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Obecnú knižnicu v Krempachoch navštevuje mnoho čitateľov. Knihovníčka Alžbeta Klukošovská nám porozprávala
o jej histórii, ale aj o tom, ako svoj osud spojila s knihami. Jej
ústretovosť prilákala do knižnice mnohých návštevníkov.

Skoro každý čitateľ asi uhádne, že sa
jedná o predsedu MS SSP v Krakove
– Jerzyho Michała Bożyka. Kde sa začala cesta, ktorá ho napokon priviedla do
Spolku? Aké sú jeho spomienky na mladosť a začiatky hudobnej kariéry? Aké sú
plány tohto mimoriadne aktívneho človeka? Dúfam, že sa nám podarilo položiť
a zároveň aj odpovedať na všetky nevšedné
otázky, ktoré sa vynárajú spojené s osobou
známeho krakovského jazzmana.

Ako sa učia deti slovenčinu v Podvlku? . . 5
Na túto otázku som sa vybral hľadať odpoveď priamo na
miesto činu, teda na Základnú školu č. 2 v Podvlku. Žiakov
slovenčiny som ani dlho nehľadal. Všetci krívali a bedákali,
že ich niečo bolí. Našťastie, to nič vážne nebolo. Vďaka tejto
zaujímavej hre si len opakovali časti tela, ktoré sa naposledy
naučili.
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Pokiaľ ide o počet žiakov
zapísaných na slovenčinu,
zasluhuje si prvenstvo.
Učiteľka slovenčiny Anna
Šoltýsová nám ochotne
priblížila situáciu týkajúcu
sa vyučovania slovenčiny.
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Púť do Svätej Zeme je veľkým zážitkom pre veriaceho
človeka. Chce sa nielen upevniť vo viere, ale aj nahliadnuť
do krajiny, v ktorej kedysi sa odohrali udalosti, o ktorých
číta vo Sv. písme. Presvedčte sa, aké dojmy si odnáša pútnik
zo vzdialenej zeme.
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Máme za sebou ďalší ročník
výtvarnej súťaže, ktorú pravidelne
vyhlasuje redakcia časopisu Život. Kto tento rok hodnotil detské práce? Koľko súťažných prác
hodnotila porota v tomto roku?
Nuž, otázok máte isto veľa. Avšak
asi najviac vás zaujímajú mená výhercov. Prv, než lákavé ceny poputujú do rúk tých, ktorým
zaslúžene patria, vám ich teda prezradíme.

Porada o Slovákoch v Poľsku v Bratislave 24
Slovenský večer v Krakove . . . . . . . . . . . 25
Veľká ozdoba Oravy . . . . . . . . . . . . . 28-29
Vdp. Štefan Šmálik patril medzi najaktívnejších kňazov
svojich čias na Slovensku. Vedel si získať mládež. Húževnato sa venoval pastorácii. Nepísaným pravidlom bolo, že
nadaní maturanti strávili noc pred maturitnými skúškami
na fare, kde im Šmálik pomáhal precvičovať témy zo slovenčiny, francúzštiny a ruštiny. Keď začiatkom 80.rokov
štátna vrchnosť zasielala do škôl nariadenie o znižovaní stavov žiakov náboženskej výchovy, Šmálik to urgentne hlásil
ďalej. Čoskoro sa správy o motivovaní učiteľov 200 Kčš za
každého odhláseného žiaka šírili cez disent do zahraničia a
štátna bezpečnosť sa snažila zistiť, odkiaľ unikli informácie
až za hranice Československa. Kým vlastne bol tento nevšedný kňaz pôsobiaci dlhé roky na Orave?

Na obálke: Kraslice z výstavy veľkonočných dekorácií v Tvrdošíne. Foto: Marián Smondek.
Graﬁcká úprava: Ewa Koziołová.

Nádej Kristovho vzkriesenia

V

učeníkom, že hrob je prázdny. Ani si
neuvedomuje, že stojí na začiatku
dejín, kedy ľudia až do konca čias
budú nachádzať nádej v Kristovom
zmŕtvychvstaní.
Vzkriesený Ježiš je tá neuchopiteľná skutočnosť. Stretávame sa s ním, a
predsa ho nemôžeme chytiť, podržať
mu ruku, akoby sme ho chceli ukázať
okoliu. Keď Ježiš vstal z mŕtvych, po

ženách odkázal učeníkom: „Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli
do Galiley; tam ma uvidia.“ (Mt
28,10)
Odkaz Ježiša z veľkonočného rána
platí stále. Je potrebné ísť tam, kde
nás posiela Ježiš a robiť to, čo od nás
očakáva. Každý z nás má svoju vlastnú cestu, ktorú mu určil Boh. Keď
nerozumieme tomu, čo a prečo Boh
na nás niečo dopúšťa či žiada, máme
si vzbudzovať v srdci túžbu plniť
vôľu Božiu. Boh môže aj našu vôľu
zmeniť, ako pri bráne v Damasku zo
Šavla sa stáva Pavol, ktorý mení svoj
vzťah k Bohu. Svoju vôľu podriaďuje Božej, a keď s ňou spolupracuje,
rastie v jeho živote aj dar a cnosť nádeje. Táto cnosť sa preňho a pre mnohých, ktorým ohlasuje priamo Krista
ukrižovaného a zmŕtvychvstalého,

stáva istotou pre večný život. Pavlove
slová sú aj pre nás výzvou osvojiť si
a prijať Ježiša zmŕtvychvstalého ako
nádej. Boha sa telesne nedotýkame,
nevidíme ho, nepočujeme, a predsa
už pri krste každého z nás Boh obdaroval nádejou. Krst je začiatkom
nového života. V ňom si očistíme
dušu od hriechov a dostávame nádej.
Pôstna doba je pre veriaceho časom,
keď si na krst nielen spomína, ale
najmä krstné záväzky aj plní. Nastáva čas zintenzívnenia nádeje.
Byť kresťanom a nemať nádej?
Žiť v beznádeji sa nepatrí! Kristov prázdny hrob je dôkazom, že
vstal z mŕtvych. Pre nás to znamená dôverovať Bohu. Prijať ho za
svojho Boha a Pána. Odstrániť zo
svojho života radikálne a rozhodne všetko, čo je prekážkou nádeje.
Veľkonočné ráno a radostné aleluja ponúkajú to, čo nikto a nič
nemôže dať. Zmŕtvychvstalý Ježiš
dáva nádej.
Kristovo zmŕtvychvstanie je nádej, ktorá ako zornička na svitaní
oznamuje nový deň. Áno, sú ťažkosti s nádejou v našom živote. Nie
je to ľahké a samozrejmé vlastniť
nádej. Kristov prázdny hrob je začiatkom, zelenou ratolesťou, ktorá
oznamuje a pripomína, aby sme
sa usilovali urobiť všetko pre prijatie nádeje od Krista. Aj Kristus
nad hrobom priateľa Lazára najprv
zaplakal a sestre Marte vysvetlil veci,
poučil ju a potom Lazára vzkriesil.
Áno, udalosti dnešného veľkonočného
rána prijímame, uverili sme, že Kristus
nevstal z mŕtvych preto, aby sme v
dnešný deň mali bohato prestreté stoly, ale aby sme mali nádej, ktorú môže
dať len On. Vstávame z noci beznádeje. Je nové ráno. Na ceste života už nie
sme osamotení. Ježiš ide s nami ako s
učeníkmi do Emauz. Volajme: Zmŕtvychvstalý Kristus je pravý Boh, pravý
človek, je môj Vykupiteľ a Spasiteľ!
Aj my sa staňme v toto veľkonočné
ráno ľuďmi nádeje. A ňou sa snažme
nakaziť aj našich bratov a sestry.
A nakoniec touto veľkonočnou nádejou sa deľme a snažme sa, aby táto
radosť bola všedným hosťom v našich
srdciach.
vdp. Jozef Bednarčík

e-mail: zivot@tsp.org.pl

eľká noc - to je jeden veľký
sviatok víťazstva a radosti veriacich v Ježiša Krista. O tejto veľkej radosti veľkonočného rána
apoštolov a veriacich nám hovoria
všetci evanjelisti. Avšak nič nehovoria o Panne Márii. Pýtame sa - po
svojom zmŕtvychvstaní sa Pán Ježiš
nestretol so svojou Matkou? Tá, ktorá
bola vždy blízko svojho Syna, nepotrebovala veriť, pretože toto tajomstvo bolo pre ňu veľmi veľké.
Ona bola iná ako sv. Peter alebo
Mária Magdaléna, alebo aj učeníci z Emauz.
Mária je pre celú Cirkev príkladom veľkonočnej viery v zmŕtvychvstanie Jej Syna. Apoštoli
neverili, hľadali znamenie, ktoré by im pomohlo nájsť zázrak
zmŕtvychvstania. Mária uverila
slovu svojho Syna. Len ona s neochvejnou vierou očakávala tretí
deň od Ježišovej smrti ako plnosť
víťazstva nad smrťou. Vždy plná
milosti - teraz cítila Božiu lásku a moc ešte plnšieho spojenia
s Kristom.
Panna Mária je človekom
veľkej nádeje. O túto nádej sa
podelila aj s nami. Nádej je skutočnosťou, ktorá napĺňa človeka
silou a mocou, dynamizuje jeho
život a každodennú námahu.
Nádej patrí medzi tri božské
cnosti. Vo Svätom písme od začiatku, od udalosti, keď prarodičia
spáchali hriech, Boh daruje ľuďom
nádej, keď hadovi hovorí, že ľudské
potomstvo mu rozšliape hlavu (porov. Gn 3,15). Boh naznačil, že človek bude musieť bojovať, ale dostáva prejav Božej lásky, že raz zvíťazí
žena nad diablom a to skrze potomka, skrze Mesiáša. Ježiš Kristus
bol jediný potomok, ktorý zvíťazil
svojou smrťou na kríži nad hlavou
diablovou. Kristovo zmŕtvychvstanie je naša nádej.
Prázdny hrob pripomína Ježišove
slová: „Ja som cesta, pravda a život“
(Jn 14,6) a v týchto slovách nachádzame výzvu k nádeji. Keď chcú ženy
v nedeľné ráno namazať mŕtve telo
Krista a nenachádzajú ho, ich radosť
a nádej vystriedal smútok, strach,
beznádej. Mária Magdaléna oznámi
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Krempašská knižnica plná dobrých kníh
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Mesiac máj je v Poľsku považovaný
za mesiac knihy. Zaujímavé je, že na
Slovensku sa ako mesiac knihy označuje
marec. Podstatné je však to, že tak ako na
Slovensku, aj v Poľsku si milovníci kníh
uvedomujú obrovské posolstvo kníh.
Vďaka nim sa šíri písané slovo po celom
svete, ľudia sa vzdelávajú a čítaním vypĺňajú svoj voľný čas.
Ak načrieme do histórie, zistíme, že
v roku 1450 prišiel Johan Gutenberg
s prvou myšlienkou vytvorenia tlačiarenského stroja. Od tohto času pretrvala
kníhtlač niekoľko storočí a veľké zmeny.
V dnešnej dobe už existuje množstvo
tlačiarní, kde sa denno-denne vytlačí
obrovský počet kníh a časopisov, preto
nám nerobí žiadny problém zaobstarať
si knihu v kníhkupectve, či požičať si ju
v knižnici.
Na Spiši je niekoľko knižníc. Jednou
z nich je obecná knižnica v Krempachoch, ktorá sa nachádza v kultúrnom
dome, kde sídli aj klubovňa SSP. Nájdeme v nej aj slovenské knihy, slovníky a
časopisy, čo mi s hrdosťou v hlase potvrdila knihovníčka Alžbeta Klukošovská.
Porozprávala mi o tom, ako sa dostala ku
práci knihovníčky, o histórii knižnice,
ale aj o tom, koľko knižných titulov sa
v nej nachádza.
Ako som sa dozvedela, Alžbeta bola
pôvodne zubnou laborantkou. - Kto by si
kedysi pomyslel, že budem pracovať v knižnici? Možno to tak zariadil osud, lebo knihy som mala odjakživa veľmi rada.
Pri pohľade späť si Alžbeta s prekvapením uvedomila, že v knižnici pracuje už viac než 30 rokov. - Prvá obecná
knižnica, vznikla v roku 1973, dá sa
povedať, že na základe súhlasu obvodnej
knižnice v Novom Targu a snahe riaditeľa
krempašskej základnej školy Jána Krišíka.
Nasledovala otázka, kto bude v knižnici
pracovať. Vtedy oslovili mňa. Keďže som
bola vždy veľkou milovníčkou kníh, neváhala som ani chvíľu, - vysvetľuje Alžbeta
a s úsmevom na tvári pokračuje, - najskôr
som pracovala len na polovičný úväzok a
v roku 1975 som nastúpila na plný úväzok. Odvtedy som stále medzi knihami, poznamenala veselo.
Zaujímavosťou je, že prvým sídlom
knižnice bol súkromný dom na ulici
Kamienec, ktorý bol určený pre rozličné potreby krempašskej základnej školy.
Väčšinu kníh zabezpečila obvodná knižnica v Novom Targu, vo väčšej miere
však šlo o vyradené knihy z N. Targu,

či z Nového Sączu. Alžbeta priznáva, že
šlo o poľské tituly a spomína si, že ich
bolo približne 430. V súčasnosti vlastní
knižnica v Krempachoch viac ako 8 000
kníh, takže knižná ponuka pre čitateľov
sa podstatne rozrástla, nehovoriac o tom,
že okrem poľských kníh si tu môžu krajania zapožičať aj slovenské knihy. Prvé
slovenské knihy sa do knižnice dostali
z neďalekej Novej Belej, neskôr slovenské
knihy poskytol knižnici aj Spolok Slovákov v Poľsku, či dobrovoľní darcovia.

gmine. V roku 2008 bolo u nás vypožičaných až 15 000 knižných titulov, - s hrdosťou v hlase mi prezradila pani Alžbeta. Priznáva, že dnes sa o pozornosť detí
a mládeže snažia hlavne médiá - internet
a televízia. V minulosti to bolo trošku
ináč. Knihy boli veľkým spestrením voľného času, deti nemali doma televíziu,
mnohé ani rádio. Našťastie sa ešte nájdu
ľudia, ktorí si namiesto sledovania televízie radšej prečítajú peknú knihu.

Vráťme sa opäť do histórie. Koncom 70. rokov sa knižnica presťahovala.
- Knihy sme museli premiestniť do nových
priestorov, na prízemie do nového kultúrneho domu, kde boli vyhradené aj skromné
priestory pre krajanskú klubovňu. Nikdy
nezabudnem, ako sme ich tam spolu s mojím otcom prevážali na voze, - spomína si
Alžbeta.
Ešte aj minulý rok, keď sme jej doručili darované slovenské knihy z Čiernej
Hory, knižnica sa stále nachádzala na
prízemí kultúrneho domu. Po jeho renovácii, od septembra 2008 sa knižnica
premiestnila do nových priestorov.
- Veľmi sa z toho teším, je tu oveľa príjemnejšie, čitatelia tu navyše majú k dispozícii aj kopírovací stroj. Najhoršie bolo
obdobie, keď sa opravovala budova. Vtedy aj čitateľov bolo pomenej, - priznáva
Alžbeta.
Ako som sa dozvedela, krempašská
knižnica má prvé miesto v počte ročne
požičaných kníh. - V porovnaní s gminnou knižnicou máme oveľa viac čitateľov,
svedčí o tom obrovský počet požičaných
kníh, aký nemá ani jedna knižnica v celej

