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Deň babky
a dedka . . 4-5
Malí aj veľkí vedia,
že 21. januára je Deň
babičky a 22. januára
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Na obálke: Prezident SR Ivan Gašparovič odovzdáva prof. Jozefovi Čongvovi štátne vyznamenanie.
Foto: Marián Garay. Návrh obálky: Ewa Koziołová

Rad Bieleho dvojkríža
II. triedy pre
prof. Jozefa Čongvu
8. januára 2009 prezident SR Ivan Gašparovič pri príležitosti štátneho sviatku Dňa
vzniku Slovenskej republiky udelil najvyššie
štátne vyznamenania. Na slávnostnom akte
v historickej budove NR SR boli prítomní:
predseda Národnej rady SR Pavol Paška,
predseda vlády Róbert Fico, zástupcovia
vlády, parlamentu, diplomatického zboru,
cirkví a ďalší hostia.
Medzi vyznamenanými bol aj predseda
Spolku Slovákov v Poľsku prof. Jozef Čongva.
Prezident SR udelil na návrh vlády SR Jozefovi
Čongvovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža
II. triedy za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku
najmä vo vedeckej, pedagogickej a kultúrnej oblasti.
Rad Bieleho dvojkríža sa udeľuje občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o všestranný
rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi a Slovenskou republikou, o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch,
naplnenie zahranično-politických priorít Slovenskej republiky alebo mimoriadnym spôsobom
sa inak zaslúžili o Slovenskú republiku, alebo za
mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Prof. Jozef Čongva sa narodil 19. marca 1939
v slovenskej obci Jurgov na Spiši. Vyštudoval
právo na Jagelovskej univerzite v Krakove. Študijne pôsobil aj v Nemecku, vo Veľkej Británii
a na Slovensku.
V roku 1967 začal pracovať ako asistent na
Katedre dejín politicko-právnych vied v pobočke
Jagelovskej univerzity v Katoviciach. Hlavnou té-

Foto: M. Garay

Na slávnostnom akte boli prítomní: predseda NR SR
P. Paška, prezident SR I. Gašparovič a premiér R. Fico

mou jeho vedeckého výskumu boli otázky politického systému autonómneho sliezskeho vojvodstva v medzivojnovom
období (1920-1939), ako aj historicko-právne otázky Spiša
a slovenského obyvateľstva na poľskom území. Vedecké výstupy jeho výskumov, ako i bohatá publikačná činnosť sú
prezentované v Poľsku, na Slovensku i na medzinárodných
fórach.
V roku 1994 sa stal jediným vysokoškolským profesorom slovenskej národnosti v Poľsku. Krajan Jozef Čongva
pôsobí dlhé roky ako predseda Spolku Slovákov v Poľsku
a živo sa zaujíma o jej rozvoj a publikuje články s historickou tematikou spojené so Slovákmi v Poľsku na stránkach
časopisu Život.

Vybraté vedecké publikácie:
• Vplyv ústredných orgánov druhej Poľskej republiky na sliezske zákonodarstvo v rokoch
1922-1939, 1979
• Sliezska autonómia (1922-1939), 1988
• Parlamentná imunita poslancov Sliezskeho
snemu v rokoch 1922-1939: právna regulácia a
prax, 1992
• Slováci vo Varšavskom povstaní. Výber prameňov, Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov 1994
• Dejiny a súčasnosť Jurgova 1546-1996, 1996
• Národná rada Slovenskej republiky, Kancelária
Snemu PR, Informačné oddelenie, 1998

Vážený krajan, predseda,
prof. Jozef Čongva,

e-mail: zivot@tsp.org.pl

prijmite srdečnú gratuláciu k tomuto vysokému štátnemu vyznamenaniu, ktoré je veľkou
poctou nielen pre Vás, ale aj pre Spolok Slovákov
v Poľsku.
Vážime si Vaše názory, publikácie a aktívnu
účasť na krajanskom poli a tešíme sa, že sa dočkala takéhoto veľkého uznania na úrovni vysokých
štátnych orgánov materinskej krajiny.
Prajeme Vám veľa síl a odhodlania pri zveľaďovaní slovenskosti v Poľsku v oblasti kultúry
a vedy.
Celá krajanská obec
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Hostí privítala J. Karkošková

Zaujímavé príbehy nám porozprávali usilovné žiačky z prívarovskej školy

DEŇ BABKY A DEDKA
O tom, že do školy nechodia len
deti, sa koncom januára mohli presvedčiť mnohí starí rodičia. Vo viacerých oravských a spišských obciach
pripravili pre nich ich vnúčatá zaujímavý program pri príležitosti Dňa
babky a Dňa dedka. Nám sa podarilo nahliadnuť do niektorých základných škôl, v ktorých sme sa zúčastnili
tohto nevšedného podujatia.
Príbeh o narodení Ježiška

V Prívarovke
V Prívarovke sa už od rána robili
posledné prípravy na pekné popoludnie. Deti si ešte raz precvičovali svoj
program, chystali si prekvapenia pre
svojich starých rodičov, kapela si pripravila svoje hudobné nástroje, všetci
sa poriadne rozospievali a tak sa ani
nenazdali a prví starí rodičia už stáli
v školských dverách. Lavičky a stoličky
sa rýchlo zaplnili a deti sa netrpezlivo
vrteli, pretože chceli medzi hosťami
zhliadnuť svoju babičku a svojho deduška. Hostí privítala riaditeľka školy
Janina Karkošková a odovzdala slovo
deťom.
Tie pre svojich starých rodičov prichystali bohatý program. Zaspievali
im mnohé pesničky a zarecitovali básničky. Tri usilovné vnučky ako dobré
rozprávačky im taktiež pripomenuli
v oravskom nárečí, aká bol kedysi tuhá
zima na Orave a aj o sv. Mikulášovi,
ktorého babka poúčala, aký darček má
vnučke priniesť. Najviac sa mi však pá-

čil príbeh o dedkovi, ktorý stratil fajku,
keď šiel do poľa. To ho tak nazlostilo,
že zlorečil hlavne babke, že mu ju ona
schovala, a popri hľadaní už vymýšľal
kadejaké protivenstvá, ktoré babke vyvedie. A tým všetkým bol zaujatý natoľko, že si ani nevšimol, že tú fajku
drží celý čas v ústach.
Neskôr sa predstavili žiaci s príbehom o narodení Ježiška, ktorému sa
prišli pokloniť nielen anjeli a pastieri,
ale aj mnohé rozprávkové postavičky
ako napr. Popoluška, Červená Čiapočka, Janko a Marienka, Palculienka,
či rybár so zlatou rybkou. Ku každému
rozprávkovému hrdinovi si deti pripravili zaujímavú pesničku, ktorou ich
malému Jezuliatku predstavili. Okrem
toho mu zaspievali aj viaceré koledy
a zarecitovali vinše. A na záver prišla
k Jezuliatku kapela, s ktorou si všetci
zaspievali ešte niekoľko veselých pesničiek. Starým rodičom sa program veľmi páčil. Hneď, ako všetci dospievali
poslednú pesničku, sa vnúčatá rozbehli
medzi nich, aby im odovzdali darčeky,
ktoré si na tento deň pripravili. Po peknom programe čakalo na hostí malé
občerstvenie.

ŽIVOT FEBRUÁR 2009

Starým rodičom sa vystúpenie ich ratolestí veľmi páčilo
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Niekoľko krásnych básničiek
pre babičky

V Podvlku
V ten istý deň navštívili starí rodičia
taktiež Základnú školu č. 2 v Podvlku.
Aj pre nich si pripravili prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci zaujímavý program
pod vedením Agaty Gacekovej a Darie Aleksanderovej. Viaceré deti mali
pripravené básničky, napr. Melania
Udzielová zarecitovala básničku Moja
babička, a Olívia Maślanková básničku
Môj dedko. Nezahanbil sa ani Szymon
Brandys, Julia Skoczyková či Mariola
Głosková.
Keď sa skončilo vystúpenie mladších žiakov, vystriedali ich piataci
a šiestaci, ktorí spolu s pani učitelkou
Jolou Garbiszovou pipravili predstavenie o narodení Ježiška. Na záver si
všetci žiaci zaspievali pesničku Moja
milovaná babička a pozvali starých rodičov na prichystané občerstvenie.
V jednej i druhej škole sa babičkám, ba aj dedkom z oka vykotúľala

Pekný program pre starých rodičov prichystali aj podvlčisnkí žiaci

nejedna slza. Boli dojatí a pritom veľmi šťastní, že majú také dobré vnúčatá.
Tie sa odmenili krásnym programom
a peknými darčekmi. Aj my sa teda
pripájame k všetkým blahoprianiam
a prajeme všetkým starým rodičom,

aby im ich vnúčence prinášali vždy len
a len radosť, a to nielen teraz, keď sú
ešte deťmi, ale aj v dospelosti.
Marián Smondek
Foto: Marián Smondek,
Božena Bryjová

Sviatok starých rodičov

Kytica pre babku i dedka

Žiaci predviedli príbeh o narodení Ježiška

Riaditeľka
ZŠ L. Kamońová
Zhromaždení
starí rodičia

Rozprávanie o dvanástich
mesiačikoch

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Nuž, milé naše babičky a dedkovia!
Vy ste ako tie božie dary z neba,
patríte k nám ako k hladnému kus
chleba.
Žite tu s nami ešte veľa rokov,
želáme Vám veľa sily, zdravia do ďalších
rokov.
21. januára sa v Kultúrnom dome
v Krempachoch uskutočnila milá slávnosť venovaná starým rodičom k ich
sviatku. Stalo sa peknou tradíciou, že
základná škola v spolupráci s rodičmi
pripravuje toto podujatie každý rok.
Na túto slávnosť pozvali žiaci svojich
starých rodičov, ktorí sa v hojnom
počte zhromaždili v spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu.

Bohatý kultúrny program začal vystúpením najmladších žiakov
s predstavením Babička v lese a červené klobúčiky. Neskôr sa každá trieda
zvlášť prihovorila dedkom a babičkám,
v špeciálne pripravenom kultúrnom
pásme. Program svojím vystúpením
doplnil školský zbor pod vedením Jana
Pierzgu. Za všetky vystúpenia boli žiaci
odmenení potleskom.
Na záver slávnosti rodičia pripravili
malé pohostenie pre oslávencov a k tomu im prihrávala ľudová kapela rodiny
Szewczykov z Łopusznej.
František Paciga
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SPOMIENKA NA
VDP. MICHALA PIOSEKA
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Idúc po stopách kňazov pochádzajúcich z Oravy načrieme do histórie a
priblížime vám životopis Michala Pioseka, ktorý taktiež svoj život zasvätil Bohu
a nakoniec mu ho aj v tejto službe obetoval. Žiaľ, vdp. Michal už dlhšie obdobie
nie je medzi nami. Vlani, 25. novembra,
uplynulo od jeho smrti už 15 rokov, ako
si ho Pán vo veku 49 rokov náhle povolal
k sebe.
Michal bol starším bratom vdp.
Františka Pioseka, o ktorom sme
písali vlani v decembrovom čísle.
Pochádzal z krajanskej rodiny Jozefa a Paulíny Piosekovcov z Hornej
Zubrice. Narodil sa 10. septembra
1944 ako siedme, predposledné
dieťa. Podobne, ako jeho súrodenci, aj on skončil základnú školu so
slovenským vyučovacím jazykom
a neskôr študoval na Lýceu so slovenským vyučovacím jazykom
v Jablonke, kde aj úspešne zmaturoval. Michal odmalička cítil v srdci blízkosť k Pánu Bohu a častokrát
chodil na sv. omšu aj v týždni, nielen v nedeľu. Príklad viery čerpal
nielen z príkladu svojich rodičov,
ale aj od vdp. Franciszka Szymonka a taktiež od profesora zemepisu
Vladimíra Jedličku, ktorý pôsobil
v jablonskom lýceu. Práve on bol
hlboko zžitý so svojimi študentmi, pre
ktorých zorganizoval viaceré cyklistické túry dookola Poľska a Michal sa počas troch rokov pravidelne zúčastňoval
každej z nich. Tieto výjazdy mali veľmi
pozitívny vplyv na jeho intelektuálny
rozvoj a čiastočne sa pričinili k výberu
kňazského povolania. Ako sa totiž neskôr ukázalo, prof. Jedlička v roku 1968
vstúpil do rehole redemptoristov.
Po absolvovaní lýcea a úspešnej
maturite sa Michal prihlásil do kňazského seminára v Krakove, kde
absolvoval ﬁlozoﬁcko-teologické štúdium. Počas štúdia v seminári sa o.i. venoval hudbe,
predovšetkým hre na klavíri,
vďaka čomu posledné dva roky
štúdia pôsobil ako hlavný organista v seminári.
V roku 1968 prijal kňazskú
vysviacku z rúk kardinála Karola
Wojtylu. Tým sa splnil Michalov sen stať sa kňazom. O tom,
že voľba kňazského povolania
bola správna, sa veľmi rýchlo

presvedčili veriaci v jeho prvom pôsobisku vo farnosti Marcyporęba. Okrem
každodenných kňazských povinností
sa ako katechét venoval aj výučbe náboženstva a pastorácii detí a mládeže
nielen z vlastnej farnosti, ale aj z tých
susedných. Deti v ňom našli pravdivého
staršieho priateľa a veľmi si ho obľúbili.
A vdp. Michal im venoval všetok svoj

Počas stretnutia so Sv. Otcom

voľný čas. Výnimkou neboli ani ďalšie
farnosti, v ktorých vdp. Michal pôsobil,
teda Nowy Targ, Osvienčim či Wadowice. Nakoniec zostal vo Wadowiciach do
konca života. Najprv pôsobil ako kaplán vo farnosti Obetovania Panny Márie
a neskôr mu krakovský biskup zveril do
rúk vytvorenie novej farnosti sv. Petra
v južnej časti mesta, ktorej bol zároveň
aj prvým správcom. Okrem vytvorenia
farnosti ako spoločenstva veriacich mu
pripadla úloha staviteľa nového chrámu.
Nový kostol sv. Petra vo Wadowiciach

A to bolo ešte v čase komunizmu, takže pastoračná práca bola veľmi náročná
a výstavba nového kostola ešte náročnejšia. Vdp. Michal sa svojej novej úlohy
podujal s veľkou silou a radosťou. Veriaci novej farnosti rýchlo pochopili, že
toto veľké dielo je aj ich veľkým dielom.
Nový wadowický kostol sv. Petra bol
postavený na znak vďaky za záchranu
života Sv. Otca Jána Pavla II. Pastoračná
činnosť vdp. Michala prinášala bohaté
ovocie. Vďaka svojej charizme dokázal
pritiahnuť veriacich nielen na nedeľnú sv. omšu, ale aj na iné pobožnosti.
Svojim ovečkám vštepoval do sŕdc
predovšetkým úctu k Panne Márii,
k matke, ku ktorej sa utiekali všetky
jej deti. Svojím životom ukazoval,
ako veľmi potrebná je dôvera v jej
pomoc. Snažil sa o to, aby jeho farníci žili ako bratia a sestry a nabádal
ich k tomu, aby si navzájom pomáhali. Vďaka svojej usilovnosti a neúnavnej práci dokázal spojiť všetkých
v jeden celok, ktorý neustále napredoval. Aj vďaka tomu sa mu podarilo napredovať v stavebných prácach
pri Božom chráme.
Veľkým dňom, ak nie najvýznamnejším, pre všetkých farníkov a predovšetkým pre vdp.
Michala bol 14. august 1991. Na
návštevu Wadowíc pricestoval Ján
Pavol II., ktorý osobne posvätil
nový kostol. V ten deň sa splnil sen
wadowických farníkov. Mali svoj
kostol, do ktorého radi prichádzali,
pretože to bolo ich dielo. Posviackou
kostola sa však neskončil kolobeh vybavovačiek. Stavba kostola je dlhodobou záležitosťou. Bolo treba neustále
doplňovať výbavu kostola, pretože v liturgii, ale aj mimo nej je potrebných
mnoho vecí. Vdp. Michal sa do toho
všetkého naplno zaangažoval a venoval
tomu dielu celú svoju energiu. Až natoľko, že dňa 25. novembra 1993 si ho
Pán povolal k sebe. Možno sa v poslednom čase necítil najlepšie, ale nikto si
nepripúšťal takýto koniec. Dielo Božie ukončil obetou samého seba.
Za jeho pastoračnú prácu
mu boli vďační nielen Wadowičania, ale aj Oravci, cirkevní hierarchovia a aj sám
pápež. Vdp. Michal pochádzal
z pracovitej oravskej rodiny
a túto svoju vlastnosť, ktorú
zdedil v krvi po svojich predkoch, naplno využil pri práci
v Pánovej vinici.
Sprac. Marián Smondek

e-mail: zivot@tsp.org.pl

50 rokov je v mnohých prípadoch Ignác si dodnes spomína, že mnoho- aj platili. Kapela sa pomaly rozrastala
skoro celým životom. Niektorí sa také- krát rozmýšľal, či to má zmysel, ale a spolu s nácvikmi prichádzali aj prvé
hoto veku ani nedožijú. Aj preto je zlaté jeho láska k hudbe ho vždy pritiahla vystúpenia. Ignácovi vždy veľmi záležamanželské jubileum niečím výnimoč- späť. Z pôvodnej dychovky zostali len lo, aby bola kapela na každé vystúpenie
ným, je darom od Boha a výsledkom jej dvaja bývali členovia. Okrem nich náležite pripravená.
trpezlivej práce dvoch ľudí, ktorí po ce- základ dychovky tvorili taktiež bratia
V 70. rokoch začal Ignác pracovať
lých 50 rokov spoločne zdieľajú radosti Pieronkovci a pomaly sa ku nim pri- v Čechách. Síce na dychovku mal teraz
a útrapy života. Vlani, 15. novembra, dávali ďalší nadšenci. Chýbali však menej času, avšak vďaka tomu, že prauplynulo polstoročie od manželskej hudobné nástroje a ani poriadne noty coval vo vtedajšom Československu,
prísahy Margity a Ignáca Pieronkovcov nikto nemal. Ak chceli začať cvičiť, mohol domov privážať nové hudobné
z Podvlka. Preto sme
nástroje. Nikdy
ich navštívili a pomu nebolo ľúto
rozprávali sa s nimi
za peniazmi, keď
o ich živote a taktiež
kúpil nejaký hudoo druhej veľkej láske
bný nástroj. A tak
Ignáca – hudbe.
dychovka získala
Obaja manženové trúbky, saxolia pochádzajú zo
fóny, pozauny atď.
slovenských rodín
Dychovka už síce
z Podvlka a je úplfungovala niekoľnou samozrejmoko rokov a svojou
sťou, že obaja nahrou spríjemnila
vštevovali slovenskú
viaceré krajanské,
základnú školu. Boli
ale aj iné podujato roky ťažkých potia, predsa len po
vojnových premien
tak dlhom čase
a neistej situácie.
nadšenie pomaly
Avšak v tom čase
vypŕchalo. A tak
sa u Ignáca, ako aj
sa nakoniec stau jeho štyroch bralo, že dychovka
Jubilantom zablahoželal o.i. podpredseda SSP František Harkabuz
tov vyvíjal hudobný
mala vyše ročnú
spolu s podvlčianskou dychovkou
talent. Vďaka tomu
prestávku. V roku
poznal aj svoju budúcu manželku. museli si zohnať hudobné nástroje. Pár 1986 nakoniec dychovku prevzal Ján
A tak sa Ignác s Margitou v roku 1959 nástrojov zostalo ešte po starej dycho- Páleník, ktorý ju viedol do roku 2006.
zosobášili. Ako to bolo vtedy zvykom, vke a tak spolu nacvičili niekoľko peA čo na to manželka? Tá bola pre
svadba trvala týždeň – hudba vyhrávala sničiek a ako koledníci chodili z domu Ignáca vždy oporou. Spolu s Margitou
od soboty do štvrtka, pretože svadobné do domu, v každom z nich niečo pekné vychovali 4 deti, ktoré sa teraz roztrúsili
obrady sa spájali s veľkým množstvom zahrali a takto si vyzbierali potrebné po celom svete. Hudobné nadanie však
zvykov. Kapela Pieronkovcov bola to- peniažky.
zdedili po rodičoch a vidieť, že vnukom
S notami bolo ešte horšie. Tie takis- je tak isto hudba veľmi blízka. Možtiž známa široko-ďaleko. Ignác spolu
s kapelou hrával na svadbách všade to nemali a problém bol taktiež v tom, no aj vďaka tomu sa dom Pieronkovpo okolí. Ako si dodnes spomína, zo že Ignác noty nepoznal. On poznal cov stal miestom, kde sa muzika stala
svadby sa vracali s bratmi vo štvrtok, hudbu, vedel ako by to mal zahrať, ale každodennosťou. Nájdeme tu viaceré
v piatok si ledva oddýchli a v sobotu už do nôt to zapísať nedokázal. Takže sa akordeóny, pretože Ignác sa od dlhšieišli na ďalšiu. Ako Ignác hovorí, okrem nakoniec zapísal do školy pre kapel- ho času venuje ich oprave. Nechýbajú
manželky mal vždy pri sebe aj heligón- níkov, ktorá bola v Krakove. Dlhšie ani klávesy, či trúbka, a gitara si takisto
ku či akordeón. Ešte šťastie, že manžel- obdobie potom pravidelne prichádzal našla v tomto dome svoje miesto.
ka mala pochopenie pre jeho záľubu. do Krakova. V hudobnej škole však
Nuž čo dodať, manželom PieronV roku 1960 si ho krajania dokonca ako jediný nepoznal teóriu. Aj profe- kovcom prajeme k ich krásnemu jubizvolili za predsedu MS SSP v Podvlku sori, ktorí ich učili, mu vravievali, že leu nielen veľa zdravia, šťastia, rodinnej
a túto funkciu plnil 4 roky. V tom čase hudbe sa priúčal odzadu, teda najprv pohody a božieho požehnania, ale presa začala aj jeho príhoda s dychovkou, sa naučil hrať a až teraz sa priúča teórii dovšetkým to, aby im to spolu ladilo
s ktorou sa nakoniec spojil na celých a notám.
ešte mnoho rokov, aby spoločnými sila
Vďaka školeniu, na ktoré teda mi vytvorili krásnu pieseň, ktorá sa síce
26 rokov.
Dychová kapela sa rozpadla ešte Ignác chodil, mali v podvlčianskej dy- nebude dať zapísať do nôt, ale v srdpred druhou svetovou vojnou. Tak- chovke o jeden problém menej. Keďže ciach ich najbižších bude znieť ešte
že mala 20 rokov prestávku. Aj preto Ignác už noty poznal, začal prepisovať mnoho, mnoho rokov.
vytvorenie novej skupinky hudobných aj noty. Doteraz o to museli prosiť stanadšencov nebolo také jednoduché. rého kapelníka zo Spytkovic a za to mu
Marián Smondek

Naši zlatí jubilanti

PO 50. ROKOCH MANŽELSTVA
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Proﬁl

