
tili korunou celých 116 západných susedov v Čechách alebo Slovensku – Oravský hrad je už viditeľrokov, zaviedli ju ešte v v škandinávskych krajinách – Dánsku, ný aj v noci. Osvetlenie hradu bolo pre
predminulom
storočí Švédsku či Nórsku. (Pravda)
neprístupnosť terénu veľmi náročné,
počas Rakúsko-Uhorska.
avšak od 8. decembra sa ho podarilo
* * *
Zo Slovenska sa koruna
Z iniciatívy poľského predsedu nainštalovať a spustiť.
vytratila s 1. januárom
* * *
vlády Donalda Tuska sa 6. decem2009 a nástupom spoločnej európskej
Národná
rada
SR schválila nový
bra uskutočnilo stretnutie premiérov
meny.
krajín V4, Pobaltia, Bulharska a Ru- cestný zákon, ktorý by mal začať platiť
V monarchii sa od roku 1892 ramunska s najvyšším predstaviteľom od februára 2009. Podľa neho sa v obzili hneď dva druhy korún. Krone pre
predsedajúcej krajiny EÚ Nicolasom ciach a mestách zníži povolená rýchlosť
rakúsku časť a korona pre uhorskú, do
Sarközym. Hlavnou témou bola pre- na 50 km/hod., vodiči budú musieť
ktorej spadalo aj Slovensko. „Na nazentácia kľúčových politických výhrad svietiť celý rok a na zasnežených cesšom území dlhé roky kolovali najrôzspomínaných krajín ku klimaticko- tách povinne používať zimné pneumanejšie typy mincí z viacerých krajín. Už
energetickému balíčku predsedajúcej tiky. Pre cyklistov pribudne povinnosť
rakúsko-uhorská koruna bola snahou
krajine Francúzsku. Niektoré pripo- pri jazde mimo miest a obcí používať
o zjednotenie menového systému, jedmienky boli pri neskorších rokova- prilbu. Výrazne sa tiež zvýšili pokuty
notná mena sa však začala naozaj pouniach zohľadnené. Slovenská republika za priestupky. Maximálna pokuta dožívať až v ére Československa,“ hovorí
zároveň začala lobovať v EÚ za pozíciu sahuje výšku 1300 €, čo je v prepočte
Marek Budaj z oddelenia numizmatieurokomisára pre energetiku na roky 39164 Sk (doteraz bola najvyššia poky Historického múzea SNM. Práve
kuta 15000 Sk).
2009 – 2013.
v Československu prežila koruna naj* * *
* * *
dlhšie. Vo vtedajšom Kráľovstve Srbov,
Predstavitelia
spoločnosti Gazprom
Na
Spiši
bol
v
decembri
otvorený
Chorvátov a Slovincov tú rakúskoexport
SPP
a.s.
a
Eustream a.s. poduhorskú nahradili dinárom už v roku nový úsek diaľnice – druhá a tretia časť
písali
dohody
o
dodávkach
a preprave
1920, v Rakúsku schillingom v roku úseku D1 Mengusovce – Jánovce. Ide
Slo1924 a v Maďarsku menou pengö v o 25,85 km cesty, ktorej výstavba stála zemného plynu. Na ich základe
3
a
zabezvensko
nakúpi
130
miliárd
m
cca
6
miliárd
Sk.
Diaľnica
okolo
Popraroku 1927. V Čechách a zatiaľ i na Slo3
vensku sa ňou platilo doteraz. Prvé čes- du odkloní tranzitnú dopravu z centra pečí prepravu 1 bilióna m zemného
koslovenské korunové bankovky uzreli mesta. Nový diaľničný úsek však prine- plynu z Ruska. Dohody začínajú plasvetlo sveta v roku 1919, prvé mince až sie negatívum pre mesto Svit, ktoré si tiť 1. januára 2009 a sú podpísané na
o tri roky neskôr – v roku 1922. „Me- bude musieť ešte približne rok počkať 20 rokov. Ide o jednu z najväčších obdzi prvými kúskami sa nájdu aj skutoč- na dobudovanie prvej etapy osem-ki- chodných transakcií v EÚ.
* * *
né zberateľské rarity. Napríklad päťhaliernik z roku 1924, ktorý sa z doteraz
neznámych príčin zachoval len v počte
okolo desať kusov,“ pokračuje Budaj.
Môžete si ich zakúpiť na hraničných priechodoch, na vybraných čerpacích
Na aukciách v súčasnosti za túto mincu
staniciach a poštách na Slovensku.
zberatelia ponúkajú aj štvrť milióna korún, čo je päťmiliónkrát viac ako bola
Motorové
Motorové
Typ diaľničnej
Motorové vozidlá
jej pôvodná trhová hodnota. Koruna
vozidlá
vozidlá
známky
od 3,5 t do 12,5 t
prežila aj druhú svetovú vojnu, platilo
do 3,5 t
nad 12 t
sa ňou v Protektoráte Čechy a Morava,
8,60 €
10,00 €
ako aj v slovenskom štáte. Veľký úder 1-dňová
(259,00 Sk)
(301,00 Sk)
ju však čakal v komunistickom Česko4,90
€
24,00
€
40,00 €
slovensku. V roku 1953 ju v menovej Týždňová
(147,50
Sk)
(723,00
Sk)
(1 205,00 Sk)
reforme znehodnotili. V pomere jedna
9,90 €
55,00 €
90,00 €
k piatim pri malých sumách do tristo Mesačná
(298,00
Sk)
(1
656,50
Sk)
(2 711,00 Sk)
korún, a dokonca až jedna k päťdesia495,00 €
810, 00 €
tim pri väčších sumách. Českosloven- 9-mesačná
(14
912,00
Sk)
(24 402,00 Sk)
ská koruna sa však položila až o štyrid36,50
€
sať rokov. V roku 1993, po rozdelení Ročná
(1 099,50 Sk)
spoločného štátu, na jej hrobe vznikli
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Od 1. decembra bolo možné v slovenských bankách a poštách zakúpiť
tzv. štartovacie eurobalíčky, ktoré obsahovali euromince v hodnote 500
Sk. Použiť ich možno až od nového
roku, pričom ich cieľom bolo zabrániť
kolapsu bankomatov pri prechode na
euro. Podľa prieskumu vyše polovica
Slovákov si myslí, že prechod na novú
menu bude viac pozitívny a budú z toho proﬁtovať aj osobne. Až dve tretiny
si však myslia, že povedie k zvyšovaniu
cien. SR zavedie euro ako 16 krajina
spomedzi 27 členských štátov EÚ a po
Slovinsku, Malte a Cypre bude štvrtou
novou členskou krajinou, ktorá prejde

na euro. Spomedzi starých členských
štátov nie sú členmi eurozóny Veľká
Británia, Dánsko a Švédsko.

* * *
Tridsaťtri metrov vysoká socha
Ježiša Krista na
šesťmetrovom
podstavci by mala
byť
postavená
v roku 2009 na
západnej
strane mesta Prešov,
smerom k výpadovke na Poprad.
Socha bude vi-

diteľná z každého kúta mesta. V súčasnosti je pripravená forma v mierke
1:10. Tento model veľkosti 3,3 metra
bude odliaty z bronzu už začiatkom
roku 2009

* * *
Za prácou do zahraničia cestuje čoraz menej Slovákov. Za druhý štvrťrok
klesol ich počet na 16000, čo je o 8500
menej ako v roku 2007. Najčastejšími
destináciami pracovnej turistiky sú
Česko, Taliansko, Veľká Británia, Maďarsko, Rakúsko, Írsko a Nemecko.
Hlavnými dôvodmi odchodu sú lepšie
ﬁnančné ohodnotenie a lepšia ponuka
pracovných možností. (mm)

jeho poézie a esejí pod názvom Niesť
bremeno a spievať, ktorý ilustroval výtvarník Vladimír Kompánek.
Stal sa prvým laureátom medzinárodnej Ceny Crane Summit za
poéziu 2008. Cenu mu slávnostMilan Rúfus sa narodil 10. decem- ne odovzdali 11. decembra v brabra 1928 v Závažnej Porube na Lip- tislavskom Divadle Astorka. Jeho
tove. Vyštudoval slovenčinu a dejepis básne v rámci ceny vydajú aj v čínna Filozoﬁckej fakulte Univerzity Ko- štine. Od roku 1991 ho trikrát namenského v Bratislave, kde v rokoch vrhli na Nobelovu cenu za literatúru.
1952-1989 prednášal dejiny sloven- Prezident SR Ivan Gašparovič udelil
skej a českej literatúry. Dva roky pôso- na návrh vlády SR Milanovi Rúfubil na univerzite v Neapole. Od roku sovi štátne vyznamenanie Pribinov
1990 žil na dôchodku v Bratislave. kríž I. triedy za mimoriadne zásluPrvé básne publikoval v časopisoch hy o kultúrny rozvoj Slovenskej reuž od 40. rokov minulého storočia. publiky, jeho národný a sociálny
Debutoval básnickou zbierkou Až étos. Ocenenie prevzala 8. janudozrieme (1956) a odvtedy vydal viac ára 2009 básnikova žena Magda.
ako 20 zbierok.
Ako stopy v snehu, ktorou sa zavŕši
Knihou lyrických miniatúr s poza- básnikova výpoveď z predchádzajúcich
dím kresťanských modlitieb je zbierka zbierok a vznikne jedinečný básnický
Modlitbičky (1992), ktorá vyšla vo triptych - Báseň a čas, Vernosť, Ako
viacerých reedíciách, a za ktorú získal stopy v snehu. Kniha vyjde vo februv novembri 2000 pri príležitosti 50. ári 2009 vo vydavateľstve Slovenský
výročia vzniku vydavateľstva Mladé spisovateľ. Očakáva sa aj prvá kniha
letá cenu Zlatá kniha. Pre deti napí- o živote a diele Milana Rúfusa pod
sal ešte napríklad Knihu rozprávok, názvom Milan Rúfus Malé resumé z
Lupienky, Nové modlitbičky, Zvierat- pera osobného priateľa Rúfusovcov a
níček, Pamätníček a tohto roku nový znalca jeho diela Imricha Vaška.
cyklus krátkych modlitbičiek pre najNavždy bude patriť medzi najvýmenšie deti Anjeličku, môj strážničku. raznejšie osobnosti slovenskej poézie v
V mnohých básňach je evidentné silné moderných slovenských dejinách. Po
sociálne cítenie a tematické zázemie. desaťročia nastoľoval otázky pravdy a
Sústredil sa v nich na tému domova, krásy, písal o svetskej a božskej láske,
ktorý pre Rúfusa znamenal hlbokú neúnavne hľadal ľudskosť a pravdu.
básnickú a ľudskú istotu. Významná Rúfusove básne sú jednoduché a zroje však aj jeho esejistická tvorba.
zumiteľné verše, plné viery v Boha,
Osemdesiate narodeniny majstra pokory, skromnosti a lásky k životu a
si 9. decembra 2008 uctila Matica človeku. Odišla významná osobnosť
slovenská v spolupráci s Literárnym slovenskej literatúry, ktorá bude pre
informačným centrom uvedením do slovenský národ navždy predstavovať
života slovensko-anglického výberu z výnimočnú morálnu autoritu. (lo)

Venujeme spomienku

Milanovi Rúfusovi
11. januára 2009 zomrel svetoznámy slovenský spisovateľ a básnik Milan Rúfus. Jeho tvorbu si obľúbili nielen naši starší, ale aj mladší čitatelia,
o čom svedčí aj fakt, že medzi najčastejšie recitovanú báseň na dňoch slovenskej poézie a prózy patrí:
Modlitba za Slovensko

Dalo by sa povedať, že v týchto
prekrásnych veršoch je ukryté celé posolstvo, ako aj hlavný motív básnikovej tvorby – láska k domovine, vzťah
k Bohu a sociálny aspekt Rúfusovej
poézie.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám. V ňom
ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a
mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil
Stvoriteľ. A sám aj určil,
komu: Koho tam pozve
prebývať do človečieho
domu, Kto si bude smieť
odomknúť i zamknúť
jeho bránu. Kto pluhom krájať ako
chlieb zem, Bohom darovanú. Viem
jedno hniezdo, rád ho mám. Hreje ma
dňom i nocou, vystlané mäkkou vravou mám a mozoľami otcov. Môj dobrý
Bože, zhliadni naň. Stráž nám ho neustále. Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
Keď si ho stvoril malé.
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oto rozprávanie by sme mohli
začať klasicky ako v rozprávke: „Kde bolo, tam bolo...“
A takmer každý z nás by bez dlhého rozmýšľania doplnil meno najznámejšieho
slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského. Nečudo, veď na jeho rozprávkach
vyrástli celé generácie a ešte i dnes jeho
príbehy, od ktorých sa nedá odtrhnúť,
rozvíjajú fantáziu detí. No nielen deti
sa k nim utiekajú, aj pre dospelých sú
únikom od niekedy tvrdej reality, pretože iba v nich víťazí dobro nad zlom,
pravda nad klamstvom a múdrosť nad
hlúposťou.
Slovenský Homér – Pavol Dobšinský pochádzal
z deviatich detí, narodil sa
16. marca 1828 v rodine
evanjelického farára a učiteľa v Slavošovciach. Vyrastal
uprostred prekrásnej prírody
v Sirku, priamo pod bájnym
vrchom Železník. Mnohodetná rodina nebola bohatá,
ale otcovi veľmi záležalo na
tom, aby sa prvorodenému synovi Pavlovi dostalo vzdelania. Po ukončení základnej školy v rodnej dedine ho poslal
na gymnázium do Rožňavy a do Miskolca, kde sa mal zdokonaliť v maďarčine. V rokoch 1840 – 1848 študoval teológiu a ﬁlozoﬁu na evanjelickom lýceu
v Levoči. Dobšinského pobyt na vychýrenom lýceu veľmi ovplyvnil. S elánom
sa zapojil aj do práce Jednoty mládeže
slovenskej a istý čas pracoval aj vo funkcii predsedu, redigoval rukopisný zábavník Holubica, do ktorého prispieval
básňami a zápismi slovenských ľudových rozprávok. Venoval sa aj prekladateľskej práci, pričom sa zameral najmä
na tvorbu svetových autorov, preložil
diela Byrona, Mickiewicza, Lermontovova, Rousseaua, Shakespeara a i. Vyše
dvadsiatimi piesňami a štyrmi rozprávkami prispel do Levočského zábavníka
s podtitulom Prostonárodný zábavník,
ktorý vyšiel roku 1846. Práve tu treba
hľadať základy jeho zberateľskej vášne,
ktorej zostal verný až do smrti.
Život Pavla Dobšinského nebol vždy
rozprávkový. Hneď po skončení lýcea
musel narukovať, čo nebola prechádzka ružovou záhradou. Neľudské vojenské podmienky Pavol zle znášal a o dva
roky sa vrátil domov s podlomeným
zdravím. V opatere starostlivých rodičov sa však rýchlo zotavil, opäť sa pustil
do práce a svedomite sa pripravoval na
kandidátsku skúšku, ktorú roku 1850

úspešne zložil. Potom odišiel pracovať
na faru do Revúcej k známemu evanjelickému farárovi Samuelovi Reussovi, prvému slovenskému literárnemu
folkloristovi. Zaujímavé bolo, že Reuss
sa postavil proti názorom osvietencov,
ktorí považovali rozprávku za poveru,
blud nedôstojný človeka moderného
veku. Presadzoval názor, že rozprávka
je súčasťou ľudovej kultúry a vzácnym
dokladom, ktorý vypovedá o kultúrnej a spoločenskej minulosti predkov.
Odporúčal ju opisovať doslova, neupravovať ju štylisticky, aby sa nestratila jej

v Drienčanch. Krajina a ľudia na juhu
Gemera mu prirástli k srdcu najskôr
svojou nenáhlivosťou, pokojom, lebo
i on bol takým. Trpezlivo kázal a učil,
vychovával mladých i starých. Bol jedným z nich, gazdoval, včeláril, pracoval v záhradke. Do Drienčan prišiel za
farára po smrti svojho predchodcu Jonatana Čipku roku 1861, o pár rokov
sa tam i druhýkrát oženil s vdovou po
priateľovi štúrovskom básnikovi Jankovi Čajakovi Adelou Medveckou-Čajakovou, ktorá na faru priviedla i svojho
malého syna Janka. Dobšinský sa stal

Život nie je rozprávka

PAVOL DOBŠINSKÝ
(16.3.1828 – 22.10.1885)
folklorista, literárny historik, spisovateľ
vierohodnosť. Dobšinský s ním celkom
nesúhlasil a osvojil si názor Ľudovíta
Štúra, že rozprávka je výplodom obrazotvornosti rozprávača. Preto i on, podobe ako štúrovci, zasahoval do starých
príbehov a rozprával ich po novom.
V tom bol Pavol Dobšinský jedinečný,
nebol teda len zapisovateľom, ale i tvorcom určitého typu ľudovej rozprávky.
Na revúckej fare zotrval dva roky,
potom pôsobil ako kaplán v Brezne
a v Rožňavskom Bystrom, až pokiaľ nedostal prácu na novozriadenej Katedre
slovenskej reči a literatúry na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Tam sa
opäť s veľkým zanietením pustil do folkloristickej práce. Zameral sa na ľudové
rozprávky, ktoré vydal s A. H. Škultétym
pod názvom Slovenské povesti. V úvode
knihy napísali: „Len to si vezmite, čo je
vaše, Slováci!“ Nie, nechceli burcovať,
napokon tolerantný, rozvážny a mierumilovný Dobšinský to ani nemal v povahe, chceli len upozorniť na bohatstvo,
ktoré sa ukrýva v ľudovej múdrosti. A to
sa im nadmieru podarilo, veď slovenské
ľudové rozprávky vychádzali a vychádzajú v stále nových vydaniach a poznajú
ich takmer všade vo svete. Zakaždým,
v akomkoľvek vydaní, ostávajú prosté,
skromné a tým múdre, odrážajú vnútorný svet slovenského ľudu, dobové reálie
a nadčasové sny ľudí.
Najpokojnejšie a najkrajšie roky
života prežil Pavol Dobšinský na fare

milujúcim manželom a dobrým otčimom Janka, z ktorého vyrástol spisovateľ. Milovanej žene s láskou hovorieval Atalienka, podľa postavy známej
rozprávky Šurienka a Atalienka. Čestne
sa zachoval i k jej prvému manželovi,
básnikovi Jánovi Čajakovi, keď usporiadal pozostalosť a vydal jeho verše
pod názvom Básne Jána Čajaka. Vydal
i súborné diela Jána Bottu a Ľudovíta
Kubániho. Nezanedbateľné sú aj jeho
odborné práce, v príspevku Slovenské
prostonárodné poklady, ktorých podal
návod na zbieranie folklórneho materiálu. Okrem toho vydal teoretický spis
Úvahy o slovenských povestiach a publikáciu Prostonárodné obyčaje, povery a hry
slovenské. Popri vlastných zbierkach
použil staré zápisy ľudových rozprávok
zaznamenané J. Franciscim-Rimavským, A. H. Škultétym a B. Němcovou v novom, osemzväzkovom vydaní
slovenských rozprávok Prostonárodné
slovenské povesti, ktoré je považované za
najvýznamnejší súbor slovenských rozprávok porovnateľný s edíciami zahraničných zbierok bratov Grimmovcov.
Dielo vydal Dobšinský na sklonku života na vlastné náklady a to je najlepší
dôkaz, že až do smrti (zomrel 22. októbra 1885) zostal verný všetkému, čo
miloval. A tak, ako v jeho obľúbených
rozprávkach – vernosť bola spravodlivo
odmenená. Jeho dielo prežilo a rozdáva
múdrosť aj naďalej.
Jozef Leikert