Vyzerá to tak, že knihovníčka Alžbeta Klukošovská má v sebe magickú moc,
ktorá priťahuje čitateľov. Veľmi dobre vie
odhadnúť, čo si čitateľ rád prečíta. Stačí
pár otázok a odpovedí na ne a hneď dostane do ruky knihu, ktorá ho naozaj osloví.
Takáto ústretovosť v knižnici je pre čitateľov nenahraditeľná, práve preto sa tam
radi vracajú deti, mládež, dospelí aj starší.
Najviac čitateľov zavíta do knižnice
v čase prázdnin. Mnohé z detí, hoci sa
neučia slovenčinu, si so zvedavosťou prezerajú aj slovenské rozprávkové knihy.
Krajania tu nájdu aj staršie ročníky časopisu Život a vždy aj jeho aktuálne číslo.
- Knižnice sú miestom, kde si môžeme
oddýchnuť, odreagovať sa od práce, od školských povinností a každodenného zhonu
v domácnosti. Nemali by sme na knihy
zabúdať ani v dnešných časoch, - zamyslí
sa na záver nášho rozhovoru knihovníčka
Alžbeta Klukošovská a dodá, že čitateľov
srdečne pozýva do krempašskej knižnice,
ktorá je plná dobrých kníh. Nezabudnite, je otvorená denne, od utorka do soboty, v čase od 12.00 do 20.00.
Lýdia Ostrowska

už a ako by sa mohli učiť, ak nie
po slovensky. A tak som sa vybral
do miestnej základnej školy, aby som sa
dozvedel, ako to vlastne s tou slovenčinou je. Čo ma zarmútilo, je skutočnosť, že deti, ktoré sa slovenčinu učili
na základnej škole, v gymnáziu už o ňu
nejavia záujem. Druhou vecou je tiež
skutočnosť, že FS Kumoratky aktuálne nefunguje. Mládež, ktorá sa aktívne
doňho zapájala, odišla na štúdiá alebo
vycestovala za prácou a medzi mladšími sa nenašli mladí nadšenci, ktorí
by v ich diele vytrvalo pokračovali. To
je, žiaľ, škoda. Z druhej strany ma teší
skutočnosť, že detský džavot v klubovni MS SSP v Podvlku neutícha a že
tieto priestory žijú. Nuž možno predsa
len raz deti a aj ich rodičia prídu na to,
že sa slovenčinu oplatí učiť.
Slovenčina sa na Základnej škole
č.2 vyučuje už 4. školský rok. Tento
rok sa slovenčinu učí 15 detí. Sú rozdelené do dvoch skupiniek. V staršej
skupinke je deväť žiakov, teda Natálka,
Anka, Patrícia, Šimon, Dávid, Kinga,
Marienka, Magda a Klaudia. V mladšej skupinke sa slovenčinu učí Patrik,
Oľga, Gabika a Gregor. Okrem nich
prichádzajú dodatočne na slovenčinu
aj dve dievčatá z gymnázia. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím počet
žiakov o čosi klesol. Deti, ktoré chodia
na slovenčinu, sú z rôznych tried a ročníkov, takže bolo potrebné vytvoriť im
rozvrh hodín tak, aby počas vyučovania nevznikali zbytočné medzery. A tak
sa stáva, že občas na hodinu mladších
žiakov prídu aj tí starší a naopak.
Počas mojej návštevy som sa však
stretol s mladšou i staršou skupinkou.
Tí starší sa akurát učili pomenovať
jednotlivé časti tela. Pritom sa však aj
zabávali. Každý z nich si mal pomyslieť na nejakú časť tela, ktorá ho boli
a ostatní sa ho pýtali, či ho bolí ruka,
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AKO SA UČIA DETI
SLOVENČINU V PODVLKU?
alebo hlava či noha. Keď sa už všetci
vystriedali, pretože každého niečo bolelo, ešte raz si zopakovali všetky časti
tela.
Nuž ako by to bolo, keby sa na
slovenčine nespievalo. A tak mi deti
zaspievali o kukulienke. Najprv im to
šlo akosi slabo, ale to bolo asi tým, že
slovenčila bola prvou hodinou a tak sa
museli poriadne rozospievať. Ale na
druhýkrát sa im pesničku podarilo zaspievať veľmi pekne. Keď už dospievali,
opäť sa vrátili k častiam tela. Tentokrát
si však podľa očí a vlasov zopakovali
farby. A tak sme mali v triede modrookých, hnedookých, zelenookých a aj
čiernookých. Len vlasy boli skoro všetky blond, takže tu sa deti nenatrápili.
Hodina ubehla ako voda, a tak som sa
musel s deťmi rozlúčiť.
So žiakmi mladšej skupinky som
sa stretol niekoľko týždňov skôr, tesne pred jarnými prázdninami. Patrik,
Oľga, Gabika a Gregor, ktorí do tejto
skupinky patria, zatiaľ ešte len preberali jednoduché slovíčka. Učili sa nazvať
veci, vedeli sa predstaviť a povedať, od-

Marián Smondek

e-mail: zivot@tsp.org.pl

kiaľ pochádzajú. Avšak už aj oni poznali
niekoľko slovenských pesničiek a taktiež básničiek. Jednu básničku nám aj
povedali. Potom si prečítali krátky príbeh z čítanky, o ktorom sa chvíľku rozprávali. Medzitým som mladým žiačikom urobil spoločnú fotograﬁu. Na
nej sa našli aj tí starší, ktorí si opakovali
všetko, čo za ten čas stihli zabudnúť.
A bolo toho dosť, veď od času, keď sa
učili prvé básničky a pesničky, ubehlo
už naozaj veľa času.
Ak chceme, aby slovenčina pretrvala v Podvlku dlhšie a aby mali deti o ňu
záujem, musíme deťom ponúknuť viac,
než len vyučovaciu hodinu. Potvrdzuje
to aj pani učiteľka Grażyna Kozáková,
ktorá v Podvlku vyučuje slovenčinu.
Deti musia samé zistiť, že ten slovenský
jazyk sa im na niečo zíde. Doteraz tento účel plnil FS Kumoratky. Tu mohli
deti využiť, čo sa v škole naučili. Žiaľ,
vlastne ani tým najstarším sa táto možnosť nenaskytla, pretože prv, než trochu vyrástli, súbor jednoducho prestal
existovať. Môžeme sa však tešiť z toho,
že klubovňa MS SSP v Podvlku naďalej
funguje a že do nej prichádzajú aj deti
aj starší. Každú nedeľu tu nacvičuje kapela Krištofa Pieronka a myslím si, že
ak všetko dobre pôjde, práve táto kapela by sa mohla rozšíriť v budúcnosti
aj o tanečnú a spevácku sekciu. Vďaka
tomu by deti našli uplatnenie toho, čo
sa naučili, na javiskách celého Slovenska i Poľska. Síce je to zatiaľ iba môj
sen, ale predsa len všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa slovenčina v Podvlku
opäť vyučovala, pevne držím palce.
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Usilovní jurgovskí žiaci

Zábavne aj poučne
na slovenčine v Jurgove
Na hodinu slovenčiny do Jurgova
som sa chystala už dlhší čas. Po jarných
prázdninách som neváhala ani chvíľu
a v marci som navštívila jurgovskú
ZŠ. Hoci podľa kalendára by sa mala
pomaly začať jar, v Jurgove ešte vládla
tuhá zima.
Presvedčila som sa, že na ZŠ v Jurgove je veľmi živo. Niet sa čomu čudovať, veď je v nej plno žiakov. V školskom
roku 2008/2009 sa na povinnú školskú
dochádzku zapísalo 67 žiakov. Mňa však
zaujímalo predovšetkým to, koľko žiakov sa zapísalo na slovenčinu. Dozvedela
som sa, že na začiatku školského roka sa
na slovenčinu zapísalo 40 žiakov a tento
počet sa doteraz nezmenil.
V prvom ročníku sa slovenčina nevyučuje, v druhom ročníku sa zapísalo
na slovenčinu 8, v treťom ročníku 9 a vo

štvrtom ročníku taktiež 9 žiakov. Veľmi
dobrá situácia je v piatom ročníku, kde
sa na slovenčinu zapísalo všetkých 8
žiakov a v šiestom ročníku
sa z ôsmych žiakov zapísalo na slovenčinu 6. Takýto
stav si pochvaľuje aj učiteľka slovenčiny Anna Šoltýsová. Podľa jej slov situácia
týkajúca sa vyučovania slovenčiny je v Jurgove veľmi
dobrá. - Žiaci sa chcú učiť
slovenčinu. Hlavným dôvodom je skutočný záujem zo
strany žiakov, ale aj ich rodičov o tento jazyk. Uvedomujú si, že v budúcnosti sa im
môže zísť znalosť iného, než
len anglického, či nemeckého
jazyka, - vysvetľuje Anna
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Šoltýsová a dodáva, - Mladší žiaci sa
učia slovenčinu dve a starší tri vyučovacie
hodiny týždenne.
Zúčastnila som sa dvoch vyučovacích hodín žiakov 3. ročníka. Témou
hodiny bola - Moja rodina. Žiaci si prečítali krátky článok od Hany Zelinovej
pod názvom Meno pre sestričku, a po-

ZŠ v Jurgove

tom sa v triede rozprúdila živá debata
o súrodencoch, babičkách, dedkoch,
mamičkách a oteckoch všetkých prítomných žiakov, ktorí sa sami nezabudli
pekne po slovensky predstaviť. V triede
boli: Ola, Pavol, Šimon, Andrej, Matúš, Ada, Natália, Magda a Krištof.
Žiaci sa rozprávali o tom, kto v rodine vybral meno pre ich súrodencov.
Magda, ktorej sa nedávno narodila sestrička, nám prezradila, že o jej mene
rozhodol otecko. Šimon priznal, že
mama i ocko sa dlho nevedeli dohodnúť, kým napokon vybrali meno pre
svoje dieťatko. Potom si žiaci spoločne zopakovali mesiace v roku a každý
z nich povedal, v akom mesiaci sa narodil. Pri tejto debate si žiaci osvojovali
novú slovnú zásobu a okrem toho si zo-

ŠÁRA
BUGANOVÁ
– RODÁČKA
Z MALEJ
LIPNICE
Význačnejšie chvíle
Čím viac som nemohla prísť veciam
na koniec, tým viac bujnela moja detská fantázia. Zaujímavé, oslobodzujúce
myšlienky, často udivujúce mňa samu,
napĺňali mi čas a dušu. Sladko morili
vo dne, v noci. Neprestajne bola som
v ich zajatí. Vo dne nedali jesť, v noci
menili sa v krásne sny a ráno zobúdzali. Ony ma živili, im som žila.

RUKY
Tvoje úsmevy a ruky
nemožno zachytiť,
Prenikajú, ako ohnivé bozky,
až do konca prstov,
zvýšia
milostné ticho
a rýchlo
uletia.
(Slovenské pohľady, 1930)

Šára Buganová pochádzala zo starej, národne uvedomelej slovenskej
rodiny. Zo Šáriných životopisných
poznámok sa dozvieme, že matka
pochádzala z bernolákovskej a otec
z radlinskovskej rodiny. Kvoli otcovmu povolaniu sa rodina často sťahovala a tak sa Šarlota narodila v roku
1906 vo vtedajšej slovenskej obci
Malá Lipnica. Otec sa čoskoro stal
notárom v Námestove a tam Šarlota
navštevovala v rokoch 1912-1916 základnú školu. Už v tomto období sa
formovala jej dievčenská duša. Túžba
po vzdelaní viedla Šarlotu, následovalo štúdium na meštianskej dievčenskej škole v Ružomberku a v Trstenej
v rokoch 1916 až 1919 a potom na
gymnáziu v Košiciach.
Po maturite začala pracovať na
košickom poštovom úrade, ale toto
zamestnanie ju neuspokojovalo
a rozhodla sa pre ďalšie štúdium.
V rokoch 1924 – 1928 študovala

striedavo na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na
Karlovej univerzite v Prahe. Neskor
získala zásluhou Milana Hodžu štipendium na študijný pobyt na parížskej Sorbonne. Absolutórium dostala na bratislavskej univerzite v roku
1928, jednak dizertačnú prácu o
Ružene Svobodovej nedokončila a
neobhajovala, lebo sa medzi tým po
nevydarenom manželstve rozviedla
s ružomberským právnikom a začas
aj ministrom Ľudovitom Labajom.
Po štúdiách pôsobila ako knihovníčka v Žiline a od začiatku 30. rokov
v Nových Zámkoch, kde sa rodina
presťahovala. Tu sa Šarlota angažovala v spolku Živena, venovala sa literárnej tvorbe a kultúrnej aktivite.
Počas jednej výstavy sa zoznámila
s budúcim manželom Jankom Alexym
- významným publicistom, spisovateľom a maliarom. Po ich sobáši v roku
1933 ich spoločný osud zaviedol do
Piešťan a neskor do Bratislavy. Šarlota
sa v tom období venovala pedagogickej a maliarskej práci.
Veľmi ťažko prežila smrť svojej
milovanej matky a vzácneho manžela,
ktorým venovala viaceré básne a memoárové texty. Zomrela v roku 1978
v Bratislave.
Šarlota už ako 9-ročná žiačka napísala, nacvičila a uviedla detskú divadelnú hru, ktorej inšpiraciou bola
oslava menín starej mamy. Získala za
tu hru aj uznanie od básnika Ignáca
Grebáča-Orlova. Výraznejšie sa neskor literárne prejavovala od polovice
20. rokov v časopisoch Vatra, Rozvoj,
Živena, Slovák a v Slovenských pohľadoch. Bolo to obdobie jej vysokoškolských štúdií. V 30. rokoch sa
Šára Alexyová literárne odmlčala. Jej
nepublikované básne, zachované v Literárnom archíve Matice slovenskej
svedčia ale o tom, že poézií sa venovala do konca života.
Z tvorby Šarloty Buganovej sú známe najmä jej spomienky „Z vesny života“, ktoré približujú formovanie jej
detskej duše v námestovskom prostredí. Dávajú nazrieť do veľmi citlivej a
vnímavej povahy dievčaťa.
Mgr. Gražyna Falatová
(rod. Styrcula)
(Zdroj: Augustín Maťovčík: Šára
Buganová - známa i neznáma. 1998,
Biograﬁcké štúdie.)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

pakovali nadobudnuté vedomosti. Učiteľka Anna Šoltýsová mi vysvetlila, že
žiakom najskôr približuje nové slovíčka
súvisiace s danou témou a neskôr žiaci
tvoria vety, v ktorých používajú nové
slová a týmto spôsobom si ich lepšie
zapamätajú.
V ďalšej časti hodiny žiaci zaspievali zopár slovenských piesní – o domácich zvieratkách, či o častiach ľudského tela. Nedávno totiž preberali práve
tieto témy. Učiteľka pripla na tabuľu
obrázky rozličných kusov oblečenia
a žiaci určovali, na ktorú časť tela si ktoré oblečenie dávame. Bol to veľmi zábavný a zaujímavý spôsob osvojovania
si nových slov. - A keď sme už oblečení,
môžeme ísť športovať, - dodala učiteľka a
následne si žiaci zopakovali, aké zimné
športy poznajú, pretože to bola aj jedna
z posledných tém, ktoré žiaci na hodine
slovenčiny preberali. Vďaka vynaliezavosti pani učiteľky si žiaci takýmto zaujímavým a hravým spôsobom postupne
zopakovali to, čo sa doteraz naučili.
Zaujímalo ma, aké učebnice a učebné pomôcky využíva Anna Šoltýsová na
vyučovaní slovenčiny. Okrem učebníc
z krajanského prostredia od Žoﬁe Chalupkovej, Anny Krištofékovej či Márie Głodašíkovej používa aj slovenské
učebnice, čítanky a časopisy: Macko
Pusík, Včielka, Ohník, Super Zornička
a s úsmevom dodáva, že na stole nechýba ani časopis Život.
Hodiny slovenčiny by podľa slov
Anny Šoltýsovej mali byť zaujímavé,
pútavé, tvorivé, ale samozrejme aj poučné. Žiaci sa na nich pripravujú aj na
súťaž o Slovensku, recitačnú a výtvarnú
súťaž.
Na záver sme s Annou Šoltýsovou
skonštatovali, že žiaci môžu po skončení základnej školy pokračovať vo vyučovaní slovenčiny na gymnáziu v Białke
Tatrzańskej. Na tamojšom gymnáziu sa
vyučuje slovenčina, preto majú mládežníci z Jurgova veľkú šancu ďalej sa
vzdelávať v tomto jazyku.
A ako to už býva, všetko má svoj
koniec. Po skončení slovenčiny a debate s Annou Šoltýsovom som z Jurgova
odchádzala s veľmi dobrým pocitom,
pretože jurgovská ZŠ je jednou z mála
škôl, kde žiakov zapísaných na slovenčinu neubúda. Nezostáva nám nič iné,
len si zo srdca želať, aby takáto situácia
vládla aj na okolitých spišských školách
a gymnáziách a učiteľke Anne Šotlýsovej želam veľa síl, elánu a tvorivosti do
ďalšej práce s jurgovskými žiakmi.
Lýdia Ostrowska
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J. Setnický približuje záujemcom detaily z práce kremnickej mincovne

F. Kolkovič odovzdáva
blahoprajnú báseň J. Čongvovi

H. Jacošová sa opät vrátila do Poľska
ako riaditeľka Slovenského inštitútu

CESTA SLOVENSKA K EURU
19. marca 2009 bola v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov
v Poľsku v Krakove otvorená putovná
výstava Cesta Slovenska k Euru. Výstava bola zriadená pri príležitosti zavedenia Eura na Slovensku. Pripravil ju
Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s Mincovňou v Kremnici, Ministerstvom ﬁnancií Slovenskej republiky
a Národnou bankou Slovenska. Určená je pre poľskú verejnosť. Doteraz ju
mohli záujemcovia obdivovať v poľskom sneme, v Slovenskom inštitúte
vo Varšave a v sídle Euroregiónu Tatry
v Novom Targu.
Výstavu v Krakove otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave Helena Jacošová spolu s vedúcim
marketingu Mincovne v Kremnici Ing.
Jaroslavom Setnickým a generálnym
tajomníkom Spolku Slovákov v Poľsku
Ľudomírom Molitorisom.
- Na výstave sú prezentované základné dokumenty spojené so zavedením Eura
na Slovensku, nové slovenské euromince
a ďalšie reklamné materiály, ktoré pri-

pravilo Ministerstvo Financií Slovenskej
republiky a Národná banka Slovenska
kvôli lepšej príprave obyvateľov na prijatie novej meny. - hovorila Helena
Jacošová. Podotkla zároveň, že kremnická mincovňa, ktorá razila slovenské
euromince, patrí medzi najstaršie na
svete a funguje nepretržite od 14. stor.
Medzi prvé mince razené v Kremnici
patria známe kremnické dukáty, ktoré
sa používali ako platidlo v celej stredovekej Európe.
Cestu Slovenska k Euru bližšie
predstavil hlavný manažér kremnickej
mincovne Jaroslav Setnický: - Cesta
k Euru bola dlhšia, ako sa zdá. Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku
2004 sme sa zúčastňovali zasadnutí Európskej komisie. Prvým krokom k razeniu mincí bolo zavedenie systému kvality
v roku 2006, ktorý bol podrobený auditu
Európskej centrálnej banky. Po úspešnom
audite vypísala Národná banka Slovenska celonárodnú súťaž tvorenia motívov
na euromince, z ktorej vzišli graﬁcké
návrhy. Mohol sa jej zúčastniť každý.
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Každý z účastníkov si
mohol zobrať Jánošíkov dukát pre šťastie