Fridmanská
nestorka
Už v Starom zákone sa dočítame, že
starších ľudí si veľmi vážili a uctievali.
Preto sa stávalo, že si starší aj prirátavali
roky, aby boli hodnovernejší. Mladí si
vážili ich životnú múdrosť a skúsenosť.
Často ich poznatky využívali na obohatenie svojich vedomostí.
Nadlho mi ostane v pamäti stretnutie s krajankou Alžbetou Iglárovou
z Fridmana, ktorá sa narodila 21. októbra 1913 a minulý rok dovŕšila 95
rokov. Chcem podotknúť, že ma očarila svojou vynikajúcou pamäťou. Pre
zaujímavosť uvediem, že Alžbetin otec
sa dožil 92 rokov. Jej sestry: Mária 88,
Anne k stovke chýbal mesiac, Angela
98 a Rozália 83. Ako vidíme, máme do
činenia s rodinou, ktorá sa dožíva vysokého veku. Zaujímalo ma, či za ten vysoký vek Alžbeta vďačí dobrým génom
alebo životospráve.
Pustili sme sa teda do živého rozhovoru, z ktorého som sa dozvedela,
že Alžbetin otec sa zúčastnil prvej svetovej vojny a v ich domácnosti sa žilo
dosť biedne. Otec im vštepil do sŕdc
lásku k pôde. Však keď človek mal kúsok pôdy, obrábal ju a mal aj obživu.
Počas vojny museli gazdovia odovzdá-
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Milá naša mama,
babička a prababička

8

Dnes, keď Ti celý svet
Prináša kvety,
Keď v srdciach hnevu niet,
Keď v očiach rodiny
Vidíš len šťastný svit
Po rokoch znova,
Radosť chcú znásobiť
Aj naše slová:
Vieme, že sa vďačnosti
Sotva dosť nájde
Za roky radosti
Vo chvíli každej,
Za šťastie dopriate,
Za roky lásky,
Za ruky zodraté,
Za všetky vrásky,
Aj tak však prijmi dnes
Kyticu vďaky,
Zdravia i šťastia les
A lásky vlaky.

vať vojakom kravy a rôzne potraviny.
Alžbeta si veľmi dobre spomína na to,
ako jej mamka prosila, aby jej nebrali
poslednú kravu, keďže je sama so šiestimi deťmi a manžel je na vojne. Ale
vojaci boli bezohľadní. Alžbeta sa nevie
zmieriť s tým, že v súčasnosti mladí ľudia nechávajú pôdu a utiekajú za chlebom mimo domova, nechávajúc svoje
rodiny.
Najťažšie dni v jej živote boli, keď
im matka nemala dať čo jesť. Vtedy zobrala zvyšok žita a „upražila“ na peci
a povedala im: - Žujte deti moje, aby
ste mi nepomreli. Toto zapíjali vodou.
Dnes je toľko jedla, že si to nikto nevie ani predstaviť, ako je to nenajesť sa.
Častokrát sa aj mrhá jedlom. Deti majú
dnes všetko, čo si len prajú. Iglárovci
možno toho jedla nemali nadostač, ale
vedeli s ním zaobchádzať. Väčšinou to
bolo jedlo, ktoré si sami vypestovali.
Krajanka Alžbeta má pokojnú povahu
a ťažko ju vyviesť z miery. Zdá sa mi,
že starší ľudia sú oveľa menej nervózni
ako my dnes. Pre nich je dôležitá rodina, pohoda v nej a dobré susedské
vzťahy. - Pán Ježiš sa raduje, keď sestra
sestre daruje, - podotýka naša krajanka.
Možno Alžbetina vnútorná harmónia
tiež prispela k jej ctihodnému veku
a dobrému zdraviu. Z rozhovoru bolo
cítiť aj jej silnú vieru v Boha. Myslím
si, že to je práve kľúč k jej peknému
životu.
Vo Fridmane všetci poznajú Alžbetu
Iglárovú, ktorá sa každý deň modlievala
a spievala v kostole. Pochválila sa nám,
že pozná slovenské aj poľské žalmy, ako
aj rôzne pobožnosti. Dozvedela som

sa o. i., že ak zaspievam pätnásť piesní
počas celého dňa, tak nad mojím domom preletí chór anjelov. Modlitba jej
dodáva energiu. Zarecitovala mi niekoľko modlitieb, ktoré som ešte nepočula a veľmi sa mi páčili. Dokáže veľmi
pútavo rozprávať o každom svätcovi a
vie o nich veľa perličiek. V mladosti sa
zaoberala ukladaním kvetov v kostole.
V zime, keďže nie sú živé kvety, robila
ich z krepového papiera. Dokázala urobiť všetky kvety, ktoré rastu v záhrade.
Je to jej koníček.
Nikdy nezaprela vieru v Boha
a zvlášť v ťažkých časoch, ako aj toho,
že ju rodičia viedli k slovenčine. Aj keď
sa v škole učila po poľsky, z rodného
domu si odniesla úctu k slovenskému
rodnému jazyku. Veľmi je sklamaná
z toho, že sa dožila časov, kedy sa vo
Fridmane prestalo spievať aj modliť po
slovensky, lebo to niektorým osobám
nevyhovovalo. - Ja sa môžem pochváliť
tým, že viem naspamäť nielen po slovensky, ale aj po poľsky, a Boha chválim
v dvoch jazykoch, - hovorí Alžbeta.
Je to veľmi inteligentná a čulá
žena. Dokáže rozprávať nielen o minulosti, ale dobre sa orientuje v súčasnosti. Nakoniec nášho rozhovoru
mi zatancovala a zaspievala: - Keď som
95 rôčkov mala, ešte som si aj zatancovala. Nech vám Pán Boh požehná,
aby ste si aj vy mohli v takomto veku
tancovať.
Toto praje Alžbeta Iglárová všetkým
čitateľom Života a my jej hodne zdravia a božieho požehnania.
Dorota Mošová

„Víno!“, zakričal cézar.
Nevoľník rýchlo pribehol a naplnil čašu. O chvíľu
ráznym krokom vstúpil do komnaty vojak.

A

lu s Fúriusom dostal úlohu doručiť niekoľko listov, o.i. aj k manželke tribúna.
Po príchode k nej zostávajú na noc, aby
si oddýchli. Aj keď v tom čase Proxima
a Krotosa delí len niekoľko sto metrov
(rímske záhrady boli veľké), stále o sebe nevedia. Na pomoc prišla náhoda.
Proximus, špehujúc nocou Hortensiu,
dcéru tribúna, ktorá sa v noci túlala po
záhrade, našiel svojho priateľa. Ale nielen jeho, ale aj krásne očká a blonďavé
vlasy, ako sa mu z chuti od toho času
vysmieval Fúrius, ktoré sa mu natrvalo
vryli do srdca.
Tento historický román vznikol
pred viacerými rokmi. Prvé slová boli
zapísané, keď mal autor, Bartolomej
Mišinec, len 16 rokov. A nápad sa zrodil ešte skôr. Ako vlastne tento román
vznikol? – Na začiatku bola chuť napísať
niečo dlhšie. Hoci som nevedel presne, čo
by to malo byť. Zásadný vplyv na výber
témy mali knižky o starovekom Ríme,
ktoré som od detstva čítaval, a moja veľká záľuba – psy. To bol základ hlavnej
myšlienky celého románu. – Ak sa lepšie prizrieme Proximovi, zistíme, že je
autorovým rovesníkom. Autor totiž
nechcel písať o staršom hrdinovi, ako
sám totiž hovorí, nedokázal by vytvoriť jeho pravdivú charakteristiku. - Síce
život Proxima sa odohráva v Rímskej ríši
pred 2000 rokmi, a časy sa odvtedy výrazne zmenili, ľudia dodnes prežívajú tie
isté problémy. – podotýka z úsmevom.
A Krotos je čistokrvným rotvailerom
– obľúbená rasa autora. Dynamicky
rozvíjajúci sa román je podelený do
dvoch častí. V prvej, ktorú som vám
priblížil, sa Proximus priúča vojenskému remeslu. Zato v druhej sa dostáva
do elitnej vojenskej jednotky medzi
Pretoriánov. Ale o tom už nemuknem
ani slovo, pretože to je už na vás, drahí
čitatelia, aby ste sa dozvedeli, čo všetko
Proximus zažil.
Marián Smondek

e-mail: zivot@tsp.org.pl

ni sme sa nenazdali a už, v priebehu kratučkej chvíle, sme sa
preniesli 2000 rokov späť, do
starovekého Ríma. Ako je to možné?
Nikdy sme tam v skutočnosti neboli.
Žijeme tu a teraz, ale stačí, aby sme
mali štipku fantázie a v rukách dobrú
knihu, aby sme začali cestovať v čase.
Dej nás však ponecháva na cisárskom
dvore len chvíľočku a opäť nás prenáša
do neveľkej dedinky zvanej Luna, ktorá
sa nachádza 2 týždne cesty od Ríma.
Je večer, nadišla tmavá noc. Na malom námestí sa stretávame s kováčom
Antóniusom, ktorý len pred chvíľkou
vyšiel z krčmy. Namáhavo rozmýšľa, čo
môže kúpiť za neveľkú kôpku medených svojmu synovi k trinástym narodeninám. Peňazí má naozaj málo. Čo
sa dá urobiť? Zrazu sa na tom istom
mieste objaví kupec. Z ďalekých krajín
putuje do Ríma, aby tam predal svoj
tovar. Po krátkom rozhovore s ním dostáva Antónius za tú hŕstku drobných
malinkého psíka. Má darček pre svojho
syna, Proxima.
Ešte som poriadne nedočítal ani len
prvú kapitolu, a bolo mi nad slnko jas-

né, že tú knihu zavriem, až keď
prečítam poslednú stranu. Natoľko ma pohltila svojím dejom,
že som sa od nej nemohol odpútať. A čo bolo ďalej? No, myslím
si, že autor sa na mňa neurazí, ak
prezradím ešte niekoľko drobností. Na nasledujúcich stránkach sa
dozvedáme, akými peripetiami
musí prejsť malý vrtký darček,
ktorý dostáva nakoniec meno
Krotos, spolu so svojím majiteľom. Malý Krotos sa vďaka svojej
neobozretnosti pričiní k tomu,
že jeho majiteľa vyhodia z práce
a malému šteniatku dokonca odseknú chvost. Začiatky priateľstva
mladého chlapca a malého šteniatka sú teda naozaj ťažké. Ešte že im
pomáha v najťažších chvíľach starý
otec Kalpurnius.
A opäť sa dej rozbieha dopredu a rýchlo napredujeme, aby sme
sa opäť na dlhšiu chvíľu zastavili v
tej malej dedinke o štyri roky neskôr.
Proximus pracuje v kameňolome, kde
sa ťaží mramor. Dostáva však výplatu
za dvoch, pretože v tejto namáhavej
práci mu pomáha aj jeho neodlučiteľný spoločník Krotos. Obaja dennodenne drú, ale vďaka ich práci sa
výrazne polepšila ﬁnančná situácia
v rodine. Stabilnú situáciu naruší
povolávací rozkaz cisára do rímskych
légií. Proximus musí narukovať a verného priateľa nechať doma.
Proximus sa so svojím oddielom
dostáva do rímskeho prístavného
mestečka Ostia. Tu sa naučí bojovať
a získa si priazeň svojho veliteľa, tribúna Hortesia Pelágia. Jeho priazeň
si však získal aj Krotos, pretože mu
zachránil život hľadajúc svojho pána,
ktorý z dňa na deň odišiel. Proxima
však nenašiel a skončil v záhradách
tribúna. Zdá sa, ako by sa ich cesty
rozišli, ale ich osud sa po siedmych
mesiacoch opäť spojil. Proximus spo-

9

HORČIČNÉ ZRNKO
Sv. Tomáš Akvinský videl na kríži príklad všetkých cností. Ak hľadáme príklad
lásky, na kríži je najkrajšia. Ak hľadáme
príklad trpezlivosti, na kríži je tá najvynikajúcejšia. Aj príklad pokory a pohŕdania pozemskými vecami nájdeme na kríži
v podobe, na ktorej ťažko niečo vylepšiť.
V pôstnom období, ktoré sa začne v poslednom februárovom týždni, budeme
mať častejšie pred duchovným zrakom
udalosti, kedy vynikli cnosti nášho Pána.
Vyzvaní príkladom Spasiteľa dostaneme
ponuku vykročiť a upevniť sa na ceste
cnosti. Trpiaci Kristus je vzorom, povzbudením i pomocou.

ŽIVOT FEBRUÁR 2009

8. 2. 2009
5. cezročná nedeľa
(Mk 1, 29 – 39)
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V dome Petrovej svokry končí Ježiš jeden zo svojich dní. Ak by sme
ho zhodnotili podľa výsledkov a úspechu, z tohto pohľadu by určite patril
medzi tie lepšie. Evanjelista Marek to
popísal podrobne: „Keď sa zvečerilo, po
západe slnka, prinášali k nemu všetkých
chorých a posadnutých zlými duchmi. A
celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I
uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov
a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.“
Je však nečakané, že na druhý deň Ježiš
nenadväzuje, neťaží z toho, že už je tam
známy a uznávaný. Peter a tí, čo boli s
ním, ako sa zdá, zmýšľali práve v tomto
duchu. Hľadajú Ježiša a hovoria mu, že
všetci ho hľadajú. „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď
na to som prišiel.“ Zmena plánu, ktorá
bola prekvapujúca a nečakaná. Tá zmena nastala po skorej rannej modlitbe.
A. Pronzato v zamyslení k tejto nedeli píše, akým je nám v tom Ježiš veľkým príkladom, čo sa týka modlitby.
Človek, ktorý sa modlí, odkrýva nové
cesty. Neostane pasívne na mieste, pretože ktosi iný mu prikazuje, kam má
ísť. Taký človek je poslušný Duchu
Svätému, nie ľudským kalkuláciám.

15. 2. 2009
6. cezročná nedeľa
(Mk 1, 40 – 45)
Uzdraviť malomocného znamenalo
vrátiť ho do života. Náš život totiž nie
je iba o tom, že dýchame, že sa hýbe-

me a môžeme prijímať potravu. Potrebujeme aj iných a najlepšie sa človek
cíti medzi pokrvnými, príbuznými
alebo medzi rodákmi. Ak sa u niekoho
objavilo malomocenstvo, všetkému bol
koniec. Nakazený ešte nejaký čas mohol
dýchať, mohol sa hýbať, prijímať potravu, ale prišiel o všetky kontakty. Okrem
toho, že malomocenstvo bolo neliečiteľné a nákazlivé, veľmi bolestne dopadal
na chorých práve sociálny rozmer tejto
zákernej choroby. Oddelenie chorých
na malomocenstvo malo aj náboženské
dôvody. Malomocný bol považovaný za
Bohom dotknutého. Dotyk malomocného síce mohol spôsobiť nákazu, no dotyk Ježiša spôsobil nečakané uzdravenie.
Dotyčnému Ježiš vrátil zdravie a vrátil
ho do spoločenského života. Avšak ten
neuteká obnovovať rodinné a príbuzenské väzby, rovnako sa nejde ukázať ani
kňazom. Len čo odišiel, verejne rozprával o tom, čo sa mu stalo. Zázrak sa stal
v tom, že sa mu vrátilo zdravie, zázrak
bol i v tom, že ten, ktorý bol vyizolovaný
spomedzi spoločenstva, priťahuje iných.
Jeden z paradoxov Ježišovho pôsobenia.
U niektorých to vyzeralo beznádejne
a Ježiš situáciu zmenil od základu, iní si
boli istí svojím miestom v rámci vyvoleného národa a pritom boli úplne mimo
a nič sa nezmenilo, žiaľ, ani vtedy, keď
Ježiš na to poukázal.

22. 2. 2009
7. cezročná nedeľa
(Mk 2, 1 – 12)
„O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v
dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo
miesta ani predo dvermi. A on im hlásal
slovo.“ Tak ako bol Ježiš ukrytý v dome
a iba pár ľudí malo k nemu prístup, ako
to opisuje evanjelium 7. nedele, tak je
jeho osoba ukrytá v slovách Svätého
Písma. Keď počúvame slová Písma,
stojíme akoby pred domom a nevidíme
osobu. Treba odkryť strechu. To znamená, odkryť nielen zmysel, ale získať
prístup aj k osobe. K tomu nepotrebuje nejakú zvláštnu dávku inteligencie.
Inšpirovaní evanjeliovou udalosťou si
môžeme všimnúť, že potrebujeme skôr
bezmocnosť ochrnutého.
Koľko ľudí denne kľačí na pútnických miestach, ale iba niektorí obdržia
na nejaký ten čas uzdravenie. Žeby bol
Boh skúpy? To nie! V niektorých prípa-

doch meter od centra nejakého sanktuária znamená nekonečnú vzdialenosť od
dvier vlastnej duše. Bez kontaktu so sebou niet kontaktu s Ježišom. A kontakt
so sebou nadviažeme často až vtedy, keď
čosi na nás doľahne. Utrpenie, s ktorým
si nedokážeme poradiť, prípadne iná
ťažká udalosť, po zmysle ktorej márne
pátrame. Mnohí sa modlia, akoby nikto
v nebi nebol, alebo akoby bol Boh absolútne neosobný. No vlastne neschopnosť urobiť čokoľvek v neriešiteľných
situáciách umožní človeku stretnutie so
sebou i s Ježišom. Najslabšia slabosť je
v očiach Boha najmocnejšia.

1. 3. 2009
1. pôstna nedeľa
(Mk 1, 12 – 15)
Kristus sa chcel, okrem hriechu,
spojiť s celou ľudskou existenciou. 1.
pôstna nedeľa nám rok čo rok pripomína, že nebol uchránený ani od pokušení. Po štyridsiatich dňoch na pustatine
doľahli aj na Božieho Syna. Počas celého života nebudeme uchránení od pokušení. A pokušenia neprídu v podobe
divokých zverov, ako to bolo v prípade Otcov púšte. Pokušenie sa zvykne
dotýkať samej podstaty konkrétneho
človeka. Veriaci sú pokúšaní, aby zanechali modlitbu, aby zľahostajneli vo
sviatostnom živote. Kňaz je pokúšaný,
aby formálne žil a konal vo svojom povolaní. Rodič, aby minimalizoval úsilie
vo výchove. Politik, aby sledoval iba
svoje osobné záujmy, prípadne záujmy
politickej strany. Majiteľ hmotných
dobier, aby sa dal na horúčkovité množenie majetku, hoc aj na úkor a krivdu iných. Diabol jednoducho využíva
slabosť našej prirodzenosti. Vie, že sa
nikto nevzoprie tak ako Kristus. Vie,
že prostredníctvom človeka môže ničiť Božie kráľovstvo. K víťazstvu nad
pokušením nám pomôže iba úzke
spoločenstvo s Ježišom, ktorý sa postil, modlil a zvíťazil nad pokušením.
Naše spoločenstvo musí mať podobu
nekompromisného postoja voči pokušeniam i hriechu. Veľkosť a svätosť
človeka sa rodí tam, kde je prvou reakciou na pokušenie rozhodné NIE. Ak
sa človek nezmohol na prvé nie, ale ľutuje a snaží sa o nápravu, spoločenstvo
s Ježišom sa obnovuje a každé nové
nie upevňuje proces obrátenia. Takisto
prehlbuje jednotu s Kristom, ktorý zvíťazil na pustatine, na kríži a deﬁnitívne
svojím zmŕtvychvstaním.
vdp. Viktor Pardel

Na Hromnice
zapáľme sviece
ymbol svetla v kresťanskej liturgii sa
stal všeobecným až
koncom IV. storočia. Už
v X. storočí sa na oltári stavali sviece.
Samo rozsvietenie svetla v kostole sa
stáva ďakovnou liturgickou modlitbou
a je nasmerované na Ježiša Krista, ktorý sám o sebe hovorí Ja som svetlo sveta
(J 8,12). Svetlo je zároveň znakom živej
viery, ktorú každý z nás má mať. Ideme
takto na stretnutie s najdokonalejším
svetlom, ktorým je Ježiš Kristus. Toto
svetlo nám podáva Panna Mária v tento februárový sviatok. Ona to svetlo
nosila, chránila a v jeho žiare žila v Nazarete. Preto 2. februára, na Sviatok
obetovania Pána, nesieme hromničné
sviece do našich domovov.
Hromničná svieca je zvláštna svojím určením. Je iná než ostatné sviece.
Mala by sa nachádzať v každom kresťanskom dome ako ochrana pred každou zlou chvíľou, ktorá môže človeka
ohrozovať.
Na Hromnice býva u nás tuhá zima.
Zem odpočíva a je ukrytá pod bielou
perinou. V niektorých dedinách sa
tuho zatvárajú dvere maštale, lebo najmä v zimnom období sa túlajú stáda
vlkov, častokrát veľmi hladných. Preto, keď gazdovia videli, že ich kone sú
splašené, museli ich brániť. Kvôli tomu
gazda vchádzal do maštale so zasvietenou hromničnou sviecou a požehnával
ňou dobytok, aby ho ochránil pred
vlkmi a inými neduhmi a na dverách
urobil znak kríža.
Na niektorých obrazoch môžeme
vidieť naše dedinky ponorené v snehu
až po strechy. Pomedzi takéto domy
ide Panna Mária. Vždy je pekne ob-

S

lečená v kroji a na hlave má peknú
šatku, v ruke zasa drží akoby práve zasvietenú hromničnú sviecu. A druhou
rukou akoby chcela zahnať vlkov, ktorí
dobiedzajú do ľudských príbytkov.
Aj dnes nám táto symbolika môže
veľmi veľa napovedať. Zlými vlkmi sú
zlí duchovia, ktorí sú vladármi temnôt.
A preto tak veľmi potrebujeme svetlo,

ktoré nám ukazuje Panna Mária. Ono
nám dáva istú ochranu a dovoľuje kráčať životom v jeho žiare. Svetlo, ktoré
nesieme z našich kostolov, je symbolom našej viery. V súčasnosti medziľudské vzťahy nie sú príliš dobré, pretože
mnohokrát do nich zasahuje nezhoda,
alkohol, drogy, brutalita a neistota
zajtrajšieho dňa, lož, bieda a iné ťažkosti. Sú ako tí zlí vlci zo spomínaných
obrazov. Ale nemusíme sa obávať, lebo
Panna Mária stojí ako záštita naších

Oravské koledovanie 2009
točných ľudových tradícií. Prvé slovo
patrilo vojtovi gminy Jablonka Antoninovi Karlakovi, ktorý zablahoželal
všetkým do nového roku len to najlepšie tradičným oravským vinšom a na
scénu pozval všetkých koledníkov. Ako
prvý vystúpil FS Male Podhale z Jablonky s turoňom, koledami a tradičnými vinšami. Po nich sa predstavila „Barka“ z Jablonky s príbehom o narodení

Vdp. Jozef Bednarčík

Ježiška. Nechýbalo taktiež vystúpenie
žiakov základnej školy v Chyžnom,
oravského združenia Rota a FS Skalniok z Hornej Zubrice. S tradičnou
koledou sa predstavili taktiež koledníci z Veľkej Lipnice.
V rámci podujatia boli vyhlásené
výsledky súťaže XXX. gminnej prehliadky mladých recitátorov a rozprávačov Andrzeja Florka – Skupňa,
ako aj výsledky súťaže o najkrajšiu
pohľadnicu s blahoprianiami. (ms)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Toto už tradičné podujatie zhromaždilo v Chyžnom milovníkov svia-

rodín, stojí so zasvietenou hromničnou sviecou, ktorá nás má chrániť od
hromobitia. Mnohokrát sú naše okná
ňou rozsvietené, najmä v lete, keď sa
blíži veľká búrka. Staré mamy, ale aj
deti dávajú hromničnú sviecu do okna,
pretože ona môže odohnať búrku alebo
zmierniť jej následky. A v takých prípadoch v niektorých farnostiach zvonia
kostolné zvony, napr. takto je dodnes
v Nedeci. A vďaka tomu vieme, že nie
sme sami, že niekto nad nami bdie.
V minulosti, keď sa niekto nevrátil
domov, išli ho hľadať. Vtedy, namiesto
malej baterky, brala matka hromničnú
sviecu do ruky a išla hľadať svoje dieťa,
otca, muža.
Dodnes býva zvykom, že zomierajúcemu dávame do rúk hromničnú sviecu. Pri smrteľnej posteli je zhromaždená celá rodina. Modlia sa ruženec, aby
cesta, ktorou sa poberá ich blízky, bola
preňho ľahká. Určite s týmto svetlom
sa ľahšie odchádza z tohto sveta. Preto sa aj modlíme – a svetlo večné nech
mu svieti. A človek v takejto chvíli,
s hromničnou sviecou v ruke je pokojnejší, určite zabúda aj na to, čo bolo zlé
v jeho živote. V jeho srdci už je niekto
iný, kto mu otvorí dvere večného života – Panna Mária, Matka Pána Ježiša
Krista. Zasvietená svieca je akoby svedectvom jeho života tu na zemi, jeho
vernej služby Bohu. Ale aj v tejto chvíli niet strachu pred Božím súdom, na
ktorý sa dostaneme hneď po smrti.
Na Hromnice ideme z kostola domov so zasvietenou sviecou. A potom
sa odpaľuje doma oheň, ktorý by mal
byť symbolom pokoja, lásky a porozumenia v rodine. Zažnime aj toho roku
naše sviece. A pritom prosme Pannu
Máriu, aby sme boli skutočne jej najlepšími deťmi, aj vtedy, keď iní nám
budú robiť príkorie.
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Slovenčinári z prvého...