OBCHODOVANIE
V NOVOM TARGU

N

„

V období 2. svetovej vojny Spišiaci
chodili do Nového Targu nakupovať len
soľ a petrolej.
V socialistickom Poľsku bolo slobodné obchodovanie zakázané. Tržnicu z hlavného námestia presťahovali na
okraj mesta, kde sa obchodovalo len
poľnohospodárskymi plodinami, ktoré
dovážali roľníci zo Spiša - z Novej Belej,
Krempách a Fridmana. Potajomky, ale
aj v noci sa predával rozličný tovar dovážaný z Ameriky. Z Československa sa
dovážalo potajomky najmä detskú obuv
a odevy, lahôdky, sladkosti, technické
výrobky. V Poľsku bolo všetko na lístky
a v obchodoch boli vyložené len uhorky
a ocot. Návštevníci zo Slovenska boli zle
prijímaní v obchodoch, keďže chceli nakupovať slaninu, ktorej bolo málo.
Profesia obchodníka na tržnici je
zvláštna. On si je sám majiteľom, pokladníkom, účtovníkom, predavačom,
tlmočníkom, šoférom. Jeho úlohou je
tak obchodovať, aby mal za čo zaplatiť
tržné poplatky, mzdy na úradoch a nakúpiť nový tovar. Znamená to veľmi
často, že vstáva ešte za tmy a cestuje na
tržnice, kde sa pripravuje na predaj nezávisle od počasia.
Obchodníci dovážajú na novotargskú tržnicu rozličný tovar. Prichádzajú
z blízka i ďaleka. O. i. z celého Malopoľska - Nowého Sącza, Krakova, Bielska-Białej, Oświęcima, Andrychowa,
Wadowic a Podhalska. Ovocie a poľnohospodárske plodiny dovážajú najmä z Krakova a Sandomierza. Textilné
výrobky putujú zasa z Lodže a veľkoobchodnej tržnice – Tuszyna, kým kovové
a oceľové výrobky od majstrom zo Sułkowic, nábytok z Wadowic a Kalwarie
Zebrzydowskej. Koženky a kožušiny
z Nového Targu a okolia. Predáva sa
všetko od ihly po textilné látky, odevy,
obuv, rôzne remeselnícke výrobky, doplnky pre osobné autá, pletené koše,
záhradkárske doplnky, oceľové, kovové
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ájazd 4 miliónov Slovákov
na Nový Targ” to boli prednedávnom titulky v poľských internetových novinách. Dvakrát
v týždni - vo štvrtok a v sobotu - priemerne 20 tisíc nakupujúcich zo Slovenska prichádza na veľké nákupy. Podobne
trhy bývajú aj v Krośne, na Podkarpatsku, v Jablonke na Orave a Cieszyne
na Sliezsku. Avšak dva-trikrát do roka,
bývajú aj dni, keď toto číslo je väčšie
takmer päťnásobne. Za celý rok to vychádza cca 4 milióny nakupujúcich.
Nový Targ sa pôvodne nazýval „Staré Clo” - vznikol v roku 1364 na sútoku
riek Bieleho a Čierneho Dunajca na nemeckom Magdeburskom práve. Založil
ho kráľ Kazimír Veľký. Patrónkou mesta
sa stala sv. Katarína. Kráľ udelil právo trhov popri hodoch na sv. Katarínu. Už v
prvej polovici 14. storočia sa Nový Targ
stáva medzinárodným tržným mestom,
keďže bol na križovatke obchodných
ciest zo severu na juh, ktorými obchodníci dovážali soľ z Bochne do Uhorska
a potom ďalej na juh Európy. Naspäť
zasa furmani dovážali maďarské víno.
V roku 1478 kráľ Kazimír Jagelovský
vydal bulu na týždenné trhy v každý
štvrtok. V 17. stor. dostalo mesto povolenie na 12 trhov v roku, a od roku
1523 sa obchodovalo už aj v každú
sobotu. Konkurenciou pre mesto boli
trhy v susednom Uhorsku - v mestách
Sp. Stará Ves, Kežmarok, Trstená, ale aj
v malých spišských dedinách, ako napr.
Nová Bela a Fridman. V stredoveku sa
obchodovalo hlavne roľníckymi plodinami, soľou, plátnom, súknom, vínom,
pálenkou, ľanom, kožami, domácim
dobytkom, hydinou a perím.

oplotenie, plech, domáce spotrebiče,
stavebniny a iné výrobky, poľnohospodárske zvieratá, ale aj súčiastky do traktorov.
Hlavným cieľom obchodovania je
nájsť záujemcu o náš tovar. Aby sa dobre
zarobilo, robia sa rôzne podvody, napr.
nábytok sa predáva najlacnejší s najnižšou kvalitou, ktorý je dobrý akurát na
jednu sezónu. Výrobcovia oštiepkov
a syrov, aby výrobok vyzeral ako údený, farbia ho kávou, predsa ovca dáva
mlieko len cez 3 – 4 mesiace a oštiepky
sa predávajú celý rok. Obchodujúci pri
veľkej konkurencii robia aj iné podvody,
napr. na obyčajnú čínsku odev prišívajú
značky dobrých ﬁriem a tovar predávajú
lacnejšie. Sú to len niektoré triky.
Reklama je nenahraditeľným zdrojom ﬁnancií. Väčšina obchodníkov má
na trhu svoje reklamné tabule, na ktorých sú nápisy v slovenčine a poľštine.
Cenový rozdiel na trhu je taktiež dosť
veľký. Aby ste si výhodne nakúpili, treba sa veľa nachodiť. V početnom dave si
ľahko prídu na svoje zlodeji a ďalší podvodníci z celej krajiny.
V polovici decembra otvorili v blízkosti hlavného námestia nový veľkoobchod v obnovenom hoteli „Skalny”,
ktorý konečne po 35 rokoch výstavby
otvorili.
V Novom Targu má vďaka tržnici
asi 30 % obyvateľov mesta a okolia zamestnanie a dobrý plat, za ktorý vyživia rodinu, kúpia si dobré auto, opravia alebo si postavia dom. Tí, čo majú z
obchodovania osoh, majú o Slovákoch
dobrú mienku, iní zase nariekajú na
preplnené ulice, parkoviská, obchody, slovenskú reč, zastávajú negatívny
postoj ku všetkému. Ekonomický zisk
ich donútil urobiť si dvojjazyčné tabule
kvôli zákazníkom.
Najmenej dvojjazyčných tabúľ je paradoxne na dedinách na Spiši a Orave
po poľskej strane, kde bývajú Slováci,
združení v Spolku Slovákov v Poľsku.
Tunajšie úrady nemajú o to záujem a
robia všetko pre to, aby svet zabudol, že
na tomto území po stáročia žili obyvatelia slovenskej národnosti.
František Paciga 17
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Nový rok nesie so sebou otázku: aký
len bude a či bude lepší ako ten predchádzajúci? Odpoveď na túto otázku
získavame postupne, ako ubiehajú dni
nového roka. Občas je lepšie ani nevedieť, čo nám prinesie osud. Takto nám
to povedala aj krajanka Mária Lojeková z Novej Belej, s ktorou sme sa porozprávali o jej neľahkom živote.
Mária sa narodila 12. júla 1924
v slovenskej rodine Ludvika a Kristíny
(rod. Novákovej) Skvarekovcov a tento
rok oslávi 85. rokov. Mala jednu sestru
Ľudmilu, ktorá sa vydala za Petráška
z Novej Belej a spolu odišli bývať do
Novej Vsi na Slovensko. Mária ostala
spolu s rodičmi na gazdovstve. V roku
1941 svoj osud spojila s Jánom Lapšanským. Ich manželstvo bolo šťastné,
kým na dvere ich domu nezaklopal nečakaný „hosť“. Dovtedy nažívali v pokoji a vychovávali dcéru Júliu.
V osudnú noc 16. apríla 1946 zaklopala na ich dvere banda „Ognia“.
O polnoci, ako votrelci, zobrali Jána
Lapšanského, ktorému prikázali, že sa
má obliecť a ísť s nimi. Boli oblečený
do vojenských uniforiem a bola medzi
nimi jedna žena, o ktorej sa neskôr dozvedeli, že mala prezývku „Sedmokráska (Stokrotka)“ a bola vraj priateľkou
samotného „Ognia.“ Manželia Lapšanskí si boli istí, že je to polícia, ktorá
omylom prišla do ich domu a ráno sa
možno všetko vysvetlí a Ján sa vráti domov. - A keď manžel odchádzal z domu
- spomína Mária, - povedal mi, aby som

sa informovala, o čo sa jedná. V tú noc
z našej domácnosti zmizlo všetko, čo im
len prišlo pod ruku – zrno, mäso, mlieko, slanina a pod. Ožobráčili nás a ešte
aj zobrali muža. Na druhý deň ráno sa
ukázalo, že v onú noc zobrali z Novej
Belej štyroch chlapov: Jána Kraka, Jozefa Ščureka, Jozefa Chalupku a spomínaného Jána Lapšanského. Všetci
boli zo slovenských rodín. Ráno sa ich
rodiny pobrali spolu do Nového Targu
na políciu, kde ich informovali, že oni
s tým nemali nič spoločné. Z rozprávania rodín odvedených mužov policajti usúdili, že sa jedná o horskú bandu
„Ognia“. V túto noc mali zobrať ešte
dvoch krajanov, ale tým sa podarilo
ujsť. Dlhšie obdobie neboli nijaké informácie o tom, čo sa s týmito ľuďmi
stalo. Až jedného dňa prišiel do Belej
odkaz od jedného človeka z Ostrowska,
ktorý hovoril: „Prečo si neprichádzate
pre mŕtvoly svojich blízkych?“ Dohodli sa s ním a on im ukázal, kde sú tie
mŕtvoly. Po roku doviezli pozostatky
odvedených mužov a otcov rodín a pochovali ich na belianskom cintoríne
v spoločnej hrobke. Bol to pre rodiny
zavraždených veľmi dlhý rok, ktorý ich
držal v neistote, ale i v nádeji, že možno predsa ešte žijú.
Po tejto tragickej udalosti ostala
Mária sama s dva a polročnou dcérkou
Júliou a v decembri 1946 sa jej narodila druhá dcéra Mária, o ktorej sa
Ján nikdy nedozvedel. Jedinou oporou
pre Máriu boli deti a matka, ktorá jej
pomáhala. Veľmi ťažko sa pozbierala po tejto tragickej udalosti, ale gazdovať musela, aby
mali z čoho žiť. Ako povedala,
jedlo a všetko, čo im banda
„Ognia“ zobrala si rodina časom zadovážila, ale život sa už
nedalo vrátiť.
V roku 1948 sa druhýkrát
vydala za Jakuba Lojeka a mali spolu dvoch synov Jozefa
a Jakuba a dcéru Bernadetu.
Synovia bývajú v Novej Belej
a dcéra v Novej Ľubovni na
Slovensku.
V roku 1987 zomrela matka Márie, čo jej spôsobilo opäť
veľký zármutok, veď práve ona
bola jej dlhodobou oporou.
Avšak život plynul ďalej. Deti

sa osamostatnili, založili si rodiny. Mária odovzdala gazdovanie do rúk mladšej generácie a dnes je už na zaslúženom
dôchodku. Poteší ju, keď ju navštívia
vnuci, ktorých má štrnásť a siedmich
pravnukov. Lojekovci sa vždy podieľali
aj na činnosti MS SSP v Novej Belej.
V ich domácnosti nikdy nechýbali ani
slovenské periodiká.
Prajeme krajanke Márii Lojekovej
do ďalších dní veľa zdravia, božieho
požehnania a rodinnej pohody.
Agáta Jendžejčíková

Komentár
Objavuje sa otázka, prečo práve títo
ľudia museli zomrieť? Čím sa previnili,
že si zaslúžili takýto trest? Aj dodnes
existuje v zákonodarstve niektorých
krajín trest smrti, ale za veľmi ťažké
previnenia. Či roľník hlásiaci sa k slovenskej národnosti je takýmto ťažkým
zločincom? Lebo práve títo krajania zomierali za svoju slovenskú národnosť,
ktorú si takýmto podlým spôsobom
zaumienil niekto zničiť.
Podľa dobových záznamov vieme,
že v túto pre Beľanov osudnú noc banda „Ognia“ navštívila najskôr farára,
potom vedúceho školy. Na základe
týchto návštev vznikla listina, na ktorej boli uvedené mená. Spolu s bandou
„Ognia“ chodil aj vtedajší richtár, aby
vedeli, do ktorých domov majú vojsť.
Táto otázka bude vždy pálčivá, veď
akoby to inak mohlo byť. Či keby vám
niekto zabil muža, otca, boli by ste
spokojní s tým, že ho vyhlásia za hrdinu? Kam smeruje spoločnosť, ktorá
18
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SPOMIENKA NA
JOZEFA KARNÁFLA
11. novembra 2008 sa oravskí krajania stretli na veľkolipnickom cintoríne, aby spolu s rodinou odprevadili na poslednej ceste zosnulého krajana Jozefa Karnáﬂa. Síce chorý
a nevládny bol už dlhší čas, ale predsa zvesť o jeho smrti
prekvapila a zároveň zarmútila mnohých krajanov.
Jozef Karnáfel sa narodil vo Veľkej Lipnici 18. marca
1926 v chudobnej slovenskej roľníckej rodine Lukáša a Karolíny Karnáfelovcov ako prvé dieťa. Mal štyroch súrodencov. Odmalička ho rodičia vychovávali v slovenskom duchu.
Časy jeho detstva neboli vôbec ľahké a slovenské povedomie v ľuďoch bolo silne utláčané, predsa len sa v jeho srdci
zrodila láska k Slovensku, k starej vlasti. Isto to nikto ani
len nečakal a zrazu sa horná Orava stala opätovne súčasťou
Slovenska. Boli to roky výrazného rozvoja celej Oravy. Síce
to boli vojnové roky, predsa len to boli roky šťastné. Zo šťastia však všetkých vytrhol front. Lipničania museli utekať zo
svojich domovov, pretože ich domy boli ostreľované Červenou armádou celých 9 týždňov. Bola to pre nich pohroma.
Po návrate domov sa z nej nestihli ani len spamätať a krajanov postihla ďalšia smutná správa. Hranice sa opäť presúvali
a Veľká Lipnica spolu s ďalšími hornooravskými obcami sa
našla opäť na území Poľska. Táto skutočnosť poznačila celý
Jozefov život.
Nebol to ľahký čas. Jozef Karnáfel nejedenkrát prekračoval zelenú hranicu pod rúškom noci v obave o svoj život.
Raz dokonca pomáhal pri úteku aj kaplánovi Andrejovi Doránskemu, ktorý už nemohol vydržať perzekúcie zo strany
poľských úradov. Po prekročení zelenej hranice z Poľska, keď
už boli na slovenskej strane, povedal mu vdp. Andrej: „Jožko, ešte aj ten vzduch je tu doma inakší, lepší, ako tam.“
V lete 1946 sa dozvedel, že bezpečnosť má pre neho znova prísť, preto ušiel na Slovensko a zamestnal sa v Slanici o.i.
pri stavbe ciest. Neskôr pracoval v Bánovej pri Žiline a zo
zárobku časť peňazí odkladal pre potreby Spolku. Z celkovo našetrených 13 tisíc korún sa potom nakúpili slovenské
modlitebné knižky a časť peňazí bola využitá aj na cesty do
Prahy, pre delegácie krajanov z Oravy. Neskôr zástupcovia
krajanov pripravovali listiny s podpismi Veľkolipničanov,
ktorí sa hlásili k slovenskej národnosti a bolo ich vyše 95%,

Pohrebná sv. omša za Jozefa Karnáﬂa
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ktoré potom slúžili ako podklad budúcej členskej základne
Spolku. Jozef Karnáfel, samozrejme, pokiaľ mohol, sa vždy
aktívne zapájal do všetkých krajanských aktivít. Zároveň
patril aj medzi zakladajúcich členov Spolku.
Krajanská problematika mu bola jednoducho vždy blízka. Keď sa jeho otec stal predsedom MS vo Veľkej Lipnici,
Jozef sa mu snažil vždy pomáhať. Spolu s ďalšími krajanmi organizoval poznávacie zájazdy na Slovensko, krajanské zábavy a výročné vatry, aktívne sa zapájal do činnosti
divadelného krúžku. V roku 1968 prevzal od svojho otca
funkciu predsedu miestnej skupiny. Ako predseda sa musel
popasovať s mnohými problémami, ako napr. zánik výučby
slovenského jazyka na základných školách či výrazný pokles predplatného krajanského časopisu. Pravidelne svojimi článkami opisoval krajanskú situáciu vo Veľkej Lipnici
v časopise Život. Neustále sa snažil zapájať do krajanských
aktivít predovšetkým mladých. Avšak politické zmeny a odchod mladých za prácou kládli neustále prekážky v rozvoji
miestnej skupiny. Nakoniec sa Jozef stal aj doručovateľom
Života, keďže nastali veľké problémy s doručovaním krajanského časopisu. Vďaka nemu a taktiež pomoci zo strany
vnukov náš časopis dodnes prichádza do krajanských rodín
vo Veľkej Lipnici.
Krajanský život mu bol natoľko blízky, že ani svoju polovičku si nehľadal ďaleko, len medzi svojimi - krajanmi. Dňa
27. júla 1950 sa totiž oženil s Emíliou Michaľákovou, dcérou
ďalšieho veľkolipnického krajanského aktivistu Karola Michaľáka, ktorého spolu s otcom častokrát navštevovali. Jozef spolu
s Emíliou vychovali svoje deti v slovenskom duchu a lásku k Slovensku sa snažili odovzdať aj ďalším generáciám.
Za svoju záslužnú prácu v prospech krajanskéPosledná rozlúčka na cintoríne
ho hnutia získal Jozef viaceré vyznamenania, o.i.
čestný diplom ÚV KSČaS v roku 1970, či v roku
2008 pamätnú vázu od redakcie Život, ďakovný
list za prácu v prospech krajanského hnutia, ktorú mu udelil Matica slovenská a ďalšie.
Najväčšou odmenou pre každého z nás však
bude večný život. Túto odmenu nezískame od nikoho na zemi, takto nás môže odmeniť len Boh.
Preto prosím všetkých, aby si spomenuli na krajana Jozefa, ktorý bol toľké roky oporou nášho krajanského hnutia, aby aspoň v nebi bol pre neho
ten oravský vzduch inakší, lepší, ako na zemi.
Nech odpočíva v pokoji!
Marián Smondek
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ŽIVOT
V ROKU 2009
Nový rok je priesečníkom, kedy
si väčšina ľudí dáva nové predsavzatia
a zároveň bilancuje udalosti z uplynulého roka. Novoročným predsavzatiam sa
nevyhli ani členovia redakčnej rady, ktorej nové zloženie vyhlásila šéfredaktorka
časopisu Život Agáta Jendžejčíková na
porade Života v Harkabúze. Členstvo
v redakčnej rade by malo byť pre krajanov nielen poctou a vyjadrením dôvery,
ale zároveň by pre nich malo byť aj určitým záväzkom. Veľkým novoročným
prianím redakcie je, aby sa rozvíjala jej
spolupráca s členmi redakčnej rady.
Tak, ako plynie čas, menia sa aj požiadavky čitateľov, na ktoré treba reagovať. Časopis Život by nemal v ničom
zaostával v mori rozličných časopisov,
novín a magazínov, ktoré je možné zakúpiť si v novinových stánkoch.
Je naozaj veľkou výhodou, že krajania zvolení do redakčnej rady pochádzajú z rôznych oblastí Spiša a Oravy, veď
kto iný, ak nie oni sami, majú najlepší
prehľad o tom, čo sa deje v obci, v ktorej
žijú a aké podujatia sa v spišských i oravských obciach súvislosti s krajanským
životom chystajú. Jednou z podstatných
úloh členov redakčnej rady je sprístupnenie lokálnych informácií širšej verejnosti. Vzájomná pomoc a spolupráca
v tomto smere, môže byť pre krajanský
časopis veľmi užitočná.
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Nová redakčná rada
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Počet členov redakčnej rady sa
značne zvýšil. Nová redakčná rada pozostáva zo 14 členov. Ich mená boli
po prvýkrát vyhlásené na spomínanej
porade Života. K bývalým členom pribudli ďalší krajania: Janina Karkošková
z Prívarovky, Krištof Pieronek z Podvlka, Ján Bašisty z Jablonky, Monika
Majerčáková z Novej Belej, Žoﬁa Bogačíková z Nedece, Mária Kačmarčíková z Tribša, Dominik Surma, František
Paciga a Anna Krištoféková z Krempách a Ľudomír Molitoris.
Aké sú teda predsavzatia členov redakčnej rady do nového roku? Ako
prvej sme sa na plány zviazané s členstvom v redakčnej
rade opýtali krajanky
Márie Kačmarčíkovej
z Tribša, ktorej snaha
sa prejavila hneď po
porade v Harkabúze.
Nielenže nás informovala o odpuste sv.