Z celkového množstva návrhov komisia Národnej banky Slovenska vybrala
desať, ktoré postúpili do celoslovenského
hlasovania prostredníctvom internetu.
Z desiatich motívov boli nakoniec vybrané tri: národný vrch Kriváň, Bratislavský hrad s hlavným mestom Slovenska
a dvojkríž na trojvrší, ktorý je výňatkom
zo slovenského znaku. Po autorskej súťaži síce ešte nebol známy presný termín
vstupu Slovenska do eurozóny, avšak už
v roku 2007 na základe výnimky Európskej centrálnej banky vznikla zmluva, na základe ktorej mohla Mincovňa
v Kremnici vytvoriť vzorky všetkých nominálnych slovenských euromincí. Euro
je totiž výnimočné tým, že každá krajina, pokiaľ má na to možnosti, si euromince razí sama, a zároveň aj tým, že
euromince každej krajiny v eurozóne sa
od seba líšia motívom na zadnej strane.
Avšak napriek tomu musia spĺňať všetky
euromince prísne kritéria týkajúce sa parametrov a zloženia. Nad procesom razenia má priamy dozor Európska centrálna banka. Vzory vyrazených mincí prešli
viacnásobnou kontrolou. Prvú kontrolu
8
vykonala Národná banka Slovenska,

SPOLU JE VESELO
keď prišiel na svet ich prvorodený syn
Andrej. Neskôr sa narodila dcéra Jozefína, synovia Milan a Marek. Manželia
Venitovci sú hrdí na svoje deti, o čom
mi ani nemuseli hovoriť, jednoducho to
bolo možne vycítiť z ich rozprávania.
Ján nespájal svoju budúcnosť s veľkým
gazdovstvom. Rozhodol sa, že absolvuje
kurz a bude robiť to, čo mu robí radosť.
Totižto ukončil kurz tesára v Novom Targu a skúšky urobil v Krakove. Viac ako
10 rokov pracoval pri výstavbe kostolov
v olštínskom vojvodstve a okolo 10 rokov
v Lubline. Ešte predtým v rokoch 1960
až 1963 pracoval v Ostrave
v podniku pozemných
stavieb. Chcem poznamenať, že Ján
je dodnes veľmi
energickým pánom, ktorý, ak
treba, ešte aj
dnes sa ponúkne do tesárskej
práce, ktorú ma
veľmi rád.
Počas nášho rozhovoru sme sa dotkli aj témy zdravia. Ján sa zasmial a odpovedal, že naozaj
nebolo času na choroby. - Vďaka Bohu, nemôžeme veľmi nariekať a v staršom veku to
sa aj patrí trošku ochorieť, - podotýka Ján.
Manželské roky sa rýchlo míňali, ale
ako hovoria Agneša a Ján, snažili sa žiť
dobre, vychovať deti a pomôcť im, koľko
vládali. Podľa nich život vospolok je veselší hoci občas príde aj búrka, no vedia,
že kvôli deťom a vnukom sa oplatilo zdolať všetky ťažké chvíle.
Ján sa na záver nášho rozhovoru priznal, že si veľmi váži úsilie svojej manželky, ktoré musela vynaložiť pri domácich
prácach či práci na roli, ale hlavne pri starostlivosti o deti, pretože si myslí, že on
by to tak dobre určite nezvládol.
Krajan Ján Venit je predsedom miestnej skupiny v Kacvíne a zároveň dlhoročným doručovateľom nášho časopisu
Život a okrem toho je aj vášnivým poľovníkom. Život doručuje aj na Slovensko,
chodí do Veľkej Frankovej, kde sa stretáva aj s našimi krajanmi, s ktorými sa vždy
rád pozhovára.
Z celého srdca chcem popriať jubilantom Agneši a Jánovi Venitovcom, aby
sa im úsmev z tváre nikdy nevytratil, aby
spoločne prežili ešte mnoho pekných
chvíľ a mali zo svojich detí, vnúčat ba aj
pravnúčat veľkú radosť.
Dorota Mošová

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Pred uzavretím manželstva sa často
objavuje jedna z najťažších otázok, ktorú
si kladú mladí ľudia pred sobášom: Je to
naozaj ten človek, s ktorým chcem stráviť zvyšok svojho života? O tom, že až
po rokoch postupne získavame odpovede na tieto otázky, som sa pozhovárala
s manželmi Agnešou a Jánom Venitovcami z Kacvína, ktorí minulý rok oslávili
polstoročie svojho manželstva. Obidvaja
pochádzajú zo slovenských uvedomelých
rodín.
Agneša sa narodila 24. decembra 1938
ako druhé dieťa v rodine Márie a Michala Pivovarčíkovcov. Mala siedmich súrodencov. Najstarší bol brat Ján. Mladšia
sestra Helena sa presťahovala na Sliezsko, kde pôsobila
ako učiteľka. Na
Sliezsku sa usadil aj brat Andrej.
Sestra Mária býva
v Nedeci a v minulosti učila na tamojšej
základnej škole. Súrodenci
Anna, Jozef a Cecília ostali so svojimi rodinami v rodnom Kacvíne. Agneša
ukončila základnú školu vo svojom rodisku. - Mala som chuť sa ďalej učiť - spomína
Agneša, - ale bola som najstaršia z dievčat,
tak som ostala pomáhať doma, hlavne môjmu dedkovi, ktorý bol vdovec a vlastnil
mlyn. Samozrejme, práce bolo veľa. U dedka bol šrotovník, v ktorom sa šrotovalo obilie
na krmivo pre zvieratá. Ak sme chceli mať
múku na pečenie chleba, zrno sme vozili do
mlyna v Tribši.
Detstvo Agneši ubehlo rýchlo, a potom prišiel čas mladosti. Ani vtedy však
neubudlo práce, ba bolo jej viac. - Ak
sme chceli nové šaty či sveter, museli sme si
to my, dievčatá, spraviť samé - podotýka
Agneša. - Každá z nás vedela uštrikovať
ponožky, rukavice a sveter. Tá, ktorá bola
šikovnejšia, dokázala si ušiť aj šaty.
Agneša bola pracovitá, pekná a šikovná, čo si všimol aj Ján a začal sa uchádzať
o jej priazeň.
Ján sa narodil 3. marca 1933, v rodine Agneši a Martina Venitovcov. Má
sestru Máriu, ktorá býva v Rabe Wyżnej a brata Vendelína, ktorý sa usadil
v Bratislave. Po absolvovaní povinnej
školskej dochádzky ostal pracovať na
rodičovskom gazdovstve. V roku 1957
uzavreli s Agnešou v kacvínskom kostole Všetkých Svätých sviatosť manželstva
a úradnú svadbu mali až o rok neskôr,

Naši zlatí jubilanti

ka
u

druhú tzv. krížovú kontrolu vykonala
Bavorská mincovňa v Mníchove a po
jej odsúhlasení posledné rozhodnutie
vydala komisia zložená z riaditeľov
európskych mincovní, ktorá pravidelne zasadá v Bruseli. Takže už v apríli
2008 boli na razenie pripravené a odsúhlasené slovenské vzorky euromincí.
Mince s vyššou hodnotou majú vo svojom zložení aj farebné kovy, teda meď,
zinok, nikel a cín. Vďaka takému
špeciﬁckému zloženiu je ich falšovanie
priam nemožné. Deﬁnitívny verdikt
o vstupe Slovenskej republiky do eurozóny však padol až v júli 2008. Od
toho momentu sa rozbehli prípravy na
sériovú razbu, ktorá sa nakoniec začala
v polovici augusta. Avšak kvôli termínu ukončenia razby musela mincovňa
zo dňa na deň prejsť na trojzmennú
prevádzku, takže najbližšie tri mesiace razila euromince 24 hodín denne.
Do konca novembra 2008 musela
totiž vyraziť 500 miliónov kusov, čo
je približne 2400 ton materiálu. Už
začiatkom decembra si mohli občania
Slovenska zadovážiť tzv. štartovacie
balíčky, ktoré mali uľahčiť prechod na
novú európsku menu.
Po tak bohatom úvode si milovníci umenia začali prezerať výstavu.
Avšak pred ukončením oﬁciálnej
časti otvorenia vernisáže sa udiala
ešte jedna milá vec. Keďže v ten deň
mal meniny Jozef a súčasne okrúhle
70. narodeniny oslávil náš predseda
Jozef Čongva, v mene Spolku mu
zagratuloval generálny tajomník Ľ.
Molitoris. K týmto želaniam sa pripojila aj H. Jacošová a na záver oslávencovi prečítal krásne blahoželanie
básnik František Kolkovič, ktorý mu
venoval aj svoj obraz.
Napokon si mohli zhromaždení
pozrieť výstavu a zobrať si na pamiatku príležitostnú mincu tzv. Jánošíkov dukát pre šťastie. Čoskoro
sa rozprúdili v skupinkách rozhovory o eure, jeho výhodách a nevýhodách, ako aj možnostiach, ktoré so
sebou nesie. Popritom si zúčastnení
mohli pochutiť na malom občerstvení a dobrom slovenskom víne.
Výstava všetkých účastníkov zaujala. A ako na záver povedala zástupkyňa riaditeľa Pobočky Národnej
banky Poľska v Krakove Jolanta Calik-Bączkowska, jedným z dôvodov
je skutočnosť, že sa v najbližšom období na podobnú cestu k Euru vyberie taktiež Poľsko.
Marián Smondek
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Horčičné zrnko
Vzkriesenie je udalosť, ktorá
zmenila vydesených apoštolov na
odvážnych svedkov. Na vlastné
oči videli vzkrieseného Pána. Spoločné stretnutia utvrdili v nich to
presvedčenie, že Ježiš, s ktorým
chodili po Galiley a Júdsku, žije.
Nezostal v moci smrti, ale žije
v Božej sláve a sedí po Božej pravici. Ten, ktorého ľudia pribili na
kríž, je prehlásený za Pána celého
sveta. Tu je základ našej nádeje,
že takisto i naša bieda a krehkosť
môže byť premenená a že náš život
smeruje cez smrť k Božej sláve.
Požehnané veľkonočné sviatky!

19. 4. 2009
2. veľkonočná nedeľa
(Jn 20, 19 – 31)
Ako vnímal udalosti vo Večeradle
Tomáš? Bojoval s myšlienkou, či veriť, alebo neveriť priateľom? Iste im
nechýbala presvedčivosť v opise stretnutia. Opisovali však udalosť, ktorú
Tomáš nezažil, preto neveril. Istá žena
našla cestu k Cirkvi skrze pochybnosť,
ktorá v nej často rezonovala po víťazstvách v diskusiách a znela v duchu
myšlienky: „Čo ak majú predsa len
pravdu a ja sa mýlim?“ Počiatočná

12. 4. 2009

ŽIVOT APRÍL 2009

Veľkonočná nedeľa,
Nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania
(Mk 20, 1 – 18)
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Evanjelium opisuje beh,
aký Peter i Ján neabsolvovali ani nikdy predtým a ani
potom. Čosi zvláštne sa stalo s hrobom, správe od žien
nerozumeli a chceli si to overiť. Našli iba prázdny hrob.
Nevyrabovaný, nerozhádzaný, všetko bolo na svojom
mieste, telo však chýbalo.
Svätý Otec Benedikt XVI.
hodnotí ich beh k hrobu ako
duel, ktorý mal dvoch víťazov. Bezmenný učeník, pretože Ján zatajil svoje meno,
dáva prednosť Petrovi, priznáva mu
primát. Ale podľa pápeža i Ján tu má
svoj primát, ibaže ide o primát iného
druhu. „Jeho anonymita predstavuje
bezmenný zástup tých, čo poznajú
Ježiša tak, ako ho pozná láska, a tak
sú trvalou silou Cirkvi. V Cirkvi sú
rozličné úlohy. Je tu primát úradu
(Petrov), a je tu primát anonymnej
mimoúradnej lásky (Jánov). No jediná oprávnená rivalita v Cirkvi je beh
k Pánovi. Preteky, v ktorých ide o to,
byť čo najbližšie; čo najlepšie nasledovať; čo najviac veriť a čo najviac z viery žiť.“

26. 4. 2009
3. veľkonočná nedeľa
(Lk 24, 35 – 48)
Bol to útek. Strach a sklamanie
ich vyhnalo z Jeruzalema. Ani náznaky zmŕtvychvstania nezmenili ich
rozhodnutie, odísť a uzavrieť túto
kapitolu. No Zmŕtvychvstalý zapálil
ich srdcia a lámanie chleba zmenilo
ich postoj. V evanjeliových zamysleniach Mieczysław Maliński píše,
že po zmŕtvychvstaní Ježiš neprišiel
iba k apoštolom. Nezáležalo mu iba
na ich viere. „On príde i k tebe, lebo
mu záleží i na tvojej viere. Vo chvíli,
keď na to vôbec nebudeš čakať, uzrieš
ho v celej pravde: možno ako Prítomného, možno ako Spravodlivosť,
Dobrotu alebo Múdrosť. Príde, aby si
uveril, že ti priniesol pokoj,
aby tvoj každodenný zhon
dostal zmysel. Aby dostala
zmysel tvoja práca, odpočinok, utrpenie, smrť.“

3. 5. 2009
4. veľkonočná
nedeľa
(Jn 10, 11 – 18)

pochybnosť mnohých priviedla k hľadaniu, ktoré malo úspešný koniec.
Pochybnosť uprostred zase posúva
v hľadaní ďalej. Totiž „Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože
je Pánom neba i zeme, ...a z jedného
urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený
čas a hranice ich bývania, aby hľadali
Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli hoci od nikoho z nás nie je ďaleko.
Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“
(Sk 17, 24.26 - 28)

Ježiš sa sám označuje za
toho, ktorý vie a pozná. „Ja
som dobrý pastier. Poznám
svoje a moje poznajú mňa,
ako mňa pozná Otec a ja
poznám Otca.“ Ide tu o poznanie, ktoré sa netýka inteligencie alebo psychológie,
ale je to poznanie lásky. Ak
je toto výzor pastiera, potom
nie je problém patriť do jeho
stáda. Príslušnosť k Cirkvi,
do Kristovho stáda neznamená, že
musím ísť v rade, rezignovať z vlastného myslenia, uvažovania a hodnotenia. Nie! Tento pastier napomáha
mojej slobode a mojej dôstojnosti.
Nemyslí namiesto mňa, ani namiesto
mňa nerozhoduje. Boh ma vníma ako
dospelého a zodpovedného a chce tiež
takýchto pastierov.
V Kristovi máme dočinenia
s Pastierom, ktorý sa stará o každú
ovcu. Keď počujeme jeho volanie, nemusíme mať obavu pred trestom. Veď
On nás pozná po mene.
ThLic. Viktor Pardeľ

S VE D O K
Ukončili sme šesťtýždňový pôst,
ktorý nás mal pripraviť na najdôležitejšiu udalosť kresťanov, akou je Zmŕtvychvstanie Pána. Mnohí z nás sa počas
pôstneho obdobia zriekajú pozemských radostí. Deti väčšinou sladkostí,
alebo sa snažia menej času tráviť pred
televíznou obrazovkou či počítačom
a takto získaný voľný čas venovať Ježišovi, chodiť na pobožnosť krížovej cesty a na „Gorzke żale“. Rovnako je to aj
u dospelých, ktorí si tiež niečo odriekajú v tomto období. Malo by nás to priblížiť ku Kristovi a jeho utrpeniu, ktoré
podstúpil počas posledných dní svojho
pozemského putovania. Zároveň to
bolo obdobie, počas ktorého sme sa
častejšie a intenzívnejšie zamýšľali nad
svojim životom a nad tým, ako si zaslúžiť nebeské kráľovstvo. Často si kladieme otázku: či popri každodennom
zhone sme našli miesto na premýšľanie
o našej duchovnej stránke života?
V poslednom čase sa tešia veľkej
obľube hry predstavujúce umučenie
Ježiša Krista uvádzané v mestách a na

dedinách. Tieto inscenácie nám pomáhajú k hlbšiemu vnútornému prežívaniu a pochopeniu obety Pána Ježiša,
ktorou spasil ľudstvo.
V Jurgove bola 22. marca t.r. premiéra takejto inscenácie s názvom
„Svedok“ a po druhýkrát bola uvedená
o týždeň neskôr. Inscenáciu pripravilo
Divadlo malého sveta, ktoré združuje
deti, mládež a miništrantov. Okrem
toho sú deti združené v skupine Malého
apoštola. Tam patria menšie deti a skupina Apoštol, ku ktorej patrí aj mládež.
Deti a mládež sa stretávajú s dp. kaplánom Krzysztofom Piechowiczom. Počas týchto stretnutí diskutujú o témach
spojených s kresťanskou vierou a spievajú náboženské piesne. Divadlo malého sveta uviedlo vyše desať predstavení.
Uvádzali jasličky a životy svätcov. Kňaz
Krzysztof nám povedal, že veľmi dobre
sa mu spolupracuje s jurgovskou mládežou a deťmi. - Vždy sú ochotní nacvičiť
niečo nové, čím obohatia seba i blížnych,
- konštatuje dp. kaplán. Pravou rukou
kaplána je Leszek Chovaniec. Pomáha
mu pri organizácii rôznych podujatí
a pri nacvičovaní hier. Sám sa tiež aktívne zapája do týchto inscenácií. Teraz
si zahral Šimona Petra. Dp. kaplán nám
prezradil, že keď ešte študoval v kňazskom seminári, tam sa tiež nacvičovali
hry o Ježišovom umučení, ale jemu sa
akosi nepodarilo v nich hrať. Teraz ho
nahovorili deti a mládež, aby debutoval v úlohe jedného z farizejov. Hra je
uvádzaná formou rozhovoru mladého
chlapca so Šimonom Petrom, ktorému
kladie otázky a pýta sa na činnosť Ježi-