ŽIVOT FEBRUÁR 2009

UČÍME SA SLOVENČINU
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Vo štvrtky zavčasu ráno sa každý
týždeň schádzajú žiaci prvého ročníka
jablonského lýcea na hodine slovenčiny. Síce táto ranná hodina nie všetkým
spáčom vyhovuje, predsa to len 21
mladých chlapcov a dievčat neodradilo
od toho, aby sa tento ľubozvučný slovanský jazyk učili.
V jedno zamračené a ospanlivé
januárové ráno som sa aj ja stretol so
študentmi. V škole ma privítala pani
učiteľka Anna Lenčovská, ktorá ma
študentom aj predstavila. A vlastne
to nemusela ani robiť, pretože viacerí
z nich ma už poznali. Z jednej strany
ma to trochu prekvapilo, ale z druhej aj
potešilo, pretože som tam videl viaceré
mladé tváre, ktoré pochádzajú zo slovenských krajanských rodín. A o svojom pôvode a záujme o slovenčinu ma
aj veľmi rýchlo presvedčili. Zaspievali
mi pieseň V hlbokej doline a hneď som
videl, že to nie sú obyčajní prváci. Ich
slovenská výslovnosť je však natoľko
správna, že by im závidel aj nejeden
tretiak.
Síce témou hodiny bol čas, venovali
sme sa predovšetkým spomienkam na
zájazd na Slovensko, ktoré sú doteraz
veľmi živé. Ako som sa teda dozvedel,
zájazd sa im veľmi páčil. A to nielen prechádzka po Martine a prehliadka Krajanského múzea Matice slovenskej, ale
predovšetkým Bratislava. Tá ich doslova
očarila. Študenti však mali šťastie, pretože im počasie naozaj prialo. Počas prechádzok po Bratislave navštívili nielen
Bratislavský hrad, ale aj niektoré múzeá.
A taktiež mali chvíľku voľného času,
aby navštívili obchody, kúpili si nejaké
pamiatky a pod. Veľmi sa im páčilo aj
ubytovanie vo Sv. Jure. Po večeri sa viacerí vybrali na prechádzku po mestečku
alebo sa jednoducho rozprávali. A ako
to už na výletoch býva, keď sa mladí zarozprávajú, spať idú až, keď vyjde
ranná zora. Aj keď po prvej neprespanej noci im to príliš nevadilo, tá druhá

ich už predsa len trochu zmorila. A tak
na spiatočnej ceste im kopce Banskej
Bystrice dali riadne zabrať. A ku tomu
mali veľmi aktívneho sprievodcu, takže
každá lavička, na ktorú si mohli sadnúť
a oddýchnuť si, im bola veľmi milá.
Ku koncu hodiny sme sa vrátili späť
k času. Dni týždňa neboli síce náročné,
avšak nad slovenským štvrť a trištvrte
museli chvíľu popremýšľať. Ale aj to im
na záver už išlo veľmi dobre. Na rozlúčku sme si urobili ešte jednu fotograﬁu
a už nám zvonil zvonec.
Po krátkej prestávke prišli na slovenčinu druháci. Musím povedať, že
obidva ročníky sú naozaj početné. Tento rok sa v lýceu učí slovenčinu 55 študentov, z čoho je 21 prvákov, 19 druhákov a 15 tretiakov. Ako vidieť, počet
žiakov sa z roka na rok zvyšuje. A ešte
jedna zaujímavosť. V prvom ročníku
na celý počet žiakov navštevujúcich slovenčinu sú len dvaja mladíci a ostatné
sú dievčatá. Avšak v druhom ročníku
je to úplne naopak, pretože pre zmenu
tam bolo len päť dievčat. Pokiaľ prváci, alebo lepšie povedané prváčky, vnímali ten zájazd o čosi jemnejšie a z tej
estetickej stránky, od druhákov som sa
dozvedel, že po Bratislave chodí veľa
krásnych fešánd a sú tam dobré obchody s hudobnými nástrojmi. Samozrejme, že aj druhákom sa páčila návšteva
hradov, predovšetkým ale Devín, pre-

tože tam bola hlboká studňa. Ani múzeá neobišli bez povšimnutia, pretože
jedným z navštívených bolo technické
múzeum, kde si o.i. mohli pozrieť staré autá a pod., aj keď neobišli ani staré hudobné nástroje. Ale niet sa čomu
naozaj diviť, pretože v skupine druhákov, ktorí chodia na slovenčinu, sedí
aj štvorica hudobníkov, ktorí založili
vlastnú hudobnú skupinu.
Druháci si taktiež nevedeli vynachváliť nocľah, ako aj večerné potulky
po Sv. Jure. Aj na nich doľahla únava
po neprespaných nociach a tak sa s radosťou vrátili domov, kde mohli cez
víkend spánkový deﬁcit dohnať. Pani
učiteľka ich však len a len chválila. Síce
vidieť, že je to živá skupinka, niekoľkokrát mi prízvukovala, že na výlete
sa správali veľmi slušne a zodpovedne.
Vďaka spomienkam na zájazd sme sa
dostali opäť do Banskej Bystrice, kde
študenti navštívili Múzeum Slovenského národného povstania. Múzeum
sa im veľmi zapáčilo, hlavne vďaka
viacerým technickým exponátom,
ktoré partizáni využívali v boji proti
Nemcom. Ale keď sa prechádzali popri
múzeu, akýsi okoloidúci zakričal na
ich sprievodcu, aby im povedal celú
pravdu. To ich trochu prekvapilo a tak
záver hodiny patril histórii Slovenského štátu. Keďže nám veľa času nezostávalo, v krátkosti som im vysvetlil, že
na históriu týkajúcu sa druhej svetovej
vojny hľadia historici z viacerých pohľadov a preto sa stáva, že v mnohých
otázkach sa nezhodujú. A podobne je
to aj na Slovensku. Každý človek sa na
históriu pozerá zo svojho hľadiska, má
svoje názory na vec a preto ani interpretácia toho ťažkého obdobia nie je
vždy jednoznačná a rovnaká. Ale v tom
momente zazvonil zvonec a tak som sa
chtiac-nechtiac s druhákmi rozlúčil.
Verím však, že sa ešte stretneme. Ak nie
v škole, možno na ďalšom poznávacom
zájazde na východné Slovensko.
Marián Smondek
...a druhého ročníka

HISTÓRIA DYCHOVKY Z VYŠNÝCH LÁPŠ
– 127 ROKOV TRADÍCIE
História vzniku dychovky vo Vyšných Lapšoch sa spája s rodom Malinayovcov. Michal Malinay sa prisťahoval do Lápš a oženil sa tam s Máriou
Kocurovou. Pravdepodobne bol vzdelaným a bohatým pánom, keďže si
kúpil dom spolu s gazdovstvom v lokalite „za kocorovym“. Podľa slov jeho
prapravnučky Cecílie, dvakrát vyhorel,
čo sa pripisovalo ľudskej závisti. Michal bol hudobne nadaným prisťahovalcom, hovoriacim po poľsky, pričom
v Lapšoch sa hovorilo po slovensky.
Svoje vedomosti z oblasti hudby odovzdal svojmu synovi Valentovi, ktorý
zdedil po ňom aj nadanie. To prešlo aj
na vnuka Valenta, ktorý sa narodil v roku 1852 a práve jemu sa pripisuje zrod
dychovky. Poznamenajme, že všetci
- dedo, otec a syn boli kantormi v kostole. Práve Michalov vnuk Valent spolu s manželkou položili základy školy
v obci. Zorganizovali vo svojom dome
školu, kde sa deti učili písať, čítať, spievať a hrať na hudobných nástrojoch.
Valent učil noty deti a starších, pre
ktorých hudba bola nielen koníčkom,
ale aj čímsi viac. Jeho manželka získala základné vzdelanie od svokra, ktoré chcela odovzdať iným. Organizácia
školy vyzerala takto: Mária učila po
slovensky, pretože to bol jazyk, ktorým
hovorili miestni obyvatelia. Valent učil
aj poľský jazyk. Dôležité bolo, aby deťom odovzdali čo najviac poznatkov
v materinskom jazyku, ale im dali aj
o niečo viac. Poľský jazyk sa vyučoval

preto, lebo tvrdili, že by bolo dobre ich
oboznámiť aj s jazykom susedov.
Založenie dychovky sa datuje na rok
1882. Jedným zo zakladateľov bol Valent
Malinay, mladší. Na zrode dychovky sa
podieľali aj iní obyvatelia obce. Okrem
iného aj vtedajší farár, ktorý vlastnil dva
žrebce. Tie boli určené na predaj a zisk
z predaja určil farár na nákup ďalších
hudobných nástrojov. Pevne dúfal, že
vzniknutý dychový orchester bude tak
hlasito hrať, ako tie jeho žrebce erdžali.
A chýr o peknej hre dychovky sa roznesie po celom okolí. Môžeme povedať,
že jeho sen sa splnil, pretože dychovka
pôsobí v obci nepretržite stodvadsaťsedem rokov. Prvým kapelníkom bol
Valent Malinay do roku 1890. Potom
túto zodpovednú funkciu prevzal Tomáš Griglák, ktorý bol bratom Valentovej manželky. Dychovku viedol do
roku 1930. Jeho následníkom bol jeho
syn Gervaz Griglák a túto funkciu plnil
do roku 1970. V 1955 farár Kapolka
poprosil dychovku, aby hrala na pohreboch každému obyvateľovi, bez ohľadu
na jeho majetnosť. Tieto slová sa dodržiavajú dodnes. Od 1970 do 1990 bol
kapelníkom Dominik Griglák. V roku
1974 dychovka dostala vďaka snahám
Izidora Šoltýsa nové rovnošaty a za ﬁnančnej podpory kňaza Michala Grigláka z USA a členov dychovky. V tom čase
dychovka nakúpila aj nové hudobné nástroje, ktoré dostala ako dar od Teoﬁla
Krišíka z USA. Neskôr sa kapelníkom
stal Mieczysław Šoltýs, ktorý funkciu

Vyšnolapšanská dychovka dnes

Pred domom, v ktorom učili deti hrať, písať
a čítať, stoja Dominik a Cecília Malinayovci

e-mail: zivot@tsp.org.pl

kapelníka plnil do roku 2007 do momentu svoje tragickej smrti. Od roku
2008 túto funkciu zastáva 17- ročný
Matúš Griglák. Súčasne je v dychovke
dvadsaťsedem členov. V rámci dychovky sa striedajú celé generácie a často je
to tak, že v nej hrajú spoločne dedo,
otec, syn, vnuk. Najčastejšie je to tak,
že keď otec vycíti nadanie syna, snaží sa
ho pritiahnuť k pôsobeniu v dychovke.
Je to dobrý systém, pretože vďaka tomu
sa udržiava kontinuita dychovky. Sprievodnou myšlienkou zakladateľov dychovky bolo: odovzdať sa kráse hudby,
zdokonaľovať sa, aby krásne slovenské
melódie pretrvávali čo najdlhšie a spoznávať a nacvičovať melódie z iných kútov sveta.
Najnovšia história vyšnolapšanskej
dychovky sa píše pod vedením mladého Matúša. Ako nám sám povedal, je to
preňho veľké vyznamenanie a zároveň
veľká výzva. Jeho snom je pokračovať
naďalej v tejto krásnej vyšnolapšanskej
tradícii. Chce kráčať tou cestou, akú si
za cieľ zobrali zakladatelia. Znamená
to stále hľadať nové talenty, zdokonaľovať sa a čerpať radosť z hudby a naďalej
sa aktívne zúčastňovať na cirkevných
a obecných slávnostiach. Pred niekoľkými rokmi dychovku obohatili svojou
účasťou aj dievčatá. Existuje aj destský
a mládežnícky dorast, ktorý nacvičuje Stanisław Wojtaszek. Matúš dúfa,
že zverenú úlohu zvládne výborne pri
obojstrannej spolupráci a že ešte dlho
budeme počuť o dlhoročnom pôsobení
vyšnolapšnských hudobníkov. Dychovke prajeme ešte dlhé roky existencie
a Matúšovi veľa síl pri realizácií cieľov.
Dorota Mošová
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Z diania na Slovensku

Na základe sporu medzi Ruskom a Ukrajinou v noci z 5. na 6.
januára ruský energetický gigant
Gazprom znížil dodávky zemného plynu plynúceho cez Ukrajinu
do Európy takmer o 60%, čo bol
doteraz najväčší pokles v histórii.
Slovensko prišlo až o 70% dodávok
plynu a kritickú situáciu zvládalo
len vďaka zásobníkom. Na Ministerstve hospodárstva zasadal krízový
štáb, pričom bol vyhlásený núdzový
stav. Následne boli dodávky plynu
úplne zastavené a došlo k vyhláseniu rizikového stupňa č. 8 a následnému obmedzeniu dodávok pre
veľkoodberateľov. Odbery plynu pre
domácnosti, nemocnice a školy pokračovali v bežnom režime. Keďže rokovania najvyšších slovenských predstaviteľov s Ruskom ani Ukrajinou
nepriniesli želaný výsledok, slovenská
vláda od 19. januára zabezpečila odber
plynu cez plynovod Jamal a uvažovalo
sa tiež o opätovnom spustení jadrovej
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Vzhľadom na to, že 20. januára sa
dodávky plynu z Ruska na Slovensko
cez územie Ukrajiny stabilne obnovili, bol 23. januára zrušený stav núdze
a rozpustený krízový štáb. Počas tejto
„plynovej krízy“ mnohé podniky znížili výrobu na minimum a podľa odhadov slovenská ekonomika prichádzala
o takmer 100 miliónov eur denne.

* * *
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* * *

* * *
Pri príležitosti vstupu SR do eurozóny sa 8. januára v priestoroch
Slovenského národného divadla uskutočnilo slávnostné podujatie s názvom

* * *
Začiatkom februára nastúpi do
funkcie výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie OSN bývalý
minister zahraničných vecí Ján Kubiš.
Dňa 26. januára sa novým ministrom
stal Miroslav Lajčák, ktorý doteraz pôsobil ako predstaviteľ medzinárodného
spoločenstva a zvláštny vyslanec Európskej únie v Bosne a Hercegovine.
Po vymenovaní sa však na určitý čas
vrátil do Sarajeva, aby dokončil najnaliehavejšie úlohy spojené s ukončením
jeho misie.

* * *

* * *
Do 29. januára mohli uchádzači
o prezidentské kreslo splniť podmienky pre účasť v prezidentských voľbách
(minimálne 15 000 podpisov občanov
alebo návrh 15 poslancov). V marci sa
tak o post hlavy štátu bude uchádzať
súčasný prezident Ivan Gašparovič, bývalá poslankyňa za Komunistickú stranu Dagmar Bollová, nezávislý poslanec
František Mikloško, podpredsedníčka
SDKÚ-DS Iveta Radičová, nominat
HZDS-ĽS Milan Melník, nominat komunistov Milan Sidor a predsedníčka
Slobodného fóra Zuzana Martináková.
(mm)
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Prestížny britský mesačník The
Banker, ktorý sa zaoberá celosvetovými
ﬁnanciami už od roku 1926, vyhlásil
vo svojom januárovom vydaní za „najlepšieho ministra ﬁnancií Európy roku
2008“ ministra ﬁnancií Slovenskej republiky Jána Počiatka. Toto ocenenie
mu udelili predovšetkým za zásadný
prínos pre prijatie eura na Slovensku
i konsolidáciu slovenských verejných
ﬁnancií, čo umožnilo splnenie Maastrichtských kritérií a prijatie SR do
eurozóny ako prvej krajiny zo skupiny
V4.

a
i
d

Na Troch kráľov sa aj v tomto
roku na Rainerovej chate vo Vysokých
Tatrách uskutočnilo tzv. Trojkráľové
dopoludnie. Nápad vznikol pred desiatimi rokmi, keď chatár Peter Petras
odhadzoval sneh spred chaty a uvažoval, ako by sa dal využiť. Spolu s bratom Jozefom, ktorý je sochárom tak
postavili zo snehu Betlehem. Od začiatku prichádzajú na sviatok zjavenia
Pána k snehovému Betlehemu zavinšovať koledníci z Lendaku s ľudovým
koledovaním tzv. Sopkou. Priniesli Ježiškovi syr, mlieko, jablká a klobásky.
K stálym koledníkom patrí aj Goraľsko
muzyka Daniela Damera, ktorá vynikajúcou hudbou bavila návštevníkov
i popoludní. K návštevníkom patrili
napríklad predseda Najvyššieho súdu
SR Milan Karabín, primátor mesta
Vysoké Tatry Ján Mokoš, či primátor
Kežmarku Igor Šajtlava.

Z

Dovidenie koruna, vitaj euro. Podujatia
sa zúčastnili najvyšší ústavní činitelia
SR, ako aj poslanci, európski lídri a iní
zahraniční hostia. Takto bola oﬁciálne
uskutočnená rozlúčka so slovenskou
korunou a privítaná mena euro na Slovensku. Slovenskou menou bolo možné platiť ešte do 16. januára. Po tomto
dátume je možné vymeniť mince v komerčných bankách do 30. júna a bankovky do konca roku 2009. Národná
banka Slovenska vymieňa bankovky
bez časového obmedzenia a mince do
konca roku 2013. Banky pritom môžu
obmedziť bezplatnú výmenu na maximálne sto kusov bankoviek, prípadne
mincí.

Proti dopadom ﬁnančnej krízy
bola na Slovensku vytvorená Rada
pre hospodársku krízu, v ktorej by
mali mať zasadať zástupcovia vlády,
centrálnej banky, odborov, zamestnávateľov, bánk a samospráv. Vláda
avizovala, že na zmierenie dopadov
krízy využije 332 miliónov eur.
Zdroje na navrhnuté protikrízové
opatrenia by sa mali nájsť v úsporách
na ministerstvách. Premiér však pripustil aj navýšenie deﬁcitu verejných
ﬁnancií. Rada na svojom prvom zasadnutí rozhodla o zavedení príspevkov pre zamestnávateľov, ktoré majú
v čase globálnej hospodárskej krízy
napomôcť udržať zamestnanosť.

a
n

* * *

Ivan Gašparovič ohlásil svoju kandidatúru na post hlavy štátu. 23. januára
2009 prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi priniesli členovia občianskej iniciatívy „Náš prezident“ petičné hárky s 32 226 podpismi
občanov, ktorí vyzývajú terajšiu hlavu
štátu k opätovnej kandidatúre na post
prezidenta Slovenskej republiky.
Prezident Ivan Gašparovič oznámil,
že kandidatúru prijíma. „Som presvedčený, že mám dosť síl aj projektov, aby som
mohol Slovensku pomáhať, či už doma,
ale aj v zahraničnej oblasti,“ vyhlásil.
Za päť rokov od prevzatia ústavnej,
politickej i občianskej a ľudskej zodpovednosti konštatoval, že ide o veľmi
vážnu výzvu zo strany občanov, ktorú
nie je ľahké napĺňať. Prezident Ivan
Gašparovič konštatoval, že počas výkonu funkcie dosiahol naplnenie svojich i občianskych predstáv v zmysle
zodpovednosti tam, „kde ťažko hľadal
konsenzus, či už medzi politickými stranami, ale aj medzi určitými skupinami
občanov, ktorí nepochopili môj zámer a
postoj pri posudzovaní niektorých zákonov,“ povedal prezident SR.