Alžbety v Tribši, ale napísala aj pod článok o tejto udalosti. - Veľmi ma potešilo,
- prezradila Mária, - že som bola navrhnutá do redakčnej rady. Myslím si, že bolo
veľmi dobrým nápadom zapojiť do tvorby časopisu Život aj krajanov, veď práve
oni ho čítajú. Pokiaľ ide o moje návrhy
na zmeny k lepšiemu, nemám čo vytýkať.
Časopis je podľa mňa veľmi dobrý. O konkrétnych návrhoch ešte pouvažujem do
stretnutia redakčnej rady.
Krajan František Paciga, ktorý je
naším veľkým pomocníkom pri tvorbe
článkov a pravidelne nám posiela krásne fotograﬁe z jeho
rodných Krempách,
na otázku, aké návrhy
na zmenu, či zlepšenie
má pre časopis Život
do nového roku, odpovedal: - Čo sa týka
graﬁckej stránky časopisu Život, tu by som nenavrhoval zmenu. Pokiaľ ide o obsah časopisu, chýba mi
v ňom slovník, najmä teraz, keď ľudia
môžu kdekoľvek cestovať a ísť na Slovensko
nie je žiadny problém, bolo by dobré poznať správne pomenovania – týkajúce sa
nielen cestovania, turistiky, ale aj rozličné
technické výrazy. Súčasťou dnešnej doby je
internet a komunikácia cez internet, práve preto je dôležité napredovať.
Ďalšie návrhy, nad ktorými krajan
Paciga uvažoval sa týkajú politických
udalostí či osláv Spolku, o ktorých by
krajania mali byť informovaní v predstihu. Jedným z mnohých ďalších návrhov,
ktoré sme dostali zo strany Františka
Pacigu bolo aj to, aby bola v časopise
zavedená rubrika, v ktorej by sme sa venovali histórii dokumentovanej starými
fotograﬁami – Stará fotograﬁa. Návrhov,
ktoré sme dostali od Františka Pacigu je
však oveľa viac.
Na stretnutí členov redakčnej rady sa
určite oboznámime aj s ďalšími návrhmi
i predsavzatiami jej členov. Uvidíme, do
akej miery budú pre redakciu prospešné
a do akej miery sa nám spoločnými silami podarí zrealizovať ich. Prioritou je
totiž spokojnosť našich čitateľov.
A čo dodať na záver? Veríme, že sme
členov redakčnej rady aspoň trochu
podnietili k tomu, aby sa zamysleli nad
obsahom časopisu Život a pouvažovali
nad tým, čo sa im páči, prípadne, čo
im v časopise chýba. Každý návrh je pre
nás cenný. No rovnakú otázku si môžu
položiť aj naši čitatelia, krajania zo Spiša a Oravy. S pomocou redakčnej rady
a krajanov sa nám tento záväzok bude
plniť oveľa ľahšie.
Lýdia Ostrowska

HODINA
SLOVENČINY
plná spevu,
riekaniek
a vinšov
Obdive hodiny slovenčiny, ktoré
som strávila na Základnej škole v Nedeci, sa niesli v duchu pesničiek, tanca,
riekaniek a vianočných vinšov. Žiaci sa
doteraz pod dohľadom svojej vyučujúcej - učiteľky Žoﬁe Bogačíkovej naučili
už nejednu pieseň, básničku či rýmovačku. Takúto hravú formu vyučovania
uprednostňuje Ž. Bogačíková najmä
v nižších ročníkoch, ale presvedčila
som sa, že aj starší žiaci si radi zaspievajú a zavinšujú pri príležitosti vianočných sviatkov.
Na prvej hodine som navštívila skupinku, ktorú bežne navštevujú
žiaci prvého a druhého ročníka, no
v čase mojej návštevy bolo zopár žiačikov chorých, takže v triede boli len
štyri žiačky prvého ročníka. V prvom
ročníku sa na slovenčinu zapísalo päť
žiakov a v druhom ročníku dvaja žiaci.
Vyučovanie v spoločnej skupinke, ktorú celkovo tvorí sedem žiakov, je pre
všetkých veľmi výhodné.
Hneď v úvode lekcie ma usilovné
žiačky – Lýdia, Karolínka, Iza a Kornélia prekvapili peknou pesničkou.
Akoby toho nebolo dosť, nasledovala
pieseň za piesňou. Bolo vidieť, že učiteľka Žoﬁa Bogačíková je na svoje malé
zverenkyne veľmi hrdá a to oprávnene.
A ja len dodám, že spolu so žiačkami si
aj ona sama zanôtila slovenské piesne.
Po pesničkách prišlo na rad niekoľko
pekných riekaniek.
Po milom privítaní hodina pokračovala novou témou – zima a zimné ročné obdobie. Žiačky si za pomoci pani
učiteľky zopakovali slovíčka súvisiace
s touto témou, s ktorými sa už doteraz
oboznámili. Porozprávali mi, aké boli
Vianoce, čo dostávame pod vianočný
stromček a čím ho zdobíme. Potom
na tabuľu namaľovali krásneho bieleho
snehuliaka a zapísali si nové slovíčka,
ktoré súvisia s témou zima. Žoﬁa Bogačíková svojim žiačkam prisľúbila, že
na budúcej hodine sa naučia novú pesničku a básničku o snehuliakovi. Prvá

Spoločná fotograﬁa žiakov zapísaných na slovenčinu

hodina slovenčiny ubehla ako voda.
Na záver žiačky ešte zatancovali krátky
tanec a potom sa už spoza dverí ozval
zvonec.
Počas prestávky som sa dozvedela,
že cieľom Žoﬁe Bogačíkovej je učiť
malých žiakov predovšetkým hravou

svetlila mi, že spoločnú hodinu zorganizovala len pri príležitosti našej návštevy. Sama však priznala, že počet žiakov
zapísaných na hodinu slovenčiny je pomerne vysoký. Koncom októbra bolo
na slovenčinu zapísaných 24 žiakov, no
v súčasnosti je ich 28. V prvom roč-

šíkovej - Aká si mi krásna - učebnica
slovenčiny pre 5. ročník a Nad Tatrou
sa blýska - učebnica slovenčiny pre 6.
ročník. Počas vyučovania siahne aj po
časopisoch: Zornička, Slniečko, s najmenšími žiakmi po časopise Macko
Pusík, no a samozrejme nechýba ani
krajanský časopis Život.
Vráťme sa však na hodinu slovenčiny, ktorá bola veľmi zaujímavá. Žiaci
pracovali v menších skupinkách a spoločne si nacvičovali vianočnú ľudovú
hru - Betlehemci, ktorú nám všetkým
neskôr predviedli. V podaní žiakov
a žiačok: Karola, Adama, Dárie, Márie
a Karolíny, ktorí sa na chvíľu zmenili
na Fedora, Stacha, Kuba, baču a anjela
sme si všetci spoločne vypočuli ľudovú
hru plnú vinšovačiek.
Všetko má svoj koniec a najmä
pekné a príjemné chvíle vždy rýchlo
uplynú. Presne tak rýchlo uplynul aj
čas, ktorý som strávila na Základnej
škole v Nedeci. Zostala mi však pekná
spomienka a chuť opäť sa tam vrátiť.
Na záver nezostáva nič iné, iba popriať učiteľke Žoﬁi Bogačíkovej rovna-

Nacvičovanie ľudovej hry Betlehemci – kolektívna práca prináša svoje ovocie

níku je na slovenčinu zapísaných spo- ké odhodlanie naučiť žiakov čo najviac,
mínaných päť žiakov, v druhom roč- aké som u nej videla pri mojej návšteníku dvaja žiaci a v treťom ročníku sú ve a žiakom rovnakú úprimnú radosť
štyria žiaci. Iba vo štvrtom ročníku sa z učenia, akou sa nedávno preukázali.
v tomto školskom roku nikto nezapíLýdia Ostrowska
sal na slovenčinu, no zato piaty ročník
tvorí najpočetŽiačky 1. ročníka
nejšia skupina
deviatich žiakov
a v šiestom ročníku sa na slovenčinu zapísalo
osem žiakov.
Pokiaľ ide o
učebné pomôcky, od Žoﬁe Bogačíkovej som sa
dozvedela, že je
veľmi spokojná
s učebnicami od
Márie Gloda-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

formou, aby sa na hodine slovenčiny
nenudili. Veľký dôraz kladie na to, aby
si osvojili dobrú výslovnosť a prízvuk.
Najdôležitejšie je, aby žiaci v prvých
ročníkoch získali pevný základ, na ktorom môžu neskôr vo vyšších ročníkoch
ďalej rozvíjať svoju slovnú zásobu.
V básňach a piesňach či rýmovačkách
sa skrýva mnoho nových výrazov, ktoré
si žiaci nižších ročníkov hravou formou
dokážu lepšie zapamätať. Podľa slov vyučujúcej, vo všetkých ročníkoch je veľmi dôležité zopakovanie nadobudnutého učiva a nových slovíčok. Len tak sa
môže so žiakmi posunúť ďalej.
Nasledovala ďalšia hodina slovenčiny, na ktorej sa stretli všetci žiaci, ktorí
sa v tomto školskom roku zapísali na
slovenčinu. Prekvapilo ma, že trieda
bola celkom plná. Žoﬁa Bogačíková
situáciu komentovala s úsmevom a vy-
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Počas prednášky (sprava) O. Žabenská z OKS v D. Kubíne a J. Kocian spolu so
svojou matkou, niekdajšou učiteľkou na ZŠ v Jablonke

nie to, žiaľ, dosť smutno. A veru aj pri uzatváraní projektu si
viacerí krajania povzdychli, že
sa tak rýchlo skončil. Od septembra,
kedy sa projekt na hornej Orave začal,
totiž krajanský život výrazne ožil. Mnohí krajania pri tejto príležitosti spomínali, ako sa na Orave kedysi žilo. Síce
život bol omnoho ťažší ako teraz, ale
ľudia sa častejšie stretávali pri rôznych
príležitostiach, ba dalo by sa povedať,
že tieto príležitosti priam vyhľadávali.
Organizovali zábavy, stretnutia, diskusie
a pod. Aj keď sa dnes žije omnoho ľahšie
a možností stretnúť sa s inými je omnoho viac, mnohí ľudia sa utiahli viac do
seba. Aj preto otvorenie Kruhu priateľov
slovenskej kultúry vyvolalo veľkú radosť
a živý záujem medzi krajanmi. Projekt
bol síce zameraný na mladú generáciu,
avšak s nadšením sa do neho zapojili aj
starší krajania.
Organizátorom projektu bolo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
v spolupráci s Obvodným výborom SSP
na Orave. Projektu sa zúčastnili viaceré
školy, o.i. ZŠ č. 2 v Podvlku, ZŠ č. 4 vo
Veľkej Lipnici - Prívarovke, ZŠ v Harkabuze, ZŠ v Chyžnom či Všeobecnovzdelávacie lýceum v Jablonke. Posledným
bodom celého projektu bola prednáška
pod názvom Naša Orava RNDr. Jaroslava Kociana, pracovníka Oravského
múzea so sídlom na Oravskom zámku,
ktorá sa konala 6. decembra 2008 v aule
jablonského lýcea. Prestavil v nej nielen
základné geograﬁcké údaje týkajúce sa
Oravy, ale poslucháčom - študentom lýcea priblížil viaceré zaujímavosti, krásy
prírody a architektúry, ako aj historické pamiatky Oravského regiónu, ako
napr.: Západné Tatry, Sivý vrch, Roháče, Osobitú, Juráňovú dolinu, Bradlové pásmo, Hradné bralo Oravského
22 hradu, Oravský zámok, Choč, Rozsutec
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G. Prilinská otvára stretnutie

KRUH PRIATEĽOV
SLOVENSKEJ KULTÚRY
UZAVRETÝ
či Pilsko. Študentom sa jeho prednáška
veľmi páčila, čo vo svojom ďakovnom
príhovore podotkla aj riaditeľka lýcea A.
Stopková.
Záverečné stretnutie a uzavretie celého projektu sa uskutočnilo v klubovni
SSP v Jablonke v ten istý deň. V hojnom
počte sa ho zúčastnili predovšetkým
starší krajania a učiteľky jednotlivých
škôl, ale nechýbali ani deti. Otvorila ho
predsedníčka OV SSP na Orave Genovéva Prilinská, ktorá zo srdca poďakovala pracovníkom Oravského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne za zorganizovanie takéhoto zaujímavého a pre slovenskú menšinu žijúcu na hornej Orave
veľmi prínosného projektu.
Riaditeľ OKS Miroslav Žabenský
sa poďakoval všetkým za aktívnu účasť
počas celého projektu, ktorý bol zameraný predovšetkým na revitalizáciu
krajanského života na hornej Orave.
Program bol určený predovšetkým pre
mladšiu generáciu krajanov, ktorú je
potrebné neustále oslovovať a ukazovať
jej kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Obyvatelia
Oravy po celé stáročia rozvíjali svoju kultúru, ktorá
sa stala jedným
zo
základných
pilierov slovenského kultúrneho
dedičstva. Dalo
by si povedať, že
Orava je kolískou

slovenskosti. A práve z Hornej Oravy
pochádza mnoho významných slovenských osobností, ktoré sa tu narodili,
ako napr: Anton Bernolák, ktorý uzákonil prvé pravidlá slovenčiny, alebo
viaceré osobnosti, ktoré tu pôsobili,
ako napr. najväčší slovenský básnik
Pavol Orságh Hviezdoslav atď. Cez
projekt chceli organizátori povzbudiť
a podporiť taktiež starších krajanov,
aby sa nebáli odkázať krajanskú kultúru mladším generáciám a zároveň
osloviť všetkých priaznivcov slovenskej
kultúry, ktorí sa síce za Slovákov nepovažujú, ale zaujímajú sa o Slovensko a
slovenskú kultúru.
Projekt ako taký zožal medzi deťmi
a mládežou veľký úspech, pretože do
všetkých pripravených a ponúknutých
aktivít sa všetci vďačne a s radosťou zapojili, či to už boli tvorivé dielne zamerané na výrobu rôznych dekoratívnych
predmetov, tradičné remeslá, šport, tanec, fotografovanie a pod. Okrem toho
bol v rámci projektu zorganizovaný
zájazd pre deti z Podvlka, ktoré počas

Kruh sa síce uzavrel, spomienky
naň zostanú v mnohých srdciach

Darčeky boli pre malých aj veľkých

Ľ. Molitoris ďakuje pracovníkom OKS z D. Kubína
za ovocnú spoluprácu

Na záver nechýbalo chutné pohostenie

z lístia, kvetov, háčkované obrúsky
a pod. Ich práce zdobili klubovňu
a pripomínali šikovné ruky starých
gazdiniek, ktoré akoby náhle opäť ožili. Deti a mládež sa nedali zahanbiť ani
v ďalšej súťaži v zbieraní starých fotograﬁí s názvom Ako žili moji predkovia a ako žijem ja, ktoré podobne, ako
ručné práce zdobili priestory klubovne
SSP v Jablonke. Tu však natraﬁli na
ťažkú konkurenciu zo strany starších
krajanov, pretože tí mali možnosť hlbšie načrieť do svojho rodinného archívu
a nájsť v ňom fotograﬁe častokrát pochádzajúce ešte z medzivojnového obdobia. Mladí krajania takúto možnosť
jednoducho nemali.
Našťastie, všetci súťažiaci boli rozdelení do
niekoľkých kategórií,
a tak vďaka bohatosti a rôznorodosti
zobrazených výjavov
zo života Oravcov
opätovne ožila dávna
história Oravy. Na
výstave starých arte-

faktov však okrem fotograﬁí nechýbali
ani knihy, kroje či pracovné náradie,
medzi ktorými sa našli naozaj vzácne
exempláre dokonca zo začiatku 19. storočia.
Cieľom projektu bola predovšetkým
revitalizácia krajanských aktivít na Orave zameraná na mladú generáciu. Myslím si, že mnohé deti počas stretnutí nahliadli do histórie Oravy, viaceré z nich
sa dozvedeli aj zo spomienok starých
rodičov o svojom, častokrát slovenskom pôvode, o ktorom by sa možno
inak ani nedozvedeli. Zároveň dúfam,
a spolu so mnou aj všetci krajania, že
podobných aktivít bude na Orave viac.
Vďaka ním pretrvá slovenský krajanský
duch nad vodami Čiernej Oravy ešte
dlhé desaťročia, čo bude mať zásadný
vplyv nielen na pohľad mladých do budúcnosti, ale predovšetkým do minulosti, kde zhliadnu svoje korene, svoj
pôvod a pochopia, že Orava ako taká
naozaj tvorí jeden krásny celok, ktorý
bol vládcami tohto sveta rozdelený na
dve časti.
Marián Smondek

e-mail: zivot@tsp.org.pl

neho navštívili Bojnický a Oravský zámok, a zároveň aj najväčšiu a najstaršiu
zoologickú záhradu na Slovensku, ktorá sa nachádza v Bojniciach. V rámci
projektu boli taktiež zorganizované
viaceré súťaže, ktorých výsledky boli na
tomto stretnutí vyhlásené. A práve počas posledného stretnutia boli všetkým
odovzdané vecné odmeny.
Najaktívnejšou školou nepochybne
bola Základná škola č. 2 v Podvlku,
avšak nedali sa zahanbiť ani deti z Veľkej Lipnice – Prívarovky, Harkabuza,
Chyžného či Jablonky, ktoré v rámci
tvorivých dielní vytvorili nespočetné
množstvo ozdôb s rôznymi motívmi

Odmeny získali aj krajania
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edni tvrdili, že sa jej zunovalo v
Kolcove, iní zas, že pošla za mužom, no - dosť na tom, že sa už
nevrátila a Štefan Koňarčík-Chrapek,
polihujúc na peci, tri dni ju márne
čakal.
- Nepríde, - vysvetľovala mu tetka
Bubliačka. - Nepríde už.
A na tretí deň kázali sa mu obliecť.
Štefan Koňarčík-Chrapek vstal,
pretrel si zakarpavené oči, obliekol
plátenné nohavice, čo sa mu zbiehali
pod kolenami. Tak vyšiel pod stenu
na úslnie, lebo prišlo veľa ľudí a farár
Potemka spieval akúsi neznámu, veľmi smutnú pieseň.
Štefan Koňarčík-Chrapek zíval,
jedol kabáč, potom išiel na cintorín a
plakal ako ostatní, lebo mu tetka kázala. Potom sa vrátil domov, sadol si
na lavicu pri okne a hľadel, ako vietor
vlečie po dvore zdrap z onuce.
Ľahol si, vstal znova a napokon sa
zahľadel do okna, lebo čosi cítil, a nevedel čo.
Zdrap z onuce sa dostal pod
prázdny válovček, pohodený uprostred dvora, zavadil oň a chvel sa tak
úzkostlivo, tak beznádejne, že sa Štefan Koňarčík-Chrapek rozplakal a plakal do rána.
Ráno vstal, obliekol sa a šiel k tetke
Bubliačke; najedol sa, podoprel hlavu
päsťami, sedel do poludnia a najedol
sa znova. Jedol a sedel s hlavou o päste podopretou po tri dni.
V prvý deň ho Bubliačka veľmi
šianala. Na druhý deň nepovedala nič,
len sa zamyslela nad jeho osudom. A
na tretí deň, keď Štefan neodchodil,
vyviedla ho pred dom na cestu, pohladila ho po líci a povedala mu:
- Choď ďalej, Štefanko, choď, môj,
pánboh ti pomôže.
Štefan Koňarčík-Chrapek sa pobral a šiel, ale keďže nevedel, kde
pánboh býva, zašiel len k ujčinej Konopnej. Sadol si na prah, lebo ujčiná
nebola doma, a čakal ju až do poludnia. Prišla, keď zvonili. Ale už ho neprivítala ako kedysi, keď ešte mať žila.
Pozrela naňho nedobre, zamračila sa
a potom sa opýtala:
- A ty čo?
Štefan pohodil plecom.
-Túlaš sa?
- Túlam, - odvetil.
- No, vieš, - zajachtala ujčiná, - ja
...A ty si už chlap namieste. Iní v tých
rokoch slúžia.