ša Krista, ako aj na to, prečo ho zradili
a umučili.
Divákov očarili aj kostýmy, veľmi
dobré spracovaná scénograﬁa a osvetlenie. Aj výkon jednotlivých účinkujúcich bol priam profesionálny.
Okrem toho, že to bol kultúrny prínos pre divákov a milo strávené poobedie, každý z nás si odniesol odkaz zanechaný touto hrou. Boli sme svedkami
udalosti spred mnohých rokov, ktoré sa
na pamiatku tamtých čias odohrávajú
vždy znova a znova, aby sme si uvedomili blízkosť Boha.
Dorota Mošová

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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V

dňoch 20. - 27. februára t.r. sa uskutočnila púť do Svätej zeme, ktorú
zorganizoval vdp. Jozef Bednarčík,
kaplán v Zakopanom. Púte sa zúčastnilo
85 veriacich z Krempách, Trzemeśni, Wadowíc, Zakopaného a Slovenska, ktorých
sprevádzali kňazi zo Slovenska, Poľska,
Ruska a Ukrajiny. Zájazd zabezpečila cestovná kancelária z Bratislavy.
Počas púte sme navštívili viaceré miesta, na ktorých pôsobil Ježiš Kristus o.i.:
Jeruzalem, Betlehem, Pole pastierov, Horu
pokúšania, Kafarnaum, Nazaret, údolie
rieky Jordán a Genezaretské jazero, Kánu
Galilejskú, Jericho, Mŕtve more, Betániu
atď.
Po stopách evanjelia sme začali kráčať
práve na prahu pôstneho obdobia, čím sa
v nás prehĺbili záväzky na toto obdobie.

Z poznámok pútnika
Naša púť sa začala v meste Jeruzalem,
ktorého história siaha do ďalekej minulosti. Po príchode ma prekvapil charakter
krajiny, ktorú som uzrel. Samé pahorkatiny a pohoria, ktoré strmo klesajú do dolín,
čo som len ťažko zvládal. Ale veď kde je tá
prisľúbená krajina? Dookola vládnu skaly,
ktoré majú farbu ako piesok na púšti. Síce
sme boli v období dažďov, ktoré prospievajú poľnohospodárstvu, zelenú trávu by
sme len ťažko našli. Všade sa skveli typické
stredomorské stavby bez striech, príznačne
pre tento región, s množstvom nádob na
teplú vodu. Naokolo neboli žiadne fabriky.
Obyvatelia sa zameriavajú predovšetkým
na výrobu pamiatok pre turistov, ktorí početne navštevujú Svätú zem.
Izrael je rozdelený na tri časti: židovskú, palestínsku a miešanú, ktorá je obývaná Židmi, Palestínčanmi a kresťanmi.
Aj samotný Jeruzalem bol podelený. Jeho
východná časť spolu s mestom Betlehem
a Betániou sú od ďalšej časti mesta oddelené 8 metrov vysokým múrom a plotom
napojeným na elektrinu. Na týchto 40 km2
Židia uzavreli Palestínčanov. Je to vlastne

Po stopách evanjelia
Západ slnka nad Jerichom

okrajová časť mesta, v ktorej žijú podstatné
chudobnejší ľudia, je schátralá a špinavá.
Západná židovská časť mesta je pravým opakom východnej časti. Smie sa
do nej vstúpiť len na základe špeciálneho
povolenia s prísnou osobnou kontrolou
na hranici. Je to zároveň štvrť, kde je veľa
moderných budov, veľa zelených priestranstiev, budov ministerstiev, drahých hotelov.
V tejto časti sa nachádza aj chrám troch
vierovyznaní.
Tak či onak celý Jeruzalem žije z turistiky. Hneď sa vedľa pútnikov či turistov vynárajú pouliční predavači pamiatok, ktorí
veľmi dobre rozprávajú po anglicky, ba dokonca vedeli aj po poľsky.
Židom veľmi záleží na národných pamiatkach, o ktoré sa náležite starajú. Medzi
najdôležitejšie patrí miesto Kumram, kde sa
našli biblické zvitky a zrúcaniny mesta, obranná pevnosť Masada, moderné centrum
martýrstva židovského národa z obdobia 2.
svetovej vojny Yad Vashem a ďalšie. Centrom náboženského kultu Židov z celého
sveta je nepochybne Múr nárekov – najposvätnejšie miesto judaizmu, a zároveň
miesto smútku nad zničeným Chrámom.
Múr nárekov tvorí vyše 2 500 rokov stará
západná stena vonkajšej hradby, ktorá ku
koncu obdobia druhého jeruzalemského
Chrámu obklopovala Chrámovú horu. K
Múru nárekov prichádza mnoho pútnikov
z celého sveta, aby tu vyslovili svoje modlitby. Modlitba je spojená so zvykom zapísania jej na papierovom zvitku, ktorý sa
vkladá medzi kamene Múru nárekov. Tieto
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Slávnostná bohoslužba počas púte v chráme sv. Kataríny vedľa baziliky Narodenia Pána
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lístočky sú podľa židovskej tradície určené
len pre Boha a nikto ich nesmie čítať alebo
ináč použiť. Múr nárekov je prísne strážený
izraelskou armádou. K múru môžu ľudia
prichádzať len so židovskou jarmulkou na
hlave.
Všetky tri veľké monoteistické náboženstvá, teda judaizmus, kresťanstvo a islam považujú Jeruzalem za „Sväté mesto“.
Židia veria, že toto miesto si Boh vyvolil,
aby tu prebýval. Moslimovia ho stotožňujú
s Chrámovou horou a nanebovstúpením

Krempašskí pútnici pri soche sv. Petra

Mohameda. Na pamiatku tejto udalosti
tu bola postavená mešita Al-Aksá. Pre kresťanov je to mesto, v ktorom sa odohrali
kľúčové udalosti Ježišovho života a smrti,
pretože krížová cesta Ježiša Krista je pre
kresťanov základnom viery. Celá história
spásy ľudstva sa odohrala v Jeruzaleme.
V meste sa nachádza aj 14 zastavení. Prvé
dve sú v Antóniovom hrade, kde sídlil
Pilát, ďalších 7 zastavení je pozdĺž Svätej
cesty dlhej približne 700 m, po ktorej šiel
Ježiš. Posledných päť zastavení sa nachádza
na Kalvárii a v Jozefovej záhrade, kde teraz
stojí bazilika Božieho hrobu. Žiaľ, pri putovaní po stopách Krista môžu veriaci pokojne rozjímať len pri prvých a posledných
zastaveniach. Ostatné, ktoré sa nachádzajú
pozdĺž Svätej cesty, sa vnárajú do hluku
mestského života. Pútnici totiž musia prejsť
ulicou - trhoviskom, na ktorej sa stretnete

Na Judskej púšti na mieste pokúšania Ježiša

s davom fotografujúcich turistov, predavačov, pútnikov a s domácim obyvateľstvom.
Jadro Jeruzalema vzniklo v eneolite
na vyvýšenine, ktorá je dnes nazývaná Dávidovým Mestom. Mesto ako také bolo
založené v 19. stor. p. n. l. Najstaršími dokumentmi o Jeruzaleme sú egyptské kliatby z 19. a 18. stor. p. n. l., v ktorých sa
Jeruzalem nazýva „Ašamam“ alebo „Rašlamam“. Existuje veľa názorov na vznik
dnešného názvu, tradícia ho okrem iného
vykladá ako „mesto pokoja“. V 14. stor.
p. n. l. bol už Jeruzalem opevneným a dôležitým kenaánskym mestom. Až okolo
roku 1000 p. n. l. Jeruzalem obsadili Židia pod vedením kráľa Dávida a následne
bol ustanovený ako hlavné mesto izraelského kráľovstva. Do Jeruzalema preniesli
archu zmluvy, vďaka čomu sa stal aj náboženským centrom. Dávidov syn Šalamún
v meste zbudoval chrám. Po Šalamúnovej
smrti sa kráľovstvo rozpadlo a Jeruzalem
zostal hlavným mestom Judského kráľovstva. V roku 63 p. n. l. Jeruzalem dobili
Rimania. Roku 37 p. n. l. bol menovaný
judským tetrarchom Herodes Veľký, ktorý
mesto rozšíril a podstatne skrášlil - nechal
prebudovať Chrám, mnohé ulice vydláždil
mramorom, nechal postaviť pevnosť Antónia. Po jeho smrti Judeu spravovali rímski prefekti a prokurátori. Roku 66 nakoniec vypuklo protirímske povstanie - prvá
židovská vojna. Roku 69 Rimania obľahli
Jeruzalem a roku 70 ho dobili. Chrám
vypálili a celé mesto zničili. Z Chrámu
ostala iba západná stena – Múr nárekov.
Potom bol súčasťou Byzancie. Roku 1099
Jeruzalem dobili križiaci a mesto sa stalo centrom Jeruzalemského kráľovstva.
V roku 1187 ho však Saladin dostal späť
pod moslimskú vládu. Roku 1517 padol
Jeruzalem do rúk Osmanskej ríše a mesto
vkročilo do obdobia rozkvetu. V 1. svetovej vojne pripadol Britom. Počas 3000
ročnej existencie mesta bol Jeruzalem 35
krát dobitý a 17-krát úplne zrovnaný so
zemou.

júcemu systému sa poľnohospodárstvo
dokonca rozširuje ďalej do Judskej púšte.
Avšak pri pohľade na druhý breh Jordánu,
ktorý patrí Jordánsku, už môžeme obdivovať len neobrábanú pravdivú púšť.
Z Jeruzalema sme modernou diaľnicou
cestovali cez Judskú púšť aj k Mŕtvemu
moru, ktoré sa nachádza v blízkosti Jordánska. Počas cesty sme stretávali Beduínov
– pôvodný pastiersky ľud žijúci na púšti.
Po príchode k Mŕtvemu moru sledujeme
prelety vojenských stíhačiek F-16, ktoré
potvrdzujú, že sme už len kúsok od hranice. Neďaleko mora sa nachádza najstaršie
mesto sveta – Jericho, ktoré dnes obývajú
Palestínčania.
Myslím si, že cieľ našej púte sme splnili. Prešli sme po stopách Ježišovho učenia
a navštívili miesta jeho umučenia. Každý deň sme mali sv. omšu v slovenčine
a poľštine. Počas putovania sme nahliadli
do prisľúbenej krajiny, ktorú sme si predtým predstavovali úplne inak, chodili sme
po stopách Krista, spoznali sme kultúru
a stretli sme sa s rôznymi zaujímavosťami.
A samozrejme, že sme nadviazali nové známosti a priateľstvá.
Na záver by sme sa chceli poďakovať
vdp. Jozefovi Bednarčíkovi za úsilie, ktoré
vynaložil pri organizovaní púte a našom
sprevádzaní po týchto dôležitých miestach
pre všetkých veriacich. Pán Boh zaplať!
František Paciga

Obnovenie krstu pri Jordáne

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Spišská skupina na schodoch
baziliky Božieho hrobu

V 19. stor. bolo ustanovené právo Status quo, vďaka ktorému zostali jeruzalemské chrámy v správe pôvodných správcov.
Tým pádom najdôležitejšie kresťanské
baziliky Narodenia Pána a Božieho hrobu
zostali v rukách pravoslávnych. Žiaľ, vďaka
zlej údržbe sú vo veľmi zlom stave. Väčšina
katolíckych kostolov, ktoré sa tu nachádzajú, bola postavená začiatkom 20. stor.
Podľa plánu Organizácie spojených
národov po rozdelení Palestíny sa mal Jeruzalem spolu s Betlehemom stať medzinárodným územím. Avšak keď vypukla Prvá
arabsko-izraelská vojna, ignorovali obe
strany tento status a snažili sa získať vládu
nad Jeruzalemom. Arabské jednotky zablokovali Židom cestu do Jeruzalema a zastavili prívod vody do mesta. Keď Briti v roku
1948 odišli a Izrael vyhlásil nezávislosť,
vstúpili do zeme arabské légie. Po prímerí tak Izraelčanom ostala len západná časť
Jeruzalema. V roku 1949 do nej presídlil
Kneset aj Hebrejská univerzita. 5. decembra 1949 vyhlásil David ben Gurion Jeruzalem za hlavné mesto štátu Izrael, ktorý
má rozlohu približne asi dvoch poľských
vojvodstiev.
Naše cesta viedla aj ku Genezaretskému jazeru, pri ktorom sme si obnovili krst
i manželskú prísahu a kňazi svoj sľub. Okolie Genezaretského jazera a taktiež Stredozemného mora s úrodnými pláňami sú
úplným opakom neúrodnej zeme v okolí
Jeruzalema. Vďaka kvalitnému zavodňu-

Ponoriť aspoň ruky do vôd
Genezaretského jazera
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- začal svoje rozprávanie o rokoch, ktoré strávil na Slovensku. Dozvedela som
sa, že Slovensko bolo vlastne prvou
krajinou, kde Jerzy dostal zahraničné
Vždy usmiaty, plný energie a chuti kde napokon v roku 1959 ukončil štú- angažmá. Strávil tam viac ako 6 rokov,
do života - presne taký je predseda kra- dium na Hudobnom lýceum. Do Kra- s krátkymi prestávkami, kedy hrával
kovskej Miestnej skupiny Spolku Slo- kova sa však vrátil a dnes práve Krakov v Čechách. Spolupracoval so skupinou
vákov v Poľsku - Jerzy Michał Bożyk.
je jeho domovom, veď tu žije už viac Big Band Pavla Janíčka z Banskej Bystrice, v ktorej účinkoval aj známy speNarodil sa 7. mája 1941, tento než 60 rokov.
dátum by mohol napovedať, že ide o
Pokiaľ ide o štúdium, ktoré absol- vák Karol Konárik. Veľmi rád si spomístaršieho pána, ale zdanie klame. Jerzy voval, nemožno nespomenúť, že v roku na na pravidelné večerné predstavenia
M. Bożyk so šibalským úsmevom pri- 1977 úspešne vykonal štátne skúšky napr. v Grand hoteli v Žiline, ale aj
v hoteli Poľana vo Zvoznáva, že duchom je večne
lene, no na otázku, ktoré
mladý.
miesto na Slovensku má
Hudobník, spevák, pronajradšej odpovedal, že
pagátor poľského jazzu,
hádam najradšej má Predivadelník, herec, redakšov. Počas svojho pobytu
tor, prekladateľ, tlmočník
na Slovensku sa naučil
a veľký cestovateľ, je okrem
rozprávať po slovensky
iného aj dôstojníkom kraa v roku 1970 úspešne
kovského Zväzu strelcov
absolvoval prijímačky v
- “Strelec“, sprievodcom
odbore publicistika na
po Malopoľsku a Trati OrUniverzite Komenského
lých hniezd a pravidelným
v Bratislave. - Prijímačky
účastníkom Letného jazboli kompletne celé v slozového festivalu v Pivnici
venčine. Zvládol som ich
pod Baranami. Od roku
s veľmi dobrými výsledka1968 má členstvo v Matici
mi, no žiaľ, boli to časy koSlovenskej.
munizmu, takže hoci som
Je až priam neuveriprijímačky urobil, študovať
teľné, koľko rozličných
J.
M.
Bożyk
na
oblátkovom
stretnutí
MS
SSP
v
Krakove
som nemohol, lebo mi to
aktivít má v jeho živote
nepovolil Poľský konzulát,
dôležité miesto. Pri našom
smutne
skonštatoval.
Napriek tomu,
spoločnom rozhovore som si uvedomi- z herectva a spevu u známeho profeJerzy
často
prispieva
svojimi
kvalitnýla, že aktivity, ktoré hádam ani nie je sora Aleksandra Bardiniego a následne
mi
článkami
do
časopisu
Život
a vlastmožné spočítať, svedčia o tom, že Je- začal študovať divadelníctvo v Lodži.
ní už nejeden víťazný diplom zo Súťaže
rzy M. Bożyk bol odjakživa činorodým Štúdium ukončil v roku 1985.
o zlaté pero, ktorú pravidelne vyhlasuje
človekom.
redakcia časopisu Život.
Hudobné začiatky
Pochádza z Ľvova, mesta ktoré má
za sebou bohatú históriu. Stručne mi
a roky strávené
Členstvo
o nej porozprával hneď v úvode nášho
na Slovensku
rozhovoru. - Narodil som sa počas druv krakovskej Miestnej
hej svetovej vojny v meste Ľvov, ktoré pred
Hudbe sa začal venovať už v ranskupine Spolku
jej vypuknutím patrilo do ľvovského voj- nom detstve. Ako malého chlapca ho
vodstva v Poľsku a aj dnes v ňom bývajú otec, ktorý bol vynikajúcim huslistom,
- Do Spolku som sa dostal prostredmnohí potomkovia Poliakov, - vysvetlil učil hrať na husliach. Neskôr Jerzyho níctvom časopisu Život. V roku 1973,
mi Jerzy a ďalej mi už priblížil históriu za srdce chytil klavír, bez ktorého si ho keď som pracoval vo Fínsku, napísal som
svojej rodiny. - Moja mamička má 93 dnes už ani nevieme predstaviť. Na štu- článok o svätojánskych zvykoch a tradírokov. Je akademickou maliarkou a po- dentské roky si spomína veľmi rád a pri ciách - Nie vždy je svätý Ján. V tom čase
chádza z Krakova. Otecko bol ﬁlmovým tejto príležitosti mi prezradil, že jednou som ešte nebol členom Miestnej skupiny
scénografom. Práve kvôli jeho práci sme z jeho spolužiačok bola dnes už známa Spolku, tým som sa stal až v roku 1979,
sa presťahovali do Lodže, pretože v mi- poľská speváčka Ewa Demarczyk.
kedy bol predsedom Richard Zięba, - zanulosti sa jedine v tomto meste nacháAko čerstvý absolvent začal spo- myslel sa a spomenul si, že len nedávdzali ﬁlmové laboratóriá a štúdiá, kde sa lupracovať s lodžskými hudobníkmi no oslavoval svoje 30. výročie členstva
robili fabulárne ﬁlmy.
a hudobnými skupinami zvučných v MS SSP v Krakove.
Ako som sa dozvedela, rodina Jer- mien - The Jazz Five Boys, Silver Jazz
Zaujímalo ma, ako si spomína na
zyho sa sťahovala neraz. Určitý čas bý- a Tiger Rag. - Ako mladý hudobník som prvé stretnutie s človekom pevne zviavali v Krakove, kde začal študovať na precestoval poriadny kus sveta. Vďaka zaným nielen so Spolkom, ale predolýceu, ale po ukončení prvého ročníka tomu som spoznal, aké krásne je Švédsko, všetkým so Životom - s bývalým šéfsa presťahovali do spomínanej Lodže, Fínsko, USA a samozrejme aj Slovensko, redaktorom Života Jánom Špernogom,
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Vždy s úsmevom