S
a

najmä v ekonomických rozhodnutiach
a v rozhodnutiach, ktoré sa budú týkať
sociálneho postavenia občana sa zaslúži o
to, že dopady krízy nebudú tragické. Toto
budem považovať za najdôležitejšie spolu
s ostatnými povinnosťami prezidenta,“
vyhlásil Ivan Gašparovič.
Uviedol tiež, že do konca funkčného obdobia bude vytrvalo a nemenne zastávať prezidentské povinnosti a
nemá pripravenú prehnanú prezidentskú kampaň. (Tlačový odbor KP SR)
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* * *
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil vysoké štátne vyznamenania. 8. januára t.r. básnik Milan Rúfus a jazykovedec Vincent Blanár dostali štátne
vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy,
ktoré prezident SR udeľuje každoročne k 1. januáru pri príležitosti vzniku
SR. Rúfus bol jedným z najvýznamnejších slovenských básnikov. Prednedávnom oslávil 80. narodeniny. Bol
dlhoročným pedagógom na Filozoﬁckej fakulte UK v Bratislave, venoval sa
aj prekladu. Blanár sa zaoberá okrem
iného dejinami slovenského jazyka,
najmä výskumom slovnej zásoby, bibliograﬁou slovenskej jazykovedy. Pribinovým krížom I. triedy in memoriam
Ivan Gašparovič ocenil aj psychológa
Antona Jurovského za budovanie psychológie ako modernej vedy. Pri príležitosti 16. výročia vzniku republiky
vyznamenali Pribinovým krížom II.
triedy popredného astronóma Vojtecha

v
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Rušina a herca a režiséra Juraja Sarvaša.
In memoriam toto vyznamenanie dostal hudobný skladateľ a dirigent Tibor
Frešo. Pribinov kríž III. triedy prijal
herec Viliam Polónyi a jadrový fyzik
Ján Ružička za zásluhy pri budovaní
Cyklotrónového centra. In memoriam
udelili Pribinov kríž III. triedy vedcovi
a vynálezcovi Jánovi Farkašovi, ktorý
mal patentovaný nealkoholický nápoj
Vinea. Venoval sa aj zdokonaľovaniu
vinárstva. Pribinov kríž III. triedy za
mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky a o rozvoj v
oblasti územnej samosprávy získal aj
dlhoročný starosta (od roku 1990)
obce Kechnec Jozef Konkoly. Ten sa
na dnešnom slávnostnom odovzdávaní
vyznamenaní nemohol zúčastniť a tak
si ocenenie prevezme osobne neskôr.
Konkoly sa podieľal na rozvoji kechneckého priemyselného parku, v ktorom
v súčasnosti 14 zahraničných investorov z ôsmich krajín vytvorilo pracovné miesta pre 3 000 zamestnancov.
Rad Bieleho dvojkríža II. triedy dostal
predseda Spolku Slovákov v Poľsku so
sídlom v Krakove profesor Jozef Čongva. Radom Bieleho dvojkríža III. triedy vyznamenal prezident Ailsu Rosemary May Domanovú za celoživotné
zásluhy o rozvoj slovensko-britských
vzťahov. Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy dostal za záchranu ľudí
z horiaceho domu František Uhrík z
Urminiec. (SME)

Z diania na Slovensku

Na druhej strane vyzdvihol veľmi
dobrú spoluprácu s predstaviteľmi štátu, vládou, parlamentom. Prezident
Ivan Gašparovič ďalej povedal, že sa
mu podarilo realizovať nadstranícky princíp pri výkone funkcie, ako aj
skutočnosť, že nevstupoval do sporov
medzi politickými stranami a vytváral
súlad medzi vládou, parlamentom a
prezidentskou kanceláriou. Počas svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii
hlavy štátu napĺňal prezidentské motto „myslím národne, cítim sociálne“
a povedal, že je to motto, ktorého by
sa nemal zriekať ani jeden prezident v
budúcich volebných obdobiach, pretože tento princíp prispieva k upevneniu
spoločnosti v momentoch, kedy sa vo
svojich postojoch líši.
V oblasti zahraničnej politiky prezident konštatoval, že sa mu podarilo
v tejto sfére aktívne vplývať a politiku
Slovenskej republiky aj jeho zásluhou
zahraničie vníma ako jednoznačnú,
otvorenú a v niektorých oblastiach aj
určujúcu.
Za najdôležitejšiu výzvu svojho terajšieho i možného budúceho pôsobenia označil otázku „ako prekonať krízu,
ktorá Slovensko ešte čaká. Nesmieme byť
voči nej ľahostajní.“
Úloha prezidenta bude podľa jeho
slov v konsenzuálnej polohe, aby hľadal spoločnú cestu nielen medzi parlamentom, vládou, aby smeroval aktivity
ku skutočnej spolupráci medzi koalíciou a opozíciou, pretože „len jednota

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Tvrdošín – rímskokatolícky kostolík z polovice
15. storočia s barokovým oltárom zo začiatku
18. storočia.

Leštiny (okr. Dolný Kubín) – evanjelický kostol s drevenou zvonicou z roku 1686 vznikol
v súvislosti s protihabsburským povstaním.

KLENOTY NA SLOVENSKU
Od roku 1972 bolo do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva ľudstva UNESCO zapísaných vyše 850 lokalít zo 141 štátov
sveta. V polovici minulého roku k nim
pribudlo osem drevených kostolíkov
zo Slovenska.
Do zoznamu sa dostalo osem drevených kostolíkov z slovenskej časti tzv.
Karpatského oblúka, ktoré pochádzajú
zo 16. až 18. storočia. Sú nimi rímskokatolícke kostolíky v Hervartove
a Tvrdošíne, evanjelické v Kežmarku,
Leštinách a Hronseku a gréckokatolícke v Bodružale, Ladomírovej a Ruskej
Bystrej. Najstarší z nich je kostolík v
Hervartove, ktorý postavili ešte v roku
1500.

K 1. júlu 2008 sme mali na Slovensku evidovaných 13 446 pamiatkových
objektov – nehnuteľných kultúrnych
pamiatok. Túto informáciu som získal
od Dr. Ľuboslava Škovieru, vedúceho
odboru informatiky a evidencie pamiatok Pamiatkového úradu SR. Z toho
celkového počtu je okolo 1 200 kostolov – v tom 42 drevených, plus 52
drevených zvoníc.
Zapísanie ďalších objektov do zoznamu je pre majiteľov či správcov ocenením ich doterajšej starostlivosti o ne,
ale aj záväzkom do budúcnosti uchovať
ich v čo najlepšom stave. Aj keď väčšina z nich bola častým cieľom záujmu
turistov, zápis do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO ešte zvýši záujem

a stanú sa silným magnetom i impulzom pre rozvoj cestovného ruchu vo
svojich lokalitách.
V pôsobnosti Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku je 29 drevených
chrámov (cerkví). Z iniciatívy gréckokatolíckeho arcibiskupstva vznikla
cestovná agentúra Byzant, ktorá chce
tieto pamiatky propagovať a priblížiť
ich nevšednú kultúrnu, materiálnu
a duchovnú hodnotu čo najširšiemu
okruhu veriacich i turistov.
Slovensko má v zozname UNESCO už zapísané centrá historických
miest – Banskú Štiavnicu a Bardejov,
pamiatkové zóny rodinných domov vo
Vlkolínci či Spišský hrad a Spišskú Kapitulu. Z prírodných pamiatok sa do
zoznamu dostali jaskyne Slovenského
krasu a pralesy na severovýchode Slovenska. (Ján Kubáň)

* * *
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Kežmarok – drevený evanjelický a. v. artikulárny kostol (1717), ktorý je zasvätený Svätej
Trojici, je postavený do podoby rovnomenného gréckeho kríža v barokovom slohu. V pozadí je Nový evanjelický kostol z roku 1894.
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Nové stavby v Bratislave menia
vzhľad hlavnej metropoly Slovenska.

Na Račianskom mýte dvanásťposchodový vežiak nahradí drevenú krčmu uprostred mýta. Stavať sa má začať
v najbližších dňoch. Termín ukončenia
stavby je plánovaný na jún 2009. (jk)

Vianočno-novoročné
obdobie
je bohaté na oblátkové stretnutia
v jednotlivých miestnych skupinách,
ktoré sa pri tejto príležitosti spolu
schádzajú a vymieňajú si svoje názory, pociťujú súdržnosť a plánujú
svoju prácu. V rámci tejto tradície
si krajania odovzdávajú nielen pozdravy a blahoželajú si, ale aj spolu
besedujú, tancujú a spievajú krásne
slovenské koledy a ľudové piesne. Je
to jedna z mála príležitostí, kedy sa
krajania stretávajú v rámci miestnych
skupín. V tomto roku sa oblátkové
stretnutia uskutočnili: v Novej Belej, Krempachoch, Kacvíne, Nedeci,
Jablonke, Krakove a Jurgove.

Rozveseliť sa

V

o vianočnom období miestne
skupiny Spolku Slovákov na
Spiši a Orave pripravujú pre
svojich členov oblátkové stretnutia.
V tomto roku po trojročnej prestávke sa podarilo usporiadať stretnutie
aj v Krempachoch.
V sobotňajší večer 10. januára sa
začali schádzať do Kultúrneho domu
pozvaní hostia, medzi ktorými boli
verejní činitelia obce, miestny farár Jan Wróbel, generálny tajomník
Spolku Ľudomír Molitoris, ako aj
krajania a krajanky s rodinami.
Kým sa začala oﬁciálna časť, každý
hosť si našiel svoje miesto a niektorých už pohltila ostrá diskusia. Ob-

látkové stretnutie otvoril predseda
Miestnej Skupiny SSP v Krempachoch krajan Ján Petrášek v spoločnosti pokladníčky MS SSP krajanky
Anny Krištofékovej. Privítali všetkých
prítomných, popriali im veľa radosti,
zdravia a hojnosti všetkého v novom
roku a nakoniec zavinšovali v nárečí.
Nezabudli ani na zosnulých členov,
ktorí opustili miestnu skupinu. Farár
Jan Wróbel požehnal oblátky a krátko sa prihovoril zhromaždeným.
Potom sa krajania delili oblátkami
a blahoželali si, aby boli zdraví, plní
energie, elánu, radosti a mali čas na
stretnutia. Na tieto želania si pripili
pohárikom dobrého vínka. Rozprúdila sa živá beseda. Témy rozhovorov
boli rôzne. Krajania mali takto príležitosť spoločne sa stretnúť, porozprávať sa, ale si aj rezko zatancovať pri
slovenských piesňach. S ochotou si
zaspievali slovenské koledy a ľudové
pesničky, pričom hlboko načreli do
Krajanského spevníka.
Bolo postarané aj o chutné jedlá
a občerstvenie. Dá sa povedať, že
stretnutie bolo sýte pre ducha i telo.
Určite so mnou súhlasia účastníci
stretnutia, že sa oplatilo spolu sa zísť,
zaspievať si, zatancovať a takýmto
spôsobom sa spoločensky obohatiť.
Spoločná radosť a veselosť trvala do
bieleho rána, ale nesmúťme, milí krajania, o rok sa môžeme opäť stretnúť
a pobesedovať si.
František Paciga

Oblátkové stretnutia 2009

Novoročné besedovanie

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Oblátkové stretnutia 2009

Jurgovská veselica

N

edeľňajšie poobedie 1. februára t. r. sa v Jurgove nieslo
v krajanskom duchu. V miestnej zbrojnici si krajania usporiadali oblátkovo-novoročné stretnutie.
Krajanky prichádzali s chutnými
koláčmi. Organizátori zas pripravili
dobré slovenské víno a občerstvenie,
ktoré mohol neskôr každý ochutnať.
Keď sa miestnosť zaplnila ľuďmi, stretnutie sa mohlo začať.
Úvodné slovo patrilo predsedníctvu
miestnej skupiny, ktoré srdečne privítalo pozvaných. Na stretnutie prišiel
krajanov pozdraviť a povzbudiť aj gene-

rálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris, ktorý zhromaždeným poprial
úspešný nový rok, veľa elánu do práce
v krajanskom hnutí a úsilie neustále
zveľaďovať dedičstvo našich predkov.
Na záver zaželal všetkým príjemné posedenie. Medzi pozvanými hosťami bol
aj jurgovský farár Józef Marek a kaplán
Krzysztof Piechowicz. Potom sa zhromaždení tradične delili oblátkami a želali si všetko dobré, najmä pevné zdravie, božie požehnanie a radosť.
Podujatie spríjemnila ľudová kapela pod vedením Tomáša Vojtasa, čomu
sa krajania nesmierne potešili. Milým

Krajanky počas besedy
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Krátko zo Spiša
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V klubovni Miestnej skupiny SSP
v Krempachoch sa 1. februára t.r. konalo prípravno-organizačné stretnutie
pred trinástim ročníkom FašiangovOstatkov. Tie sa uskutočnia, ako to už
tradične býva, na javisku krempašského

prekvapením pre
zhromaždených
bola detská sláčiková
kapela,
ktorú nacvičuje
talentovaná hudobníčkaMałgorzata Zapletałová. Predseda MS SSP v Jurgove
J. Vojtas
Vďaka hudbe sa
beseda rozprúdila a krajania diskutovali
o bežných otázkach miestneho života.
Neobišlo sa ani bez spevu pekných slovenských ľudových piesní. Na stretnutí
vládla výborná nálada, preto nikto nemyslel na odchod domov. (aj)
Foto: Ľ. Molitoris

Ľudová kapela veselo zahrala

Kultúrneho domu v dňoch 7. - 8. februára. Stretnutia sa zúčastnil aj generálny
tajomník Spolku Ľudomír Molitoris.
Klubovňa je po generálnej oprave, ktorá prebiehala v priestoroch Kultúrneho
domu vlani a toto stretnutie miestneho
výboru bolo jedným z prvých vo vynovených priestoroch. (fp)

* * *
Katolícke združenie mládeže z Krempách sa 29. januára stretlo na schôdzi
hodnotiacej doterajšie pôsobenie. Toto
združenie vedie miestny farár Jan Wróbel a propaguje katolícky životný štýl,
zaoberá sa aj charitnými podujatiami,

ako bol októbrový dobrovoľný odber
krvi v zbrojnici či príprava darčekov
a sladkostí pre starobinec v Rabke. (fp)

* * *
Po vianočnej prestávke a mrazivom
období v januári sa opätovne pohli práce pri výstavbe mosta na rieke Bialke.
Začali sa prípravy spojené s výstavbou
lešení pre hlavnú nosnú konštrukciu
mosta. Na stavbe pribudli vysoké žeriavy, ktoré pomáhajú premiestňovať
kovové trámy, drevené nosníky a ďalšie
prvky konštrukcie. Brehy rieky Bialky,
ako aj opory mosta by sa mali spevniť
kamením. (fp)

Medzi spišské obce, v ktorých si
začiatkom roka krajania zorganizovali
oblátkové stretnutie, patrí aj Nedeca.
V podvečer 18. januára sa približne
40 krajanov zišlo v príjemnom prostredí, v dome u krajana Emila Milaniaka,
aby si z celého srdca zaželali čo najviac
zdravia, šťastia i božieho požehnania.
Na stretnutí nechýbal ani nedecký
kaplán Krzysztof Kasprzak.
Ako sme sa dozvedeli od krajanky
Márie Krempaskej, na stretnutí panovala veľmi dobrá nálada. Ako prvý sa
prítomným prihovoril ľúbozvučnou
slovenčinou predseda MS SSP v Nedeci Emil Neupauer. Potom krajanka

Mária Krempaská
zaželala všetkým
len to najlepšie
a pridala niekoľko
vinšovačiek v spišskom nárečí. V
tejto úvodnej časti stretnutia si všetci
spoločne uctili tých, ktorí ich v uplynulom roku navždy opustili. Minútou
ticha si každý z prítomných oživil spomienku na bývalého šéfredaktora časopisu Život Jána Špernogu, krajanov
Michala Neupauera, Jozefa Kužela,
Michala Kužela, Andreja Milaniaka a
Jozefa Groňského.
Do programu oblátkového stretnutia boli zapojení aj tí najmladší. Mariolka Krempaská, Ania Nováková
spolu so svojimi kamarátmi zarecitovali niekoľko
gazdovských vinšov. Sú to
usilovní žiaci, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny.
Stretnutie sa nieslo
v povznesenej nálade a
v duchu očakávania na

posvätenie oblátok. To bolo úlohou
kaplána Krzysztofa Kasprzaka. Neskôr
sa nimi krajania vzájomne podelili.
Vinšom a blahoprianiam nebolo konca
kraja. Každý sa chcel s kúskom svojej
oblátky podeliť aj o kúsok svojho srdca.
Veď práve to je najhlbším posolstvom
oblátkových stretnutí.
Podľa slov krajanky Márie Krempaskej, veľmi pekným okamihom stretnutia bol moment, keď si všetci spoločne zaspievali najznámejšiu vianočnú
koledu - Tichú noc.
Všetci, ktorí sa oblátky zúčastnili
- starší, mladší, ba aj tí najmladší sa
v krajanskom kruhu cítili veľmi dobre,
preto odchádzali zo stretnutia s túžbou, aby sa všetci stretli na oblátkovom
stretnutí aj na budúci rok.

Oblátkové stretnutia 2009

Besedovanie v Nedeci

Lýdia Ostrowska

Oblátka
v Krakove

litoris. Po jeho úvodných slovách sa
všetkým prihovorila podpredsedníčka
MS SSP v Krakove Helena Rákosníková. Zaspomínala si na najkrajšie roky
svojho života a na manžela Jindřicha,
vďaka ktorému sa stala členkou MS
SSP v Krakove.
Potom sa slova ujal poslanec na
Snem Poľskej republiky Piotr Boroń, ktorý gen. tajomníkovi Spolku
Ľudomírovi Molitorisovi odovzdal
nezvyčajný dar – historickú čiapku
Krakovčana, na znak úcty a vďaky za
dlhoročnú spoluprácu v oblasti kultúry. Generálny tajomník neskrýval svoje prekvapenie.

Po slovách vďaky prišiel čas podeliť
sa s oblátkami. Všetci prítomní si želali
všetko dobré do nového roka.
Neskôr nasledovala beseda. Prítomní sa v skupinkách rozprávali na rôzne
témy. Večer plynul vo výbornej nálade.
Zlatým klincom oblátkového stretnutia bol však očakávaný koncert Jerzyho
M. Bożyka, ktorý zaspieval niekoľko
kolied a piesní spolu s krakovskou speváčkou Kingou Gizbert-Studnickou.
Všetci účastníci oblátkového stretnutia
odchádzali domov v dobrej nálade a s
radosťou v srdci. Celé stretnutie ﬁlmovala krakovská ﬁlmová agentúra HAF.
Lýdia Ostrowska

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Sídlo Spolku Slovákov v Poľsku
bolo taktiež miestom, kde sa konalo
jedno z krajanských oblátkových stretnutí. A nielen to! Dôvodov na oslavu
mala Krakovská miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku oveľa viac. Jej
predseda Jerzy M. Bożyk oslavoval 30.
výročie a podpredsedníčka Helena Rákosníková 20. výročie svojho členstva
v MS SSP v Krakove.
Popoludní 12. januára sa v priestoroch Galérie slovenského umenia SSP
začali schádzať ich prví gratulanti. Všetci
už očakávali príchod oboch oslávencov,
ktorí sa doviezli na koči. Po ich príchode sa oblátkové stretnutie mohlo začať.
Medzi hosťami nechýbal ani generálny
konzul SR v Krakove Ivan Horský, konzul SR v Krakove Marián Baláž a mnoho priateľov z krajanského a krakovského prostredia. K želaniam, ktoré zazneli
sa dodatočne pripája aj redakcie Život.
Prajeme jubilantom veľa síl a elánu do
práce v MS SSP v Krakove!
Všetkých zhromaždených privítal
gen. tajomník Spolku Ľudomír Mo-
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Predseda MS SSP v Kacvíne preberá diplom

ňa 18. januára 2009 sme sa
presvedčili, že tradícia oblátkového stretnutia v Kacvíne
je neustále živá. Krajania sa v tento
podvečer zišli v Dome slovenskej kultúry naozaj v hojnom počte a ako sme
sa dozvedeli od viacerých z nich, na
tento deň už netrpezlivo čakali. Akoby
aj nie, veď oblátkové stretnutie je pre
všetkých vhodnou príležitosťou stretnúť sa a spoločne zrekapitulovať udalosti uplynulého roka a popriať si pri
vzájomnom delení sa oblátkou všetko
najlepšie do nasledujúceho roka. Nastal však aj čas spomenúť si na tých,
ktorí, žiaľ, už nie sú medzi nami. Preto
sa tieto chvíle niesli nielen v duchu radosti, ale aj spomienok a nostalgie.

D

Čestní hostia
Úvodné slovo patrilo čestnému
predsedovi Spolku Jánovi Molitorisovi,
ktorý v mene výboru miestnej skupiny Spolku privítal všetkých účastníkov
oblátkového stretnutia. Osobitné privítanie patrilo: primátorovi Spišskej Starej Vsi Jozefovi Harabínovi, starostovi
Malej Frankovej Jozefovi Kromkovi a
starostovi Veľkej Frankovej Ondrejovi
Krempaskému. Z obce Veľká Franková

Kacvínski žiaci so svojím vystúpením

Veselo aj smutno v Kacvíne
nás svojou účasťou poctil aj kňaz Roman Šamrak a predseda družstva Ondrej Krišanda. Medzi ďalších hostí patrili: rodák z Kacvína vdp. Adam Rataj
pôsobiaci vo Veľkej Lomnici, kacvínsky farár Tadeusz Majcher, riaditeľka
ZŠ v Kacvíne Anna Cisaková, učiteľka
slovenčiny Alžbeta Górová, predseda
Obvodného výboru Spolku na Spiši
František Mlynarčík a predseda MS
SSP v Kacvíne Ján Venit. K týmto
úvodným slovám sa pridal aj generálny
tajomník Spolku Ľudomír Molitoris.
Vo svojom príhovore poprial všetkým
krajanom veľa zdravia, šťastia a úspechov v každodennom živote a zaželal
všetkým príjemné posedenie. Následne vyhlásil minútu ticha za všetkých
zosnulých. Nikto z prítomných sa
nevyhol spomienke na bývalého šéfredaktora časopisu Život Jána Špernogu,
ktorý na minuloročnom oblátkovom
stretnutí bol ešte medzi nami.

Program
Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom sa nám predstavili žiaci
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Aj tí najmladší sa podelili oblátkou
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zo Základnej školy Jána Pavla II. v Kacvíne s divadelným pásmom a tradičnými slovenskými vinšami, ktoré si
nacvičili pod vedením učiteľky slovenčiny Alžbety Górovej. Za svoju snahu
zožali veľký potlesk.
Tohtoročné stretnutie krajanov
bolo obohatené aj programom žiakov

Oblátkové stretnutia 2009

Mládežnícka dychovka z Kacvína

zo Spojenej ZŠ vo Veľkej Lomnici,
ktorí si pod vedením majsterky Anny
Hulínovej, Dariny Nálepkovej, Lenky
Hebanovej a za výraznej duchovnej
podpory rodáka z Kacvína vdp. Adama Rataja nacvičili hru Radostný ruženec, s ktorou sa prezentovali aj na
oblátkovom stretnutí. Ich predstavenie mapovalo narodenie a život Ježiša
Krista. Texty boli doplnené slovami
zo Svätého písma, piesne, ale aj tance,
Krajania – všetci vospolok

Tí najstarší si zaspievali Tichú noc

v ktorých sa ukrýva bohatstvo a temperament rómskej kultúry. Ich zvučný
spev neostal bez odozvy, krajania neváhali a zaspievali si niekoľko piesní a vianočných kolied spolu s účinkujúcimi.
Bez tónov mládežníckej dychovky
z Kacvína by si nikto z nás oblátkové
stretnutie nevedel predstaviť. Prezentovala sa súborom ľudových piesní a kolied.
Po vystúpení dychovky dostal slovo
kacvínsky farár Tadeusz Majcher. Pripomenul, že delenie sa oblátkou nesie
v sebe hlbokú symboliku, pripomína
totiž delenie sa chlebom, nedelíme
sa však iba oblátkou, ale aj dobrotou
nášho srdca.
Krajania dostali priestor vzájomne
si zavinšovať všetko najlepšie do nového roka a veru nejednému z nich sa
v kútiku oka zaleskla slza. Keď už boli
všetky oblátky rozdelené, šikovné kacvínske gazdinky nám ponúkli chutnú
kapustnicu s mäsom a hríbami.
Po výdatnej večeri sa o slovo prihlásil
starosta Malej Frankovej Jozef Kromka.
Vo svojom príhovore poďakoval gen. tajomníkovi Spolku Ľudomírovi Molitorisovi za vytváranie možností vzájomnej
spolupráce obcí Malá Franková a Ka-

cvín. Do rúk Jána Venita, predsedu MS
SSP v Kacvíne, odovzdal Pamätný list
pre Spolok Slovákov v Poľsku a Miestnu skupinu v Kacvíne za rozvoj kultúry
a umenia, zachovanie ľudových tradícií
a cezhraničnú spoluprácu.
Oblátkové stretnutie pokračovalo
v dobrej nálade až do neskorých večerných hodín. No v duchu spomienok na
našich zosnulých zábava krajanov mala
svoje hranice. Podebatovali si o svojich
problémoch, radostiach i starostiach
každodenného života. Popri tom kacvínske gazdinky prinášali na stôl koláče, korbáčiky a rôzne iné dobroty.
Veru, nikto z prítomných neodišiel
domov hladný. No najhlavnejšie je to,
že krajania odchádzali zo stretnutia naplnení pocitom radosti a spokojnosti.
Ďalšie oblátkové stretnutie je teda
za nami. Aký bude nasledujúci rok a čo
nám prinesie? Aké plány sa nám podarí zrealizovať? Na všetky tieto otázky si
budeme môcť odpovedať oveľa neskôr,
možno aj na budúcoročnom oblátkovom stretnutí, na ktoré krajanov, už
s takmer ročným predstihom, pozýva
výbor MS SSP v Kacvíne už teraz.
Lýdia Ostrowska

V zajatí spevu a tanca...