Ale potom sa jej predsa čosi lepšie
rozlialo v srdci. Miernejšie dotiahla:
- Choď len a poobzeraj sa. Ja by
som ťa i vzala, ale vieš, že sama nič
nemám. Choď v mene božom. Pánboh je dobrý. Pomôže ti.
Nič nepovedal Koňarčík-Chrapek.
Veď čo tu mohol povedať?
Pobral sa i zašiel k strýkovi Lasoňovi, ktorý mal šesť kráv a tridsať siah
gruntu. Sadol si v jeho dvore na kobylicu, vložil hlavu do dlaní a chrbtom obrátený k domu hľadel do súmraku, ktorý sa ako rieka rozlieval po
doline, dvíhal sa hore a miernil ostré
hrany striech. Cestami, belejúcimi sa

- Uhm. No... Isteže, isteže... Pánboh pomôže. Akoby nie?
Štefan Koňarčík-Chrapek sfukoval
piliny a strýko Lasoň prekladal retiazku z ruky do ruky. Potom, rozmýšľajúc nad čímsi, išiel pomaly s koňom
k domu, a keď bol pri maštali, odrazu
zavolal:
- A poďže k nám trochu, poď. Čo
sa budeš po svete túlať?
Štefan Koňarčík-Chrapek sa teda
dostal k strýkovi Lasoňovi, ktorý mal
ťažkú chôdzu a každú nedeľu ráno
jasným, pokojným hlasom (lebo on
len v nedeľu chodieval do dediny)
volal Petra Matonoha, bývajúceho

MILO URBAN

ŠTEFAN KOŇARČÍKCHRAPEK A PÁNBOH
v tme, išli kravy, podobné dreveným
hračkám z betlehema Petra Borového. Zvonce ticho, bez ozveny zneli,
len pri rieke ktosi ťahavým hlasom
spieval: Holúbky sivé rozleteli sa mi,
ój, vysoko, vysoko...
Sediac na kobylici, počúval Štefan
Chrapek tú pieseň s tvárou ponorenou v dlaniach. Kýval najprv nohami, potom sa obrátil bokom a začal
sfukovať z kobylice piliny. Bol by tak
sedel celú noc, ba azda i na druhý deň,
keby tade nebol išiel sám strýk Lasoň
s koňom a keby ho nebol oslovil:
- Ty si to, Štefan?
- Ja.
- Umrela ti mater, čo?
- Umrela.
Pri rieke ťahavo spieval ktosi:
„Oój, vysoko, vysoko...” Strýko Lasoň tri razy preložil retiazku z ruky do
ruky. Potom sa znova obrátil k Štefanovi a znova sa ho spytoval:
- A čo bude s tebou, Štefan, čo?
Štefan mykol plecom, potom
chytrejšie zakýval nohami a len potom odvetil:
- Pánboh pomôže.
- Ktože ti to povedal, kto?
- Tetka.
- A ktoráže, ktorá?
- Bubliačka.
- Bubliačka?

povyše cesty, do kostola. Peter Matonoh dobre nepočul, preto vychodil
len na tretie volanie; išiel mlčky vedľa
Lasoňa, bo ani on ani Lasoň neboli
priateľmi dlhých rečí.
- Bratovho chlapca sme vzali za
chovanca, - toľko povedal tej nedele
Lasoň, nakláňajúc sa k uchu Petra
Matonoha.
Nebyť Lasonky, v Kolcove Koňarčík-Chrapek veľa zje, podopiera hlavu
päsťami a tratí kravy. Hoci to Lasonka tri razy povedala pred kostolom a
potom kdekade roztriasala, nikomu
nezáležalo na tom. V dedine sa hovorilo, že Štefan Koňarčík-Chrapek
je chovancom, ktorý vo dne zadarmo
kravy pasie, svrčinu ťupe a v noci spáva v maštali.
- Somár by si bol, - tak mu vravela tetka Bubliačka, ujčiná Konopná,
iní z rodiny, ba i z dediny, - bol by
si somár zadarmo slúžiť. Hen Anton
Tulčík je o dva roky mladší, a vyslúži si dvadsať zlatých ročne. Pánboh
ti pomôže, ojoj, lepšie. Čo by si ty
komu, a najmä takým boháčom, ako
je Lasoň, hrdlačil.
Koňarčík-Chrapek nepovedal nič,
len ešte dlhšie podopieral hlavu päsťami, dlhšie myslel a menej zavracal
kravy. Kravy boli zlomyseľné; tratili
sa. Susedia častejšie chodili na vŕšok
a volali:

prehodí snop z cudzej role. No nielen
on... Všetci sú takí!
Čakal chvíľu, ale keď sa mu nik
neozýval, zvolal:
- Ćuješ?
A potom ešte dôraznejšie pokračoval:
- Hovädá, povedám, svine! Oni do
očí pekne, ale za chrbtom... Boh ich
skáral! Len pyskom melú...
Tu si Štefan Koňarčík popravil nohavice. Čakal, a keď odpoveď nepri
chodila, skríkol:
- Čuješ?
A keď mu ani na to nik neodvetil, strašne sa zamračil. Pristúpil ku
krížu. Meravo, zlostne sa zahľadel na
Ukrižovaného.
- Aj ty si taký ? - skríkol naň.
Ukrižovaný mlčal. Štefan Koňarčík stisol teda päsť a zahrozil:
- Počkaj!
Stiahol remeň o dve dierky, nabral
skália, zvrtol sa. Na kríži kleplo raz,
dva razy, päť ráz...
Bolo by klepalo ktovie dokedy, lež
vtom z neďalekej hôrky, kde sa cesta
strácala, vyšli ľudia. Prekvapení zastali a ... O chvíľu na chrbte Štefana
Koňarčíka zalupkali palice. Vtiahol
hlavu medzi plecia, ale tu sa nejako
potočil a veľkým oblúkom padol do
priekopy medzi haluzie z osekanej
vŕby.
- To ťa tak učili? - volal naň Borový z chodníka.
- Musí byť hlúpy, - pohodil starý
Macák, žehnajúc sa pred krížom.
- Čerta, - vravela za ním Konopná.
- Pľuha chlapčisko. To od samopaše
tak...
Kedysi napoludnie sa Štefan Koňarčík-Chrapek zviechal z priekopy,
umyl si spuchnuté oko i zakrvavenú
tvár. Ale zlomenú ruku, ako padol do
priekopy, mu nik nenapravil; zrástla
sa krivo a stala sa neupotrebiteľnou
na celý život.
Odvtedy ako žobrák chodieval
na púte. Sedával pri kostoloch, na
kalváriách i pri cestách, ako, kedy a
kde sa mu ušlo miesto. A tí, čo ho
poznali z Kolcova i z okolitých dedín spomínali, že kedysi hádzal do
Ukrižovaného skalami. Ukazovali ho
deťom ako odstrašujúci príklad a výstražné šepkali:
- Hľa, ako ho boh potrestal!...
(Výkriky bez ozveny,
Bratislava 1965)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Štefan Koňarčík-Chrapek prisvedčil hlavou, ale Lasonka potme nevidela. Myslela, že jej neverí. I doložila:
- Hej, veru je to pravda!
- A takto vyzerať... Ako vyzerá? dobiedzal Štefan. Lasonka sa opäť zamyslela a slová jej zas ako olovo ležali
na jazyku.
- Vieš, my ľudia... - vysvetľovala,
- ho nevidíme... Ale on je všade, aj...
konca dediny na kríži.
- Pôjdem teda, - odhodlal sa Štefan po chvíli.
Lasonka si uľahčené vydýchla, zišla zo šopy. Štefan Koňarčík-Chrapek
si ľahol a spal do rána. Ráno, keď slnko vychodilo, vstal, utrel si koncom
kabáta oči, vzal plachtu, zaviazal do
nej deravé krpce i nové pantalóny,
kúpené na Veľkú noc, previazal všetko a bosý, ešte za rosy, vyšiel za Kolcov hľadať boha.
Zašiel však len ku krížu.
- Tu bude, - blyslo mu hlavou.
I zhodil batoh, rozkročil sa pred
ním, dlho hľadel hore i dolu, zamyslel sa, potom zvolal:
- Ty, počuj...!
Chvíľu načúval, no neodpovedal
mu nik. Len škovránky sa dvíhali z
medzí jeden po druhom, veselo sa
trepali v žiare vychodiaceho slnka a
spievali tak prenikavo, tak jasne, že
všetko presiaklo ich spevom.
Štefan Koňarčík-Chrapek nerád
čakal. I oziabalo ho. Prestupoval z
nohy na nohu, ale potom zdvihol
hlavu a pokračoval:
- V dedine mi hovoria, že ty pomôžeš. Tak mi to povedala tetka
Bubliačka, ujčiná Konopná i ostatní.
Nebol by som prišiel, ale strýk ma
cedákom zbil a stryná povedala, že
keby si chcel, aj kolcovský potok by
sa vrátil hore. No, kolcovský potok
nemusíš vracať. Načo ...? Nech si
tečie, ako chce. Pomôž radšej mne,
lebo som hladný...
Čakal odpoveď, ale škovránky tak
prenikavo spievali, že iné nevnímal;
iba ten hlas, dlhý, čistý a chladný, lial
sa mu do uší ako tenký pramienok
vody.
- Čuješ? - opýtal sa.
A keď mu ani vtedy nik neodpovedal, spustil:
- Som Štefan Koňarčík. Ľudia ma
prezývajú Chrapkom a hovoria, že
som hlúpy. Ale aby si nemyslel, to je
nie pravda. Viem o všetkých vranách
v grape, viem, že strýko tento... Rád

Poviedka na voľnú chvíľu

- Preboha, robte s tým statkom
dačo!
Hoci ich volanie bolo prenikavé a
dostalo sa i za potok, Lasoň by ho nebol počul, keby mu Pavol Chrapek,
blízka rodina, nebol vyhodil na oči
Štefanovo nedbajstvo.
Lasoň sa zasmial, ale keď prišiel
domov a zavesil kosu na jabloň, išiel
spočítať kravy. A toho večera dlho
hľadel do ohňa. Hľadel doň po dva
večery a za ten čas sa zdalo, že mŕtvy leží v dome. Všetci chodili ticho
a všetci čuli veterník klepať na streche. Bohvie, ako dlho by bol Lasoň
hľadieval večerami do ohňa, a bohvie,
ako dlho by boli počúvali klepanie
veterníka, keby sa kravy znova neboli
stratili, keby Buronka Lasoňovi nebola vynadala do býkov a keby Lasoň
nebol Štefana spral mokrým cedákom
po ušiach.
Ale Lasoň, podpichnutý aj ženou,
ho napokon zbil.
S tvárou mokrou od cedáka vyšiel
Štefan Koňarčík na šopu, strčil kolená pod bradu a dlho plakal. Bol by
plakal ešte dlhšie, ale vyšla k nemu
Lasonka. Lasonka vedela, že Lasoň
Štefana bude len biť a Štefan zatiaľ
bude jesť, kravy tratiť a hlavu päsťami podopierať. I Bubliačka ju dopaľovala, lebo podľa nej ona - Lasonka
- bola najhoršou ženou na svete. Vedela, že tak by to nemalo konca. Preto vyšla za Štefanom na šopu, sadla
si k nemu a pohladiac ho po hlave,
povedala mu:
- Čo by si sa ty dal biť ? Choď si ty
inde. Pánboh ti aj lepšie pomôže.
Štefan Koňarčík-Chrapek sa zamyslel. A rozjasnilo sa mu v hlave.
Áno, pánboh mu iste pomôže, veď
mu to už dávno a každý hovorí. Dohrýzol slamku, potom sa veselšie zadíval na deravú strechu, cez ktorú
presvitala belasá obloha a drobné,
jagavé hviezdy. Chvíľu na ne hľadel,
potom sa začudovane spýtal:
- Pánboh?
- Pánboh.
- A aký je ten pánboh?
Lasonka hľadala slová, ale tie, čo
našla, boli dlhé a nevysloviteľné. Ležali ako olovo na jazyku. Preto ich
musela zjednodušiť.
- On je... vieš... - vravela, - ešte lepší ako farár Potemka, je... ešte mocnejší ako strýk, lebo strýko nezdvihne
voz sena, a on, keby chcel, kolcovský
potok by vrátil hore vrchom...
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Veľkňaz
slovenskej emigrácie
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V novembri tohto roku si slovenská pospolitosť doma aj v zahraničí
pripomína dve výročia spojené s menom biskupa Andreja Grutku – sto
rokov od jeho narodenia a pätnásť
rokov od jeho smrti. Tento „veľkňaz
slovenskej emigrácie“ – ako ho nazval profesor František Vnuk – sa
narodil 17. novembra 1908 v meste
Joliet (štát Illinois, USA) v rodine
Žoﬁe a Šimona Grutkovcov. Jeho rodičia pochádzali zo severoslovenského pohraničného mestečka Spišská
Stará Ves.
Andrej Grutka získal základné
vzdelanie v základnej škole sv. Cyrila
a Metoda v rodisku. Po absolvovaní
benediktínskeho kolégia sv. Prokopa
v Lisle (Illinois) pokračoval v teologickom štúdiu na North American
College v Ríme. Za kňaza bol vysvätený 5. decembra 1933 a svoju
prvú svätú omšu slúžil v bazilike sv.
Klementa pri hrobe sv. Cyrila. Prvé
týždne po kňazskej vysviacke prežil
na Zamagurí, v rodnom kraji svojich
rodičov.
Po návrate do USA pôsobil Andrej
Grutka ako kaplán v Elkharte (Indiana), v rokoch 1942-1944 bol farárom
slovenskej obce Najsvätejšieho Srdca
v East Chicago (Indiana) a od roku
1944 do svojho vymenovania za biskupa spravoval slovenskú obec Najsv.
Trojice v Gary (Indiana).
V máji 1956 bol vymenovaný za
pápežského preláta a o nejaký čas
neskôr za člena Pápežskej mariánskej akadémie. Vo februári 1957 bol
vysvätený za biskupa a stal sa prvým
duchovným pastierom novozriadenej diecézy v Gary. Pred účastníkmi
svojej biskupskej konsekrácie vyhlásil: ,,Na svojich slovenských rodičov
a na slovenský národ nikdy nezabudnem!“ Vrúcne slovenské cítenie a hlboký záujem o povznesenie slovenskej pospolitosti na poli duchovnom,
národnom i kultúrnom potvrdzoval
celým svojím životom.
Biskup Grutka si svojou prácou
získal rešpekt nielen u veriacich svojej diecézy, v americkom biskupskom
zbore a vo Vatikáne, ale aj ako vý-

znamný predstaviteľ slovensko-amerického hnutia a všeobecne uznávaná
osobnosť zahraničných Slovákov. Andrej Grutka mal najväčšiu zásluhu na
založení Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme – svojím oduševnením priam zelektrizoval celú
,,slovenskú“ Ameriku na podporu
tejto myšlienky. Dokázal presvedčiť
slovenské fraternalistické organizácie
v Amerike o jeho potrebe a viedol aj
zbierku na výstavbu ústavu, ktorý
bol v časoch komunistického útlaku obrovskou oporou slovenských
veriacich a v súčasnosti významnou
mierou prispieva k upevňovaniu pozitívnych vzťahov medzi Slovenskou
republikou a Vatikánom. O veľkom
význame tejto inštitúcie svedčí fakt,
že jej v júli 1998 – pri príležitosti 35.
výročia vzniku – Svätý Otec Ján Pavol II. udelil titul Pápežský ústav.
Biskup Grutka bol spoluzakladateľom a do konca života pevným
pilierom Svetového kongresu Slovákov. V roku 1973 bol vymenovaný za
čestného doživotného predsedu tejto
organizácie, združujúcej Slovákov žijúcich na celom svete. S jeho menom
ostanú navždy spojené oslavy cyrilometodského jubilea v roku 1963
(1100. výročie príchodu na Veľkú
Moravu) a mnohé ďalšie významné
podujatia Slovákov v zahraničí. Jeho
duchovné príhovory sa pravidelne
objavovali na stránkach krajanských
časopisov: Jednota, Slovák v Amerike, Katolícky Sokol, Ave Maria, Hlasy z Ríma atď.
V decembri 1990 udelili v New
Yorku biskupovi Grutkovi za jeho celoživotnú činnosť vyznamenanie The
Ellis Island Medals of Honor. Organizácia National Ethnic Coalitions,
združujúca 66 najväčších etnických
skupín v Spojených štátoch, udeľuje
toto prestížne ocenenie každé štyri
roky najvýznamnejším osobnostiam
politického, kultúrneho a náboženského života v USA.
Biskup Andrej Grutka zomrel
11. novembra 1993 v americkom
mestečku Gary.
Milan Novotný

14.