riu. Prvýkrát sa stretli na otvorení nového športového štadiónu. Štefan mal
k dispozícií viac lístkov na túto akciu,
keďže patril medzi jeho staviteľov. Dal
ich sestre a tá pozvala na otvárací zápas
svoju kamarátku. Bola ňou Mária, ktorej sa Štefan zapáčil. Dva a pol ročnú
známosť sa nakoniec rozhodli spečatiť
manželským sľubom.
Mária pochádzala z Katovíc. Po
svadbe si mladomanželia zvolili za svoje bydlisko neďaleký Mikołów, kde sa
im narodili dve deti. Štefan neskôr pracoval v spoločnosti „Paleniska.“
Obaja manželia mali radi futbalové
zápasy, veď ako inak, predsa len spojili
ich osudy. Okrem toho 25 rokov spievali v zbore Harmónia a táto harmónia sa prenášala aj do ich vzájomného
vzťahu. Dnes ju prenášajú aj na svoje
tri vnučky, ktoré si chránia ako oko v
hlave.
Podľa jubilantov sa o lásku treba
neustále starať, pestovať ju ako kvetinu
s veľkou trpezlivosťou. Aj v ich živote
vždy bola láska, nádej a viera najdôležitejšia.
Na začiatku januára t.r. na slávnostnej recepcii na Matričnom úrade v Mikołowe si jubilanti vyzdvihli vyznamenania od prezidenta PR za dlhoročné
manželské spolužitie.
Dodajme, že Štefan je členom výboru MS SSP v Mikołowe a bol aj jej
prvým predsedom. Slovenský spev má
rád dodnes a pri každej príležitosti si
rád zaspieva.
MS SSP v Mikolove sa pripája ku
gratulantom, ktorí prajú Márii a Štefanovi veľa zdravia, lásky a božieho požehnania do ďalších spoločných dní.
Bronislav Knapčík

e-mail: zivot@tsp.org.pl

- Jano? To bol jednoducho môj veľký
priateľ. Vďačím mu za veľa. Stretli sme
sa ešte v čase, keď redakcia Života sídlila vo Varšave a šéfredaktorom časopisu
bol Adam Chalupec. Keď sa redakcia
presťahovala do Krakova, stretávali sme
sa takmer denno-denne. Veľká škoda,
že Jano už nie je medzi nami, - dodal
zamyslene a z tváre sa mu na chvíľu
stratil úsmev.
Ako aktuálny predseda MS SSP
v Krakove sa dodnes pravidelne zúčastňuje všetkých krajanských podujatí i pravidelných zasadnutí členov
MS SSP v Krakove, svojím spevom
obohacuje oblátkové stretnutia, Dni
slovenskej kultúry na Orave aj na Spiši a mnoho iných krajanských podujatí a pravidelne hudobne oživuje slovenské sv. omše v Krakove. Patrí mu
preto obrovské uznanie krajanov. Ako
vidieť, Jerzy M. Bożyk je oddaným
členom krakovskej miestnej skupiny
Spolku a do svojho členstva vkladá
celé svoje srdce.
V súčasnosti má mnoho plánov.
Koncertuje, hrá a spieva. Objavuje sa
aj vo ﬁlmoch, akutálne ho môžeme
vidieť v snímke - Bratia Karamazovci od českého režiséra Petra Zelenku,
ktorý vznikol vďaka poľsko-českej
spolupráci.
Čo dodať na záver? Ak by ste si
chceli zaspievať spolu s J. M. Bożykom, máte takúto šancu. - Každý
piatkový večer a občas aj v nedeľu vystupujem v krakovskom klube Awaria.
Neváhajte a príďte sa pozrieť! - odkazuje Jerzy všetkým milovníkov hudby
na záver nášho rozhovoru.
Lýdia Ostrowska

Krajania Mária a Štefan Adamčíkovci z Mikołowa oslávili vlani polstoročie sobáša. Bola to pre nich príležitosť zaspomínať si na spoločný život.
Štefan pochádza z Oravy a presnejšie z Dolnej Zubrice, kde strávil detstvo a mládenecké roky. Tam sa narodil
v slovenskej rodine Veroniky a Augustína Adamčíkovcov. Mal deviatich súrodencov - štyroch bratov a päť sestier.
Všetci si našli prácu na Sliezsku, kde
sa usadili. Udržiavajú dobré vzájomné
rodinné vzťahy a pomáhajú si. Tento
región sa stal pre nich druhým domovom, ale Orava navždy ostane v ich
srdciach.
Štefan ukončil slovenskú základnú
školu. Od detstva si rád spieval slovenské pesničky. Ako sám hovorí, patrí do
pokolenia, ktoré sa učilo v slovenčine
a prišlo mu potom žiť v Poľsku. V súvislosti s tým si spomína aj na veselú
príhodu, ktorú zažil na vojenčine, keď
si v kasárni chcel kúpiť písanku a ceruzku, aby mohol napísať domov. No
poľskej predavačke sa slovo „písanka“
(kraslica) spájalo len s Veľkou nocou
a ona povedala, že teraz je ešte predsa
len jeseň, veď bol október 1953 a kraslice budú neskôr. Naďalej nevedela, čo
Štefan chce kúpiť, preto ho poprosila,
aby šiel za pult a ukázal jej, ktorý tovar
by to mal byť. Neskôr sa na tom viackrát zasmiali. Práve vtedy sa predavačka
dozvedela, že je Slovákom. Po dvojročnej vojenčine sa Štefan vrátil do svojho
rodiska. Tu si však rýchlo uvedomil, že
rád by robil niečo iné ako jeho rodičia.
Začal sa teda rozhliadať za prácou a odišiel na Sliezsko. Zamestnal sa v Chorzowe pri stavbe športového štadióna.
Práve tam spoznal svoju manželku Má-

Naši zlatí jubilanti
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ie je vždy podstatné, koľko
kníh spisovateľ napíše, ale čo
v nich povie. V prípade poetky Maši Haľamovej to platí dvojnásobne. Napísala iba štyri zbierky básní, ale
i tak sa stala jednou z najvýznamnejších
predstaviteliek slovenskej poézie 20.
storočia. Zaiste preto, že jej poézia je
prostým, úprimným vyjadrením srdca.
Do veršov vtisla všetko, čo ju napĺňalo
– lásku, šťastie, ale i bolesť a smútok.
Pritom svoje najvnútornejšie pocity
nevyjadrovala so sentimentalitou, ale
nadovšetko úprimne a predovšetkým pravdivo. Vlastný hlboký zážitok vpísala
do slov básne bez zveličovania a hoci jej slová vyjadrujú
subjektívne pocity, je to zároveň pocit a pohľad mnohých iných ľudí.
Maša Haľamová sa narodila na sklonku leta 1908
v podhorskej dedine Blatnica, učupenej pod vrchmi Veľkej Fatry. Jej otec
– šafraník odišiel s ostatnými chlapmi z dediny za obživou do ďalekého
Turkestanu. Keď vyše päťdesiatročný
ovdovel, zostalo doma šesť sirôt. Onedlho sa zaňho vydala mladá dievčina,
ktorá mu porodila ďalšie dve deti,
z ktorých staršia bola Maša. No aj ona
ako tridsaťpäťročná umrela a osemročná Maša stratila domov. Dva roky sa
jej ho usilovala nahradiť matkina priateľka Oľga Textorisová v Starej Pazove
vo Vojvodine, kde učila na slovenskej
škole. Bola to veľmi múdra, obetavá
a citlivá žena, od ktorej mladá Maša
veľa pochytila. Vypestovala v nej ženskú jemnosť a dobrosrdečnosť, ktoré ju
zdobili po celý život.
V roku 1919 sa Maša vrátila do
rodného Turca a začala študovať na
gymnáziu v Martine. Po ukončení nižších tried gymnázia išla na obchodnú
školu do Bratislavy, kde sa jej po prvý
raz otvoril literárny svet. Zoznámila sa
s Jánom Smrekom, Andrejom Mrázom a Emilom Boleslavom Lukáčom.
Po maturite roku 1925 občas zašla na
prednášky známeho literárneho vedca
Alberta Pražáka na Univerzitu Komenského. Intelektuálne prostredie jej bolo
veľmi blízke. Na svoj vek bola vyspelá
a jej básnické prvotiny sa takmer nelíšili
od básní, ktoré napísala neskôr. Keď sa
dostali jej prvé literárne pokusy do rúk
Alberta Pražáka, bol to práve on, kto ju
podporil v ďalšej tvorbe a presvedčil ju,

N

aby verila svojmu talentu. Vo svojich
spomienkach Maša Haľamová nezabudla ani na Štefana Krčméryho, ktorý jej
zasa dodal odvahy, aby posielala básne
do Slovenských pohľadov, ale aj v tom,
aby išla na študijný pobyt do parížskej
Sorbony.
Po návrate z Francúzska sa vydala
za lekára Jána Pulmanna a svoj nový
domov našla spolu s ním vo Vysokých
Tatrách. Prežila tam takmer tridsať
rokov a na toto, v jej živote vari najšťastnejšie obdobie, spomínala takto:

duše, radosť, nehu, nepokoj, pokoru.
V druhej síce zostala verná základnej
línii debutu, ale melancholické motívy doplnila o sociálne, čím jej poézia
nadobudla iné rozmery. Zaujímavé je,
že jej veľkou literárnou láskou bol Jiří
Wolker, aj keď sa s ním osobne nikdy
nestretla, lebo keď zomrel, mala len 16
rokov. Až neskôr videla v sanatóriu v
Tatranskej Polianke izbu, v ktorej ležal,
keď sa tam liečil. Neraz spomínala, ako
si zo svojho prvého skromného platu
kúpila jeho básne viazané v koži.
Ďalšiu básnickú zbierku napísala Maša Haľamová
s odstupom tridsiatich rokov.
Znovu to boli silné emócie,
ktoré jej vložili do ruky pero,
aby na papieri vyplakala svoj
bôľ a žiaľ nad smrťou milovaného manžela. Vznikla zbierka Smrť tvoju žijem (1966).
Jej spomienky na manžela sa
vyznačujú nesmiernou emocionalitou, ale nie sú melancholické, autorka sa postupne
dostáva k úvahám o človeku, o zmysle
živote, o zákonitostiach smrti. O dva
roky neskôr vydala svoju poslednú
zbierku Komu dám svoju nehu. A opäť
z jej veršov vytryskuje predovšetkým
úprimnosť, pokora, skromnosť voči
životu – najsilnejšie zbrane tejto nezabudnuteľnej poetky.
Po manželovej smrti roku 1956 sa
Maša Haľamová venovala redaktorskej
práci, najmä v oblasti detskej literatúry.
Najskôr pracovala v Osvete v Martine
a potom pätnásť rokov vo vydavateľstve
Mladé letá v Bratislave. Je autorkou
leporela Hodinky (1966) a neskôr napísala detské knihy: Mechúrik Koštúrik
s kamarátmi (1962), Petrišorka (1968),
O sýkorke z kokosového domčeka (1976).
Nezanedbateľná je i jej prekladateľská
tvorba, okrem ruskej literatúry prekladala aj z lužickosrbskej, maďarskej,
nemeckej, ukrajinskej a z českej literatúry. Jej dielo uzatvorili knihy spomienkových čŕt Vzácnejšia než zlato
a Vyznania (obe vyšli 1988).
Písať o diele Maši Haľmovej je ťažké, pretože jej básne treba precítiť, jej
verše prežiť. Iba tak ich možno pochopiť a odhaliť ich podstatu.
Svoj ťažký, ale hodnotný, zmysluplný život dožila Maša Haľamová v Bratislave, kde aj uprostred leta roku 1995
zomrela. Pochovaná je na národnom
cintoríne v Martine.
JOZEF LEIKERT
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(28. 8. 1908 – 17. 7. 1995)
poetka, prekladateľka,
autorka literatúry pre deti

- Často som prežívala ohromnú rozkoš,
keď som sa dívala z vysokánskych vrchov
do doliny. Preciťovala som pritom krásu
a pri týchto pocitoch sa mi darilo zabúdať aj na tienisté stránky života, ktoré
často spôsobujú ľudia.
Maša Haľamová začala publikovať ako študentka, najskôr preklady
z ruskej poézie a neskôr aj vlastnú tvorbu. Debutovala zbierkou Dar, ktorá
vyšla v roku 1928. V roku 1932 jej
vyšla ďalšia zbierka básní Červený mak.
Už týmito dvoma neveľkými zbierkami
sa natrvalo vpísala do básnického sveta
medzivojnového obdobia, ale aj celej
slovenskej moderny. Literárni kritici
ju prirovnávajú ku Kraskovi, pretože aj
ona svojou poéziou dôsledne rozvíjala
symbolizmus. V prvej básnickej zbierke
bravúrne poodkryla stavy dievčenskej

P

Agnieszka Dunajová. V rámci predmetu žiaci pripravujú o.i. programy na
rôzne slávnosti spojené s národnými
sviatkami, Vianocami či Veľkou nocou.
Okrem toho na hodinách regionálnej
výchovy pátrajú po stopách histórie
obce a najbližšieho okolia, skúmajú
históriu najstarších pamiatok, organizujú stretnutia so známymi ľuďmi v regióne atď. Samozrejme, že medzi najzaujímavejšie témy patria príbehy z úst
starých a prastarých rodičov, ktorí kus
tejto histórie zažili na vlastnej koži. Ku
tomu patria aj genealógie rodín, ktoré
svojim vnukom pomáhajú tvoriť starí

mladí, spoznávajú časti miestneho kroja a ornamenty, ktoré sa používajú na
jeho zdobenie, ako aj ľudovú hudbu.
Okrem toho sa žiaci pripravujú na rôzne lokálne súťaže rozprávačov, v ktorých v posledných rokoch získavali
prvé miesta. Keďže je to však voliteľný
predmet, rotácia žiakov je veľká, a tak
sa každý polrok na hodinách regionálnej výchovy objavujú nové tváre.
Podobnú situáciu majú aj učitelia
jablonského gymnázia. Tu sa regionálna výchova vyučuje čiastočne na histórii, ktorú vedie Ján Pniaczek a predmet
regionálna výchova ako taký vedie Ur-