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Farár T. Korczak požehnal oblátky

Najmladší účastníci stretnutia

Zdravie, šťastie vinšujem

V

zdraví, radosti a šťastí nech nám plynie tento nový rok,
- týmito slovami privítala zhromaždených 3. januára
t.r. v požiarnej zbrojnici v Novej Belej predsedníčka
MS SSP Jana Majerčáková. – Pre niektorých vlaňajší rok bol
plný radosti, veselosti, pekných zážitkov a úspechov. Iným zase
sa prišlo zmieriť so stratou blízkych, s prekážkami, aké nesie
život a inými neduhmi. Každý z nás už zhodnotil uplynulý rok
a prijal nejaké predsavzatia na tento rok, ktoré dúfa, že sa mu
podarí splniť, čo aj vám želám. Z našej miestnej skupiny odišli
aktívni krajania Andrej Skupín a Žofka Chalúpková, ktorí nezištne slúžili krajanskému hnutiu, za čo sme im vďační. Aj keď
už tu s nami nie sú, ostali v našej mysli. Želám vám, milí krajania, príjemný večer plný radosti a pohody. Slovo odovzdávam
našim žiakom, ktorí pripravili kultúrny program.
Divákom sa predstavili žiaci zo Slovenskej základnej školy v Novej Belej s príbehom o narodení Ježiška. K tomuto
si zaspievali slovenské koledy a na záver svojho vystúpenia
razantne popriali všetkým šťastný a veselý nový rok, a ku
tomu im zavinšovali v spišskom nárečí. Následne javisko
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Beseda sa rozprúdila

patrilo detskému súboru Malí Spišiaci, ktorých vedie Dominika Majerčáková. Bol to jej debut v úlohe vedúcej tohto
súboru. Malí folkloristi predviedli hry na pasienke, zatancovali a zaspievali pár piesní. Držíme im palce, aby ich ochota
učiť sa neopúšťala. Po nich sa publiku predstavil folklórny
súbor Spiš pod vedením Jozefa Majerčáka. Zaspievali a zatancovali na slovenskú a spišskú nôtu, za čo ich publikum
odmenilo vrelým potleskom. Pri miestnej skupine pôsobí aj
dychovka pod vedením Milana Cervasa. Zahrali vianočné
skladby, polky a valčíky, ako aj ľudové piesne. Ich výborná
hra potešila všetkých prítomných.
Program so záujmom sledovali aj pozvaní hostia o. i.
podpredseda Spolku a riaditeľ ZŠ č. 2 v Novej Belej Dominik Surma s manželkou, obvodný predseda OV na Spiši
František Mlynarčík s manželkou, farár Tadeusz Korczak,
bývalý riaditeľ gymnázia v Krempachoch Jan Szenderewicz
s manželkou, učiteľky slovenčiny Žoﬁa Braviaková s manželom, Beáta Florczyková s manželom a redaktorka Života
Dorota Mošová s manželom.
Po týchto príjemných chvíľach
prišiel najdôležitejší bod stretnutia –
posvätenie oblátok a delenie sa nimi.
Krajania sa najskôr pomodlili za zosnulých z miestnej skupiny. A ako to
býva zvykom, krojovaní mládenci
a devy zo súboru Spiš doniesli taniere plné oblátok, ktoré požehnal beliansky farár Tadeusz Korczak. Každý si zobral oblátku a delil sa ňou so

Hry Malých Spišiakov
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Hrá dychovka pod taktovku E. Cervása

Žiaci v scénke s jasličkami
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Delenie sa oblátkou

Vo víre tanca

Predsedníčka MS SSP Jana Majerčáková è

spolubesedníkmi. Najčastejším želaním bolo
zdravie, bez ktorého sa ťažko žije, k neposledným želaniam
patrilo aj šťastie, radosť z toho čo máme, pohoda v rodinnom
kruhu a aby sa budúcoročné stretnutie podarilo zorganizovať
v novej klubovni.
Z kuchyne sa už šírila omamná vôňa jedál, ktoré pripravili
šikovné krajanky. Onedlho sa tieto dobroty dostali na stoly, kde
si ich zhromaždení s radosťou ochucovali. Medzi besedníkmi
sa začali živé diskusie o bežnom živote, krajanskej komunite,
časopise Život a na iné témy. Viacerí krajania sa zhodli na tom,
že je výborný nápad organizovať takéto stretnutie a sú za to
vďační výboru miestnej skupiny. Inak by nemali príležitosť si
takto príjemne stráviť večer.
Veselá nálada nabádala krajanov k spevu, ktorý sa niesol po
obci. K tomuto spevu prihrával na harmónii Julián Dluhý. Slovenské populárne a ľudové pesničky naladili krajanov k tancu.
Na parkete vykrúcali mladí i starší. Dobrá zábava trvala dlho.
Na spoločné besedovanie
ostali krajanom už spomienky,
Poďme si zapískať
ale aj ochota opätovne sa zísť
spolu, čo im aj prajeme.
Agáta Jendžejčíková

Krajania sledujú program

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Krajania v spoločných rozhovoroch

Čestní hostia
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Príhovor gen. tajomníka Ľ. Molitorisa

Bez okolkov
v Jablonke
11. januára t.r. sa v klubovni SSP
v Jablonke uskutočnilo tradičné stretnutie krajanov z celej Oravy. Svojou
prítomnosťou toto milé krajanské
podujatie poctili gen. konzul SR v Krakove Ivan Horský, vojt gminy Jablonka Antoni Karlak, riaditeľ Oravského
kultúrneho strediska Miroslav Žabenský spolu s Oľgou Žabenskou, okresný
predseda Dobrovoľného požiarneho
zboru Ján Kučkovič, vdp. farár v Jablonke Kazimierz Czepiel, člen rady
Družstevnej banky v Jablonke Bolesław
Bogacz, ako aj predstavitelia Spolku
Slovákov v Poľsku, František Harkabuz
a Ľudomír Molitoris. Medzi krajanmi
nechýbali ani viacerí známi oravskí
umelci, či už v krajanskom prostredí
veľmi dobre známa Lýdia Mšalová, ale-

Medzi krajanmi nechýbal ani J. Kučkovič a O. Žabenská

bo mladý hudobný a maliarsky talent
Krištof Pieronek. Nechýbala ani Maria
Pezdeková, maliarka a rezbárka, ktorá
síce nepatrí medzi krajanov, avšak Orava jej prirástla k srdcu. Narodila sa v
Skomielnej Czarnej, v Jablonke si našla
manžela a nakoniec sa do Jablonky aj
presťahovala. Pre krajanov však nie je
neznáma, pretože sme ju na stránkach
Života už predstavili. Na oblátkové
stretnutie prišla pri príležitosti otvorenia výstavy, ktorá bola prezentáciou výberu z jej tvorby. Jej olejomaľby zdobili
steny klubovne a spríjemnili atmosféru
krajanského stretnutia. Výstavu pripravil OV SSP na Orave spolu s redakciou
Život.
Stretnutie otvoril predseda MS SSP
v Jablonke Ján Bašisty spolu s predsedníčkou OV SSP na Orave Genovévou
Prilinskou, ktorá sa prihovorila všetkým
hosťom. - Nadišiel už druhý rok našej
existencie v spoločnej Európe bez hraníc,
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Manželia Bogaczovci z Hornej Zubrice
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vďaka čomu môžeme slobodne cestovať,
spoznávať kultúru iných národov. Vyzdvihla však aj existenciu menšín, kedy
členovia jedného národa bývajú na
území štátu iného národa, tak ako bývajú Slováci na hornej Orave na území

Zaujímavú príhodu krajanom porozprávala
Veronika Stašáková z Oravky

Poľska. Poďakovala sa všetkým, ktorí
pomáhajú medzi krajanmi udržiavať
národné povedomie, kultúru, jazyk a
tradície. Poďakovala sa kňazom, ktorí
slúžia sv. omše v slovenskom jazyku,
ako aj lektorovi a organistovi, poďakovala sa Oľge Žabenskej a Miroslavovi
Žabenskému za zorganizovanie cyklu
viacerých tvorivých dielní a stretnutí v
rámci projektu Kruhu priateľov slovenskej kultúry, ktorý Oravské kultúrne
stredisko zrealizovalo na hornej Orave
na jeseň minulého roka, poďakovala sa
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k organizácii novoročného
stretnutia a všetkým krajanom popriala
veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Na záver príhovoru si krajania
pripomenuli všetkých zosnulých kraja-

Novoročné blahopriania

jeho prejav vyvolal nevôľu mnohých.
Vojt totiž slovne zaútočil na Spolok
a zároveň aj na Ľ. Molitorisa, že svojím prístupom ku krajanom na Orave
vyvoláva konﬂikty medzi Oravcami.
Ľudová kapela z Podvlka

Oblátkové stretnutia 2009

nov minútou ticha. Po úvodnom príhovore sa ujali slova hostia. Ako prvý
sa krajanom prihovoril gen. tajomník
SSP Ľudomír Molitoris. Poukázal na
viaceré udalosti, ktoré sa udiali v minulom roku, poukázal na mnohé investície, ktoré sa podarilo v minulom roku
zrealizovať. Spomenul taktiež výstavbu
Centra slovenskej kultúry v Novej Belej a zároveň vyjadril nádej, že aj v Jablonke sa podarí nájsť vhodný pozemok
na realizáciu podobnej investície. Tým
by sa splnil nielen sen krajanov z Oravy, ale zároveň by sa naplnil aj prioritný cieľ, aký si Spolok stavia na Orave.
Zároveň však vyjadril nádej, že mu v
tom pomôže aj vojt gminy Jablonka.
Krajanov pozdravil s novoročným
prianím všetkého dobrého taktiež gen.
konzul Ivan Horský, ktorý priviezol so
sebou pre krajanov aj viaceré slovenské
knihy. Po ňom slovo prevzal vojt gminy Jablonka Antoni Karlak. Síce krajania sa stretli v sviatočnej atmosfére,

Na novoročné stretnutie prišlo mnoho krajanov

Krajanom zároveň „navrhol”, aby sa
nedržali Krakova, ktorý im neustále
dáva len plané sľuby, ktoré aj tak nikdy
nesplní, ale aby prišli za ním do gminy,
kde sa spolu dohodnú a spoločnými
silami postavia Centrum kultúry Hornej Oravy, ktoré bude pre všetkých.
Krajanov prejav vojta výrazne pobúril.
Na záver vojt spolu s gen. konzulom
skonštatovali, že krajania nemôžu hľadieť do minulosti a
zakladať si na nej,
mali by sa sústrediť
na budúcnosť.
Našťastie, postoj
krajanov obhájil Boleslaw Bogacz, ktorý
pripomenul, že síce
treba hľadieť do budúcnosti, avšak na
históriu nemožno
zabúdať. Pretože práve história a krajania,
ktorí kedysi pôsobili
na Orave, postavili
základy pre dnešnú
dobu ako aj pre budúcnosť. Naši predkovia vytvorili základy pre náš život.
Krajanom sa taktiež prihovoril riaditeľ
Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský, ktorý priblížil krajanom
aktivity, aké OKS v Dolnom Kubíne

vyvíjalo vlani na území hornej Oravy.
Bola to predovšetkým organizácia projektu Kruhu slovenskej kultúry, ale zároveň aj spolupráca pri organizovaní Dňa
slovenskej kultúry v Jablonke. Podobne,
ako ostatní, zablahoželal krajanom do
nového roka 2009 všetko dobré.
Na záver sa všetkým prihovoril vdp.
Kazinierz Czepiel. Nadväzujúc na viaceré vystúpenia podotkol, aké dôležité
je pre kresťana žiť v zhode, láske a priateľstve, pretože hádky, nezhody a mnohé ďalšie nešváry sú jednou z najväčších
slabostí mnohých kresťanov. Na záver
sa všetci krajania spoločne pomodlili
za zosnulých krajanov a vdp. Czepiel
požehnal oblátky, ktorými sa krajania
podelili. Celé stretnutie spríjemnila ľudová hudba v zložení: Krištof Pieronek
a Florián Lopúch so synom.
Prianí do ďalšieho roka bolo neúrekom. Každý každému prial len to najlepšie. Či sa všetky tie priama splnia,
ukáže rok. S istotou môžeme povedať,
že rok nadchádzajúci nebude ľahký,
isto však veľmi pracovitý. Bolo by naozaj potrebné splniť sen krajanov na
Orave a kúpiť konečne pozemok, na
ktorom vyrastie Centrum slovenskej
kultúry hornej Oravy.
Marián Smondek
Foto: Božena Bryjová

Nad krajanmi sa skveli obrazy M. Pezdekovej

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Príloha č. 3

KOREŠPONDENCIA
TRNAVY S MESTAMI
V POĽSKU
Jozef Šimončič
z Trnavy zostal dĺžeň krakovskému
obchodníkovi Petrovi Bezechowiczovi,
ktorý sa preto sťažoval u vicepalatína
v Krakove – „nech sa medzi kráľovstvom
poľským a uhorským rozvíjajú priateľské
vzťahy“.(„quanti bonam vicinitatem et
iura pactorum.... inter haec inclyta Poloniae et Ungariae regna observata faciamus“). Sťažnosť sa prerokúvala u trnavského richtára už 29. októbra 1627.
Keďže Trnava sa neponáhľala, ďalším
listom zo dňa 26. február a 1628 urgoval Krakov zaplatenie tohto dlhu.
Dňa 18. júla 1636 oznamujú prokonzul a konzuli mesta Krakova magistrátu mesta Trnavy, že vysoký dlh
1 194 cisárskych toliarov, u Jána Cyrusa a spol. v Krakove má zaplatiť Ján

Šeligovský z Trnavy - a sprostredkovateľom je Štefan Šanta z Trnavy.
Wawel 27. augusta 1642: kráľovský prefekt Ján Starski žiada magistrát
mesta Trnava, aby prešetril sťažnosť
krakovských Židov Samuela, Levku a Izáka, ktorí šli za obchodom do
Viedne a v Trnave ich zbil hajdúch Juraj. List má prekrásnu pečať cez clonu
a a bol protokolovaný v Trnave už 5.
septembra 1632. (Roku 1539 boli vyhnaní z Trnavy všetci Židia a až do Tolerančného patentu Jozefa II. nesmeli
ani Trnavou prejsť).
Prokonzul a konzuli Krakova žiadajú 12. septembra 1642 magistrát
Trnavy, aby Peter Munkáč, famulus
zomrelého Mateja Schmidta, vrátil
Hypolitovi Žigmundovi, krakovskému
obchodníkovi 36 cisárskych toliarov.
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Po stopách minulosti

T

rnava, ktorá ležala na križovatke dvoch dôležitých európskych ciest: juh – sever, z Itálie
k Baltiku a západ – východ, z Paríža
do Carihradu, dostala prvá na území Slovenska privilégium slobodného
kráľovského mesta roku 1238 od kráľa
Belu IV. Jeho originál si Trnava uchováva dodnes a privilegiálna listina je
vládou Slovenskej republiky vyhlásená
za národnú kultúrnu pamiatku. Karavány obchodníkov po ceste dopravovali obilie a víno, cechové výrobky, súkno
i živý dobytok. Nie zriedka cestou prechádzali cechoví tovariši, univerzitní
študenti, ale aj celé armády s výzbrojou.
V Archíve mesta Trnavy sa zachovalo veľké oddelenie korešpondencie
mesta od roku 1500 s desať tisíckami
listov z európskych miest. S Trnavou
korešpondovali aj mestá v poľskom
kráľovstve – ešte aj v 16. – 18. storočí v
latinčine. Uvedieme niekoľko zaujímavejších listov:
Karol zo Žerotína, kapitán vojska
moravských stavov informuje 19. augusta 1544 trnavský magistrát o pohybe vojsk, predovšetkým o Poliakoch,
ktorí sú dislokvovaní v susednom meste Hlohovec.
Prokonzul Matej Jadras a konzuli mesta Gosczin žiadajú 10. augusta
1584 magistrát mesta Trnava, aby ich
obyvateľovi Matejovi Bilekovi pomohli
v Trnave vymôcť dlh 9 zlatých, prevedených ale na poľskú valutu.
Konzuli mesta Vratislav (Wroclaw)
žiadajú 10. apríla 1590 magistrát mesta Trnava, aby vydal potvrdenie k dedičskému konaniu Šimonovi Theillovi, ktorý má za manželku dcéru lekára
Baltazára Helfera z Vratislavy.
Prokonzul a konzuli mesta Krakov
upozorňujú 13. októbra 1627 magistrát mesta Trnava, že Michal Poss
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Príloha č. 5

Po stopách minulosti

Rada mesta Vratislavy (Wroclaw)
navrhuje 1. februára 1692 usporiadať
depozit Melchiora Freiberga, chirurga
z Trnavy a jeho manželky Kataríny Zaunerovej z Vratislavy, pretože zanechal
aj nejaký depozit gymnáziu vo Vratislave.
Burgmeister mesta Staszin, okres
sandomiersky vydáva 20. augusta 1845
pas č. 813/1843 krajčírskemu tovarišovi Františkovi Bazanovi, ktorý si hľadá
prácu.
Magistrát mesta Trnava vydal 5.
mája 1894 tovarišskú knižku krajčírovi Izákovi Zalal Trockerovi; v prílohe
zostal jeho domovský list zo Sniatyn,
Halič.
Trnava si viedla evidenciu prijatých
za mešťanov. Sú v nej zapísaní:
15. februára 1715: Adam Fronk,
murár z Tešína, Sliezsko
4. mája 1715: Ján Juraj Gabe, sochár, Vratislav, Sliezsko
31. marca 1717: Tomáš Soboľ, pečienkar, Černa Oravica, Poľsko
17. mája 1727: Juraj Ciblik, kožušník, Sliezsko
17. mája 1727 Štefan Suchonovič,
šuster, Sivcze, Poľsko
Z roku 1781 sa zachoval súpis žobrákov; tí sa sústreďovali okolo kostolov.
Trnava sa stala útočiskom najbiednejších z biednych aj z okolitých krajín.
Dve žobráčky pochádzali z Poľska: Mária Petriková, 73 ročná – už 50 rokov
bývala v Trnave a Mária Kováčová, hluchá, 50 ročná – už 20 rokov v Trnave.
V cechových písomnostiach Archívu mesta Trnava je uložený diplom,
Príloha č. 4

Pri sčítaní obyvateľstva roku 1843
boli v Trnave evidovaní títo Poliaci:
Eliáš Rippe, Krakov, Poľsko
Jozef Prihoda, mydlársky tovariš, Radomyšl, okres Tarnov, Halič
Juraj Jeza, nádenník, Ľvov, Halič
Ján Bitraš, krajčírsky tovariš, Deliškov,
Šašov, Poľsko
Jozef Višnovski, kolársky tovariš, Krakov, Poľsko
Ján Sapinski, zámočnícky tovariš, Lanskron, Vadovice, Halič
Ján Bilinski, krajčírsky tovariš, Osvienčin, Vadovice, Poľsko.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Príloha č. 4

ktorý dostal po skúškach z chirurgie
a pôrodníctva 13. decembra 1861
a 10. apríla 1862 Trnavčan Ján Janíček
na Lekársko-chirurgickom inštitúte
univerzity v Ľvove, Halič.
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Oravské nebo
Aj tu
v dome posledného ústianskeho richtára
ktorému obec zatopili
bez toho aby sa spýtali jeho obyvateľov
a kde sa odohrala vražda dieťaťa
matky milenca
ktorí svoj pomer chceli uchovať v tajnosti
čo sa im čiastočne podarilo
chcem obsiahnúť celučký svet

Príloha č. 1

V matrikách Arcibiskupského gymnázia v Trnave sú zapísaní v školskom roku 1827/28 – 1832/33 bratia Benedikt Piron
a František Piron zo Stanislavova, Przemysl, Halič a František
Kracz, Krakov, Poľsko.
Európska únia „fungovala“ dobre aj v minulých storočiach
bez Schengenu a bez obmedzenia pracovného trhu a slobodné
kráľovské mesto Trnava v rokoch 1635 – 1777 aj univerzitné
mesto – s veľkým počtom cudzincov - bolo k nim otvorené
a tolerantné s jedinou podmienkou, že všetci museli rešpektovať
jej štatúty a kráľovské privilégiá.