decembra 2008 sa konala v budove Základnej školy vo Vyšných
Lapšoch propagácia knihy „Nasa
dziedzina“ (Naša obec). Finančné
prostriedky na tento projekt získala
škola z Ministerstva kultúry a národného dedičstva PR
z programu Kultúrne vzdelávanie
a šírenie kultúry Ochrana dedičstva
ľudovej kultúry. Vyšnolapšanská škola
realizovala úlohu
s názvom Chráňme
vyšnolapšanské nárečie od zabudnutia. Na tvorbe tejto
knihy sa podieľali
učiteľa a žiaci základnej školy. - Myšlienka o vzniku takejto knihy sa zrodila už pred niekoľkými rokmi - po-

N

a začiatku januára t.r. sa stretli
pracovníci ÚV SSP, tlačiarne
a redakcie Život, aby zhodnotili uplynulý rok a zároveň si popriali
všetko dobré do nového roka. Generálny tajomník vo svojom príhovore
povedal, že uplynulý rok bol náročný,
keďže okrem bežnej činnosti a práce
v tlačiarni, prebiehala výstavba Centra
slovenskej kultúry v Novej Belej, práce
na Dome slovenskej kultúry v Kacvíne,
v klubovni vo Vyšných Lapšoch sa podarilo urobiť nejaké opravy a aj v budove Spolku v Krakove sa uskutočnila
generálna oprava priestorov redakcie
Život. V klubovni v Jablonke sa konali

PROPAGÁCIA KNIHY

„NASA DZIEDZINA”
dotýka riaditeľka ZŠ Beata Kurucová,
- keď sme my, učitelia, zistili, že žiaci
nevedia pomenovať miestne názvy
chotára a čoraz zriedkavejšie používajú nárečové slová a niektorým ani
nerozumejú.
Na prezentácii sa zišli učitelia,
žiaci a obyvatelia obce, ktorí okrem
nákupu knihy a DVD s nahrávkou páračiek si mohli prezrieť maketu obce
s uvedenými miestnymi názvami chotára. Na jej tvorbe sa podieľal učiteľ-

ský zbor. Bol pripravený aj regionálny kútik s náradím, ktoré využívali
voľakedy naše prababičky a babičky
a dnes sú už v našich domácnostiach
len zriedkavosťou. Tieto pomôcky
budú nápomocné na hodinách regionálnej výchovy a možno poslúžia aj
turistom.
Kniha obsahuje legendy, ktoré
zozbierali žiaci od starších obyvateľov obce. Sú v nej obsiahnuté aj scenáre vyšnolapšanských zvykov. Je to

uvedené v nárečí a aj preložené do
poľštiny. Najdôležitejšou súčasťou
knihy je slovník lapšanského nárečia s názvoslovím: rodinných vzťahov, oblečenia, domáceho náradia,
regionálnych jedál, rastlín, obilnín,
roľníckeho náradia a ďalšie. Publikáciu dopĺňajú početné fotograﬁe.
Je to vcelku zaujímavá kniha o obci
Vyšné Lapše a bude zdrojom informácií pre budúce pokolenia.
Dorota Mošová

Veselo zahrala
Mládežnícka dychovka z Kacvína zahrala na
prvý vianočný sviatok pri kostole ku veľkej radosti obyvateľov obce a koncom roka už tradične
pozdravila viacerých krajanov. (ľm)

NOVOROČNÉ STRETNUTIE
e-mail: zivot@tsp.org.pl

viaceré výstavy, čo napomáha šíreniu
umenia. Okrem toho to bol rok, ktorý
sa niesol na Spiši a Orave v duchu osláv
polstoročnice Života.
Nakoniec sa podarilo aj v tlačiarni
urobiť nejaké menšie investície, aby sa
zlepšila kvalita tlače. Naša tlačiareň má
dobrú povesť v krakovskom prostredí,
ale aj u náročných zákazníkoch, ktorým sa snažíme vyhovieť. Vlani tlačiareň oslávila 15. výročie existencie.
Na nový rok sú nové plány, o. i. aspoň čiastočné sprevádzkovanie klubovne
v Novej Belej a otvorenie Domu v Kacvíne, prajme si, aby sa nám darilo s ich
realizáciou ešte lepšie ako doteraz. (aj)
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Po stopách minulosti
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erlínsky nuncius akiste na základe Forniho správy zaslal 4.
decembra podrobnú správu
o stave vecí a pripojil k nej aj podrobnú mapu uvedených území, uverejnenú v istých pražských novinách. Táto
správa objasnila, že Vojtaššák žiada
jurisdikciu jedine nad tým územím,
ktoré svojho času patrilo k jeho diecéze.1 Kardinál Maglione záležitosť opäť
prejednal osobne s pápežom a ten
potvrdil svoje predošlé rozhodnutia
v uvedenej záležitosti. Súčasne poveril berlínskeho nuncia, aby
v uvedených záležitostiach
vyhotovil úradné dekréty.2
Medzitým si Vojtaššák už
13. októbra 1939 vyžiadal
z Krakovského arcibiskupstva príslušné písomnosti
o týchto farách.3
Na vrátených farách
ostali poľskí kňazi. Z pôvodne slovenských tam
ostal už len František Móš,
Anton Sýkora a Jozef Gonsorčík, na Orave Karol Machay a Martin Jablonský.4
Napriek tomu, že Vojtaššákovi bola zverená cirkevná
správa tohto územia, kňazi ostali naďalej podriadení
Krakovskej arcidiecéze. Keďže v novom
štáte bolo treba sa vrátiť k slovenčine
v kázňach i vo vyučovaní náboženstva,
Vojtaššák ich vyzval, aby sa vyjadrili, či
sú ochotní splniť podmienky, ktoré im
dal pre ich ďalšie pôsobenie na týchto
farách:
1. Či sú ochotní postupne sa naučiť slovensky, aby mohli po slovensky
kázať a učiť;
2. či sú ochotní zložiť sľub vernosti štátu, aby mohli právoplatne sobášiť slovenských občanov;
3. či sú ochotní súhlasiť so svojim prípadným neskorším preložením
na iné fary v biskupstve, čiže či sa chcú
inkardinovať do Spišskej diecézy.
Na všetky tie otázky odpovedali
záporne.5 Do záležitosti sa zamiešali aj štátne úrady, najmä Ministerstvo

vnútra, ktorému podliehali cirkevné
sobáše platné aj pred štátom, okresné
úrady v Trstenej a v Spišskej Starej Vsi
ako aj ÚŠB, ktorá monitorovala ich
agitáciu proti Slovenskému štátu. Sám
Alexander Mach napísal v tejto záležitosti list, v ktorom Vojtaššáka žiadal
túto situáciu vyriešiť.6 Vojtaššák na
nátlak vlády situáciu vyriešil tak, že
k 30. aprílu 1940 poľským kňazom
odobral jurisdikciu a požiadal ich, aby
svoje miesta uvoľnili. Vykázal im pobyt
v slovenských kláštoroch. Tu narazil na

aj kongruu. Je prirodzené, že od ľudí
platených štátom a vykonávajúcich
úkony v jeho mene (sobáše, vyučovanie
v školách) sa všade na svete vyžaduje,
aby boli jeho štátnymi občanmi. Keďže viacerí poľskí kňazi svoje farnosti na
biskupovu výzvu neopustili, ani nepožiadali o slovenské štátne občianstvo,
upozornilo na to v máji 1941 biskupa
Ministerstvo školstva s tým, že uvedení
kňazi nemajú nárok na zápočet rokov
pre kongruu.8 Ako odpoveď na to požiadal biskup Vojtaššák Ministerstvo

Jurisdikčné vzťahy medzi Spišským biskupstvom
a Krakovským arcibiskupstvom
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Na územiach odstúpených
v rokoch 1920
a 1938 Poľsku (2)
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Ivan Chalupecký
odpor niektorých, pretože vznikla otázka, či môže odňať jurisdikciu kňazom
inej diecézy, aj keď bol len dočasným
správcom tohto územia. Na odpor sa
mu postavili najmä dvaja bývalí spišskí, medzitým popoľštení kňazi, Karol Machay a Martin Jablonský, ktorí
odmietli dať sa preložiť. V záležitosti
intervenoval krakovský arcibiskup Sapieha u chargé d´aﬀaires Burziu, ktorý o záležitosti hovoril s Vojtaššákom.
Ten však jeho intervenciu odmietol
so slovami: Moja humánnosť (voči tým
kňazom) je až takmer hriešna. Burzio
to považoval za znak Vojtaššákovho národného šovinizmu.7 O tom, že sa mýlil, a že Vojtaššák urobil pre uvedených
poľských kňazov všetko, čo bolo v jeho
silách, svedčia dokumenty z biskupského archívu. Kňazi ako učitelia náboženstva boli platení z prostriedkov Ministerstva školstva. To im poukazovalo

2

školstva 23. mája 1941, aby im napriek
tomu poukazovalo plnú kongruu. Na
druhej strane sa obrátil na príslušných
farárov – šlo konkrétne o Martina Jablonského, Jozefa Baroňa a Jána Masliaka, aby mu zaslali doklady potrebné
na vybavenie plného platu.9 Niektorí
z nich jeho výzvu neuposlúchli a radšej obvinili biskupa u Svätej Stolice z
toho, že ich z fár vyháňa.10 Obvinil ho
aj farár z Nižnej Lipnice Karol Machay,
ktorý napriek tomu ostal na svojej fare
pôsobiť.11 O Vojtaššákovej dobrej vôli
svedčí aj prípad poľského kňaza Branislava Stuglíka, ktorý požiadal o slovenské štátne občianstvo aj o inkardináciu do Spišskej diecézy.12 Biskup mu
už predtým ochotne udelil jurisdikciu
spovedať v Dolnej Lipnici.13 Problém
platnosti sobáša, ktorý vysluhoval poľ8
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10
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a vyhostený na Slovensko. V decembri
sa situácia na slovenskom území podstatne zhoršila. Doteraz tlmili vášne
oboch strán slovenskí kňazi. Teraz vypukli naplno. Začali sa násilnosti voči
Slovákom. Streľbou sa napr. zakročilo
v Jurgove na polnočnej omši 1945 len
preto, že sa spievali slovenské koledy.26
Slovenské obyvateľstvo bolo vystavené
krutému teroru najmä poľských milícií
a iných bánd, čo si vyžiadalo aj obete na životoch.27 Nie je div, že z tohto
územia zutekalo do Československa do
6000 obyvateľov, teda asi 20 %.
Ešte 29. decembra 1945 urobil Vojtaššák posledný pokus zachrániť tieto
kraje pre Slovensko. V svojej naivnej
viere v prevahu kresťanského zmýšľania svojich kolegov, napísal list poľskému prímasovi kard. Hlondovi a dal
ho na vedomie aj krakovskému arcibiskupovi kard. Sapiehovi, v ktorom ich
prosil, aby sa u poľskej vlády zasadili
o vrátenie tých 18 farností Slovensku.
Poukázal na to, že Od toho času – pod
stálym tlakom poľskej polície – čo aj slovenskí dušpastieri museli opustiť svoje
farnosti, položenie veriacich je na zaplakanie. Intervenciu u poľskej vlády žiada preto, aby nedovolila ďalej sa rozrásť
nepriateľským vzťahom medzi Poľskom
a Slovenskom – medzi väčším a mocnejším bratom Poliakom a medzi menším,
skromným a chudobným Slovákom pre
takúto maličkosť, ako je v pomere k veľkému Poľsku kúštik hornej Oravy a Spiša
– dvoch dekanátov, spolu len 18 farností, naproti tomu toľké tisíce nešťastných
a nespokojných obyvateľov.28 Zdá sa, že
odpoveď na intervenciu neprišla. Vzťahy sa vyvíjali ďalej a žiaľ, dodnes ostalo
v tejto otázke isté napätie medzi tamojšími Slovákmi a Poliakmi, a to aj v oblasti jazyka náboženských obradov.29
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v tej dobe boli všetky farnosti obsadené poľským vojskom, ktoré sa však
voči kňazom chovalo slušne. Horšie to
bolo s milíciami, ktoré na kňazov často
útočili. V tej dobe však boli z územia
vyhnaní slovenskí učitelia a nahradení
poľskými. Začali sa aj vyhrážky voči
kňazom, že ich tiež vyženú. Ale Postoj
obyvateľstva voči Poliakom je až krajne
odmietavý a jednotný. Na dekanských
poradách sa dohodli, že v miestach,
v ktorých sú Poliaci v prevahe, kňazi
môžu slúžiť aj poľské omše. Postoj spišských kňazov bol jednotný až na kňaza Ovšonku, ktorý hral na dve strany,
a na františkána P. Mauriciusa Przybylewského, ktorý sa vrátil z kláštora
v Prešove na svoju farnosť v Durštíne
a vyštval z nej svojho slovenského spolubrata P. Mariána Pešku.19 Postupne sa
aj poľská cirkevná správa začala ujímať
moci. Vojtaššák sa snažil jej vychádzať
v ústrety. Napr. 3. novembra dal bohoslovcovi Augustínovi Dewerovi dimisionálky na pokračovanie štúdia v Krakove.20 Situácia sa vyhrotila v novembri
1945. Z poverenia Svätej Stolice vydal
10. novembra 1945 poľský prímas
Kardinál A. Hlond dekrét, ktorým 18
farností Spiša a Oravy opäť inkardinoval do Krakovskej arcidiecézy a vyzval
slovenských kňazov, aby sa vrátili na
Slovensko.21 Nepomohla ani Vojtaššákova žiadosť z 30. novembra 1945
o predĺženie fakúlt spred 5 rokov.22
Tak prebiehalo v novembri a decembri
1945 prekladanie slovenských kňazov
na Slovensko.23 Ako posledný opustil
svoju farnosť v Kacvíne Msgr. Lihosith
12. decembra.24 Treba ešte poznamenať, že 16. novembra bol poľskými orgánmi uväznený slovenský kňaz František Móš a majetok mu bol zhabaný.
Príčinou bol aiste jeho denník z rokov
1918 – 1939, ktorý na Slovensku uverejnil v roku 1944. Väznený bol spočiatku v Novom Targu, potom v Krakove. Na ľudí, ktorí ho chceli brániť,
sa strieľalo. Nepomohli ani intervencie SNR či Ministerstva zahraničných
vecí.25 Prepustený bol len v roku 1946

Po stopách minulosti

ský kňaz P. Mauritius Przibylowski v
Durštíne, predložil Notársky úrad vo
Vyšných Lapšiach 19. februára 1941.14
Postupne sa fary na vrátenom území
obsadili slovenskými kňazmi. Niektorí
z poľských kňazov sa vrátili do Generálneho gubernátu, niektorí sa utiahli
do slovenských kláštorov. Vojtaššákovi však tento konﬂikt ukázal, aké obmedzené a nedomyslené sú jeho právomoci. Preto požiadal 3. septembra
1941 Kanceláriu prezidenta republiky,
aby sa vláda čím skôr zasadila za to, aby
sa celé vrátené územie opäť začlenilo
do Spišskej diecézy. Vláda to vykonala
cez slovenského veľvyslanca pri Svätej
Stolici. O záležitosti hovoril Karol Sidor s štátnym podsekretárom Tardinim
v polovici októbra 1941. Svätá Stolica
však žiadosť odmietla s tým, že počas
vojny nemôže takéto záležitosti deﬁnitívne riešiť. Pritom sa poukázalo aj na
podozrenie Vojtaššáka z nacionalizmu
v súvislosti s jeho sporom s oboma uvedenými kňazmi.15
Čo sa týka obyvateľstva uvedených
obcí, možno povedať, že ich príslušnosť
k Slovenskej republike im umožnila
nepomerne bezpečnejšie a lepšie prežiť
vojnu, ako ostatným Poliakom, ktorí
boli v rámci tzv. Generálneho gubernátu priamo vystavení bezprostrednej
moci Gestapa a nemeckých orgánov.16
V januári 1945 obsadila východné Slovensko i južné Poľsko Sovietska
armáda. Spišské i oravské obce zatiaľ
ostávali na Slovensku, ale ukazovalo
sa, že bude nutný návrat k stavu z roku 1925. Zo strany Slovákov z tohto
územia, ale aj ostatného obyvateľstva
Slovenska, sa podnikali mnohé kroky, aby sa nemuseli vrátiť pod poľskú
zvrchovanosť.17 Československá vláda
však ešte na zasadnutí v Košiciach 5.
mája 1945 sa rozhodla ich vrátiť Poľsku. Toto rozhodnutie bolo potvrdené
20. mája 1945 tzv. Pražskými protokolmi. Na ich základe bola administratíva územia 17. júla 1945 odovzdaná
poľskej správe.18 Podľa správy dekana
Jozefa Vojtasa zo 17. augusta 1945,
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KREMPACHY 2008
V októbri t. r. v Krempachoch sa uskutočnila veľmi pekná akcia odovzdávania krvi tým, ktorí to potrebujú. Jej iniciátorom bol farár Jan Wróbel. Pri tejto príležitosti v krempašskej zbrojnici odovzdalo bezcenný dar nezištne 17 ľudí,
za čo im patrí veľká vďaka.

17. 11. t. r. sa
na Základnej škole v Krempachoch
uskutočnilo slávnostné pasovanie
na žiaka za prítomnosti rodičov,
učiteľov, ako aj
ostatných žiakov.
Skôr než boli prváci pasovaní, museli najskôr prejsť skúškou ohňa, to znamená vypiť citrónovú šťavu. Zo splnenia tejto podmienky, samozrejme, vyviazli
výborne. Až vtedy prváčikovia potvrdili svoj sľub slovíčkom
Áno a boli krásnym perom pasovaní za vzorných žiakov riaditeľkou školy. Neskôr nasledoval kultúrny program, ktorý
bol špeciálne pripravený na túto príležitosť.

* * *

12. novembra 2008 naše volejbalové družstvo Spiš
Krempachy zápasilo v športovej hale Gorce v Novom Targu
s družstvom Učiteľov z Nového Targu v rámci jesenných zá-

Hody na sv. Martina v Krempachoch
sú veľmi populárne
aj medzi obyvateľmi susedných obci.
Tento raz slávnostnú
slovenskú hodovú sv.
omšu odbavil vdp.
Viktor Pardel, rodák
z Liesku zo Slovenska, ktorý je známy
čitateľom
Života
z príspevkov do Horčičného zrnka. (fp)

pasov Amatérskej podhalskej ligy. Naši podliahli skúseným
učiteľom 2:1.

28.12.2008 – Príbeh o narodení Ježiška v spišskom nárečí predviedla detská skupina Mravec pracujúca pri Kultúrnom dome v Krempachoch, ako aj deti a mládež zo skupiny
moderného tanca Hertz a Karmelki. Okrem pripraveného
divadelného predstavenia, deti pripravili vianočno-novoročné pásmo a na záver zavinšovali všetkým obyvateľom obce.
Spoločne si aj zaspievali viaceré koledy a podelili sa oblátkou. V blízkosti javiska boli umiestnené betlehemy, ktoré
školská mládež vyrobila rôznymi technikami. (fp)

* * *

* * *

* * *

ŽIVOT JANUÁR 2009

Na sv. Huberta – patróna poľovníkov bola v našom kostole odbavená ďakovná sv. omša za poľovníkov zo skupiny
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ROSOMAK a neskôr sa uskutočnilo symbolické poľovanie.