Regionálna výchova
na oravských gymnáziách
rodičia. Mnohokrát sa žiaci nedostanú
vlastne ani hlbšie do histórie, než siaha
pamäť starých rodičov, pretože nemajú
prístup k matrikám, alebo jednoducho
takéto dokumenty ani neexistujú.
V Podvlku sa gymnazisti zaoberali regionalizmom už počas minulého
školského roka. Podarilo sa im totiž
získať ﬁnančný príspevok k projektu
multimediálnej školy – Spoznávanie
života dnešných Oravcov v Poľsku a na
Slovensku s využitím multimediálnej
techniky. Teda začiatky výučby regionálnej výchovy na gymnáziu v Podvlku
boli naozaj optimistické. Niekoľkokrát
navštívili slovenskú Oravu, s ktorou je
horná Orava dodnes úzko spätá a ako
región má spoločnú históriu. Všetky
poznatky si žiaci podrobne zbierali,
počas zájazdov vzniklo množstvo fotograﬁí a krátkych ﬁlmov, ktoré boli
neskôr spracované a počas slávnostného ukončenia projektu prezentované.
Myslím si, že takáto forma regionálnej
výchovy je tou najlepšou. Žiaľ, prekážkou sú opäť peniaze, a tak sa tento rok
regionálna výchova v podvlčianskom
gymnáziu vyučuje opäť v triedach. Zážitky zo zájazdov však ostali a tie budú
môcť žiaci využívať naďalej.
Na gymnáziu v Podvlku vedie tento rok regionálnu výchovu Grażyna
Możdżeńová. V rámci náplne predmetu sa podobne, ako v Malej Lipnici,
zaoberajú históriou a zaujímavosťami
Podvlka, tradíciami a zvykmi, aké sa
v obci zachovali, starým nárečím, ktoré
porovnávajú s nárečím, aké používajú

szula Szkodońová, ktorá sa síce taktiež
zameriava na históriu, ale len okrajovo, a okrem toho sa žiaci na jej hodinách zoznámia s geograﬁou, prírodou
a ochranou životného prostredia oravského regiónu. Osnova predmetu je
však zameraná na praktické spoznávanie výnimočností regiónu. Len časť
hodín žiaci trávia v škole. Tu sa vymieňajú rôznymi informáciami o starých
zvykoch, ktoré sa im podarilo získať,
vhlbujú sa do tajov oravského nárečia, ľudovej kultúry, krojov, piesní a to
všetko by malo vyvrcholiť vytvorením
predstavenia o tradičnej oravskej svadbe. Okrem toho však často vychádzajú
aj poza školské múry a idú po stopách
starých oravských kaplniek, ktoré sa
nachádzajú pozdĺž ciest. Taktiež navštívili skanzen v Hornej Zubrici, boli
taktiež na regionálnej súťaži Oravské
koledovanie a tak sa spoločnými silami snažia získať čo najviac vedomostí
o tradíciách oravského regiónu.
Už na prvý pohľad vidieť, že forma
regionálnej výchovy je v každom gymnáziu iná. Témy sú síce tie isté, avšak
spôsob, akým ich učitelia podávajú
ďalej svojim žiakom, sa výrazne líšia.
V porovnaní so základnými školami
mám dojem, že sa predsa tento predmet rozvíja. Vidieť to hlavne podľa využívaných metód a foriem. Verím teda,
že prospeje k udržaniu tohto multikultúrneho prostredia aj pre ďalšie generácie, pretože Orava k nim nepochybne
patrí.
Marián Smondek

e-mail: zivot@tsp.org.pl

o dlhšej prestávke sme sa opäť
vybrali do škôl. Tentokrát sme
zamierili do oravských gymnázií, aby sme sa dozvedeli, čo je náplňou
tohto predmetu? Pred dvoma rokmi
sme s týmto účelom navštívili základné
školy. Nuž pre porovnanie položme si
otázku: Aký je rozdiel v programovej
náplni tohto predmetu medzi základnými školami a gymnáziami?
Aby sme lepšie vystihli tento predmet, prvou vecou ktorú musíme urobiť, je rozdelenie regionálnej výchovy
do dvoch predmetov. Prvým predmetom, ktorý sa regionálnou výchovou
zaoberá, je poľský jazyk. Na poľskom
jazyku je v rámci osnovy predmetu
niekoľko hodín určených na regionalistiku. Na týchto hodinách majú žiaci
možnosť porovnať poľštinu s nárečím,
nájsť podobnosti, ale aj odlišnosti, porovnať slovnú zásobu, ale zároveň sa
dozvedieť aj niečo viac o zvykoch a tradíciách regiónu.
Takže môžeme povedať, že základné
informácie o regióne získava žiak počas
hodín poľského jazyka. Avšak v gymnáziách okrem toho existuje aj samostatný predmet regionálna výchova. Je
to však nepovinný voliteľný predmet,
ktorý si žiaci môžu vybrať spomedzi
ďalších predmetov. Takže na samotnú
regionálnu výchovu prichádzajú už len
tí, ktorí sa na predmet zapísali. Náplň
tohto nepovinného predmetu je individuálna a závisí len a len od osoby,
ktorá daný predmet vedie. Tá si vytvorí
program, ktorý musí potvrdiť riaditeľ
školy. Táto hodina je tzv. vojtovská,
takže je ﬁnancovaná z prostriedkov
gminy. Na Orave a lepšie povedané
v gmine Jablonka vojt tento školský
rok po prvýkrát umožnil vyučovanie
regionálnej výchovy ako samostatného predmetu, vďaka ktorému by žiaci
mali lepšie spoznať svoj región Oravu.
Takže môžeme smelo povedať, že regionálna výchova sa na gymnáziách ešte
len pomaly rozbieha.
Len tak pre zaujímavosť, napr.
v gymnáziu v Malej Lipnici je regionálna výchova čiastočne spojená s informatikou. A tak sa časť žiakov zaoberá zbieraním informácií, tradícií
a zvykov z Malej Lipnice, ktoré žiaci
spolu s učiteľom spracúvajú a nakoniec
vytvárajú webovú stránku o obci. Musím priznať, že je to celkom zaujímavá
myšlienka. Okrem toho tu predmet
regionálna výchova vedie pani učiteľka
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Z diania na Slovensku
14. marca 2009 zomrel biskupský
vikár pre ekonomické záležitosti Spišskej diecézy Ján Zentko. Rozlúčka s
ním spojená so svätou omšou sa konala
v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule a neskôr vo farskom kostole sv.
Mikuláša v Starej Ľubovni.
Ján Zentko sa narodil 15. decembra 1958 v Kamienke v okrese Stará
Ľubovňa. Absolvoval Cyrilometodskú
bohosloveckú fakultu v Bratislave. Po
vysviacke v roku 1990 ho spišský biskup František Tondra menoval za tajomníka biskupského úradu. Spolu s
biskupom Tondrom navštevoval naše
spišské a oravské obce. (aj)

ŽIVOT APRÍL 2009

* * *
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Vyhlásením výsledkov 1. kola voľby prezidenta SR Ústrednou volebnou
komisiou (ÚVK) sa podľa zákona začala predvolebná kampaň 2. kola voľby
hlavy štátu, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. apríla. O priazeň vyše 4,3 milióna
voličov v ňom budú súťažiť Ivan Gašparovič a Iveta Radičová.
Okrem billboardovej kampane a
stretnutí s voličmi, či propagácie na internete, majú kandidáti podľa zákona
nárok na propagáciu v médiách. Počas
kampane k 2. kolu volieb hlavy štátu
vyhradia Slovenská televízia (STV) a
Slovenský rozhlas (SRo) každému kandidátovi jednu hodinu vysielania. Kandidáti si v STV a SRo musia uplatniť
nárok na vysielací čas do 24 hodín od
vyhlásenia výsledkov 1. kola voľby, inak
zaniká. Maximálne po hodine pre každého z kandidátov na post prezidenta
SR môžu, ale nemusia vyčleniť súkromné médiá. Vysielací čas vyhradený na
propagáciu kandidátov vo verejnoprávnych médiách je hradený zo štátneho
rozpočtu. V prípade súkromných televízií a rádií si ju však kandidáti platia
sami. Všetci vysielatelia musia dať každému kandidátovi rovnaké podmienky. Ostatné spravodajské a publicistické relácie, ktoré sa týkajú volieb, musia
pripravovať tak, aby boli vyvážené a
nestranné. Kandidát má počas kampane právo na odpoveď, ak o ňom boli
počas kampane odvysielané nepravdivé
alebo pravdu skresľujúce informácie.
Do druhého kola prezidentských volieb postúpil Ivan Gašparovič a Iveta
Radičová. Gašparovič získal 876 061
hlasov, teda 46,70 percenta z platných
hlasov zúčastnených voličov. Ivetu
Radičovú podporilo 713 735 voličov,

čiže 38,05 percenta. Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 4 339 331
oprávnených voličov, ktorí odovzdali
1 875 629 platných hlasov. Voličská
účasť bola 43,63 percent.
V Zamagurí sa percentuálne zúčastnilo najviac voličov v obci Zálesie, kde
k urnám prišlo takmer 69% voličov,
najmenší záujem o voľby bol v Haligovciach, kde prišlo voliť len 32,92%
oprávnených voličov. Vo všetkých zamagurských obciach sa víťazom stal
Ivan Gašparovič. Keďže ani jeden
kandidát v prvom kole volieb nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude sa
4. apríla konať druhé kolo. O hlasy
voličov sa budú uchádzať už len prví
dvaja kandidáti: Ivan Gašparovič a Iveta Radičová.
V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov. Právo voliť
majú všetci občania SR, ktorí v deň
voľby dovŕšili 18 rokov a nachádzajú
sa na území SR. Vo voľbách prezidenta sa nedá hlasovať zo zahraničia.
Nového prezidenta slávnostne inaugurujú 15. júna. Zvolený kandidát
sa ujíma funkcie prezidenta zložením sľubu. Sľub skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do
rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky napoludnie v deň,
v ktorom sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta.
Okrem právomocí, medzi ktorými
sú: reprezentovanie Slovenska v zahraničí, podpisovanie zákonov, vymenúvanie a odvolávanie členov vlády,
sudcov, odpúšťanie a zmierňovanie
trestov či vyhlasovanie referenda, čaká
na budúcu hlavu štátu aj množstvo
výsad. Medzi inými, napríklad doži-

votná renta, ochranka, diplomatický
pas, vládny špeciál či vila na Slavíne.
Plat prezidenta je 9 709 eur. (Zdroj:
webnoviny)

* * *
Ministerstvo hospodárstva SR zaviedlo tzv. šrotovné, ktoré sa poskytuje vo výške 1 500 eur za podmienky,
že predajca poskytne zľavu najmenej
500 eur, respektíve 1 000 eur. Bude
ju pritom možné uplatniť iba pri kúpe
vozidla v maximálnej cene 25 tis. eur
vrátane DPH pred jej znížením. Novým automobilom sa rozumie vozidlo,
ktoré nemá najazdených viac ako 6 tis.
km, alebo pri ktorom v čase jeho predaja neuplynulo viac ako šesť mesiacov
od jeho prvého uvedenia do prevádzky.
Šrotovné bude môcť využiť len fyzická alebo právnická osoba, ktorá
po 9. marci tohto roku odovzdá autorizovanému spracovateľovi starých automobilov motorové vozidlo
vyrobené pred 1. januárom 1999.
Vozidlo však zároveň musí byť do
konca decembra minulého roka zaregistrované v evidencii a musí byť
vo vlastníctve žiadateľa o príspevok.
Na šrotovné vyčlenili spolu 33 mil.
eur. Podpora pri kúpe nového auta a
zošrotovaní starého auta by sa tak mala
vyplácať do vyčerpania tejto sumy.
Zavedenie „šrotovného“ malo na
Slovensku veľký ohlas a v priebehu
dvoch týždňov bolo zošrotovaných
a následne kúpených 22 000 áut, čím
sa vyčerpala vládna dotácia. Keďže záujem naďalej pretrváva, vláda uvažuje
o vyčlenení ďalších prostriedkov. (aj)

* * *
Dňa 7. marca sa v obci Ľubica zišli
členovia Spišského dejepisného spolku
na sedemnástom valnom zhromaždení,
aby prerokovali a schválili návrhy na činnosť v tomto roku a zhodnotili činnosť

Príhovor I. Chalupeckého

za predchádzajúci rok. Úvod zhromaždenia bol venovaný odborným prednáškam, po ktorých prítomní členovia
udelili výboru absolutórium za činnosť
vykonanú v minulom roku a následne
prerokovali a schválili program na rok
2009. Keďže si v tomto roku pripomenieme 800 rokov od prvej písomnej
zmienky o Spiši, členovia sa rozhodli
zorganizovať k tomuto výročiu cyklus
prednášok a odbornú konferenciu v
Levoči. Ďalšia odborná konferencia sa
bude týkať témy, ktorá sa v poslednej
dobe stáva predmetom diskusií, a to
slovensko-poľských vzťahov v rokoch
1938 - 1947. Uskutoční sa na jeseň
v meste Spišská Belá v spolupráci so
Spolkom Slovákov v Poľsku, ktorého
generálny tajomník Ľudomír Molitoris
v diskusii požiadal o objektívne zhodnotenie tohto historického obdobia.
Zasadnutia sa zúčastnil aj správca Matice slovenskej Ján Eštok, ktorý v mene
tejto inštitúcie odovzdal predsedníctvu
ocenenie a navrhol, aby sa SDS stal kolektívnym členom Matice, čo prítomní
členovia taktiež schválili.

* * *
Zamagurská obec Červený Kláštor
pripravuje projekt, prostredníctvom
ktorého by malo dôjsť k prepojeniu
pamiatok na slovenskej a poľskej strane cez lávku spájajúcu obec s Nižnými
Šromovcami. Poľská strana už získala
ﬁnančné prostriedky na rekonštrukciu
kostola sv. Kataríny v Nižných Šromovciach a vybudovanie chodníkov i cyklotrás smerujúcich k lávke. Slovenská
strana by mala zabezpečiť vybudovanie
trás smerom k historickému kláštoru.

* * *

* * *
Napriek tomu, že podľa astronomického kalendára je už jar, na severnom Slovensku to ešte stále neplatí.
Posledný marcový týždeň napadlo
v Tatrách a na Orave množstvo snehu,
čo spôsobilo kalamitu. V obci Ždiar
snehová pokrývka dosahovala až 1,5
metra a v oravskej obci Mútne dokonca 3 metre. (mm)

Najkrajšia kraslica
Súťaž o najkrajšiu kraslicu vyhlásilo
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne ešte v prvej polovici januára t.r.
už po siedmykrát. Mnohí si v tom čase
ešte len chystali masky na fašiangové
zábavy a šikovné ruky detí i gazdiniek
sa už pomaly pripravovali na Veľkú noc.
Záujemcov o súťaž bolo naozaj veľa. Síce prác prišlo
do súťaže o čosi menej
ako vlani, avšak úroveň
vyzdobenia kraslíc bola
veľmi dobrá. Tento
rok sa do súťaže zapojili aj šikovné ruky
krajanov. Výsledky súťaže
boli vyhlásené počas otvorenia predajnej výstavy Veľkonočných dekorácií
v priestoroch Mestského kultúrneho
strediska v Tvrdošíne - Medvedzí dňa
23. marca t.r. Farebnosť, zachovanie
štýlu alebo naopak experimentovanie
so vzormi a tvarmi budú môcť na krasliciach záujemcovia obdivovať do 9.
apríla.
O tom, že sa krajania nesnažili nadarmo, sme sa presvedčili veľmi rýchlo.
Porota mala pri hodnotení kraslíc naozaj náročnú prácu. Totiž len z hornej
Oravy sa zapojilo do súťaže mnoho talentovaných detí, ktoré pripravili skoro

Kraslica A. Kašprákovej

dvesto kraslíc. Tieto kraslice sú vystavené v klubovni MS SSP v Jablonke.
Časť z nich postúpila ďalej do ﬁnále.
Vo ﬁnále sa našlo opäť ďalších 200
vystavovaných kraslíc, ktoré do súťaže
poslalo viac ako 150 osôb, takže konkurencia bola naozaj veľká. Súťaž bola
vypísaná v piatich vekových
kategóriách (od 6
rokov po dospelých tvorcov) a pre
ľubovoľné tradičné
i súčasné techniky
Kraslica
zdobenia kraslíc.
D. Omyláka
Ako teda napokon
dopadlo hodnotenie
v prospech krajanov? V kategórii 67 ročných účastníkov sa na druhom
mieste umiestnila Dominika Omyláková z Dolnej Zubrice. V kategórii 8-11
ročných sa na druhom mieste umiestnil
Kamil Omylák z Dolnej Zubrice a na
treťom Sebastián Bandyk z Veľkej Lipnice - Prívarovky. A nedala sa zahanbiť
ani Anastázia Kašpráková z gymnázia
v Jablonke, ktorá v kategórii 16-21
ročných získala prvé miesto. Všetkým
víťazom srdečne gratulujeme.
Marián Smondek

Kolekcia prác detí z Veľkej Lipnice, Hornej Zubrice
a Podsklia

e-mail: zivot@tsp.org.pl

V marci sa skončilo nakrúcanie
celovečerného ﬁlmu Lietajúci Cyprián, ktorý vznikol v slovensko-poľskočesko-maďarskej koprodukcii. Film je
inšpirovaný postavou kamaldulského
mnícha z Červeného Kláštora, kde boli
natáčané aj niektoré scény. Premiéru
by mal mať vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky ešte v tomto roku.