ŽIVOT FEBRUÁR 2009

Obrazové prílohy
1. Privilegiálna listina Belu IV. z roku 1238 - povýšenie Trnavy na slobodné kráľovské mesto. Z listiny odtrhli roku 1683
vojaci Imricha Tököliho privesenú zlatú pečať.
2. Veľká pečať mesta Trnava z druhej polovice 13. storočia:
Latinský kruhopis: Pečať mešťanov Trnavy s kolesom šťastia a Boh
v kolese. V šesťspicovom kolese je hlava Krista, v horných výsečiach Aﬂa a Omega, v stredných slnko a mesiac.
3. Veduta mesta Trnavy z roku 1736, Veduta mesta Trnavy
z roku 1742
4. Vavel 27. augusta 1642: sťažnosť kráľovského prefekta Jána
Starského na postup Trnavy proti krakovským Židom.
Adresa: Múdrym a vznešeným pánom richtárovi a senátorom
cisárskeho a kráľovského mesta Trnavy v Uhorsku, cteným pánom
a susedom láskavo poslané.
5. Erb mesta Trnava: V modrom štíte šesťspicové koleso; je
to Kristov monogram, zložený z gréckych písmen iota a chí (I
a X – Jesus Christos).
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Príloha č. 2

V Hviezdoslavovom trojuholníku
rozložitej Babej Hory
na ktorú som ešte nevyliezol
na dotyk blízkych a mohutných Roháčov
kde sme si kedysi
vysoko v sedle
vymieňali zakázanú literatúru
s poľskými priateľmi
ktorý vtedy
ani s krakovským arcibiskupom Karolom Wojtylom
nevedeli
že na ich strane Spiša a Oravy
žijú aj Slováci
a dodnes to ani mnohí nechcú vedieť
i tí čo navštevujú stredajšie trhy
v Jablonke
a pod bájnym Chočom
ktorého zasnežený vrcholok
som už raz mal

na dosah
i spod dvojkrížom nového kostola
a pastoračného centra
ktorého zvon
vyvoláva duše mŕtvych
spod priehrady
a modlia sa budúci františkáni
možno aj s budúcim a ďalším Dilongom
devatnástročného amerického vojaka
posielajú zas kdesi zomierať
to mi však neprezradia v správach
tam iba omylom zabijú štyroch mierových vyslancov
OSN
na libanonsko-izraelskej vojnovej hranici
o čom však ešte nie je protestná pesnička
a ja ju neviem prečo ešte nepíšem
lebo tam zatiaľ nie je slovenský vojak
ani ktosi
z Tvrdošína, Trstenej alebo Námestova
ale ani Spiša či Gemera
iba Fín, Rakúšan, Kanaďan a Pakistanec
a potomkovia Abraháma
tu už nikoho usilovne nepomaďarčujú
ako pred sto rokmi
len kňaz z Hnilčíka
ale nie Hnilca
ako upozorňuje ma
kupuje si za pattisíc kvalitných kníh
čo považujem
za prvý svoj videný zázrak v živote

a sú tam aj tie
ktoré by som chcel mať
i v svojej knižnici:
o nitrianskom kniežatstve
a ešte pradávnejších dejinách Slovenska
slovenskosť je jeho cieľ
podá si so mnou ruku
na znak porozumenia
má patsto dusí na starosť
ja zatiaľ ani jednu
a mňa tiež ešte nik
ale tiež chcem aspoň trochu
polepšiť svet
zatiaľ márne hladám styčný bod
s kutňami františkánov
ktorí majú mať za brata mesiac na oblohe
slnko má byť ich sestrou a čímsi sú aj hviezdy
a prejavmi Svedkov Jehovových
ktorých motívy a labyrint sveta
neviem prezrieť
miesto ich biblického proroka Amosa
ma zaujíma viac ten náš
z Moravkého Slovenska
Comenius
ktorého si už prisvojili bratia Česi
a susedia Maďari sa ho tiež
nechcú celkom vzdať
vystačil by som i s autorom Krvavých sonetov
alebo Živého biča
v príručnej knižnici však
nemám ani Čapkovho
Jozefovho nie Karlovho
tuláka Poutníka
ktorého načrtol v Oravskom Podzámku
pod strážnym hradom Turzovocov
nemajúcich tu
ani jeden
vznešených a ambicióznych potomkov

Vidím však konečne
že z tohto domu i miesta
nevzíde posolstvo ani proroctvo
ktoré spasí a zachráni svet
dokonca ho ani nepoleší
škoda
nezostane ani na hladine priehrady
ako stopa po vážke
ktorá práve odlietla
nenaruší tu miestne ani globálne idey
ktoré tu zanechali
oveľa vačší duchovia
ibaže ich nemá kto čítať a vykonávať
zaprášení odpočívajú v knižniciach
začni teda aspoň Ty
a svet sa čosi o nich mŕtvych dozvie
a zajtra naozaj bude aspoň o trochu lepší
naozaj?
Len keby sme sa o to vedeli
všetci trochu pričiniť
/veru neviem či postačí taška
plná Deleuza, Kierkegaarda a Faucaulta
ale aj Petoﬁho a Štúra
novo a staronových prorokov/
či nemal by som sa skôr
starať aj ja o kúpu aspoň vreca zemiakov a uhoriek
veď opäť v Iraku vybuchol na tržnici granát
a v Tornale, bývalom Šafárikove
postŕhala víchrica domy a stromy
na Horehroní horí opať les
a hrozí mi
že ani táto redakcia mi
text nielenže nezverejní
ale nepošle ani honorár.
VILIAM JABLONICKÝ

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Vystačím asi len so spomienkami
kabaretistu Jana Kalinu
ktorého pred vyše tridsiatymi rokmi
prepúšťali z ilavského vazenia
prehrával si iba zakazane a pravdive pesnicky
tusim aj Krylove
cital podobne clanky a knihy
predtým tam nevinne sedel
aj ušný a krčný lekár
moj strýc
ktorý mal rád hudbu Beethovena
a možno aj básne
svojho titovského spoluvazňa
z ktorého sa vykľul dolnozemský Paľo Bohuš
iba za to ze ich idey
obsiahli tiež prax
Alberta Schweitzera a Axela Munteho
ale už nie ich slávu
veď prorokom nik nie je doma
ani vo Vojvodine

Báseň
prvú ktorú som chcel písať do počítača
sa rozpadáva ako svet navokol
niet v nej ani meč Hurbanov
od mediálne zamlčanej sochy spod Budatína
v Plus sedem dní iba slotiády
videnej však na vlastné oči
hoci nemá ani bojovníkovo povestné pero
i doklad o svojej legitimite
iba právo ktorým dobíjal svoju krajinu
ktorú by dnes mal aspoň mýticky brániť
vždy obrátený správnym smerom
ako kedysi sľubujúci cisári na povestnom
prešporskom kopci pri Dunaji
lenže tí
„neboli opásaní hrdzavým a zabudnutým mečom,
nadšeným krikom sa nerútili proti katu.“
Nešli za nimi
„tisíce v nerovnú, ľútu seč,
za dušu slovenskú, za dušu z kríža sňatú.“
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Čitatelia – redakcia

ZELENÝ JAVOR

dvadsaťročný
17. januára 2009 v Kultúrnom dome v Krempachoch
sa divákom predstavil domáci folklórny súbor Zelený javor
s pásmom vianočno-novoročných zvykov, piesní a tancov.
Týmto vystúpením sa začali oslavy dvadsiateho výročia
založenia najskôr detského súboru Malí tanečníci, z ktorého
neskôr vyrástol dnešný Zelený javor.
Predtým v obci účinkovali tieto súbory: Zor – pôsobil
pri Kultúrnom dome a pred ním krempšská mládež vystupovala v rámci spojeného súboru Spiš reprezentujúceho Spolok. O založenie detského
súboru sa postarala mladá vtedy sotva osemnásťročná Mária Wnęková, rodená Petrášková, ktorá je hudobne a tanečne nadaná.
Nemala istotu, že sa jej to podarí, ale mnohí
jej držali palce. Po polročných nácvikoch na
javisku Kultúrneho domu sa skupina detí
pod jej vedením prezentovala Krempašanom. Pomenovali sa Malí tanečníci.
Roky utekali, deti rástli, boli nadané a nacvičovali nové
programy. Takto z nich vznikol mládežnícky súbor Zelený javor. Mária sa taktiež vzdelávala v oblasti choreograﬁe.
Zúčastňovala sa kurzov na Slovensku a v Poľsku. Zdokonaľovala svoj umelecký prejav. Ukončila odbor etnograﬁe na
Vysokej škole v Cieszyne.
Za tých dvadsať rokov sa v obidvoch súboroch vystriedali najmenej štyri generácie detí a mládeže. Súbor mal okolo

Zmena miesta odbavovania
slovenskej sv. omše!!!

päťsto vystúpení. Získal viaceré vyznamenania a ocenenia.
Prezentoval sa doma i v zahraničí. Vo svojom repertoári má
tance zo Spiša, Šariša, Liptova a Horehronia, s ktorými sa
prezentujú aj na spolkových podujatiach. Obyvatelia Krempách prajú vedúcej súboru Márii Wnękovej a celej folklórnej rodine súboru Zelený javor veľa úspechov a odhodlania
pri ďalších nácvikoch a vystúpeniach.
František Paciga

Február – 8.02.2009
Marec – 8.03.2009
Apríl – nebude sv. omša,
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu v me- keďže sú Veľkonočné sviatky
siaci v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej ka- Máj – 10.05.2009
Jún – 14.06.2009
plnke v Lagievnikoch v Krakove.

Zo starého albumu

ŽIVOT FEBRUÁR 2009

Na fotograﬁi sú obyvatelia Krempách, ktorí pracovali
v roku 1942 pri stavbe cesty z Krempách smerom do Spišskej Starej Vsi. Vďaka tomu si môžeme aj porovnať ako sa
zmenil ráz obce vzhľadom k dnešným časom. Fotka pochádza z rodinného archívu Pacigovcov.
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Júl – 12.07.2009
August – 9.08.2009
September – 13.09.2009
Október – 11.10.2009
November – 8.11.2009
December – 13.12.2009

BLAHOŽELANIE
Blíži sa písomka z ťažkého predmetu.
Netvár sa nešťastne, neboj sa, veď sme tu!
Otázky majú byť priveľmi na telo.
Vezmi si na pomoc aj zopár priateľov!
Zdá sa, že naozaj presne to prišlo.
Teraz máš na sebe najkrajšie číslo - 18.
Do sveta dospelých vstúpila krajanka

Natália Milaniaková
Všetko najlepšie jej z celého srdca prajú: rodičia Emil
a Halina, sestra Lidka, babka Mária, dedko Vendelín a
Mariolka s celou rodinou.
K blahoželaniu sa pripája aj redakcia Život.

venie. V roku 1962 kúpil motorovú
striekačku PO-3, v 1970 druhú PO-3
a v 1983 tretiu PO-3. V roku 1977 dostal od Oblastného veliteľstva štátneho
požiarneho zboru v Novom Targu auto
značky ŻUK, ktoré im slúži dodnes. V
roku 1983 obec kúpila pre zbor zástavu za doterajšiu obetavú službu.
Lapšanská jednotka mnohokrát zasahovala proti požiarom, povodniam
pomáhala ich obetiam, lebo je to povinnosťou požiarnika. V roku 1985
začala stavbu novej zbrojnice a dokončila ju v roku 1991.
Slávnostné odovzdanie zbrojnice do prevádzky bolo v roku
1992. Keďže dve
striekačky PO-3 boli
vyradené z exploatácie, v roku 1997 kúpili novú slovenskú
výkonnú striekačku
za ﬁnančnej podpory obyvateľov obce.
V roku 1999 vďaka
predsedovi mestskej
rady mesta Katovice Wojciechowi Borońskemu kúpili aj starší automobil
značky STAR, ktorý si však vyžadoval
nutnú opravu. Po jej ukončení sa roku
2000 konala posviacka toho auta.
Za peniaze (7 tis. zl.), ktoré pri tejto
príležitosti vyzbierali, kúpili nové kalové čerpadlo značky HONDA. V roku
2002 s pomocou gminného úradu
obnovili strechu na zbrojnici a vďaka
ﬁnančnej podpore gminného úradu a
Ministerstva vnútra a administratívy
PR kúpili agregát, ktorý už viackrát
použili v nočných požiaroch, kedy sa
často vypína elektrina.
Keďže automobil STAR nebol príliš
spoľahlivý, zbor sa rozhodol vyradiť ho
a kúpiť nový kvalitný automobil. Tak sa
aj stalo. Vďaka pomoci z gminného úradu a Hlavnej správy Zväzu DPZ kúpili
v roku 2003 nové auto značky MERCEDES a motorovú striekačku HONDA a agregát HONDA EC-2200.
Prajem DPZ v Nižných Lapšoch,
aby sa častejšie stretávali pri takýchto
pekných príležitostiach, ako pri zásahoch proti požiarom.
František Kaňuch
predseda MS SSP
v Nižných Lapšoch

e-mail: zivot@tsp.org.pl

14. septembra 2008 nižnolapšanský zboru Launer, na jeho miesto zvolili
dobrovoľný požiarny zbor oslávil 100. Andreja Walosa. Za jeho predsedovania
výročie svojej existencie. Veľkolepú osla- postavili neďaleko školy drevenú šopu,
vu začala tradične slávnostná sv. omša ktorá dlhé roky slúžila ako zbrojnica.
v miestnom kostole sv. Kvirína. Po boV roku 1917 za predsedu požiarnihoslužbe sa slávnostný pochod presunul kov zvolili Jána Sowu (Mingerusia). V
k zbrojnici, kde sa uskutočnila ďalšia roku 1930 bola Požiarna stráž premečasť osláv. Najskôr všetkých zhromaž- novaná na Dobrovoľný požiarny zbor,
dených pozdravila svojou hrou miestna funkciu veliteľa prevzal miestny učiteľ
dychovka. Neskôr sa prítomným priho- Zygmunt Jakubowski a predsedom sa
vorili zástupcovia jubilujúceho zboru stal školský inšpektor na dôchodku
a pozvaní hostia. Snáď najpríjemnejšou Wendelín Haber. Začala sa nová etapa
chvíľou bolo odovzdávanie odznakov za vo vývine zboru, ktorý si vtedy kúpil
zásluhy pre jednotlivých
požiarnikov. Medzi pozvanými hosťami boli zástupcovia vojvodskej, okresnej, gminnej samosprávy
a predstavitelia Štátneho
požiarneho zboru z Nového Targu.
Strieborný kríž za zásluhy získal Wendelin Pirchała. Bronzový kríž za zásluhy si vyzdvihli: Marian
Krawontka, Władysław Pamätný záber DPZ v Nižných Lapšoch
Celuszak, veliteľ gminnej
správy DPZ Jozef Prelich z Fridmana. uniformy, opasky so sekerkami a novú
Zlatou medailou za zásluhy pre požiar- ručnú striekačku.
ny zbor boli odmenení: Władysław PirV roku 1936 po smrti Vendelína
chała, Henryk Rzepiszczak, Jan Bryja, Haberu funkciu predsedu prevzal DoWładysław Kowalczyk. Striebornou: minik Stanek a veliteľom sa stal opäť
Andrzej Mrówka, Bronisław Kłak, Ján Sowa. Po skončení II. svetovej vojny
Bogdan Kowalczyk, Marcin Wojtas, sa rozhodli požiarnici vybudovať novú
Henryk Horoba, Piotr Kapołka. Bron- zbrojnicu, ktorú začali stavať v roku
zovú získali: Wiesław Krawontka, Ro- 1946 a zároveň ju tento rok začali poubert Bryja, Jan Hatała, Dominik Stanek. žívať. Bola to na vtedajšie časy pomerne
Odznakom vzorný požiarnik ocenili: moderná budova. Vtedy lapšanský zbor
Jana Hatalu, Stanisława Hatalu, Mate- dostal z demobilu prvú motorovú strieusza Wasielaka, Macieja Rzepiszczaka, kačku. Zmenila sa správa zboru: veliteTomasza Bryju, Dominika Stanka. Prí- ľom sa stal Andrej Stanek (Chalúpka) a
ležitostné sochy storočnice odovzdali: predsedom Anton Kovalčík.
Adamovi Krawontkovi, Janovi Bryjovi
V priebehu nasledujúcich rokov
(staršiemu), Franciszkovi Sowovi, Tade- sa menili ľudia a tým aj správy zbouszovi Kowalczykovi, Józefovi Tymkovi ru - predsedovia, velitelia a členovia.
a Józefovi Rzepiszczakovi.
Postupne funkciu predsedu zastávali:
Michal Gabryś - riaditeľ školy, Jozef
Z histórie zboru
Sperka, Jozef Dudziak, Adam KrawontV roku 1908 vznikla v Nižných ka, Wendelin Pirchała a teraz Marian
Lapšoch tzv. Požiarna stráž, ktorej za- Krawontka. Veliteľmi boli postupne:
kladateľom bol správca tamojšieho Filip Prelich z Fridmana, Jan Sowa,
panského dvora - Launer. Tvorili ju syn Mingerusia, opäť Andrej Stanek,
niekoľkí obyvatelia obce a dvorskí slu- po ňom celých 27 rokov zastával túto
hovia. V roku 1909 vďaka snahe správy funkciu Jan Krawontka, potom Anton
majetku kúpili ručnú striekačku znač- Stanek, Jozef Kuruc a teraz Józef Sowa.
ky „Walser Ferencz - Budapeszt“, ktorá
V priebehu uplynulých rokov sa
sa nachádzala vo dvore. Keď roku 1910 intenzívne rozvíjal, zväčšoval svoj možnešťastnou náhodou zahynul predseda nosti a doplňoval požiarnicke vyba-
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Storočnica nižnolapšanských požiarnikov
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ODIŠLI OD NÁS

Dňa 26. decembra 2008 zomrela
v Jurgove vo veku 89 rokov krajanka

Dňa 16. decembra 2008 zomrela
v Krempachoch vo veku 64 rokov krajanka

ŽOFIA ŠOLTÝSOVÁ

MÁRIA KRIŠTOFÉKOVÁ

MÁRIA KAČMARČÍKOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou
časopisu Život. Odišla dobrá krajanka,
starostlivá manželka, matka, svokra,
babička a sestra. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch

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

* * *
Dňa 31. decembra 2008 zomrela
v Jurgove vo veku 77 rokov krajanka

ANNA BIGOSOVÁ

HELENA KAČMARČÍKOVÁ

ŽIVOT FEBRUÁR 2009

Zosnulá pochádzala z Novej Belej,
kde bola členkou MS SSP. Aj po presťahovaní sa na Slovensko sa zaujímala
o svoju rodnú obec a čítala časopis Život. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá matka, svokra, babička, sestra a
sesternica. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej
a redakcia Život

MARIAN MŁYNARCZYK
Zosnulý pochádzal z krajanskej
rodiny. Odišiel od nás dobrý človek,
starostlivý manžel, otec, dedo a brat.
Nech odpočíva v pokoji!

* * *

Dňa 5. januára 2009 zomrel v Novej Belej vo veku 90 rokov krajan

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

Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

Dňa 29. decembra 2008 zomrel
v Podvlku vo veku 89 rokov krajan

* * *

IGNÁC STAŠÁK

* * *

Dňa 26. decembra 2008 zomrela
v Nižných Lapšoch vo veku 81 rokov
krajanka

MARTA PIRCHALOVÁ
(rod. Šperková)

* * *
Dňa 23. decembra 2008 zomrel
v Jurgove vo veku 62 rokov krajan

* * *

Zosnulý bol jedným z najstarších
krajanov v obci. Patril k dlhoročným
členom Spolku a bol verným čitateľom
časopisu Život. Odišiel od nás vzorný
krajan, dobrý človek a ujo. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 13. januára 2009 zomrela
v Spišskej Starej Vsi vo veku 68 rokov
krajanka
(rod. Kurnátová)

Zosnulá bola členkou Spolku a vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla
od nás starostlivá matka, svokra, babka, prababka a švagriná. Nech odpočíva v pokoji!

JOZEF SKUPIN

* * *
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* * *
Dňa 1. januára 2009 zomrela v Novej Belej vo veku 89 rokov krajanka

Zosnulá bola členkou Spolku a dlhoročnou čitateľkou časopisu Život.
Vychovala štyri deti. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička
a známa. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nižných Lapšoch

Zosnulý pochádzal zo slovenskej
rodiny. Ako mladík musel nastúpiť do
radov slovenskej armády, v radoch ktorej sa zúčastnil bojov na východnom
fronte. Po návrate domov sa aktívne
zapojil do činnosti Spolku. Dlhé roky
patril medzi verných čitateľov Života.
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý manžel, otec a dedko. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Podvlku

Podľa dlhoročných meraní pripadajú na január v „normálnom“ roku najchladnejšie dni. Počasie sa však neriadi
normálmi a v jednotlivých obdobiach
sa viac alebo menej líši od priemeru.
Preto sa stáva, že zima má viac vrcholov.
V ľudovom povedomí sa preto okrem
„trojkráľovej“ zimy zachovali pranostiky aj o „fabiánskej“ zime (20. januára) a niektoré ďalšie svedčia o tom, že
polovica zimy je až okolo 25. januára.
V ovocnej záhrade chránime kmene
ovocných stromov pred mrazovým
poškodením bielením vápenným mliekom. Zo stromov odstraňujeme moníliové plody, pretože sú zdrojom infekcie. Stromy nevyhovujúcich odrôd
môžeme prevrúbľovať, no musíme ich
vopred na to pripraviť. Konáre treba
zrezať asi 10 – 15 cm nad miestom,
kde na jar navrúbľujeme novú odrodu.
V tomto období odoberáme vrúble na
jarné vrúbľovanie. Pomocou oceľovej
kefy alebo škrabky mechanicky očistíme kôru na kmeni a na hrubších konároch. Rany vyrežeme až po zdravé drevo, dezinﬁkujeme a zatrieme voskom.
V skladovacích priestoroch pravidelne
kontrolujeme
uskladnenú zeleninu a skladovacie priestory
pravidelne vetráme. Postupne zberáme zeleniny zazimované na hriadke (ružičkový kel, pór a podobne).
Ak je napadnutý sneh, striasame ho
z okrasných krov a stromov. Dreviny
kvitnúce na jar silne zrežeme a tvarujeme len tie, ktoré kvitnú po celej dĺžke
konárov (zlatý dážď – Forsythiu, Wisteriu, Weigeliu). Druhy, ktoré kvitnú
len na koncoch výhonkov, režeme až
po odkvitnutí, pretože zimný rez by
ich ochudobnil o kvety (drevitá pivonka, rododendron, orgován).

Kam s vtáčími búdkami

Strieborná do záhonov
Ak chcete záhradu zatraktívniť aj
počas zimy, nezabudnite do nej na jar
vysadiť trvalky so sivým až striebristým
olistením. Vnesú do nej prirodzenú
eleganciu, vyniknú hlavne pred tmavým pozadím vždyzelených drevín a
najkrajšie sú, keď ich zdobí ešte aj inovať, prípadne snehový poprašok. Vybrať si môžete levanduľu, čistec vlnatý,
veroniku či starček. Pestovať ich možno buď v záhone, alebo v nádobe.

Izbové rastliny v zime
Aby izbové rastliny úspešne prežili
najchladnejšie dni v roku, je nevyhnutné sa o ne správne starať. Vo väčšine
prípadov nastupuje v zime obdobie
vegetačného pokoja, preto ich netreba vôbec prihnojovať. Výnimku tvoria
kvitnúce druhy – tie by sa mali prihnojiť raz za 14 dní. Takisto aj po kanvičke
s vodou siahnite až vtedy, keď je zemina v črepníku mierne preschnutá. Treba kontrolovať misky pod črepníkmi a
obalové nádoby, aby sa v nich nezhromažďovala prebytočná voda. Zálievková voda má byť vždy odstáta (majte
poruke aspoň jednu naplnenú kanvičku) a mala by mať izbovú teplotu.
Nezabudnite pravidelne odstraňovať aj
zvädnuté a zaschnuté listy a kvety, ktoré by inak začali plesnivieť. S väčším
rezom však určite počkajte až do jari.
Takisto treba pravidelne postrekovať
listy pestovaných rastlín odvápnenou
vodou, väčšie listy je nutné pretierať
vlhkou handričkou.

Objavte skoro
kvitnúce kríky
Terasa nemusí pôsobiť počas zimy
neatraktívne a odpudivo, práve naopak.

Okrem prvých jarných kvetov – snežienok, šafranov a čemeríc – môžete v
dostatočne priestrannej vegetačnej nádobe pestovať okrasné kry, ktoré kvitnú
v zime. Vhodný je jazmín nahý (Jasminum nudiﬂorum) a dokonca aj pomaly
rastúci hamamel (Hamamelis x intermedia). Nezabudnite však na ich zálievku,
najmä keď nemrzne. Takisto bude lepšie,
ak ich umiestnite na slnečné miesto.