* * *

k čomu im srdečne gratulujeme. Rodinám obidvoch chlapčekov prajeme
potechu z novorodeniatok.(aj)

Sviatky sú príležitosťou na spoločné
stretnutia a priateľské posedenia. Pri
takejto príležitosti dobrá nálada nechýbala ani medzi deťmi, ktoré sa zišli
v dome Pacigovcov v Krempachoch
(na fotke). (aj)

Peknou tradíciou v Novej Belej je
koledovanie. Koledníci chodia po de-
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KRÁTKO
ZO SPIŠA

* * *

od križovatky s Białkou Tatrzańskou
a Tribšom až po križovatku pri kostole
v obci, teda na ul. Oblazovej. Celkovo
je to 3 km vynovenej cesty, čomu sa
obyvatelia obce a blízkeho okolia veľmi
potešili. Slávnosti sa zúčastnili zástupcovia okresnej gminnej správy, richtár
N. Belej Jozef Majerčák a richtárska
rada a obyvatelia obce. (dm)

* * *

* * *
Blahoželáme šťastným rodičom Monike a Františkovi Gnidovcom z Novej Belej, ktorým sa narodil syn Andrej
Adam (na fotke). Veselosť a šťastie
priniesol do rodiny Moniky a Marka
Bryjovcov v Novej Belej syn Gašparko,

dine, po Štedrej večeri a na Vianoce
nesúc radostnú novinu narodenia Ježiška do našich domácností. (aj)

Pevné základy nového mostu na rieke Bialke medzi Novou Belou a Krempachmi sú už viditeľné holým okom.
Na nich začne postupne vznikať konštrukcia novej cesty. (fp)

* * *
3. januára 2009 sa uskutočnilo vo Vyšných Lapšoch
oblátkové stretnutie požiarnikov, na ktorom si mali možnosť nielen popriať čo najmenej zásahov proti živlom
v novom roku, ale aj zhodnotiť svoju prácu v uplynulom
roku. (dm)

* * *
25. novembra 2008 sa konala posviacka okresnej cesty
v Novej Belej, ktorá vedie

PODHALSKO - KRAJINA
REKREÁCIE
pristúpiť aj iní majitelia okolitých vlekov, ale nepodarilo sa im to. Podnikatelia
v Poľsku robia všetko pre to, aby zadržali
turistu vo svojich zimných strediskách,
keďže na Slovensku je vizitkou skoro
každej horskej obce moderný lyžiarsky
vlek spolu s turistickou základňou.
Konkurenciu Podhalsku robia vznikajúce vleky na Spiši. V prevádzke sú už
vleky v Čiernej Hore, Nedeci a Jurgove.
V budúcnosti by mal k ním pribudnúť
lyžiarsky vlek v Lapšanke. Turistické

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Konečne prišla zima, na ktorú netrpezlivo čakali najmä majitelia lyžiarskych
vlekov. Dúfajú, že šíriaca sa ekonomická
kríza sa ich nedotkne.
Snom všetkých podhalských podnikateľov je vlastniť zjazdovku s dĺžkou 50
km, ako to majú na Slovensku. Doposiaľ jednu vstupenku na viac lyžiarskych
vlekov môžeme kúpiť len v Bialke Tatrzańskej, kde sú viaceré vleky. Pričom na
Slovensku Skipas je už každodennosťou
turistu. Do toho združenia sa pokúšali

obce by chceli mať osoh z turistiky nielen v zime, ale aj v lete, preto podľa vzoru slovenských aqua parkov sa snažia vytvoriť také niečo aj u seba. Vzorom boli
Oravice, Aqua City a Tatralandia. Podnikaví podhalskí obyvatelia vybudovali
vodné parky v Zakopanom na Antałówce, Bańskej Niżnej a končí sa aj výstavba
v Bukowinie Tatrzańskiej. Už aj nápad
výstavby vodného parku v Pieninskom
regióne. Onedlho Podhalsko a Podtatransko, doposiaľ známe z pekných veľhôr Vysokých Tatier, oštiepkov a kožušín
bude predovšetkým známe zo širokej
športovej základne vrátane lyžiarskych
vlekov a vodnej rekreácie. (fp)
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 3. decembra 2008 zomrel
v Jurgove vo veku 75 rokov krajan

* * *
Dňa 26. decembra 2008 zomrela
v Podsrní vo veku 83 rokov krajanka

ANIELA STAŠÁKOVÁ

JÁN CHOVANEC

Zosnulý bol dlhoročným aktívnym
krajanom a čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý otec,
dedo a známy. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 5. decembra 2008 zomrel
v Jurgove vo veku 67 rokov krajan

RYSZARD MICHALAK

Zosnulá pochádzala zo slovenskej
rodiny, dlhé roky patrila medzi verné
čitateľky Života. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá manželka, mamička, babička a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Podsrní

* * *
Dňa 10. novembra 2008 zomrela
v Nedeci vo veku 87 rokov krajanka

AGNEŠA BRAVIAKOVÁ

Zosnulý bol čitateľom časopisu Život. Dlhé roky pracoval ako učiteľ na
základnej škole v Jurgove. Odišiel od
nás dobrý človek, starostlivý manžel
a švagor. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

* * *
Dňa 2. decembra 2008 zomrela
v Novej Belej vo veku 78 krajanka

KATARÍNA GRONKOVÁ

Zosnulá bola vernou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá matka, babička a
prababička. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 19. decembra 2008 zomrel vo
Vyšných Lapšoch vo veku 73 rokov
krajan

JOZEF BLAZOŠEK
Zosnulý plnil funkciu predsedu urbára vo Vyšných Lapšoch 25 rokov, bol
členom miestnej dychovky a čitateľom
časopisu Život. Odišiel od nás starostlivý manžel, dobrý otec a svokor, dedko
a brat. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch
a miestna dychovka

Zmena miesta
odbavovania
slovenskej sv. omše!!!
Sv. omša sa bude odbavovať každú
druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu
Božieho Milosrdenstva v slovenskej
kaplnke v Lagievnikoch v Krakove.
Január – 11.01.2009
Február – 8.02.2009
Marec – 8.03.2009
Apríl – nebude sv. omša, keďže sú
Veľkonočné sviatky
Máj – 10.05.2009
Jún – 14.06.2009
Júl – 12.07.2009
August – 9.08.2009
September – 13.09.2009
Október – 11.10.2009
November – 8.11.2009
December – 13.12.2009

* * *
Dňa 27. novembra 2008 zomrela
v Nedeci vo veku 75 rokov krajanka

MARGITA SVÄTÁ

Otváracie hodiny
našich klubovní:

ŽIVOT JANUÁR 2009

V Jablonke, ul. Krakowska 4:
Pondelok – piatok: 13.00-17.00
Streda: 10.00-13.00
Vedúca: Božena Bryjová

Zosnulá bola dlhoročnou členkou
Spolku a vernou čitateľkou časopisu
Život. Odišla od nás vzorná krajanka,
starostlivá manželka, matka, sestra,
svokra, babička a prababička. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej
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Zosnulá pochádzala zo slovenskej rodiny. Bola dlhoročnou aktívnou členkou
Miestnej skupiny a vernou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás vzorná
krajanka, starostlivá manželka, milovaná
matka, svokra, sestra, babička a dobrá susedka. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci

V Podvlku – Psiarni č. 157:
Utorok: 15.00-20.00
Streda: 15.00-20.00
Nedeľa: 15.00-20.00
Vedúca: Kristína Gribáčová
Vo Vyšných Lapšoch,
ul. św. Floriána 42:
Pondelok: 15.00-18.00
Utorok: 12.00-17.00
Streda: 15.00-18.00
Piatok: 14.00-22.00
Vedúca: Dorota Mošová

Studený biely január horúce leto nesie nám. V januári sneh a blato, vo
februári mnoho mrazov zato.
Na mnohých miestach našej republiky je zatiaľ zima skôr zrážkovo priemerná, takže už od stredných polôh
môže náš sad spokojne spať prikrytý nie
príliš vysokou vrstvou snehovej periny.
Môže sa nám zdať, že ešte nenastal čas
na záhradnícke práce, a tak len snivo
premýšľame za oknom, ako a čo urobíme, až tá zima trochu povolí. Opak
je však pravdou. Nemusíme okamžite
vtrhnúť do záhradky, keď napríklad
zúri víchrica a pre hustotu sneženia nie
je vidieť na krok. Ale nemusíme si však
nechať ujsť pekné slnečné dni, vezmime si predovšetkým štepárske náčinie a
vyrazme do terénu.

Rez štepov
Dni bez mrazov môžeme využiť na
rezanie štepov, predovšetkým sliviek a
marhúľ. Vyberáme ich z hrubých jednoročných výhonov zdravých a plodiacich stromov. Najkvalitnejšie bývajú na
južnej strane a v hornej časti koruny.
Tie označíme menovkami, založíme do
debničky s pieskom, ktorú uložíme v
chlade a vlhka, aby sme čo najviac oddialili ich pučenie. Optimálna teplota
na uloženie sa pohybuje medzi plus
2-5°C. Tú sa nám asi vždy nepodarí
dosiahnuť, ale snažme sa aspoň odporučeným hodnotám priblížiť.
Ak nemáme k dispozícii pivnicu či
inú chladnú miestnosť, môžeme ich
tiež uložiť do brázd na miesto chránené z juhu hrubším stromom alebo domom. Potom ich ale musíme minimálne do polovice zahrnúť zeminou. Dá
sa však využiť i spodná časť chladničky
nastavenej na miernejšie chladenie, ale

v tomto prípade ich budeme musieť
zabaliť do etylénovej fólie.

Prerezávanie drevín
Ak vystúpi teplota k 0°C, môžeme
začať s presvetľovacím rezom ovocných
stromov. Jeho výsledkom by mala byť
na všetky strany pravidelne rozvetvená
koruna, aby bol ku každému hlavnému konáru, ktorý je nosný bol rovnomerný prístup svetla. Rany po zásahu
ihneď ošetríme štepárskym voskom
alebo balzamom.
Aby sme sa k jednému stromu nevracali dvakrát, môžeme pri tejto príležitosti očistiť drôtenou kefou kmeň od
starej borky. Pretože v nej často prezimujú škodcovia alebo ich larvy, rozložíme
okolo kmeňa igelitovú plachtu a oškrabané zvyšky radšej spálime. Zároveň
skontrolujeme, či sa v kôre neobjavujú
rany spôsobené mrazom alebo drobnou
zverou a poškodené miesta opäť zatrieme štepárskym voskom. Kmene znovu
obalíme rohožou alebo natrieme vápenným mliekom, ktoré ich ochráni pred
veľkými tepelnými rozdielmi medzi slnečnými dňami a nocou.

Bobuľoviny
Už v tomto období môžeme začať
s presvetľovacím rezom hustých koruniek egrešu a skracovaním jeho konárikov. Postranné môžeme zostrihnúť viac,
približne na dva až tri puky, hlavné konáriky skracujeme iba na šesť až osem
pukov. Na starších rastlinách kríčkového egrešu – v priemere vo veku 8 až 12
rokov, odrežeme staré konáre až tesne

pri zemi a ponecháme na miesto nich
mladé hrubé výhonky.
Odrezané výhonky tiež spaľujeme,
pretože na nich často prežívajú zárodky múčnatky. Tá sa často objavuje na
drevinách rastúcich na vlhkých stanoviskách, kde chýba dostatok slnečného
svetla. V takomto prípade potom do
určitej miery pomáha preventívny postrek pred pučením. Optimálnym prípravkom je Kuprikol a Fundazol.

Poľnohospodárstvo

STAROSTLIVOSŤ
O ZÁHRADU

Ovocné steny
Plnia súčasne určitú estetickú funkciu našej úžitkovej záhradky, preto i
ony si zaslúžia našu pozornosť v období vegetačného pokoja. Pretože sa
väčšinou nachádzajú na južnej strane
budovy alebo v takej časti záhrady,
kde bývajú vystavené južnému slnku,
potrebujú ochranu najmä voči prudkým výkyvom teploty medzi dňom a
nocou. Začneme s ňou od kmienkov,
ktoré rovnomerne obložíme vetvami
čečiny, potom sa pozrieme i na korunky. Na ich tepelnú ochranu dobre poslúži vrecovina, tá však nepôsobí príliš
estetickým dojmom, čo môže niekedy
vadiť. Keby sme dreviny nezakryli, zvádzalo by prudké slniečko k predčasnému pučeniu a cez noc by sa na vetvách
tvoril ľad, čo by budúcej úrode rozhodne neprospelo.

Drobná zver
K najčastejším zimným návštevníkom záhradky patrí vtáctvo. I ono si
od nás zaslúžia niečo na prilepšenie.
Nemali by to byť zvyšky vianočného
pečiva alebo iných potravín, ktoré sme
nestačili spotrebovať. Kúpme im slnečnicové semienka, ktoré sú pre vtáctvo
chutné i zdravé. Kŕmidlo umiestnime
na viditeľnom mieste, aby sme sa z
malej hostiny mohli tešiť i my. Nesmie
však byť dostupné zo zeme ani zo stromov, aby nepriťahovalo mačky.
Miriam Chudá
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PAVOL ŠTEFÁNIK

NA MÓDNEJ
PREHLIADKE
Maťko poprosil dedka, aby sa vybrali na prechádzku do mesta. Lákali
ho rušné ulice s uháňajúcimi autami,
autobusmi i električkami. Najlepšie sa
vyznal v autách.
- Dedko, pozri sa, to je lada. Aha,
favorit, za ním žigulík! - a dedko len
krútil hlavou, čo všetko ten jeho vnúčik nevie, lebo - poviem vám - dedko sa
v autách málo vyznal.
Keď prišli na zastávku električiek,
Maťko dostal chuť niekam sa odviezť.
- A ktorouže sa odvezieme? - pýtal
sa dedko.
- Predsa tou, ktorá je najkrajšia, rozhodol Maťko.
Električky prichádzali, odchádzali,
zvonili. Všetky boli pomaľované ani
veľkonočné vajíčka. Prvá prišla žltočervená, druhá celá biela, tretia ﬁalová,
štvrtá hráškovo zelená s pestrofarebnými pruhmi...
Maťko také pomaľované ešte nevidel. Preto nečudo, že sa ich začal vypytovať.
- Vieš, Maťko, električky sú ako
dievčence parádnice. Každá chce byť
najkrajšia, aby ju svet obdivoval, - vraví dedko.
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Zamiloval som si dievča
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Zamiloval som si dievča s černýma očkama,
s červenýma líčkama, Slovenku.
Keď som začal ku nej chodiť
a ona ma počala, a ona začala bárs ľúbiť.
[:Ale jej mať je beštia, nechcela mi dcérku dať milovať,
že ona nedá svoju dcérku Jankovi, Janíčkovi,
slovenskému vojačkovi milovať.:]

- Dedko, pozri sa, aj semafor ich obdivuje. Na každú žmurkne najprv červeným očkom a potom zeleným! - volá Maťko.
- Tým červeným električky zastaví sa poobzerá si ich. No a keď sa na každú dosýta
vynadíva, žmurkne na ňu okom zeleným. To
znamená, že električka môže ísť ďalej, - vysvetľuje dedko poslanie semafora.
- Sme ako na módnej prehliadke električiek, - jasal Maťko.
- To teda sme! - súhlasil dedko. Ktorou
z nich sa odvezieme?
Maťko žmurkol na tú hráškovo zelenú
s pestrofarebnými pruhmi. Tá mu to vrátila - otvorila svoje dvere. Dedko s Maťkom
nastúpili. Električka radostne zacinkala a za
odmenu, že si ju vybrali ako najkrajšiu, vezie
ich na samý kraj mesta.

DANA HLAVATÁ

Rozprávka
z Austrálie
Stará mama mala narodeniny a ja som jej chcela
ísť blahoželať. Sama! Som predsa už veľká a cestu ku
starkej poznám. Hoci je to ďaleko, nebojím sa.
V jedno ráno, s plnou náručou kvetov, bežala som
popri rieke. Už som bola dosť ďaleko, aj nôžky ma
začali bolieť, keď som zbadala pri strome kenguru.
Chúďa, chvost mala zacviknutý do koreňov stromu
mangrovy, ktorý rastie u nás v Austrálii. Korene akoby oblápali nešťastné zviera dlhými rukami a už ho
nechceli pustiť. Pribehla som na pomoc, ale sily mi
nestačili. Sadla som si do trávy a rozplakala som sa.
A tu sa objavil medvedík koala. Spokojne dožul listy
aukalyptu a potom sme mohli kenguru vyslobodiť.
Nepodarilo sa. Začul nás vtákopysk. Ani som mu
nemusela nič vysvetľovať. Svojím mocným pyskom
nadvihol korene mangrovy a kenguru sme spoločnými silami vyslobodili. Vopchala ma do vaku, akoby si
môj braček zabalil desiatu do školskej tašky a veselo
odskákala neuveriteľnou rýchlosťou k domu mojej
starkej.
(Včielka, č. 17, 1990)
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JAR

LETO

JESEŇ

ZIMA

Jar má práce plné ruky,
odomyká stromom puky.
Našu jabloň za chvíľu
premenila na vílu.

Zelenkavé myšky
majú rady výšky.
Jabloň si z nich urobila
pre jablká skrýšky.

Jeseň lístie stelie
zime do postele.
V noci na nej spali mrazy,
belela sa od námrazy.

Tancovali v chumelici
sneholíci tanečníci.
Nemotora chuchvalec
stúpal vločke na palec.

Jozef Pavlovič

Novoročný
vinš
Vinšujem vám vinše všetky,
po celý rok bez tabletky,
pekné kvietky do izbietky,
ľubozvučné tóny z klietky.
Lyže – sane – lyže – sane,
nech sú od nich všetky stráne
preradostne popísané.

Ján Navrátil, Eugénia Lehotská
(Pramienok, Bratislava 1983)

ÚLOHA
Milé deti, ako iste viete, mesiac január je zimným mesiacom. Končiare vysokých
hôr, lúky aj polia sú pokryté bielou snehovou prikrývkou. Mnohé zvieratká spokojne
oddychujú, pretože sa uložili na zimný spánok. Zvieratká na našom obrázku však nespia, ale celé dni šantia v snehu. Aby bol obrázok ešte krajší, vymaľujte ho farebnými
pastelkami a pošlite nám ho do redakcie. Čaká na vás odmena.
Z prác, ktoré do redakcie prišli minulý mesiac sme odmenili: Viktoriu Radeckú
z Kacvína a Katarínu Braviakovú z Novej Belej. Blahoželáme!