Otvorenia výstavy sa zúčastnila aj delegácia krajanov
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Po stopách minulosti

a základe takýchto správ veliteľ 4. vojenskej oblasti (4. VO
– veliteľstvo Bratislava) brig.
gen. Mikuláš Markus vydal
14. júla 1945 rozkaz o zaistení severných
hraníc Slovenska. Okrem spomenutých
incidentov medzi československou a poľskou milíciou dané opatrenia odôvodňoval aj tým, že „podľa došlých hlásení prekračujú ilegálne skupiny zo strany poľskej
severné hranice slovenské“. Rozkaz ukladal
posádkovému veliteľstvu v Žiline (t.j.
veliteľstvu 4. pešej divízie, v tom čase v
Šali) postaviť dve strážne jednotky, prvú
v sile 300 - 400 mužov
s veliteľstvom v Čadci a druhú v sile 500
- 600 mužov s veliteľstvom v Dolnom Kubíne. Obe jednotky mali
byť organizované ako
prápory s tromi pešími
rotami a jednou guľometnou rotou. Zostavu
im nariadil zaujať takto:
strážny prápor v Čadci
mal vyslať jednu rotu
do Skalitého a jednu do
Novej Bystrice, strážny
prápor z Dolného Kubína mal vysunúť
jednu pešiu rotu do Trstenej a jednu
do Oravskej Polhory. Úlohou jednotiek
bolo obsadiť a strážiť vojenské objekty,
obsadiť a zaistiť hraničné prechody, vykonávať hliadkovú činnosť na hranici,
zamedziť ilegálnym skupinám vstup na
územie ČSR a podľa potreby „vypomáhať
Finančnej stráži a jednotkám Národnej
bezpečnosti v dohode s miestnymi národnými výbormi“. Veliteľstvo 4. VO súčasne
zdôraznilo, že je potrebné „aby bolo na
hraniciach zabránené akýmkoľvek incidentom a krviprelievaniu z našej strany“.1
Prekračovanie hraníc „ilegálnymi
skupinami“, ktoré sa spomínalo v rozkaze veliteľa 4. VO, vychádzalo z hlásení
orgánov vojenského obranného i výzvedného spravodajstva2 a národných výborov. Okrem bánd, zgrupujúcich osoby
rôznych národností - vojenských zbehov
poľskej, československej a Červenej armády, zvyškov nemeckých a maďarských
jednotiek, ich príslušníkov, ktorí utiekli
zo zajatia a podobne - tieto spomínali aj
formácie poľskej Armie Krajowej (AK),
ktoré sa po jej rozpustení v januári 1945
pohybovali v južnom pohraničí Poľska.

N

Podľa hlásenia 2. oddelenia Hlavného
veliteľstva Národnej bezpečnosti v Bratislave, najväčšie skupiny AK pri poľskoslovenskej hranici boli zistené v priestore horského masívu Barania (26 km na
severovýchod od Čadce), v okolí mesta
Biełsko a v lesoch Babiej Hory (24 km
na severozápad od Trstenej). V hlásení
sa upozorňovalo, že „Na našom území
nebola dosial činnosť A.K. zistená, je však
pravdepodobné, že jakmile poľské jednotky
zahája akciu proti A.K. na Babej Hore,
pokúsia sa tieto bandy o presun na naše
územie cez horský masív Beskýd.“3

evakuačnej akcie, ktorú vykonávalo ONV
podľa nariadení nadriadených úradov, asi
4.500 osôb... K incidentom na hraniciach
nikde nedošlo, okrem prestreliek, ktoré mali
miestni milicisti ešte pred mojím príchodom s poľským vojskom.“5
Podobný charakter mali aj hlásenia
veliteľa strážneho práporu v Dolnom
Kubíne. V správach o slovenských utečencoch z Poľska spomenul, že sú medzi nimi aj príslušníci milície, ktorých
nariadil odzbrojiť. Vydal tiež rozkaz na
odobratie zbraní miestnemu obyvateľstvu, pretože Národná bezpečnosť ich
nelegálne držanie v podstate tolerovala.6 Zaujímavý bol však obsah hlásenia
z 20. augusta 1945. Veliteľ práporu v ňom predovšetkým informoval, na
základe správ utečencov,
o prebiehajúcich presunoch a zvyšovaní počtu
jednotiek poľskej armády na území pripojenom
k Poľsku. Súčasne uviedol,
že jedna občianka z obce
Oravka oznámila, že „v
okolí Babiej Hory je viac
vojakov, oblečených v anglickej uniforme,
označení sú opaskami, sponkami na nohaviciach bielej farby. Ozbrojení sú automatickými zbraňami. Menovaná má s nimi styky, donáša im potraviny a vyhlásili
pred ňou, že sú za ČSR a poľskú londýnsku
vládu. Sama pred nimi vraj tvrdila, že je
slovenskej národnosti a keď sa ich pýtala,
prečo obsadila poľská armáda toto územie,
odpovedali, že to aj tak nezostane a ani
zostať nemôže, že toto obsadené územie aj
tak pripadne naspäť k ČSR a že nesúhlasia
s terajšou poľskou vládou.“ Hlásenie ďalej
reﬂektovalo prebiehajúce presuny vojenských jednotiek v južnom pohraničí Poľska, ako aj o prípady, keď „Poľskí vojaci
prechádzajú na čsl. štátne územie, pri čom
vyzvedajú u civilného obyvateľstva.“7
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Bezpečnostná situácia
v pohraničných oblastiach
Oravy a Spiša v rokoch
1945 – 1947 (2)

20

1

Ref. 20.
Pozri napr. VÚA-VHA Praha, f. MNO-hl.št.
1. odd. 1945, č. j. 392/Taj. a AMZV ČR Praha, f.
Teritoriální odbory - obyčejné 1945-1959, Polsko,
šk. 29, č. 22211/II.
2

Jan ŠTAIGL
Do času, kým mali byť strážne prápory 4. pešej divízie sformované a rozmiestnené v severnom pohraničí, nariadilo veliteľstvo 4. VO vyslať na Oravu
a Spiš pohotovostné jednotky. Do Dolného Kubína bol presunutý motorizovaný oddiel zložený z príslušníkov pešieho
pluku 17 z Bratislavy so strážnou rotou a
motorizovaným oddielom 4. divízie a do
Kežmarku sa premiestnil motorizovaný
oddiel 2. divízie (veliteľstvo Banská Bystrica). Jedna pešia rota bola rozmiestnená
aj v priestore Javorina4 Po príchode strážneho práporu 4. divízie do Dolného Kubína dňa 31. júla 1945 sa oddiel pešieho
pluku 17 vrátil do Bratislavy. Na základe
informácií jeho veliteľa bolo spracované
hlásenie o situácii na Orave, ktoré uvádzalo: „Na hraniciach kľud. Poliaci vnikli
do obcí obsadených za Slov. štátu a prenikli
až po predmníchovské hranice. Tieto vôbec
neprekročili. Poliaci údajne majú záujem
ešte na obciach Hladovka a Suchá Hora,
ktoré po mníchovskom diktáte sa dostali do
rúk Poľska. Do týchto obcí však nevkročili. Od prvého dňa pobytu som zistil veľký
príliv utečencov z Poliakmi obsadených
krajov. Hromadný počet činí po ukončení
3

Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. PV-bezp. III. dôv. 1945, šk. 484, č. 1335
sprav./1945.
4
VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 1, inv. č. 11, č.
80176/taj. oper. 1945 a č. 80190/taj. oper. 1945.

5

VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 1, inv. č. 11,
č. 96/Taj.1945. Aj prehľad správ 2. oddelenia
(spravodajského) Hlavného štábu MNO z augusta 1945 uvádzal, že „Polské jednotky, které obsadily
polské území získané Slovenskem po porážce Polska
1939, nikde předmnichovské hranice nepřekročily.
Chování těchto jednotek jak v čs. armádě tak k čs.
obyvatelstvu, je korektní. Propustky, které slovenské
obyvatelstvo vyžaduje, při stěhování do ČSR, jsou
benevolentně vydávány.“ AMZV ČR Praha, Teritoriální spisy – obyčejné 1945-1959, Polsko, šk. 29,
č. 22211/II.
6
VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 1, inv. č. 11,
č. 6/Taj.1945.
7
Tamže, č. 71 Taj./1945.

8

systému ochrany hranice podľa predvojnového modelu.21 Úlohy v ZPÚ začal
plniť aj motorizovaný prápor 45 z organizácie 2. pešej brigády 4. rýchlej divízie
(veliteľstvo Žilina), ktorý bol umiestnený
v Dolnom Kubíne, namiesto dovtedajšieho strážneho práporu.22
Na podstatu existujúcich problémov
na slovensko-poľskej hranici sa snažila
upozorniť situačná správa Hlavného veliteľstva Národnej bezpečnosti (HV NB)
z 5. marca 1946, keď konštatovala, že
„zlepšenie pomerov v československo-poľskom
pohraničí....je ťažko previesť do tých čias, dokiaľ nebudú v samom Poľsku skonsolidované
pomery“.23 Túto skutočnosť potvrdzoval aj
narastajúci počet občanov, ktorí prechádzali z Poľska na Slovensko v dôsledku
obáv o svoju bezpečnosť. Veľkú skupinu
tvorili, ako udávajú archívne pramene,
poľskí Židia. Nariadenie HV NB o bezpečnostných opatreniach v súvislosti
s nedovoleným prekračovaním štátnej
hranice z 18. decembra 1945 uvádzalo, že
títo „húfne prechádzajú na československé
územie, kde sa trvale usadzujú... udávajú,
že sú v Poľsku prenasledovaní bezpečnostnými orgánmi a tiež zo strany obyvateľstva.“ Z tohto dôvodu HV NB nariadilo
„všetkým podriadeným útvarom NB, aby za
spolupráce NV pátrali vo svojich obvodoch
po takýchto osobách a všetkých prebehlých
alebo hranicu neoprávnene prešlých cudzincov, ak sa nejedná o Čechov a Slovákov, zaistili a dodali do najbližšieho sústreďovacieho
strediska...“ Takéto strediská boli vytvorené v Dolnom Kubíne, Kežmarku a Kysuckom Novom Meste.24
Pokračovanie v budúcom čísle
21

14
AMZV ČR Praha, Teritoriální spisy - obyčejné 1945-1959, Polsko, šk. 29, č. 22211/II.
15
SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. č. 1, šk. 1,
č. 62-7/45. Hlásenie Okresného velitelstva Národnej bezpečnosti v Starej Ľubovni o bezpečnostních
pomeroch v okrese z 13. 11. 1945.
16
Napríklad 14. augusta 1945 boli streľbou
poľských vojakov z pušky a samopalu napadnutí
občania z Mníšku pod Popradom pri rieke Poprad
v blízkosti obce Káče. Tamže, č. 62 - 2. dôv./45.
Hlásenie Okresného velitelstva Národnej bezpečnosti v Starej Ľubovni z 31. 8. 1945.
17
Ref. 32.
18
SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. č. 1, šk. 1,
č. 83-6 dôv./1945. Situačná správa Okresného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Spišskej Starej Vsi
z 15. 11. 1945.
19
Tamže, č. 66 - 4 dôv./46. Situačná správa
Okresného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Ružomberku z 1. 12. 1945.
20
Tamže.

Po rokovaniach zástupcov MNO, ministerstva vnútra a ministerstva ﬁnancií nariadilo
31.8.1945 ministerstvo národnej obrany vytvorenie štvorsledovej zostavy ochrany hranice. Prvý
sled predstavovala Finančná stráž uzatvárajúca
predovšetkým hraničné prechody, druhý pohraničné stanice ZNB a Národnej bezpečnosti, tretí
asistenčné oddiely vojenských jednotiek dislokovaných v blízkosti hranice a štvrtý, ako záloha,
rýchle divízie jednotlivých vojenských oblastí. Organizačné opatrenia, ktoré nesmerovali k priamej
ochrane hranice, ale sledovali zabezpečenie pokoja
a poriadku v pohraničí, boli nazývané „Zabezpečenie pohraničného územia” (ZPÚ). Pozri ŠTAIGl,
J.: Ochrana štátnej hranice Slovenska po druhej
svetovej vojne (1945-1950). In: Vojenská história,
4, 2000, č. 1, s. 58.
22
VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 1, inv. č. 1,
č. 80990/Taj. oper. 1945.
23
SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. č. 1, šk. 1,
č. 1-24 sprav./1946.
24
SNA Bratislava, f. PV-bezp. III/3, šk. 452,
č. 224 sprav./1945.
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Ref. 17.
PROCHWITZ, J.: Powstanie Wojsk Ochrony
Pogranicza (w pięćdziesiątą rocznicę powstania).
In: http://www.ketrzyn.ordinariat.opoka.org.
pl/documents/HISTORIA/powstanie.htm
10
VHA Bratislava, f. Operácia „Banderovci“,
šk. 83, č. 3232/Taj.sprav.1946. Poľské pohraničie
- správy výzv. sprav.
11
SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. č. 1, šk. 1, č.
155 dôv./45. Situačná správa Hlavného veliteľstva
Národnej bezpečnosti z územia Slovenska od 1. 7.
- 15. 8. 1945.
12
Tamže, č. 20 sprav./1945. Situačná správa
Hlavného velitelstva NB o pomeroch na území
Slovenska od 15. 9. - 15. 10. 1945.
13
Tamže, č. 1321-I-Taj.sprav. 1945. Hlásenie
Oblastnej správy velitelstva 4. VO z 28. 7. 1945.
9

venskom území otázkami, že „nerozumí,
proč se Slovensko nepřipojí k Polsku, že by se
jim lépe žilo“14, vyhláseniami o ponechaní Těšínska v čs. správe15, ako aj streľbou
z ručných zbraní do ich blízkosti.16
Situáciu komplikovala, ako ďalej upozorňovali orgány Finančnej stráže a Národnej bezpečnosti, aj narastajúca aktivita
neidentiﬁkovaných ozbrojených skupín,
ktoré prichádzali z Poľska a dopúšťali sa
lúpeží a násilných činov na obyvateľstve.17
Takáto banda napríklad 1. novembra
1945 prepadla jedného roľníka v obci
Hladovka, okr. Trstená, ktorému zobrala
tri kone a rôzne šatstvo a obuv v celkovej
hodnote 160 000,- Kčs. Ďalšie skupiny
v dňoch 11. - 13. novembra odcudzili dva
kone v Spišskej Starej Vsi s vozom a postrojom a odvliekli ich smerom na Nowy
Targ, dva kone z osady Potôk pri Matišovciach, ktoré boli neskôr zistené v Poľsku medzi Vyšnými a Nižnými Lapšami18
a 15. novembra 1945 odviedli na poľské
územie päť kráv zo samoty Kohutiare
v katastri obce Sihelné, okr. Námestovo.
Dňa 2. novembra 1945 skupina štyroch
ozbrojených osôb, ktoré medzi sebou hovorili po poľsky, dokonca napadla streľbou
z pištolí hliadku Finančnej stráže v blízkosti obce Vitanová.19
Za jednu z hlavných príčin „takéhoto dosť častého prechodu týchto poľských
ozbrojených bánd“ sa v hlásení uvádzali,
okrem nízkeho početného stavu čs. pohraničných orgánov, zmeny v rozmiestnení vojenských jednotiek, ich počte
a činnosti.20 Boli spojené s prebiehajúcou
výstavbou a reorganizáciou armády, postupným zaujímaním mierovej dislokačnej zostavy a vyčlenením časti jednotiek
na tzv. zabezpečenie pohraničného územia (ZPÚ) v rámci obnovy mierového

Po stopách minulosti

Spomenuté presuny poľských jednotiek súviseli s reorganizáciou a redislokáciou WP, ktorá sa začala v júli
a vyvrcholila v auguste 1945 vznikom
siedmich vojenských okruhov (okręgow
wojskowych - OW). V novej zostave WP
ochranu slovensko-poľských hraníc a ich
pohraničných oblastí preberali jednotky
6. a 8. pešej divízie krakovského OW.8
Od novembra 1945 začali tieto úlohy
plniť jednotky novo vytváraných vojsk
ochrany pohraničia (Wojska Ochrony Pogranicza - WOP). Z vyčlenených
jednotiek 6., 8. a čiastočne aj 17. pešej
divízie WP vznikol 9. oddiel WOP s veliteľstvom v Nowym Sączu a veliteľstvami troch pohraničných úsekov - č. 41
v Nowym Targu, č. 42 v Jabłonke a č. 43
v Rajcze.9 Na začiatku roka 1946 sa jednotky WOP reorganizovali a redislokovali. Úsek poľsko-slovenskej hranice strážil
9. korpus (zbor) WOP, ktorému veliteľstvu v Nowym Sączu boli podriadené
štyri prápory so štrnástimi pohraničnými
rotami. Tie boli, okrem iného, umiestnené aj v obciach Jurgov a Nedeca.10
Zvýšená koncentrácia poľských vojsk
na hraniciach vyvolala značné znepokojenie obyvateľstva Oravy a Spiša. Informácie čs. bezpečnostných orgánov súčasne
potvrdzovali zmeny v správaní sa poľských
vojakov, ktoré naznačilo už spomenuté
hlásenie veliteľa strážneho práporu z Dolného Kubína. Spomínali, okrem iného,
rozširovanie správ, že na oravskom území
odovzdanom do poľskej správy „začali
Poliaci s vymeriavacími prácami v priestore hradskej Polhora - Korbielow - Javorina.
Poliaci tam kopú zákopy. Príslušníci poľskej
armády hovorili, že v krátkom čase prekročia hranice...“11, respektíve, že „poľské vojsko obsadí väčšiu časť krajov okolo Hornej
Oravy“12, a že východná časť Slovenska
až po Poprad bude pripojená k Poľsku.13
Hlásené boli aj konkrétne prípady, keď
poľskí vojaci provokovali občanov na slo-
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Dominika Pašová - Slovenské lesy a lúky

aši najmladší čitatelia už určite netrpezlivo očakávali vyhlásenie výsledkov súťaže a sú
zvedaví najmä na ceny, ktoré k nim už
onedlho poputujú.
Redakcia časopisu Život vyhlásila
ešte vo vlaňajšom septembrovom čísle
ďalší ročník Výtvarnej súťaže Ludwika
Korkoša pod názvom Pohľadnica zo
Slovenska. Súťaž je určená pre žiakov
základných škôl a gymnázií na Spiši a Orave. Jej úlohou je motivovať
ich k tvorivosti, podnietiť ich záujem
o umelecký prejav a aktivitu v našej
súťaži.
V priebehu posledných januárových týždňov nám prichádzali do
redakcie stále nové práce a do konca
termínu uzávierky sa ich nazbieralo až
297. Bilancia škôl a gymnázií hovorí, že do súťaže bolo celkovo zapojených 10 základných škôl z Oravy a 5
základných škôl zo Spiša a pokiaľ ide
o gymnázia, do súťaže sa zapojili dve
gymnázia z Oravy a dve gymnáziá zo
Spiša. O našu súťaž prejavili záujem aj
žiaci z Podhalska a Slovenska, za čo im
ďakujeme. Najviac prác sme dostali zo
Základnej školy č. 2 v Hornej Zubrici.