Vždyzelené paprade
Ak ste milovníkmi záhradných papradí, nemusíte sa počas zimy rozlúčiť s
ich vyšperkovanými listami. V sortimente je totiž niekoľko druhov, ktoré
majú listy svieže zelené aj počas zimných mesiacov. Samozrejme, pozorovať
ich môžete dovtedy, kým ich nezasype
snehová pokrývka. Patria medzi ne
atraktívne vyzerajúci jelení jazyk (Phyllitis scolopendrium), sladič (Polypodium
vulgare) a rebrovka (Blechnum spicant).
Samozrejme, týmto sa ponuka vždyzelených papradí zďaleka nekončí. Pri
ich výsadbe nezabudnite na polotieň,
pretože silné zimné slnko im môže na
listoch vypáliť nepekné hnedé škvrny.
Takisto je dobré ku koreňom týchto
papraďorastov nahrnúť pred príchodom silnejších mrazov napadané lístie.

Ako predĺžiť životnosť
zorníc
Zornice (Hippeastrum) sa v ostatnom období stali obľúbenými rezanými kvetmi. Vyniknú najmä samostatne
umiestnené v reprezentatívnej vysokej
sklenej váze (predídete tak zlomeniu
stoniek). Výrazný účinok má už aj jeden
kvet. Ak chcete predĺžiť životnosť týchto
nádherných kvetín vo váze, nemali by
ste zabudnúť naplniť duté stonky zorníc
vodou, prípadne stonku vystužiť drevenou špajľou. Stonky ešte predtým šikmo
zrežte a vázu postavte na chladnejšie
miesto v byte (v teple zornica rýchlo odkvitá). Okrem toho je vždy lepšie kúpiť
zornice v štádiu pukov, roztvorené kvety
sa zvyknú pri preprave poškodiť.
Miriam Chudá
Foto: F. Paciga

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Vtáčie kŕmidlo by počas zimy rozhodne nemalo chýbať v nijakej záhrade. Malo by byť vkusné a pôsobiť harmonickým dojmom. Počas zimy bude
pútať pohľady návštevníkov záhrady.
Pri výbere preto voľte skôr prirodzene
pôsobiace farby a výlučne prírodný materiál (drevo). Umiestnite ho na dobre

chránené miesto, aspoň 1,5 metra nad
zemou a ďalej od skupiny krov, aby
mali vtáky dokonalý prehľad, či na ne
nečíhajú mačky. Dostať sa mačke ku kŕmidlu znemožní aj ostnatý drôt obmotaný okolo kmeňa stromu, na ktorom je
búdka umiestnená.

Poľnohospodárstvo
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Mladým – mladším – najmladším

SZAMUEL CZEMBEL

Keď chodil kráľ Matej po krajine...
Matej kráľ chodil po svete a stretol jedného chudobného človeka, a to bol metliar.
A pýtal sa ho: - Akého si ty remesla?
Ten povie: - Ja som metliar. - No vieš čo,
príď do toho a do toho mesta o tri týždne
a dones za voz metiel. Každú metlu predaj za
päťdesiat grajciarov a ja kúpim samú prvú.
Lacnejšie nesmieš dať žiadnemu.
Tak metliar prišiel do mesta, metly predal, každú po päťdesiat grajciarov, a zbohatol. Navyše ho kráľ ešte aj obdaroval.
Inokedy šiel kráľ Matej cez pole, tam sedliak oral. Pýtal sa ho: - Či máš sluhov?
- A veru mám, jeden pár.
O nejaký čas kráľ išiel k nemu do dvora
a tam rúbali sedliakovi sluhovia drevo. Kráľ
Matej prišiel ta, ale sedliak ho nepoznal. Tak

vybil z dvora kráľa Mateja, lebo si myslel, že
je to voľajaký darebák. Povedal mu:
- Hybaj aj ty drevo rúbať a nosiť, netrč tu
darmo, darebák!
O pár týždňov prišiel Matej kráľ zase
k nemu a ukázal mu pravý znak kráľovský
a potom mu povedal:
- Vidíš, koho si bil, koho si z domu vyhnal? Žeby si ty vedel teraz, že som ja kráľ
Matej.
A dal ho zavrieť.

ŽIVOT FEBRUÁR 2009

Zasadil som
čerešienku v humne
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[:Zasadil som čerešničku v humne,:]
[:dá to Pán Boh, ona sa mi ujme.:]

[:Keď začala čerešnička pukať,:]
[:začal som sa za dievčatmi kukať:]

[:Keď začala čerešnička rásti,:]
[:začal som sa za dievčatmi triasti.:]

PAVOL ŠTEFÁNIK

O SLONOVI
A ŽIRAFE
Raz sa zvedavý slon dozvedel, že blízko jeho
príbytku sa usídlil cirkus. Bolo to vtedy, keď ešte
nemal dlhý chobot, ale iba krátky rypáčik ako
iné zvieratá.
Jeho zvedavosť bola taká veľká, že ho priviedla až k bráne cirkusu. Tá však bola už zatvorená, lebo cirkus bol plný detí. A zvieratá zo
všetkých končín sveta, ako aj obratní akrobati,
ukazovali im svoje krkolomné kúsky. Za plotom
slon zbadal žirafu.
„Žirafa, pusť ma do cirkusu!“ zaprosíkal.
„Nemôžem, nemám kľúč od brány“ - vyhovárala sa žirafa.
„Tak ma pusť bez kľúča!“
„Podíď bližšie, pomôžem ti cez plot!“
Slon poslúchol. Keď bol žirafe na dosah,
uchopila ho za rypák a začala ho ťahať ponad
plot. Lenže slon bol ťažký, preťažký.
„Táák..a už si tu“ - vydýchla si žirafa. Myslela si totiž, že slona dostala ponad plot na svoju
stranu. Bol to však omyl. Za plotom sa hompáľal iba slonov rypák, lebo pri tom ťahaní sa
mu neuveriteľne predĺžil. Z krátkeho rypáka
vznikol dlhokánsky chobot. Ale ťažký slon ostal
tam, kde bol. Pred zatvorenou bránou. Nahnevaný na nevydarený pokus – dlhým chobotom
rozfúkal hŕbu opadaného lístia a pobral sa ta,
odkiaľ prišiel.
Žirafa sa dívala za ním. A nemusela sa ani
škriabať na vysoký plot. Zistila, že pri dvíhaní
slona ponad plot sa jej krk akosi natiahol.„Nehnevaj sa slon!“ - volala za ním.
„Ani ja som lepšie nepochodila.“
Slon sa robil, že nepočuje. A to žirafu nahnevalo ešte viac. Odvtedy slon s dlhým chobotom
a žirafa s vysokým krkom chodia vedľa seba bez
slova.
(Ohník, január 2002)

Valibuk Valentín
Raz sa ktosi opýtal valibuka Valentína, od čoho je taký silný, zdravý. A Valentín
vraví:
- Od mala jem len a len lentilky. Od ružových sa rastie. Od modrých sa múdrie.
A keď sa najem zelených, nič sa mi potom nelení.
Preto dajme na radu valibuka Valentína:
Každý deň len a len lentilky, cukríkové medicínky, pilulky, tabletky a dražé!
Je to múdre, čo nám káže???

(Rozprávky na celý rok, Bratislava 1989)

NA DUNAJI
Na Dunaji šaty prala,
na milého pozerala.
Videla ho na koni
mašírovať po poli.
Hore Hronom, dolu Hronom,
Drobné rybky plávu po ňom.

Mladým – mladším – najmladším

JÁN ULIČIANSKI

(Zlatá hrkálka, Bratislava 2001)

MILAN RÚFUS

D R OZ D
Drozd?
To mu je už primálo.
Drozdom býval, kým bývalo
pole a húšť
a les a hvozd.
Dnes v parku spieva doktor Ozd.
Viazanka žltá,
čierny fráčik.
Učený, múdry predspeváčik.
V partitúre už počas skúšky
mu ako noty lozia mušky.
A tak sa drží podľa nôt.
A podľa liniek:
plot a drôt.

ÚLOHA
Milé deti, blíži sa sviatok zaľúbených - Valentín. Nezabudol naň ani macko Pafko. Pre
svoju lásku - medvedicu Kvetku kúpil krásnu kvetinku. Kvetka však na obrázku chýba.
Dokreslite ju, aby Pafkovi nebolo smutno a obrázok nám pošlite do redakcie. Najzaujímavejšie obrázky odmeníme peknou knižkou.
Z prác, ktoré nám prišli do redakcie minulý mesiac, sme odmenili: Katarínu Żukowskú z Murzasichla a Agátu Petrašekovú z Krempách. Gratulujeme!

Tu dokreslite medvedicu Kvetku.

Nie len múdry.
Je mazaný.
Náš sad má ako na dlani.
Vedie si v hlávke dlhý zoznam,
kde kedy budú prvé hrozná
s tureckým medom zo slnka.
A zvýši po ňom,
veď ho poznáš,
zo strapca iba kostrnka.

A vyťahuje z mladej trávy
spevácke jedlo
- špagety.
(Studnička, Bratislava 1986)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

V jeseni hnevá.
Ale v zime
zasa mu všetko odpustíme.
A po zime,
keď začne jar
zelenou farbiť kalendár,
ten spevák s fráčkom po päty
z plného hrdla si ju zdraví.
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Film a moto

Robert
GONERA
Poľský herec mladého pokolenia
Robert Gonera si zaslúži našu
pozornosť, pretože vďaka svojmu
hereckému talentu a charizme
zahral doteraz v mnohých ocenených ﬁlmových snímkach a po
celý čas svojej hereckej kariéry
spolupracuje s režisérmi zvučných
mien o. i. Władysław Pasikowski,
Krzysztof Krauze.
Divadelný a ﬁlmový herec Robert Gonera sa narodil 1. februára
1969 v Sycowe. Iba nedávno teda
oslávil svoje okrúhle 40. narodeniny. Vyrastal v meste Twardogóra.
Študoval na Všeobecnovzdelávacom gymnáziu Juliusza Słowackého v Oleśnici. Po maturite sa
rozhodol pre štúdium herectva, čo sa
mu aj podarilo. V roku 1991 mal za
sebou štúdium na VŠMU vo Vroclavi

ŽIVOT FEBRUÁR 2009

INFINITI G37

36

Značku Inﬁniti vyvinula spoločnosť
Nisan v 80. rokoch. Tieto autá boli na
začiatku určené predovšetkým na americký trh do rúk bohatých
majiteľov. Do Euróry sa
Inﬁniti prebíja len niekoľko rokov. Vlani táto značka predstavila svetu nový
model G37, ktorý vám
teraz priblížime.
Model G37 je teda úplnou novinkou a sériovo sa
vyrába od začiatku tohto
roku a v predaji sa objaví
v polovici roku. Automobil bude konkurenciou
pre vozidlá BMW rady
3 a Audi A4/A5 a je veľmi blízka vozidlu Nissan
350Z. G37 má kombinovať skvelý výkon, úžasný
štýl a moderný a športový
interiér. O pohon sa bude starať novo
vyvinutý a po prvýkrát nasadený hliníkový vidlicový šesťvalec s objemom
3,7 litra a 24 ventilmi, ktorý má výkon

(PWST), kde v súčasnosti pôsobí ako
pedagóg. V meste, kde strávil svoje
študentské roky začal dosahovať aj svoje prvé herecké úspechy. Pôsobil ako
divadelný herec a ešte ako mladý absolvent sa objavil na scéne Vroclavskej
operety.

Medzi prvé ﬁlmy, v ktorých zahral
patria: Marcové margaréty (r. 1989),
Závod (r. 1990), Tri dni bez výroku

330 koní. Do G37 je dodávaná 6-stupňová manuálna alebo sedem stupňová
automatická prevodovka. Obidve pri
danom výkone motora zaručujú zrýchlenie z 0 - 100 km/h za necelých 5 s.
Za takým výkonom sa kryje priemerná

spotreba dosahujúca hodnotu cca 10
l/100 km, teda treba priznať, že celkom slušná. A pri takejto spotrebe zo
74 l nádržou zacestujete naozaj ďaleko.

(r. 1991) a mnoho ďalších. Jednou z
posledných zaujímavejších snímok,
v ktorej sa taktiež naplno prejavil jeho
herecký talent bol dynamický ﬁlm
Dabléri (r. 2006).
Medzitým sa stihol oženiť s Jolantou Fraszyńskou, s ktorou má dcérku
Anastáziu (nar. r. 1990). Manželstvo však prešlo krízou a napokon sa rozpadlo. Jeho druhou
manželkou je Karolina Wolska.
V roku 2003 sa im narodil syn
Jozef a v roku 2008 synček Leopold. Ako svorne tvrdia, ku
šťastiu im nič nechýba.
V súčasnosti sa objavuje
v televíznych seriáloch, ktoré sa
tešia veľkej obľube, medzi inými napr. L ako Láska (pl. M jak
Miłość). To však zďaleka nie je
všetko, čo môžeme o Gonerovi
povedať. Má na konte niekoľko
desiatok ﬁlmov a množstvo divadelných i muzikálových rolí.
Filmoví kritici, ale najmä verejnosť so
zvedavosťou očakávajú, čím nás ešte
tento známi herec prekvapí. (lo)

Maximálna rýchlosť je blokovaná pri
hodnote 250 km/h. V luxusnej výbave auta samozrejme nechýbajú kožené
sedadlá, autorádio s audiosystémom na
6 CD a 7 reproduktormi, navigačný
systém/GPS, posilňovač riadenia, multifunkčný nastaviteľný
kožený volant, palubný počítač, centrálne
zamykanie, tempomat,
vyhrievané elektronické zrkadlá, tónované
sklá, hliníkové disky,
automatická klimatizácia bezpečnostné prvky
ABS, ESP, ASR, EBD,
airbag atď. Samozrejme že nechýbajú ani
elektronicky nastaviteľné sedadlá, ktorých
polohu je možné zapísať do pamäte.
Čo k tomu dodať?
Táto novinka je naozaj
hodná záujmu mnohých motoristov. Skvelé jazdné vlastnosti dosiahnuté počas testov by si rád
odskúšal nejeden z nich. Jednoducho
už len sadnúť a jazdiť. (ms)

František Kolkovič

Slovenská pieseň

Tú slovenskú pieseň vždy počujem hrať,
dojímavú, clivú, čo znie v mojej duši.
Chcelo by sa počúvať ju po stokrát,
kým mi túžba po nej ešte tvrdo búši.

Kým som v halúštekoch zachutnal
a zazvučali husle,
už honelník svoje ovce hnal,
čo bľačali jak mušle...

Ešte znie mi na každučkú spomienku,
ešte plače, ešte veľmi lká.
Pripomína hravú, malú Oravienku,
ktorá gajdy, cimbaly a husle staré dotĺka.

Sotva sa aj cimbal rozozvučal,
prerušil nám zdĺhavé už mlčanie,
už celý kraj nám zahučal
zbojníckou piesňou na zvítanie.

Zuzka varí
ČO NA OBED
Chlebová polievka so
strúhaným parmezánom

Kuracie prsia
so zeleninou a šampiňónmi
600 g kuracích pŕs (rezne), 350 g
mrazenej zeleninovej zmesi (hrášok +
mini mrkva), 350 g rôznej koreňovej
zeleniny (petržlen, mrkva, zeler, 1 rajčina), 200 g šampiňónov, 1-2 cibule ale-

(2004)

bo zväzok cibuľky, 3 strúčiky cesnaku,
2 lyžičky škrobu (gustin), 2 PL korenia
čínska zmes jemná Kottani, 5 PL sójovej
omáčky, 6 lyžíc olivového oleja, soľ.
Nenaklepané kuracie mäso nakrájame na kocky a zmiešame s korením,
sójovou omáčkou, lyžicou oleja a pretlačeným cesnakom. Necháme hodinu
odstáť. Zeleninu očistíme, nakrájame
na jemné plátky (mrkvu), zeler a petržlen nastrúhame na veľkom strúhadle.
Šampiňóny nakrájame na štvrtky, cibuľu nadrobno. Na 4 lyžiciach oleja
osmažíme cibuľu, pridáme šampiňóny,
zeleninu a mrazenú zmes. Osolíme.
Dusíme asi 5 minút. Medzitým na
lyžici oleja prudko opečieme kuracie
kúsky a pridáme k zeleninovej zmesi.
Prilejeme trochu vody a dusíme, kým
mäso nezmäkne. Zahustíme 2 lyžičkami škrobu zmiešaných so studenou
vodou. Podľa potreby možno dochutiť
soľou alebo sójovou omáčkou. Podávame s ryžou a opečenými zemiakmi.

ZÁKUSKY
Palacinková torta
cesto: 3 vajcia, hladká múka, kryštálový cukor, mlieko, 1/4 kypriaceho prášku
plnka: 1 l mlieka, 90 g Zlatého klasu (môže byť aj čokoládový puding
alebo nutela), 4 PL kryštálového cukru, 700 g sterilizovaných broskýň
(môže byť aj iné konzervované ovocie)
na ozdobu: 250 g vyšľahanej sladkej smotany, 80 g nastrúhanej horkej čokolády

Urobíme cesto na palacinky. Snažíme sa ich upiecť rovnakej veľkosti
do rovnomerných kruhov. Z mlieka,
Zlatého klasu a cukru uvaríme puding,
ktorý za občasného miešania necháme vychladnúť. Broskyne scedíme a
nadrobno nakrájame. Do tortovej formy si vložíme alobal a položíme naň
palacinku, na ktorú rozotrieme vychladnutý puding a posypeme kúskami broskýň. Takto postupujeme až do
naplnenia formy. Po naplnení odložíme na 2-3 hodiny stuhnúť. Ozdobíme
šľahačkou a postrúhanou čokoládou.

ŠALÁTY
Pravá francúzska
vinaigrette
Dijónská horčica, ochutený ocot (bazalkový, orechový, jablčný,...), soľ, čierne
korenie, olej.
Do misky dáme 1 PL horčice, prilejeme asi 1 dcl octu, osolíme a okoreníme. Dobre spolu vymiešame metličkou, aby sa soľ rozpustila. Pomaly
prilievame olej za stáleho miešania (nie
olivový, ten je chuťovo veľmi silný).
Dostaneme asi pol litra vinaigrette.
Správna vinaigrette za miešania zhustne. Prelejeme ju do fľaše, uzavrieme
a skladujeme mimo chladničky. Pred
použitím dobre pretrepať. Polejeme šalát potrhaný na kúsky a dobre umytý,
osušený (zabaliť do čistej utierky a nad
vaňou prudkými pohybmi odstrediť) a
zľahka premiešame. Bon appetit!
(podľa www.recepty.sk)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

4 krajčeky bieleho chleba, 60 g masla, 1 1/4 l vývaru z kostí, 2 dl smotany,
2 žĺtky, soľ, 4 lyžice strúhaného parmezánu.
Krajíčky bieleho chleba opražíme na masle po oboch stranách. Zalejeme ich horúcim vývarom z kostí a necháme trochu vychladnúť. V
smotane rozmiešame žĺtky, nalejeme
do polievky a podľa chuti osolíme.
Do hotovej polievky tesne pred podávaním pridáme postrúhaný parmezán.

Umenie a varenie

Celý som hneď zaihral a zablčal:
Slovensko – prečo ja ťa mám tak rád?
Prečo vo mne náramnosť a žiaľ,
keď ma nechal otec, kamarát a brat...
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Naša poradňa

PORADY
KOSMETOLOGA
W

itam wszystkich czytelników po
kolejnej miesięcznej przerwie.
Mam nadzieję, że nie przejmujecie się
za bardzo pogodą za oknem i bawicie się dobrze podczas karnawału. Jak
zawsze mam dla was kilka ciekawych
przepisów na domowej roboty kosmetyki. Oto i one:

Płukanka
„Angielski koktail”
Składniki:
• pół szklanki szampana
• pół szklanki mocnego piwa
Składniki dokładnie ze sobą mieszamy. Włosy myjemy szamponem, na
jeszcze mokre (ale dobrze wypłukane)
nakładamy płukankę tzn. polewamy
nią włosy. Następnie suszymy włosy i
gotowe. Taki właśnie koktajl podawany jest w każdym angielskim pubie pod
nazwą Black Velvet. Jako drink lekko
otumania, jako płukanka do włosów
odwrotnie – odświeża i dodaje energii.
Teraz coś na uporczywy łupież:

ŽIVOT FEBRUÁR
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Płukanka jabłkowa
Składniki:
• szklanka soku z jabłek (niesłodzonego)
• łyżka świeżych kwiatów lawendy
• 2 szklanki wody
Wszystkie składniki dokładnie
mieszamy, zostawiamy na noc. Przed
użyciem płyn przecedzić. Głowę umyć
szamponem, spłukać. Mokre włosy
polać pachnącą płukanką, następnie
wysuszyć.
Jabłko zawiera enzymy, które pobudzają w skórze przemianę materii. Pozwala to szybciej usuwać łupież.
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A teraz drogie Panie możecie się
wykazać swoimi umiejętnościami w
produkowaniu naturalnych kosmetyków, robiąc dla swoich wybranków

Korzenną wodę po goleniu
Składniki
• pół szklanki wódki
• łyżka szampana
• 5 ziaren czarnego pieprzu
• 2 suszone liście laurowe
• łyżeczka startej skórki z limonki
• 1/8 łyżeczki sproszkowanego ałunu (do kupienia w aptece)
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, przelać do czystego słoiczka
lub butelki najlepiej z ciemnego szkła.
Odstawić na dwa tygodnie w ciemne i
chłodne miejsce. Po upływie tego czasu
płyn przeﬁltrować i przelać do czystej
buteleczki. Gotową wodą kolońską
przecierać twarz po goleniu.

Oczyszczające mleczko
z szałwią do cery tłustej
i zanieczyszczonej
Składniki:
• pełna garść listków szałwii
• szklanka maślanki
Maślankę mieszamy z listkami,
przelewamy do słoiczka i odstawiamy
do lodówki na 24 godziny. Następnie
płyn przecedzić i przelać do czystej buteleczki. Mleczko należy zużyć w ciągu
3 dni. Rano i wieczorem nakładamy
grubą warstwę mleczka na twarz, a następnie spłukujemy letnią wodą.
Mam nadzieję, że skorzystacie z
tych kilku przepisów. Życzę wszystkim
szampańskiej zabawy karnawałowej i
udanych Walentynek.
Dawid

Jozefa Pieronek
OTYŁOŚĆ
Otyłość to zaburzenie homeostazy
(równowagi) przemiany energetycznej
powstałe w wyniku nadmiernej podaży energii pokarmowej w stosunku do
zapotrzebowania organizmu. Powoduje magazynowanie tkanki tłuszczowej
w ilości przewyższającej – u mężczyzn
25% masy ciała, a u kobiet powyżej
30% masy ciała. Szacuje się, że otyłość i
nadwaga obejmują nawet 60% ludności
Polski i aż 60 milionów Europejczyków.
Klasyﬁkację otyłości można przedstawić
za pomocą BMI (wskaźnika masy ciała), a możemy go wyliczyć dzieląc wagę
w kilogramach przez wzrost w metrach
podniesiony do kwadratu. Na przykład:
przy wadze 65 kg i wzroście 1,64 m
liczymy 65 : 1,64 do kwadratu czyli
65 : 2,7 = 24 to znaczy, że twój BMI
mieści się w granicach normy - 18,5
do 24,9 – możesz spać spokojnie.
Gdy mieści się w przedziale od 25 do
30, masz już nadwagę, jeśli przekracza
30 – otyłość, a jeżeli jest 40 – otyłość
olbrzymią. Istnieje jeszcze inny podział
otyłości, sklasyﬁkowany w zależności od
umiejscowienia nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. Są to:
- otyłość typu „gruszka” – udowopośladkowa, występująca głównie u
kobiet
- otyłość typu „jabłko” – zwana
brzuszną lub wisceralną, w której tkanka tłuszczowa zlokalizowana jest w obrębie jamy brzusznej, dotyczy głównie
mężczyzn. Mierzy się ją przy pomocy
współczynnika WHR czyli mierzymy
obwód talii – norma u kobiet do 80 cm,
u mężczyzn do 94 cm, a 80-88 u kobiet
i 94-102 u mężczyzn – nadwaga, nato-

Abolicja podatkowa

Kredyt konsolidacyjny

Jeśli w latach 2003-2007 pracowałeś za granicą i nie rozliczyłeś się z
tych dochodów z ﬁskusem możesz to
nadal zrobić i nie ponieść z tego powodu żadnych konsekwencji, bo do 6
lutego obowiązuje w takim wypadku
abolicja podatkowa. Przepisy te dotyczą też osób, które rozliczyły się z
ﬁskusem. Jeśli pracowały w kraju, z
którym Polska zawarła niekorzystną
umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda kredytu podatkowego), mogą domagać się zwrotu
dopłaconej w Polsce części podatku.