Daniel Hevier

Šinú sa sánky z brehu.
Vôkol je biely svet.
Kocúrie labky v snehu
vykvitli ako kvet.
Mesiac má modré líca.
Voľakde prechladol.
Kuchárka metelica
na torty sype soľ.
(Čítanka pre 4. ročník ZŠ,
Bratislava 1997)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

RÝMY
ZIMY
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Film a šport

ZUZANA
TLUČKOVÁ
Je až neuveriteľné, že táto herečka sa do povedomia milovníkov slovenského ﬁlmu a divadla zapísala už
pred viac ako dvadsiatimi rokmi, ba
možno ešte oveľa skôr, keďže pôsobila aj ako detská herečka. Dodnes
vyzerá veľmi mlado a pôsobí dievčenským dojmom.
Narodila sa 9. februára 1962 v Košiciach, kde strávila celé svoje detstvo
a kde neskôr študovala na všeobecnom gymnáziu. Už v detstve sa preukázala veľkým nadaním, hereckým
ale aj hudobným talentom. Vo veku
desať rokov sa ukázala v pesničkovej relácii pre najmladších divákov
– Zlatá brána. Ako gymnazistka bola
členkou Malého divadelného štúdia
v Košiciach.
V čase, keď si podávala prihlášku na štúdium herectva, bola už
pevne rozhodnutá, že si splní svoj
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Jagent
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Hra JAGENT (Ja,
džentlmen), ktorej
tvorcom je Janko
Pavlis, sa prvýkrát
objavila na svete v
októbri 1993 a prvý
skutočný zápas odohrali o dva mesiace neskôr študenti z
Nového Sadu. O hre sa už síce vie aj
vo svete, ale zatiaľ chýba rozhodujúci
impulz pre jej rozšírenie. Je úprimným želaním autora, aby sa práve
Slovensko stalo jej popularizátorom
v čo najväčšej miere - „Slováci nech
ju ukazujú a nacvičujú v ďalších štátoch“. Dôvod je vcelku jednoduchý.
On sám je dolnozemským Slovákom,
súčasnosti žijúci v srbsko-maďarskom
prostredí
Hra síce niektorými prvkami
pripomína vybíjanú, no rozdiely

sen a stane sa herečkou. Prijímačky
zvládla úspešne, a tak v rokoch 1980
– 1985 študovala na Divadelnej fakul-

te na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave.
Možno konštatovať, že vlastne
hneď po ukončení herectva sa úspešne vydala na dráhu divadelnej ale aj
ﬁlmovej kariéry. Hneď po absolvovaní vysokoškolského štúdia, teda ešte
v roku 1985 začala pôsobiť na Novej
Scéne v Bratislave, kde pôsobila až

do roku 2000. Neskôr určitý čas pôsobila ako herečka vo voľnom povolaní. V súčasnosti je jej domovským
divadlom divadlo West. Popri divadelných rolách si zahrala vo viacerých
televíznzch inscenáciách a ﬁlmoch.
Mnohí si ju pamätajú najmä z rozprávok, v ktorých si najčastejšie zahrala,
ako inak, princeznú.
Medzi najznámejšie ﬁlmy, v ktorých si doteraz zahrala patria snímky:
Na konci diaľnice (v roku 1982), Keď
jubilant plače, Čierny slnovrat (v roku
1984), rozprávky Hlupákovo šťastie,
Kamenný chodníček (v roku 1985),
Najdúch (v roku 1992), Škriatok (v
roku 1995) a mnoho iných, pretože
zoznam ﬁlmov, v ktorých si zahrala je
naozaj ďalekosiahly.
Venovala sa však aj dramaturgii
a dabingu, čomu sa venuje aj dodnes.
Účinkovala aj v rozličných kabaretných predstaveniach a zábavných
reláciách. V súčasnosti ju na slovenských obrazovkách môžeme vidieť
v populárnom televíznom seriáli Susedia, kde účinkuje spolu s kolegyňou a dobrou priateľkou M. Sládečkovou a mnohými inými slovenskými
herečkami i hercami. (lo)

sú dosť zásadné. Slúži na podporu
motorických i mentálnych schopností, je to hra rýchla, až dravá, so
zmyslom pre kolektívne cítenie a so
zaujímavým výchovným poslaním. V
družstvách hrajú spoločne dievčatá
i chlapci a práve ich džentlmenstvo
je jedným zo základných princípov
pravidiel hry - hráč musí chrániť svoju partnerku pred zásahom súpera.
Hra vylučuje pasivitu hráčov. Napríklad vybitý hráč sa znova vracia
do hry a stáva sa opäť jej aktívnym
účastníkom, vyžaduje sa rýchle rozhodovanie a hoci v nej môžu hrať
všetky časti tela hráča, bod si možno zapísať iba po presnej trefe loptou „z ruky“. Možnosť jej rozšírenia
podporuje aj fakt, že nie je náročná
na hracie plochy, lebo sa hrá na takých, ktoré sú v každej telocvični či
otvorenom školskom ihrisku. Je to
plocha volejbalového, tenisového,
alebo aj hádzanárskeho ihriska, k
tomu volejbalová sieť a lopta. Sieť,
ktorá sa umiestni v strede a podob-

ne ako pri tenise rozdelí ihrisko na
dve časti. Obe sa doplnia kruhom o
priemere 2 m a nad sieťou vo výške 2,43 m sa umiestni tzv. výšková
bariéra. Cez ňu sa už lopta nesmie
prehadzovať. Najlepšie by teda vyhovovalo volejbalové ihrisko. Popisovať túto novú hru by zabralo hodne miesta. Pravidlá sú však vydané a
sú k dispozícii.
Úplne neznámy nie je JAGENT
ani v Maďarsku a Českej republike,
takže by bolo možné zorganizovať
aj turnaj medzinárodný a mohla by
sa tak začať plniť myšlienka autora,
aby to boli Slováci, ktorí novej loptovej hre otvoria dvere do sveta. Hoci
túto hru môžu hrať aj dospelí, hoci
ju možno hrať súťažne aj rekreačne,
ústretový prístup škôl bude pre jej
rozvoj veľmi dôležitý. Pre praktické
pochopenie hry, lebo má veľa zaujímavých herných a aj taktických prvkov, by bolo dobré kontaktovať sa so
Základnou školou na Limbovej ulici
v Trnave. (podľa E.K.)

Z. Tlučková (vľavo) s priateľkou

Zima
v starom sade
Blúdiš starými cestičkami v sade
stletými na bielo kobercom snežným.
Často sa prechádzaš práve tade
a chceš sa stretnúť s pohľadom nežným.
Pohľadom, ktorý hladká ťa na čelo,
stojíš tak pod starou jabloňou,
keď ešte v snežení hustom nedoznelo
rozlúčenie a dlaň stretne sa s dlaňou.

Zuzka varí

Stmieva sa, sen prichádza s vánkom,
obraz sa krčí v starom ráme
a mizne ticho hneď so zimným spánkom.
Noc zaspáva v svojom dávnom chráme.
Potom sa zobúdzaš, otriasaš sa zo snehu
a hneď nato zjasní sa aj starý sad.
Darmo však v ňom vyhľadávaš nehu
a odchádzaš zbitý, bez výsad.
S pocitom trpkým, neodvratným,
že starý sad spustne bez teba
v predstavách hmlistých. A ty
nevieš sa zmieriť, že odísť treba.
(1957)

tuk, soľ a zmixujeme. Do misky dáme
vajce a šľahačom rozšľaháme. Ďalej do
misky pridáme zmixovanú zmes, miešame a pridávame strúhanku - toľko,
aby sa dali tvarovať guľaté knedličky,
ktoré vložíme do vriacej vody. Zlejeme
a podávame do slepačej alebo hovädzej
polievky.

Držky na tirolský
spôsob
ČO NA OBED
Jaternicová polievka

Mäsové knedličky
do polievky
Hovädzie alebo kuracie mäso, cesnak,
cibuľu, korenie, strúhanku, vajce, soľ,
masť alebo olej.
Do kuchynského robota dáme nakrájané mäso, cesnak, cibuľu, korenie,

1 kg držiek, voda, soľ, 30 g oleja,
10 g strúhanky, 20 g kečupu, 15 g cesnaku, mleté čierne korenie, 40 g tvrdého
syra, zelená petržlenová vňať.
Dobre očistené držky v slanej vode
alebo v zeleninovom vývare uvaríme
do mäkka a vychladnuté nakrájame na
tenké rezančeky asi 5 cm dlhé. V kastróle rozpálime olej, do neho nasypeme
strúhanku a do zlatista ju upražíme,
pridáme kečup, rozotrený cesnak, soľ,
mleté čierne korenie, nakrájané držky,
podlejeme trochou vývaru z držiek,
dobre premiešame a asi 6 minút dusíme. Pred podávaním pridáme k držkám nastrúhaný tvrdý syr a jemne posekanú petržlenovú vňať. Podávame s
varenými zemiakmi alebo cestovinou.

ZÁKUSKY
Jablčník
200 g polohrubej múky, 200 g kryštálového cukru, 4 vajcia, 1 balíček prášku
do pečiva, 100 ml oleja, 100 ml vody.

Plnka: 1 kg jabĺk, 2 balíčky zlatého klasu, 4 lyžice kryštálového cukru,
300 ml vody.
Cesto: vajcia s cukrom vyšľaháme
dopenista. Pomaly primiešame olej,
vodu a potom múku s práškom do pečiva. Cesto rozotrieme na vymastený
a múkou posypaný plech a upečieme.
Plnka: jablká očistíme a postrúhame do
hlbšej nádoby. V 300 ml vody rozmiešame 2 zlaté klasy s cukrom a uvaríme
s jablkami na kašu. Ešte vlažnú plnku
rozotrieme na koláč a dáme do chladu
stuhnúť.

ŠALÁTY
Špenátový šalát
s mangom
250 g čerstvých špenátových listov, 1 veľké, zrelé mango, 2 pomaranče
Na dressing: 3 čajové lyžičky na jemno
nakrájanej cibule, 1/2 čajovej lyžičky soli
a čierneho korenia, 1 polievková lyžica
horčice, 2 polievkové lyžice octu, 1 čajová
lyžička citrónovej šťavy, 2 dcl olivového
oleja.
Mango a pomaranče ošúpať a
pokrájať na kocky. Špenátové listy
opláchnuť a odrezať stopky. Dressing
- zmiešať prísady a poriadne rozmiešať
a vyliať na šalát.
(podľa: www.recepty.sk)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

1-2 jaternice, 1 krvavnička, 40 g
masti, 40 g cibule, 1 1/4 l vody, mleté
čierne korenie, majorán, 1 strúčik cesnaku, soľ.
Jaterničky a krvavničku vytlačíme
z čreva a vidličkou roztlačíme. Na rozpustenej masti opražíme posekanú cibuľu, pridáme jaterničky a krvavničku,
trochu popražíme a zalejeme vodou.
Okoreníme mletým čiernym korením,
majoránom a cesnakom rozotreným so
soľou. Chvíľu povaríme a podávame s
chlebom.

Umenie a varenie

František Kolkovič
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PORADY
KOSMETOLOGA
Witam wszystkich Czytelników w
Nowym 2009 roku.
Mam nadzieję, że Sylwester był
udany i powitaliście Nowy Rok huczną
zabawą. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza i daje się we znaki. Jak zwykle
mam dla Was kilka przepisów, które
pozwolą ochronić się przed skutkami
siarczystych mrozów i karnawałowych
szaleństw.

Ciepłą pastę nakładamy na twarz
i przykrywamy ogrzanym wilgotnym
ręcznikiem. Po 20 minutach spłukujemy ciepłą, a następnie zimną
wodą.

A teraz proponuję kilka ciekawych sposobów jak radzić
sobie z nieświeżym oddechem
w trochę niekonwencjonalny
sposób:

Odświeżająca płukanka do
włosów - przyniesie ulgę włosom, * Garść rzeżuchy drobno pokroić,
które były narażone na atmosferę typowo klubową, czyli mnóstwo dymu
papierosowego i duchotę.
Składniki:
- szklanka soku pomidorowego
- 2 łyżeczki wody
Składniki dokładnie mieszamy.
Włosy myjemy szamponem następnie
spłukujemy letnią wodą. Polewamy
płukanką pomidorową i dobrze wmasowujemy ją w skórę głowy. Na koniec
starannie spłukujemy zimną wodą.
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Kompres ziemniaczany dla
zmęczonej twarzy
Kompres ma nie tylko działanie odżywcze, ale również wygładza i napina
skórę.
Składniki:
- duży ziemniak
- żółtko
- trochę gorącego mleka
Ziemniaki gotujemy w skórkach
aż będą miękkie. Następnie cienko je
obieramy i rozgniatamy, dodajemy
żółtko i tyle gorącego mleka, aby powstała pasta.
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wsypać do szklanki i zalać wodą.
Przygotowanym płynem płukać
usta.
* Powoli rozgryzać ziarnko kawy.
* Płukać gardło sokiem jabłkowym.
* Żuć nasiona kopru włoskiego.
* Zamiast gumy żuć liście świeżej
mięty (opcja na lato).
* Pół łyżeczki soli rozpuścić w szklance wody i płukać usta.

Zadbaj o swoje dłonie
Proponuję wygładzającą maseczkę
do rąk z płatków owsianych.
Składniki:
- jedna czwarta szklanki płatków
owsianych
- łyżeczka oliwy z oliwek
- pół szklanki wody
- łyżka soku z cytryny
Płatki wsypujemy do wody i odstawiamy na 10 minut aż napęcznieją. Dodajemy oliwę i sok z cytryny,
całość dokładnie mieszamy. Odstawiamy na około 20 minut. Gotową
pastę wcieramy w dłonie i zostawiamy na 10 minut, następnie spłukujemy letnią wodą.
Mam nadzieję, że skorzystacie z
niektórych przepisów. Życzę Wam
szalonego karnawału i szczęśliwego
Nowego Roku.
Dawid

Jozefa Pieronek
UNIWERSALNY
LEK XXI WIEKU
Światowa Organizacja Zdrowia
uznała ruch za najbardziej uniwersalny lek XXI wieku. Naukowcy i lekarze twierdzą zgodnie, że gdybyśmy żyli
naprawdę aktywnie, można by wyeliminować wiele chorób, zwłaszcza tych
uważanych za cywilizacyjne. Ruch jest
dobry na wszystko z bardzo wielu powodów, przedstawię je punkt po punkcie.

1. Chronisz się przed
nadwagą i otyłością
Już niezbyt szybki, godzinny marsz
pozwala spalić 350 kcal. Podczas wysiłku ﬁzycznego, kiedy np. ćwiczymy, biegamy, jeździmy na rowerze czy nawet
tylko wchodzimy po schodach, zwiększa się przemiana materii. Od czterech
do dwudziestu razy. Stan taki utrzymuje się jeszcze przez 48 godzin po zakończeniu ćwiczeń. Spalamy zatem więcej
kalorii, pozbywając się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Dlaczego to tak ważne?
Bo nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko chorób układu krążenia.

2. Obniżasz ryzyko
nadciśnienia
Ludzie aktywni ﬁzycznie mają niższe wartości ciśnienia tętniczego krwi.
Wiadomo też, że sport uprawiany od
dzieciństwa minimalizuje ryzyko powstania nadciśnienia w wieku dojrzałym. Ruch wzmacnia mięsień sercowy,
dzięki czemu znacznie wydajniej pompuje on krew. Poprawia elastyczność
naczyń krwionośnych, co sprawia, że
krew łatwiej się przez nie przemieszcza.
Zmniejsza także negatywne skutki stresu, który również może prowadzić do
nadciśnienia.

3. Przeciwdziałasz
miażdżycy

4. Poprawiasz odporność
organizmu
Podczas wysiłku ﬁzycznego wzrasta
we krwi liczba białych krwinek, których zadaniem jest m.in. obrona naszego organizmu przed atakami chorobotwórczych drobnoustrojów, przede
wszystkim wirusów oraz bakterii.

5. Zapobiegasz osteoporozie
Ruch pomaga w utrzymaniu równowagi między procesami niszczenia
i tworzenia komórek kostnych, jest
więc niezbędnym elementem zapobiegania tej chorobie. Siedzący tryb życia
sprzyja zmniejszaniu masy kostnej i to
niezależnie od wieku. Wysiłek ﬁzyczny
natomiast powoduje, że kości są gęściejsze i bardziej odporne na urazy.

6. Wzmacniasz kręgosłup
i stawy
Jeśli prowadzisz niezbyt aktywny
tryb życia, kręgi i tarcze międzykręgowe oraz chrząstki stawowe o wiele gorzej przyswajają składniki odżywcze,
niezbędne im do ciągłej odbudowy,
i przedwcześnie się zużywają. Dostateczna ilość ruchu sprawia również, że
wszystkie mięśnie są silne i elastyczne.
Są też w stanie podtrzymywać kręgosłup, co chroni przed różnymi jego
deformacjami.

Ruch pomaga w utrzymaniu prawidłowego stężenia glukozy we krwi,
a nawet je obniża. Ponadto zwiększa
wrażliwość komórek na działanie insuliny. A właśnie ich oporność na ten
hormon należy do czynników ryzyka
cukrzycy typu 2 – insulinoniezależnej.
Im bardziej regularnie ćwiczysz,
tym większe odniesiesz korzyści.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

Rozliczając się za 2009 rok, zapłacimy
niższy podatek dochodowy. Mniej oddadzą ﬁskusowi pracujący za granicą. Nie
zmieni się jednak tzw. kwota wolna od
podatku.
Dotychczas płaciliśmy podatek ze
stawkami 19, 30 lub 40 proc., w zależności od tego, ile zarobiliśmy w ciągu roku.
Od 1 stycznia 2009 r. jeśli twój dochód
roczny nie przekroczy 85 tys. 528 zł, zapłacisz 18 proc. podatku. Kto zarobi więcej, odda ﬁskusowi 32 proc. od nadwyżki
ponad tę kwotę.
Niestety, nie zwiększy się kwota, od
której w ogóle nie płaci się podatku, tzw.
Kwota wolna od podatku. W 2009 r. wyniesie ona 3091 zł, tak jak rok wcześniej.
Bez zmian pozostaną także tzw. koszty
uzyskania przychodów. Obniżają one
kwotę, od której oblicza się podatek.
W tym roku ulga prorodzinna będzie
niższa i wyniesie 1112,04 zł na każde
dziecko (dotychczas 1173,70 zł). Skorzystają jednak z niej nie tylko rodzice, ale
też opiekunowie prawni (np. dziadkowie)
i rodziny zastępcze.
Inny będzie sposób ustalania ulgi. Dotychczas, nawet jeśli dziecko urodziło się
w grudniu, przysługiwała ona za cały rok.
Od stycznia trzeba będzie uwzględniać
okres wychowywania dziecka. I np. jeśli
urodzi się ono 30 czerwca, rodzic odliczy
tylko połowę ulgi. Gdyby dziecko urodziło się np. 1 grudnia, rodzicom przysługuje tylko 1/12 ulgi. Aby skorzystać z ulgi,
trzeba będzie spełnić więcej obowiązków
formalnych. W zeznaniu podatkowym
wpisywane będą numery PESEL dzieci, a
na żądanie urzędu dostarczane różne zaświadczenia, np. że dzieci jeszcze się uczą.
Od nowego roku zamiast zeszłorocznej tzw. ulgi meldunkowej (by nie płacić
podatku od sprzedaży lokalu, należało
w nim mieszkać co najmniej rok), obowiązywać będzie ulga mieszkaniowa. Od
stycznia 2009 r. nie zapłacisz podatku,
jeśli dochody ze sprzedaży przeznaczysz
w całości na własny cel mieszkaniowy
– np. budowę domu, kupno mieszkania
czy działki. Masz na to 2 lata od sprzedaży. Skorzystają też osoby, które zaciągnęły kredyt na mieszkanie w latach 20022006. Będą mogły odliczyć sobie odsetki
także wtedy, gdy zaciągną tzw. kredyt reﬁnansowy, czyli przeznaczony na spłatę
dotychczasowego.

Zwolnione z podatku będą dochody
pochodzące z pomocy państwa albo samorządu w związku ze zdarzeniami losowymi.
Nowością będzie też 18-proc. podatek
płacony przez osoby, które uzyskują dochody do 200 zł miesięcznie od jednego
płatnika. Nie trzeba będzie ich sumować.
Potrącenie 18. proc. Od takiego zarobku
spowoduje, że już w ogóle nie trzeba będzie się nim interesować i wykazywać w
zeznaniu rocznym.
Ważne zmiany czekają rodziny, których członkowie pracują za granicą. Od
nowego roku będą mogli rozliczyć się
wspólnie z małżonkiem. Nawet jeśli jedno z nich przebywa poza Polską i tam zarabia, a drugie pozostało w kraju. Teraz,
jeśli rozliczą się z polskim ﬁskusem, będą
mogli zrobić to razem, co na pewno obniży kwotę podatku do zapłaty. Pracujący
za granicą, którzy odprowadzają tam obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, będą mogli odliczyć
je od dochodu lub podatku płaconego w
Polsce. (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz.176,
ze zm.)