Kredyt konsolidacyjny to połączenie kilku różnych zobowiązań ﬁnansowych w jeden kredyt spłacany
w jednym banku. Jego główną zaletą
jest możliwość obniżenia miesięcznej
raty nawet o połowę – zmniejszenie
rat jest możliwe dzięki rozłożeniu
spłaty na dłuższy okres. Jedną ratą
kredytu konsolidacyjnego możemy
spłacać pożyczki gotówkowe, ratalne,
samochodowe, a także kredyty hipoteczne, limity na karcie kredytowej,
limity odnawialne w ROR, a nawet
inne kredyty konsolidacyjne. To też
oszczędność czasu, bo nie trzeba załatwiać kilku spłat w różnych bankach.
Kredyt konsolidacyjny może zostać przyznany każdemu, kto ma stałe
źródło dochodów. W banku trzeba
zwykle przedstawić dwa dokumenty
tożsamości i zaświadczenie o dochodach oraz dodatkowo dokumenty potwierdzające fakt posiadania i spłaty
konsolidowanych kredytów. Należy
jednak pamiętać biorąc kredyt konsolidacyjny, że rozkładając spłatę kredytu na większą liczbę rat, zostawiasz w
sumie więcej pieniędzy w banku, ponieważ każdy miesiąc to dodatkowe
odsetki. Mając niższe miesięczne obciążenie, łatwo możesz dojść do wniosku, że w domowym budżecie zrobiło
się miejsce na kolejny kredyt – trzeba
uważać by nie wpaść w pętle nowych
zobowiązań. Rozciągając kredyt na
więcej rat, będziesz też dłużej miał go
„w papierach” – co oznacza, że twoja
zdolność kredytowa będzie obniżona
przez dłuższy czas.
Należy też zwracać uwagę na możliwy okres kredytowania, oprocentowanie rat i dopełnienie formalności.
Trzeba też zapytać się o możliwość
konsolidowania zobowiązań małżonka, czy jest wymagane zabezpieczenie
hipoteczne, czy można dostosować
termin spłacania rat do terminu otrzymywania pensji. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z ofertami
kilku banków. (aj)

Wyższe pensje
Od 1 stycznia 2009r. płaca minimalna w Polsce wynosi 1276 zł brutto (947,96 netto czyli na rękę), wcześniej to było 1126 zł brutto. Ktoś,
kto pracuje na całym etacie, nie może
otrzymywać niższej pensji. Jedyny wyjątek od tej zasady to pierwsza praca.
Wówczas pracodawca może wypłacić
80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 1020,80 zł brutto.

Infolinia w ZUS
Osoby, które są na emeryturze lub
zamierzają na nią przejść, mogą uzyskać informacje o tych świadczeniach
w infolinii ZUS. Można tam się dowiedzieć m.in. kiedy warto wystąpić
o przeliczenie emerytury albo jak
skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie internetowej ZUS www.zus.pl. Dla telefonów
stacjonarnych to numer 0-801-044044, dla komórkowych (022) 43330-00. Połączenie z konsultantami
jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Warto wiedzieć
Nagrodę za długoletnią pracę
można dostać tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy wewnętrzne w danej ﬁrmie.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

Naša poradňa

miast ponad 88 cm u kobiet i ponad
102 cm u mężczyzn – otyłość.
Najpoważniejszym zagrożeniem
dla ludzi otyłych jest cukrzyca typu 2
oraz nadciśnienie tętnicze. Poza wymienionymi występuje również hiperglikemia, tj. podwyższony poziom
cholesterolu i trójglicerydów we krwi,
nowotwory: sutka, gruczołu krokowego i jelita grubego. U kobiet obserwuje się często zespół policystycznych
jajników – zaburzenia metabolizmu
węglowodanów, insulinooporność, zaburzenia miesiączkowania, powikłania
ciąży. Pojawiają się również zaburzenia
oddychania w czasie snu objawiające
się zespołem hipowentylacji – niedotlenienia. Powszechnie występują
dolegliwości żołądkowo-jelitowe, dolegliwości nerek, wątroby, nieprawidłowości w przemianie materii, problemy
naczyniowe – najczęściej stwardnienie
tętnic i zapalenie żył, zmiany w obciążonych kościach i stawach, zmiany
zwyrodnieniowo-przerostowe kręgosłupa. Dodatkowo pojawiają się problemy natury kosmetycznej.
Leczenie otyłości jest procesem
długotrwałym, który rozpoczyna się
od znalezienia podstawowej przyczyny
(wyróżnia się tu czynniki genetyczne,
biologiczne, farmakologiczne, środowiskowe, psychologiczne), poprzez
dobór diety, farmakologię, psychoterapię do rehabilitacji. Postępowanie
chirurgiczno-operacyjne jest stosowane w ostateczności u osób z BMI
powyżej 40. Nie ma uniwersalnego
planu leczenia. Każdy z przypadków
wymaga indywidualnej oceny i postępowania usprawniającego. Program leczenia i zapobiegania otyłości wymaga
profesjonalnego współdziałania lekarzy, dietetyków, psychologów i ﬁzjoterapeutów. Fizjoterapeuta w dalszym
leczeniu ustala szczegółowy program
ćwiczeń, biorąc pod uwagę osobiste
preferencje czy możliwości ﬁzyczne
pacjenta, jest głównym doradcą przy
wyborze domowego sprzętu rehabilitacyjnego. Za podstawę stawia się
odpowiednie przygotowanie do ćwiczeń. Pamiętajmy, utrzymanie wagi
osiągniętej dietą jest praktycznie niemożliwe bez ćwiczeń włączonych do
codziennego planu dnia.
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HVIEZDY O NÁS
RYBY (19.2.-20.3.)

PANNA (24.8.-23.9.)

Najbližší mesiac budú mať hviezdy
na teba pozitívny vplyv. Naplnia ťa silou a optimizmom. Zbytočne sa však
všetkého neobávaj, lebo strach môže
všetky tvoje plány pokaziť. Ak sa nepoddáš, podarí sa ti vybaviť všetky
úradné veci.

Nastáva pre teba náročný čas dopracovávania a opravovania všetkých
nedostatkov v starých plánoch a vytváranie nových. Síce zo začiatku
budeš mať v tom zmätok, ale v poslednej dekáde by sa to malo ustabilizovať. Nestrácaj však optimizmus.

BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

Tento mesiac bude na teba mať
vplyv hlavne planéta Venuša, ktorá má
vplyv na lásku a city. Takže tento mesiac
bude naplnený rôznymi priateľskými
stretnutiami a pohodou v partnerských
vzťahoch. To bude mať pozitívny vplyv
na využitie životných šancí.

Najbližšie obdobie môže byť naozaj krásne. Budeš cítiť, že sa pred tebou otvárajú nové perspektívy. Stretnutia s priateľmi a najbližšími budú
prebiehať v priateľskej atmosfére.
Nové známosti môžu mať pozitívny
vplyv na tvoju budúcnosť.

BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Býkom sa tento mesiac bude dariť
predovšetkým v podnikaní. Dávaj si
však pozor na nečakané udalosti a zbytočne neriskuj. Aj keď optimizmus ti
určite chýbať nebude, pozeraj sa na
svet reálnymi očami. Vďaka tomu získaš širší pohľad na vec.

Dávaj si pozor na to, aby si sa
zbytočne neuzavrel do seba. Nové
možnosti a riešenia, ktoré sa pred
tebou objavia, ti môžu pomôcť prekonať náročné obdobie. V sfére citov
zbytočne neriskuj a nesľubuj iným
všetko, o čo ťa poprosia.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

STRELEC (23.11.-21.12.)

S priateľmi ti to tento mesiac bude
vychádzať bez problémov. Ani v citovej sfére to nebude najhoršie. Radosť
a zmysel pre humor ti budú naozaj
blízke. Nie, že budeš rozmýšľať nad kadejakými hlúposťami. Sústreď sa hlavne na najdôležitejšie veci.

Otvára sa pred tebou čas nových
možností. Nájdeš si nových priateľov,
možno aj svojho budúceho partnera.
Je dosť možné, že niekam vycestuješ. Síce tento mesiac budeš mať viac
práce, ako si si myslel, entuziazmus
a sily ťa neopustia.

RAK (22.6.-22.7.)

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

V najbližšom období sa budeš cítiť
ako na hojdačke. Nebudeš to mať vôbec jednoduché. V partnerskom vzťahu sa objavia problémy a nezrovnalosti, s ktorými si budeš musieť trpezlivo
poradiť. Reaguj ﬂexibilne na zmeny
situácie a vyhneš sa depresii.

Dávaj si pozor na termíny povinností, aby si všetko stihol urobiť
na čas. Síce visí nad tebou mnoho
otáznikov, mnohé z nich sa vyjasnia
až koncom mesiaca. Ak máš podpísať
nejaké zmluvy, radšej si teda počkaj.
Snaž sa byť trpezlivý a vydržíš to.

LEV (23.7.-23.8.)

VODNÁR (21.1.-18.2.)

Budeš sa chcieť presadiť v spoločnosti. Síce nárast ambícií a citov je niekedy potrebný, treba to však brať s rozvahou. Zbytočne všetkým nedôveruj,
dokonca ani sebe, aby si sa poriadne
nesklamal. A nezabúdaj ani na svoje
zdravie.

Radostný a plný prekvapení mesiac ťa určite poteší. Môžeš si dovoliť trochu pofantazírovať a nechať
sa uniesť odvážnymi myšlienkami
týkajúcimi sa budúcnosti. Ak sa ich
nevystrašíš, možno ťa čaká zaujímavá
budúcnosť. Budeš sa naisto rozvíjať.
(ms)

STE SAMOTÁR(KA)?
1. Ako postupujete pri riešení problému?
a) Intenzívne si zbieram informácie a potom sa
rozhodnem - 1. b) Porozprávam sa o tom v rodinnom kruhu - 2. c) Problém rozoberiem s partnerom alebo s najlepšou priateľkou - 3.
2. V električke je ešte jedno miesto vedľa
korpulentného pána. Sadnete si k nemu?
a) Za žiadnych okolností, radšej postojím - 1.
b) Iba keď som veľmi unavená, tak si prisadnem
– 3. c) Samozrejme, že si sadnem – 2.
3. V kinách práve hrajú ﬁlm, o ktorom všetci
hovoria. Pôjdete si ho pozrieť?
a) Keď budem mať čas, určite – 2. b) Pôjdem
len vtedy, ak je zaujímavý – 3. b) Keď naň chodia
všetci, zaručene to nie je nič pre mňa – 1.
4. Aká forma dovolenky sa vám najviac páči?
a) V kempingu – 2. b) Pri mori s ubytovaním
– 3. c) Na chate – 1.
5. Pozvali vás na oslavu, ale okrem hostiteľky nikoho nepoznáte. Čo urobíte?
a) Pridám sa k nejakej živej skupinke a jednoducho sa zapojím – 1. b) Požiadam domácich, aby
ma predstavili niekoľkým hosťom – 3. c) Budem
pozorovať ostatných a počúvať ich – 2.
6. Ako si predstavujete pekný večer strávený
doma?
a) S dobrou knihou a pohárom vína – 2. b)
Pozvem na večeru priateľa(ku) 3. c) Usporiadam
večierok pre niekoľkých priateľov – 1.
7. Ruku na srdce: zdvihnete vždy telefón,
keď zazvoní?
a) Záleží na tom, čo práve robím – 3. b) Stále
mám zapnutý záznamník. Pri počúvaní sa rozhodnem, či sa ozvem – 1. c) Áno, vždy ho zdvihnem
– 2.
8. Keby ste si mohli vybrať svoje pracovisko,
čomu by ste dali prednosť?
a) Peknej kancelárii iba pre mňa – 1. b) Spoločnej miestnosti s jedným príjemným kolegom
(kolegyňou) – 3. c) V nijakom prípade samostatnú
kanceláriu – 2.
Vyhodnotenie:
8 bodov: Nie ste spoločenský typ. Plávať s prúdom, to nie je váš štýl. Fakt, že všetci ten ﬁlm videli, vás skôr odradí. Dôsledne sa vyhýbate masovým
akciám. To však neznamená, že ste povýšenecký(á).
Len sa necítite príjemne, keď sa nemôžete slobodne rozhodnúť, čo robiť. Tlak skupiny vám naháňa
hrôzu. Pritom nie ste samotár(ka) v tom zmysle, že
ste plachý(á) v styku s ľuďmi. Radšej sa prispôsobíte jednotlivcom alebo malej skupine.
24 bodov: Prechádzka osamote, výlet s celou
rodinou či hurhaj na ľudovej veselici so všetkými priateľmi – uvítate všetko, na čo máte práve
náladu. Všetci chodia do kina na novú komédiu
– prečo nie? Možno aj vám sa ﬁlm zapáči. Rozhodujete sa suverénne, ste prístupný(á) všetkým
možnostiam. Aj takej, že celý víkend preleňošíte
osamote, keď rodina odíde na chatu. Rušno, alebo
pokoj? Všetko má svoj čas!
16 bodov: Pokoj – to nie je nič pre vás. Žiarite,
keď sa všetko poriadne roztočí. Voľný čas najradšej trávite s celou rodinou a so všetkými priateľmi.
Keď zavládne pokoj, znervózniete. V skupine sa
možno cítite dobre aj preto, že sa nemusíte samostatne rozhodovať. Aké je to príjemné, len tak sa
k niekomu pridať... (aj)

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 často využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, dopravy a spojov, ekonómie a turistiky.
V poľštine:

v slovenčine:

oświadczenie
majątkowe

majetkové priznanie

PIT

daňové priznanie

uchwała rady miasta

uznesenie mestskej rady

podatek

daň

opłaty lokalne

lokálne poplatky

budżet miasta

mestský rozpočet

prawo lokalne

miestne nariadenia

informacje ogólne

všeobecné údaje

przetarg

konkurz, tender

oferta

ponuka

edukacja

vzdelávanie

szkolnictwo

školstvo

hotel

hotel

pokoje gościnne

hosťovské/súkromné izby

pensjonat

penzión

adres

adresa

ﬁrma

ﬁrma

instytucja

inštitúcia

informacja PKP, PKS,
LOT

železničná, autobusová a letecká
informácia

transport lotniczy

letecká doprava

ogłoszenie

oznam

sprawozdanie

správa

komunikat

komuniké, úradná správa

kierownik urzędu

vedúci úradu

sztab kryzysowy

krízový štáb

korespondencja

korešpondencia

REGON

IČO

wystąpienie

vystúpenie

NIP

DIČ

Slovník a humor

AKO JE TO SPRÁVNE?

SNÁR

Lesná fauna...

***

- Zase si upratovala garáž bez
môjho vedomia? - pýta sa muž ženy.
- Áno, čo zase nemôžeš nájsť? - odpovedá mu žena.
- Moju Felíciu

***
Poznáš nejakých známych provokatérov?
- Iba jedného.
- Koho?
- Toho hudobného skladateľa Mendelsona...
- ???
- ...no, zložil úchvatný Svadobný
pochod a sám si celý život spokojne lebedil ako slobodný mládenec.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Syn arabského šejka, Alah vie prečo,
sa rozhodol študovať v SR. Po mesiaci
píše domov:
- Slovensko je krásne, ľudia sú tu
príjemní a veľmi sa mi tu páči. Len sa
občas trochu hanbím, keď prídem do
školy svojím pozláteným mercedesom,
zaparkujem pri škole a stretnem niektorého zo svojich profesorov, ako vystupuje z električky. To je celkom trápne.
Za pár dní mu príde šek na milión
dolárov a krátka správa od rodičov:
- Nerob nám hanbu a kúp si tiež električku!!!

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:
Hradby budovať - neistota v tvojom
počínaní; byť na nich - verní priatelia,
verná láska.
Hnis vidieť - krátka nemoc, prípadne rodinné starosti.
Hodinár - dostaneš pochybný návrh,
ktorý ti môže zaškodiť.
Holohlavý byť - stratíš priateľa, príbuzného a pod.
Hospodárstvo - tvoja námaha bude odmenená, zisk.
Hrebeň - veľké hádky s najbližším
okolím.
Hydina, kŕmiť ju - hádka v domácnosti;
vidieť ísť - tvoje príjmy sa zvýšia.
Chromým byť - čakajú ťa isté nepríjemnosti.
Inovať vidieť na strechách a poliach tvoje nádeje stroskotajú.
Inventúru robiť - zbavíš sa dlžoby.
Ísť na trh - dostaneš dôležitú správu.
Jama, vchádzať do nej - priatelia ťa sklamú; tmavá a hlboká - úklady proti tebe;
bývať v nej - pred tebou veľké zmeny.
Javisko - pomaly dosiahneš úspech; byť
na ňom - ktosi ťa klame.
Javor - pred tebou dlhý život. (aj)

41

Zaujímavosti

Prvý hudobník
vo vesmíre
Ace Frehley, bývalý sólový gitarista
legendárnej skupiny Kiss s prezývkou
„Spaceman“, poletí do vesmíru ako
prvý muzikant. Vraj chce tým naplniť
zmysel svojej prezývky. Rocker „usporiada“ vo vesmíre koncert, ktorý bude
prenášaný na Zem naživo. Podľa organizátorov celú akciu zdokumentuje americký hudobný televízny kanál

menej 50 rokov. Postavili ho vtedajšie
československé železnice z vyradeného
osobného vagóna ako pomoc pre robotníkov, ktorí pracovali v závodoch
v neďalekom Zvolene. Veľa z nich
totiž bývalo na majeri za riekou a na
zastávku železnice museli absolvovať
denne niekoľkokilometrovú obchádzku. Postupom rokov, ako sa zlepšovala
doprava a pribúdalo áut, most stratil
zmysel. Napriek tomu ho dodnes využívajú ľudia, ktorí sa stále radi presúvajú po vlastných, alebo turisti, ktorí si
zo stanice chcú skrátiť cestu na Poľanu.
(SME)

v otvorenom priestore nerozdelenom
stenami, sa zvyčajne na pracovisko tak
nehrnú. Austrálski vedci našli príčinu
tejto skutočnosti: práca v otvorenom
veľkom kancelárskom priestore je oveľa stresujúcejšia než v prípade, keď je
človek obklopený štyrmi stenami. „V
90 percentách prieskumov bola práca
v nerozdelenom veľkom priestore vnímaná negatívne. Otvorené kancelárie
totiž zapríčiňujú veľký stres, konﬂikty,
vysoký krvný tlak a veľkú ﬂuktuáciu
zamestnancov,“ uvádza Vinesh Oom-

Dohoda o spolupráci

VH1. Termín, kedy hudobník poletí
do neznámych výšin, zatiaľ nie je známy. (SME)

Most zo železničného
vagóna
Túto ojedinelú atrakciu, v rámci
Slovenska, môžu nájsť turisti na Podpoľaní v obci Vígľaš. Tento netradičný
most cez rieku Slatina tu stojí už naj-

Vatikán a internetový gigant Google
plánujú uzatvoriť dohodu o spolupráci, ktorej cieľom je zabezpečiť priamy
prístup k textom a snímkam Svätého
Otca na webe. Dohoda predpokladá
aj zriadenie televízneho kanála. Ten
by mal sprostredkovať spravodajstvo a
krátkometrážne ﬁlmy z vatikánskeho
televízneho centra. Vatikán chce tak čo
možno najširšiemu okruhu ľudí umožniť priamy prístup k zdrojom informácií. (TASR)

Stresujúca práca
Ľudia, ktorí majú v zamestnaní
peknú kanceláriu, chodievajú do práce radi. Ale tí, čo sú odsúdení sedieť
plece pri pleci, s množstvom kolegov,

men z univerzity v Queenslande. Zdá
sa, že na vine je blázinec so zvoniacimi
telefónmi a pípaním počítačov, ale aj
strata súkromia a zvýšený počet konﬂiktov s kolegami. Výskum ukázal, že
tradičný spôsob je lepší: malé, uzavreté
a akoby súkromné kancelárie. Problémom však je, že zamestnávatelia vždy
hľadajú cesty, ako znížiť náklady, a využívanie veľkých otvorených kancelárskych priestorov môže ušetriť na stavbe
20 percent. (TASR)
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na konto: BANK PeKaO S.A. III/O Kraków
36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.
Cena prenumeraty dla kół i oddziałów Towarzystwa:
1 miesiąc – 2,20 zł, półrocznie – 13,20 zł, rocznie – 26,40 zł
Cena 1 numeru za granicę łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację – 4,40 zł (rocznie 52,80 zł)
do Europy (w tym Czechy) – 9,30 zł (rocznie 111,60 zł)
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 9,80 zł (rocznie 117,60 zł),
pocztą lotniczą 15,70 zł (rocznie 188,40 zł)
Cena 1 numeru w prenumeracie indywidualnej
w kraju wynosi 3,90 zł (rocznie 46,80 zł)
Nie zamówionych tekstów, rysunków i fotograﬁi redakcja nie zwraca
i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów pozaredakcyjnych,
nie zawsze zgodnych z poglądami redakcji
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków.............................. 10,00 zł
J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Kraków 1994 ..... 8,00 zł
Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 .......................................... 10,00 zł
J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 ............................... 10,00 zł
H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998 ........ 11,00 zł
Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich,
Kraków 1998 ................................................................................................ 12,00 zł
Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998 ....................... 13,00 zł
Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa),
Kraków 1999 ................................................................................................. 15,00 zł
Regina Adamska-Matusiak,
Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa, Kraków 1999 ........................................ 5,00 zł
Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana
Urbankowskiego, Kraków 2002 ...................................................................... 15,00 zł
Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002 ................................................................ 10,00 zł
Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 ............................................ 15,00 zł
Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 .......................................... 10,00 zł
Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004...................................................... 15,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże (Moje krajinky, Kraków 2004) ................... 10,00 zł
Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007 ................. 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 ...................................... 5,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006 .............. 6,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 .................................... 15,00 zł
Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 ........................................................... 10,00 zł
Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 ................................................ 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 ................................................. 10,00 zł
Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 ................................................................ 10,00 zł

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

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