Bezpieczne oszczędności
W związku z kryzysem gospodarczym
wielu z nas boi się o swoje oszczędności.
Obecnie nasze oszczędności zgromadzone w banku są zabezpieczone do równowartości 50 tys. Euro, czyli ok. 175 tys.
zł przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Taka gwarancja będzie obowiązywała do
końca 2009 r. Dotyczy ona jednej osoby
i obejmuje jej oszczędności w jednym
banku. Oznacza to, że gdyby ktoś miał
lokaty np. w czterech różnych bankach,
każdą na kwotę np. 100 tys. zł, nawet w
razie upadłości tych wszystkich banków,
odzyskałby całe 400 tys. zł. Gdyby jednak
oszczędzał na jednej lub kilku lokatach w
tym samym banku, odzyskałby tylko ok.
175 tys. zł, czyli równowartość 50 tys.
euro. Warto też pamiętać, że przepisy o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
nie dotyczą SKOK-ów. Zgromadzone w
nich depozyty są jednak ubezpieczone w
towarzystwach ubezpieczeniowych.
Innym bezpiecznym sposobem oszczędzania jest też inwestowanie w obligacje
skarbowe. Skarb państwa gwarantuje wypłatę zainwestowanych pieniędzy wraz z
należnymi odsetkami. (Dz. U. z 2000 r.,
nr 9, poz. 131). (aj)
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7. Redukujesz zagrożenie
cukrzycą

Ulgi podatkowe w 2009 r.
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Ruch sprawia, że organizm wytwarza więcej dobrego cholesterolu
HDL. Ten z kolei oczyszcza tętnice ze
złego LDL, który dzięki temu nie odkłada się w ścianach tętnic i nie tworzy blaszek miażdżycowych. To one
usztywniają tętnice, zwężają je, blokując dopływ krwi oraz tlenu do serca i
mózgu. Odpowiedni poziom wysiłku
ﬁzycznego zapobiega tworzeniu się
zakrzepów, które mogą być przyczyną
zawału serca i udaru mózgu.
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Zábava a humor

NÁŠ TEST

Ako zistíš,
či je tá pravá?
VODNÁR (21.1.-18.2.)

LEV (23.7.-23.8.)

Tento mesiac je jednoducho tvoj.
Všetko by malo byť podľa tvojich
predstáv. Síce v istom momente budeš
mať pochybnosti týkajúce najdôležitejších rozhodnutí, najbližšie mesiace
ti prinesú odpovede na najukrytejšie
otázky, o ktorých si ani netušil.

Nadchádza čas vzrastu. A len od
teba závisí, či sa tak stane v duchovnom alebo materiálnom svete. Nebuď
však arogantný a zbytočne sa nehádaj
s nadriadenými. Konaj s rozvahou
a budeš pánom situácie nielen v láske,
ale aj v práci. Neboj sa prekvapení.

RYBY (19.2.-20.3.)

PANNA (24.8.-23.9.)

Obdobie novej lásky môže so sebou priniesť mnohé zmeny a zaskakujúce situácie. Nenechaj sa však
zbytočne vyprovokovať. Neponáhľaj
sa s rozhodnutiami a radšej nechaj ísť
city svojou cestou. Pri tom všetkom
nezabúdaj na seba.

Práca nie je pre teba ničím výnimočným, ale najnovšie zmeny, na ktoré si budeš musieť zvyknúť, prinesú
so sebou aj mnohé novinky. Čaká ťa
mnoho rôznych prekvapení, avšak dokážeš sa s nimi vyrovnať. Vďaka práci
lepšie pochopíš, čo to je láska.

BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

V januári budeš mať naozaj dosť
síl na prácu. Dávaj si však pozor, aby
si to neprehnal. Začiatkom mesiaca
sa budeš cítiť dobre a bude sa ti dariť.
V polovici mesiaca to bude o čosi horšie, avšak nič si z toho nerob, naisto ti
niekto pomôže.

Čaká ťa konfrontácia, na ktorú by
si sa mal pripraviť. Nereaguj výbušne
a radšej sa poriadne prizri na svoju reakciu a poriadne si ju premysli. Koncom mesiaca pocítiš nával citov, ktoré
so sebou prinesú mnoho pekných romantických chvíľ.

BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Čaká ťa dobré obdobie tvorivej
práce. Síce nebudeš mať vôbec čas na
leňošenie, snívanie a lietanie v oblakoch. Dávaj si pozor, aby ťa to zbytočne nevábilo. Situácia podnikateľov sa
polepší. Dôležité rozhodnutia a dohody by bolo lepšie odložiť na neskôr.

Podnetov k práci budeš mať naozaj dosť. A to nielen v citovej oblasti.
Budeš mať mnoho nápadov, ktoré by
si chcel zrealizovať. Ak sú naozaj také
dobré, zapíš si ich, aby si na ne nezabudol. Síce v tom všetkom môžeš mať
zmätok, ale aspoň zistíš, čo je najdôležitejšie.
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BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
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Nadchádzajúci mesiac bude mesiacom plným revolučných zmien.
Zmenu od teba očakávajú najbližší
a taktiež ty by si rád niečo vo svojom
živote zmenil. Nakoniec ich bude
naozaj veľa. Nepretelefonuj však celý
majetok. Koncom mesiaca sa budeš
cítiť omnoho lepšie.

STRELEC (23.11.-21.12.)

RAK (22.6.-22.7.)

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Síce začiatok mesiaca môže byť
búrlivý, neskôr ťa premôže radosť
a nadšenie plynúce z citov. Ak ti niečo
ťažké leží na srdci, vyplač sa dosýta. Je
dosť možné, že sa budeš musieť rozlúčiť s niečím, čo ti bolo veľmi blízke
alebo to zmeniť.

Ak si začal vlani podnikať, tvoje
predsavzatie by sa malo sľubne rozvíjať. Pozitívne zmeny nastanú aj
v súkromnom živote. Premysli si svoj
životný plán, pretože staré zbytočnosti
by mohli zbytočne narušiť tvoj rozvoj
a ďalšiu cestu životom. (ms)

Nielen v láske, ale aj v práci prežiješ mnoho prekvapení. V mnohých
situáciách budeš musieť byť elastický a správne zareagovať. Mnohé veci
si budeš musieť ešte raz premyslieť,
možno však vďaka tomu získaš svieži
pohľad na vec.

1. Čo k nej cítiš?
a) Priateľstvo. b) Lásku. c) Sexuálnu príťažlivosť.
2. Boli ste už spolu vonku?
a) Len v partii. b) Áno, ale len na zmrzline.
c) Párkrát.
3. Zomrel by si pre ňu?
a) Pravdepodobne nie. b) Samozrejme, že
áno. c) To je čo za otázka?
4. Už si jej niekedy volal?
a) Len kvôli úlohám. b) Áno, voláte si cez
víkendy, alebo keď sa cez deň nevidíte. c) Každý
piatok, či nejde s kamoškami do mesta.
5. Držali ste sa niekedy za ruky?
a) Iba v kine pri horore, keď sa bála. b) Keď
spolu idete po ulici. c) Nie, a načo?
6. Bozkávaš sa dobre?
a) Neviem. b) To nech posúdia baby. c) Samozrejme, že áno!
7. Ako dobre ju poznáš?
a) Iba povrchne. b) Do hĺbky jej duše. c) Do
hĺbky jej tela.
8. Čo na ňu hovoria tvoji kamaráti?
a) Majú ju radi. b) Závidia ti, ako veľmi ťa
miluje. c) Závidia ti, aká je sexi!
9. Koľko toho máte spoločného?
a) Školu, partiu... b) Všetko, ste jedno telo,
jedna duša. c) Okrem postele dosť málo...
10. Stretávaš sa okrem nej aj s inými dievčatami?
a) Len nezáväzne, stále skúmaš svoje možnosti. b) Nie, si jej verný. c) Samozrejme!
11. Oslavoval si s ňou Valentína?
a) Boli ste celá partia spolu v kine a ona náhodou sedela vedľa teba. b) Jasné! c) Nie, Valentína neoslavuješ, na ňu budeš pripravený!
Vyhodnotenie:
Prevažujú odpovede A: Ste v jednej partii,
chodíte do jednej triedy, klubu. Ona sa vždy
akoby náhodou vyskytuje v tvojej blízkosti, pýta
sa ťa na radu, smeje sa na tvojich vtipoch, dosť
očividne ide po tebe. Ty sa k nej však správaš
len ako kamarát. Skús jej dať šancu, ste dobrí
kamaráti a máte veľa spoločného, mohlo by vám
to vyjsť!
Prevažujú odpovede B: Chodíte spolu už
niekoľko mesiacov a od času, keď sa vaše pery
prvý raz spojili v opojnom bozku, ste nerozluční. Poznáš jej rozvrh hodín, chodíš s ňou nakupovať a jej rodičia ťa zbožňujú. Zrejme si našiel
tú právu a si s ňou šťastný. Ak budete k sebe neustále milí a pozorní, váš vzťah by sa mal rozvíjať
a kvitnúť!
Prevažujú odpovede C: Nie, ona tá pravá
nie je. A nie je ňou ani tá včerajšia blondína, ani
dnešná plavovláska, ani zajtrajšia bruneta. Ty tú
pravú vlastne ani nehľadáš. Si spokojný s pozornosťou, ktorá sa ti od nežného pohlavia dostáva,
a akosi ani netúžiš mať viac. Ak ti to vyhovuje,
skvelé, užívaj si, kým môžeš. Raz sa tá práva objaví a ty budeš na ňu pripravený! (aj)

urzad gminy

Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov,
preto sme sa rozhodli, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod.
V POĽŠTINE:
województwo
wojewoda
urząd wojewódzki
marszałek
województwa
starosta powiatowy
urząd powiatowy
rada powiatu
prezydent miasta
burmistrz

V SLOVENČINE:
samosprávny kraj
predseda samosprávneho kraja; (vojvoda v slovenčine znamená príslušníka vysokej šľachty, aj keď na stránkach
Života sme zaužívali slovo vojvoda
v zmysle predseda kraja)
krajský (vojvodský) úrad
prednosta krajskej správy
prednosta okresu
okresný úrad
okresné zastupiteľstvo
primátor
primátor

gmina
miejscovość
wójt gminy
rada gminy
naczelnik
biuro paszportów,
sołtys
wydział budownictwa
rada miasta
radny
poseł
zarząd powiatu
Powiatowe Centrum
Kultury
strategia rozwoju
gminy

obecný úrad (na stránkach Života sme
zaužívali slovné spojenie gminný úrad,
ktoré je povedomé našim čitateľom)
obec (združená obec, na čele ktorej je
starosta – vojt, ktorá spája viaceré obce
v jeden administratívny celok)
obec
starosta
obecná rada
vedúci oddelenia
pasové oddelenie
richtár
stavebný úrad
mestské zastupiteľstvo
poslanec (krajského, okresného, mestského alebo obecného zastupiteľstva)
poslanec
okresný výbor

Zábava a humor

Ako je to správne?

Okresné kultúrne centrum
stratégia rozvoja obce (gminy)

SNÁR

Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- To je hrozné s tou mojou ženou!
Stále sa voľačo vypytuje, nestačím jej
odpovedať.
- S mojou je to ešte horšie, sama sa
pýta, sama si odpovie a potom mi nadáva, že nemám pravdu...

***

***
Staví sa Rus, Američan a Slovák,
kto má tvrdšiu pálenicu. Rus vytiahne
vodku, glogne si postavia pred neho
stoličku a spýtajú sa ho:
- Koľko ich vidíš? Rus si grgne a
povie:
- Dve! Američan si vezme whisky a
povie:
- Vidím ich tri! Slovák si vezme slivovicu kuká a nič nevraví. Ostatní sa
ho pýtajú:
- No, koľko ich vidíš? Chvíľku
dumá a potom sa spýta:
- A v ktorej rade?

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Blondínka hrá milionára a na poslednú otázku si vyberie posledného
žolíka a volá priateľke, tiež blondínke.
- Ahoj Marka, tu Katka, hrám
milionára a posledná miliónová otázka je: „Ktorý z týchto vtákov si nestavia hniezdo? Orol, lastovička, kukučka alebo bažant?”
Marka nabetón tvrdí, že kukučka a Katka vyhrá milión. Keď to zapíjajú večer
v krčme, pýta sa Katka Marky, ako si
mohla byť taká istá, a tá ju poučí:
- Predsa každý vie, že kukučky bývajú v hodinách...

***
Hosť vraví čašníkovi:
- Pán hlavný, prosím vás, nedalo by
sa to kurča dopiecť?
- Zdá sa vám málo upečené?
- Čo ja viem, len mi z taniera vyzobáva zemiaky.

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 snívali:
Farby v krabici vidieť - zisk a bohatstvo.
Farbiť sám seba - hanba (muž), dobro
(žena).
Fľaša, vidieť ju - zlá nálada, zloba; rozbitá - smútok; naplňovať ju - čaká ťa
mnoho práce.
Flauta, počuť ju - zažiješ sklamanie;
hrať na nej - čaká ťa ľúbostné utrpenie.
Fúzy vidieť rásť - tvoj majetok sa rozmnoží; odstrihnúť - spôsobíš niekomu
škodu; vytrhávať - musíš uspokojiť veriteľov; vidieť šedivieť - staneš sa predmetom výsmechu; čierne - zdravie; veľmi
veľké - česť a sláva; vidieť vypadávať veľký smútok; červené - falošní priatelia;
byť bez nich - sleduješ falošný cieľ.
Gaštany vidieť - radosť, útecha; jesť šťastie.
Gaštanové stromy - tvoje predsavzatie
sa rýchlo splní.
Gazdu vidieť - stratíš výhodu.
Gazdovstvo viesť - poradíš si v každej
životnej situácii.
Horský sprievodca - priateľ ťa chce
prekvapiť.
Hostina, zúčastniť sa jej - veľké starosti
a problémy.
Hostinská - vzbudzuješ v niekom žiarlivosť.
Horčicové semeno - radostná povinnosť;
obklady - malé bolesti.
Horčicu jesť - pred tebou vážne nebezpečenstvo. (aj)
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Zaujímavosti

Počas chrípky
nedržte diétu
Držanie diéty v chrípkovom období môže oslabiť schopnosť tela bojovať
proti vírusu. Tvrdí to vedecký tím z
Michiganskej štátnej univerzity. Vedci
zistili, že myši, ktoré prijali zhruba o 40
percent kalórií menej ako ostatné, horšie čelili infekcii. Ich telo nedokázalo vyrobiť dosť protilátok aj napriek tomu, že
‚chudnúce‘ zvieratá prijímali adekvátne
množstvo vitamínov a minerálov. Navyše, zotavovali sa dlhšie a objavili sa u nich
ďalšie príznaky zhoršeného zdravia. Autorka štúdie Elizabeth Gardner tvrdí, že
ľudia sú horšie pripravení na boj s vírusom, ak znižujú svoj príjem kalórií. Platí to aj vtedy, ak sa dali zaočkovať proti
chrípke. Ak je totiž typ vírusu chrípky,
ktorým sa osoba nakazila, odlišný od
typu obsiahnutého vo vakcíne, telo ju
potom vníma ako prvotnú infekciu a
musí vyrábať protilátky. Tím upozornil,
že to nie je signál, aby sa ľudia diétam
vyhýbali po celý rok. Chudnutie treba
podľa nich odložiť na obdobie, keď nehrozí nakazenie chrípkou. (SME)

Sny na počítači
Japonskí vedci oznámili, že dokážu
na počítači vizualizovať obrazy, ktoré
spracúva ľudská myseľ. Dávajte si preto

pozor, pretože sny človeka už nemusia
patriť medzi jeho najskrytejšie tajomstvá. Japonský vedecký tím vyvinul
technológiu, vďaka ktorej dokáže na
počítači zobraziť to, čo sa deje v ľudskej
mysli. Zatiaľ však dokážu reprodukovať len jednoduché obrázky, technológia by však v budúcnosti mohla slúžiť
na odhaľovanie snov a tajomstiev, ktoré ukrýva ľudská myseľ. „Bolo to vôbec
prvýkrát, keď sa podarilo z činnosti
mozgu vizualizovať to, čo ľudia vidia,“
uvádza inštitút v správe. „Použitím tejto technológie by bolo možné nahrať
a neskôr zreprodukovať subjektívne
obrazy, ktoré ľudia vnímajú ako sny.“
Keď sa človek pozerá na nejaký objekt,
sietnica oka rozoznáva obraz, ktorý je
následne prenesený do elektrických
signálov a tie smerujú do vizuálnej kôry
mozgu. Japonský tím úspešne zachytil
tieto signály a následne z nich rekonštruoval, čo človek videl. (čtk)

Dvojičky rôznej farby
Rodina Deana a Alison Durrantovcov z južného Anglicka sa po druhý raz
rozrástla o dvojičky s rôznou farbou
pleti. Po prvýkrát sa tak udialo pred
siedmymi rokmi. Šanca, že páry s rozdielnou farbou pleti budú mať aj dvojčatá s rozdielnou farbou pleti, je podľa
genetikov približne jedna k miliónu. Pri
prvom pôrode v roku 2001 prišli na svet
Lauren, ktorá má podľa matky modré
oči a ryšavé vlasy, a jej sestra Hayleigh
s tmavou pokožkou a čiernymi vlasmi,
aké má otec. Obe sa od polovice novembra tohto roku tešia z ďalších sestier
– dvojčiat. Miya sa podala na otca a

Leah na matku. „Už prvýkrát sme si
nemysleli, že je to možné. A ani nám
na um nezišlo, že sa to môže stať znova.
Máme však veľkú radosť, že sa to stalo,”
povedal Dean Durrant. (TASR)

Predali opitého Lennona
Audiokazetu so spevom opitého Johna Lennona vydražili v losangelskej aukčnej sieni Bonhams and
Butterﬁelds za 30-tisíc dolárov. Vyše
šesťminútová nahrávka z jesene 1973,
ktorá sa nikdy nedostala na verejnosť,
zachytáva coververziu piesne Just Because od amerického hudobníka Lloyda Princa. Britský hudobník a člen
skupiny Beatles mierne zmenil jej text
a údajne pridal vetu „iba trochu kokaínu mi spraví dobre“, uviedol aukčný
dom. Kazetu dostal
do daru neznámy predajca pred 30 rokmi,
meno nového majiteľa
nie je známe. V katalógu Bonhams and
Butterﬁelds sa uvádza,
že na nahrávke počuť,
ako sprievodná kapela
zrýchľuje a spomaľuje
podľa toho, ako spieva legendárny hudobník. Napokon sa
ozve mužský hlas, ktorý vyzve, aby prestali hrať. Nahrávka vznikla v čase, ktorý Lennon neskôr nazval „strateným víkendom“. Išlo o 18-mesačné obdobie,
ktoré nasledovalo po tom, ako Lennon
dočasne opustil manželku Yoko Ono a
presťahoval sa do Los Angeles. Oﬁciálnu prerobenú verziu skladby Lloyda
Princa vydal Lennon v roku 1975 na
albume Rock ‚n‘ Roll. (SITA)
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