N

Výtvarná súťaž Ludwika
Korkoša vyhodnotená
Po uzávierke nasledovalo hodnotenie súťažných prác, ktoré sa uskutočnilo 11. marca t.r. v priestoroch
redakcie. Predsedom poroty bol krajan
František Kolkovič, ktorému pri posudzovaní prác pomáhali Magdalena Harasiewiczová a Jolanta Dziedzicová.
Žiaci i gymnazisti využili svoju
fantáziu a poriadne sa s touto úlohou
popasovali. Súťažiaci najčastejšie zobrazovali vo svojich prácach Oravský
a Spišský hrad, Bojnický zámok, Tatry
a Oravské jazero. Mnohí pri spracovaní témy využili svoju bohatú fantáziu
a rozličné techniky: koláž, maľbu na
skle, dreve, plátne, ale aj kresbu pastelom, voskovými pastelkami, tušom, či
temperovými farbami. Deti a mládež
sa nevyhli ani použitiu rozličných dostupných materiálov, ako sú modelovacia plastelína, piesok, vosk, či jednoducho hrášok, fazuľa, ryža a káva. Využitie
týchto netypických materiálov pozitív-
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Žaneta Martiňáková - Oravský Podzámkok
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Patrícia Vyrvová - Zapadajúce slnko nad
Oravským jazerom

ne hodnotila aj samotná porota. Práce
boli zaradené do dvoch skupín, podľa
vekových kategórií. V rámci mladšej
skupiny boli hodnotené práce žiakov
z 0. - 4. ročníka. Do druhej skupiny
boli zaradení žiaci vyššej vekovej kategórie spolu s gymnazistami.
Porota to nemala ľahké. Musela vybrať z veľkého počtu prác tie najkrajšie.
Po zvážení viacerých kritérií, ako napríklad námaha, akú ten-ktorý žiak musel
vynaložiť pri tvorbe svojej práce, aký
materiál a výtvarnú techniku si zvolil,
samostatnosť pri tvorbe práce, celkový
estetický dojem, kompozíciu a nápaditosť. Porota upozornila, aby práce pripravovali žiaci samostatne, keďže vďaka tomu sa rozvíja ich výtvarné cítenie
a vkus. Ide o to, aby deti chceli venovať
svoj čas umeniu. Zaujímavosťou je, že
v mladšej skupine sa porota rozhodla
udeliť dve 14. miesta a dve 15. miesta,
vzhľadom na nerozhodnosť.
Dávid Surma - Bojnický zámok

Kornélia Škodoňová - Slovenské hory

Nám neostáva nič iné, len víťazom
srdečne zablahoželať a tým, ktorým sa
nepodarilo zvíťaziť, ďakujeme za vynaložené úsilie, ktoré bude možno ocenené v nasledujúcich ročníkoch súťaže. Naša veľká vďaka patrí aj učiteľom
výtvarnej výchovy základných škôl a
gymnázií, ktorí žiakov aj tento rok motivovali k účasti na výtvarnej súťaži.
Lýdia Ostrowska

VÍŤAZI
Mladšia skupina
(od 1. do 4. triedy ZŠ)
1. Dominika Stochová (3. tr. ZŠ č. 1)
z Podvlka za zobrazenie Oravského hradu
2. Mária Jancová (1. tr. ZŠ č. 1) z Jablonky
za kresbu Oravský hrad
3. Katarína Rabianská (4. tr. ZŠ) z Jurgova
za maľbu Slovenská pohľadnica na skle
4. Klaudia Surmová (4. tr. ZŠ) z Krempách
za kresbu Mariánska hora v Levoči
5. Bartolomej Machaj (3. tr. ZŠ č. 1)
z Jablonky za kresbu Oravský hrad
6. Evelína Lojeková (4. tr. ZŠ) z Novej
Belej za kresbu Kežmarský zámok
7. Lukáš Vojtas (4. tr. ZŠ) z Jurgova za
Pozdrav zo Ždiaru
Anna Pavlaková - Oravský hrad

8. Kornélia Škodoňová (4. tr. ZŠ) z Chyžného za kresbu Slovenské hory
9. Monika Braviaková (4. tr. ZŠ) z Novej
Belej za kresbu Zrúcaniny kláštora pri
Skalke
10. Helena Šoltýsová (4. tr. ZŠ) z Jurgova
za kresbu Ždiar
11. Magdaléna Ziemianeková (3. tr. ZŠ)
z Jurgova za prácu Slovensko
12. Patrícia Vyrvová (3. tr. ZŠ č. 1) z Jablonky za kresbu Zapadajúce slnko nad
Oravským jazerom
13. Dávid Surma (1. tr. ZŠ) z Krempách
za kresbu Bojnický zámok
14. Žaneta Martiňáková (4. tr. ZŠ) z Dolnej Zubrice za zobrazenie Oravského
Podzámku
Edita Soľavová (4. tr. ZŠ č. 2) z Veľkej
Lipnice za kresbu Pohľadnica zo Slovenska
15. Karolína Rudnická (4. tr. ZŠ č. 2) z Veľkej
Lipnice za kresbu Oravský Podzámok
Magda Kovalčíková (4. tr. ZŠ č. 1)
z Jablonky za kresbu Pohľadnica zo
Slovenska

Ďalších účastníkov sme
odmenili knihami:
1. Marcelína Hovancová (4. tr. ZŠ) z Novej Belej za kresbu Spišský hrad
2. Angelika Fudrová (3. tr. ZŠ č. 1) z Jablonky za kresbu Oravské jazero

Lukáš Vojtas - Pozdrav zo Ždiaru
3. Peter Kučkovič (3. tr. ZŠ č. 1) z Jablonky za kresbu Bojnický zámok
4. Daniel Kašprák (1. tr. ZŠ č. 1) z Jablonky za kresbu Loď na Oravskom jazere
5. Ola Bandyková (2. tr. ZŠ č. 4) z Veľkej
Lipnice – Prívarovky za Pohľadnicu zo
Slovenska
6. Matúš Symalčík (2. tr. ZŠ č. 1) z Veľkej
Lipnice za kresbu Galéria na Slanickom
ostrove umenia
7. Šimon Bargiel (3. tr. ZŠ) z Jurgova za
maľbu Vysoké Tatry
8. Paulína Zarembová (1. tr. ZŠ č. 2)
z Hornej Zubrice za maľbu Oravský
podzámok
9. Karina Dzieżová (3. tr. ZŠ č. 1) z Podvlka za kresbu Oravice
10. Matej Kuchta (4. tr. ZŠ) z Kacvína za
kresbu Štrbské Pleso
11. Mariola Glosková (2. tr. ZŠ č. 2) z Podvlka za pohľadnicu zo Slovenska

Staršia skupina
(od 5. tr. ZŠ do 3. tr. gymnázia)
1. Mária Tomašová (2. tr. gym.) z Kacvína
za kresbu Spišský hrad
2. Barbara Džadoňová (6. tr. ZŠ) z Repísk
– Bryjovho Potoka za papierovú mozaiku Oravského hradu
3. Evelína Ząbkowska, (6. tr. ZŠ) z Oravky za zobrazenie Oravského hradu
Porota pri práci

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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4. Anna Symalová (6. tr. ZŠ) z Chyžného
za kresbu Západ slnka nad Oravským
jazerom
5. Dorota Braviaková (2. tr. gym.) z Novej
Belej za zobrazenie Zvolenského hradu
6. Žaneta Janoviaková (5. tr. ZŠ) z Chyžného za kresbu Oravský hrad
7. Marcelina Wnęková (6. tr. ZŠ) z Krempách za maľbu na plátne Zrúcaniny
Strečna
8. Dominika Pašová (5. tr. ZŠ) z Jablonky
- Borov za kresbu Slovenské lesy a lúky
9. Katarína Braviaková (5. tr. ZŠ) z Novej
Belej za kresbu Bojnický zámok
10. Margita Kulaviaková (1. tr. gym.)
z Chyžného za kresbu Oravský Podzámok
11. Anna Pavlaková (5. tr. ZŠ č. 1) z Jablonky za kresbu Oravský hrad
12. Ivona Gombošová (6. tr. ZŠ) z Jurgova za zobrazenie Vahlenbergovho jazera a Lomnického štítu
13. Halina Hladovčáková (1. tr. gym.)
z Chyžného za kresbu Slovenské hory
14. Alexandra Plučinská (6. tr. ZŠ) z Jurgova za kresbu Oravský hrad

Ďalších účastníkov sme
odmenili knihami:
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1. Angelika Galiňáková (6. tr. ZŠ) z Krempách za maľbu na dreve Banská Štiavnica
2. Marta Žigmundová (5. tr. ZŠ) z Krempách za maľbu na dreve Ľubovniansky
hrad
3. Aneta Tomaškovičová (6. tr. ZŠ)
z Krempách za maľbu na dreve Bratislavský hrad
4. Artúr Červeň (2. tr. gym.) z Jablonky za
maľbu Oravský hrad
5. Robert Dudzik (5. tr. ZŠ) z Jurgova za
kresbu Slovenské hrady
6. Anna Pavlaková (5. tr. ZŠ č. 1) z Jablonky za kresbu Bratislavského hradu
7. Agneška Rokická (2. tr. gym.) z Jablonky za kresbu Banskej Štiavnice
8. Dorota Capiaková (2. tr. gym.) z Jablonky za kresbu Oravského hradu
9. Katarína Patlevičová (6. tr. ZŠ č. 1)
z Jablonky za kresbu Tatry, Oravský
Podzámok
10. Peter Haniačik (6. tr. ZŠ) z Jurgova za
maľbu Oravského hradu
11. Anna Jurčáková (1. tr. gym.) z Chyžného za kresbu Krásy Slovenska
12. Dominika Borovková (6. tr. ZŠ) z Jablonky – Borov za kresbu - Orava
13. Anna Lojeková (5. tr. ZŠ) z Novej Belej za kresbu Bratislavského hradu

Porada o Slovákoch v Poľsku
v Bratislave
20. marca t. r. sa v priestoroch Úradu
vlády Slovenskej republiky konala medzirezortná koordinačná porada, ktorá
bola zameraná na postavenie, súčasnú
situáciu, potreby a rozvoj krajanského
spoločenstva Slovákov žijúcich v Poľsku.
Ich komunitu na tomto zasadnutí zastupovali: generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, podpredsedovia Spolku Slovákov v Poľsku
Dominik Surma a František Harkabuz,
ako aj tajomník redakcie krajanského časopisu Život Marián Smondek. Prítomný bol veľvyslanec SR v Poľsku František
Ružička a generálny konzul Slovenskej
republiky v Poľsku Ivan Horský. Na porade, ktorú viedla predsedníčka Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma
Prívarová, sa zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných
vecí SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva kultúry
SR, Ústavu pamäti národa, Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí a primátor
mesta Trstená Jozef Ďubjak.
Najrezonujúcejšou témou bola výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke. V rámci riešenia tejto pálčivej
otázky veľvyslanec SR vo Varšave F.
Ružička navrhol, že zorganizuje stretnutie zástupcov mesta Trstená, obce
Jablonka, Spolku Slovákov v Poľsku
a veľvyslanectva a s konkrétnymi výsledkami následne zabezpečí prijatie
u prezidenta PR Lecha Kaczyńského.

Na porade boli prerokované taktiež
témy týkajúce sa medzinárodných slovensko-poľských bilaterálnych dohôd,
zmlúv a programov, a to predovšetkým
v oblasti školstva a kultúry. Krajania,
a to nielen z Poľska, môžu totiž študovať len na vybraných študijných odboroch, ktoré by bolo potrebné rozšíriť.
Zároveň sa zúčastnení dotkli aj otázky
náboženského života našich krajanov
v Poľsku a slúženia sv. omše v slovenskom jazyku. Úrad Slovákov prisľúbil,
že bude dostupnými prostriedkami
pôsobiť na slovenskú katolícku cirkev,
aby v rámci svojich možností hľadala
cestu, ako realizovať sv. omše v slovenskom jazyku v slovenských obciach
v Poľsku. Taktiež padol návrh, aby boli
na rokovania komisie pre cezhraničnú
spoluprácu prizývaní aj zástupcovia
SSP a ÚSŽZ. Vďaka dotáciám z európskych fondov by sa totiž ľahšie realizovala myšlienka vytvorenia múzeí
slovenskej ľudovej kultúry na hornej
Orave a severnom Spiši. Záver porady
patril závažnej otázke gloriﬁkácie Józefa Kuraśa-Ognia, ktorá v krajanskom
prostredí rezonuje už mnoho rokov. Aj
preto bola s veľmi pozitívnym ohlasom
prijatá myšlienka organizácie odborných seminárov, ktoré by chcel zorganizovať Ústav pamäti národa a Spišský
dejepisný spolok v spolupráci so Spolkom.
Marián Smondek

V kruhu milovníkov literatúry

Hostia podujatia: K. Bagala, “Balla”, J. Bukowski

Slovenský večer v Krakove
15. marca t.r. sa v Krakove uskutočnilo zaujímavé podujatie, pod záštitou
dvoch hlavných organizátorov: literarnyklub.sk a študentský krúžok KNSWOK (Kolo Naukowe Studentów
Wiedzy o Kulturze) - prezentované ako
Slovenský večer v krakovskom klube
Lokátor. Hlavnými hosťami podujatia
boli: spisovateľ Vladimír Balla, vydavateľ slovenskej literatúry Kertéz Bagala
a prekladateľ slovenskej literatúry Jacek
Bukowski.
Usporiadatelia chceli účastníkom
podujatia priblížiť slovenskú tvorbu práve prostredníctvom Vladimíra
Ballu, ktorý je širokej verejnosti a čitateľom známy pod menom “Balla“.
Slovenská literatúra totiž poľským čitateľom nie je príliš známa, je len málo
slovenských spisovateľov, ktorých tvorba bola preložená do poľštiny.
Balla počas večera prečítal niekoľko
fragmentov zo svojej tvorby a úryvok
z doposiaľ ešte nepublikovanej knihy.
Podľa literárnych kritikov je Ballova
tvorba veľmi špeciﬁcká a jedinečná,
odlišujúca sa od tvorby iných spisovateľov. Originalita v literatúre je nevyhnutná, hoci nie všetci vydavatelia, či

komerčné vydavateľstvá dokážu tento
fakt oceniť.
Kertéz Bagala založil vydavateľstvo KK Bagala v roku 1991 a doteraz v ňom vyšlo viac než 250 titulov
pôvodnej slovenskej tvorby. Jedným
zo začínajúcich autorov, ktorému dal
Bagala priestor a vydal jeho debut bol
práve Balla. Doteraz sa môže pochváliť
siedmymi knižnými titulmi, pričom
všetky vyšli vo vydavateľstve KK Bagala.
Počas večera sa k slovu dostal aj
Jacek Bukowski, ktorý preložil jednu
z posledných Ballových knižiek. Podľa
jeho slov je Balla priekopníkom a alchymistom modernej slovenskej literatúry. - Ballova tvorba sa vyznačuje čiernym humorom, čo nemusí byť každému
po chuti, ale okruch svojich verných čitateľov si už našiel, - komentoval Ballovu
tvorbu J. Bukowski
V živej debate nám Kertéz Bagala
predstavil aj tvorbu ďalších slovenských
prozaikov či esejistov: Jána Johanidesa,
Rudolfa Slobodu a popri tom sa dotkol aj obdobia komunizmu a vtedajšej
literatúry. - Literatúra, ktorá vznikala
po páde železnej opony, je iná. Tak, ako

V kostole vo Vyšných Lapšoch sú
relikvie Sv. Kríža. Žiadny kostol v okolí nemá takéto relikvie. Určite väčšina
farníkov ani nepozná históriu, odkiaľ
sa vzali a ako sa dostali do kostola sv.
Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch.
Opäť si musíme pripomenúť rodinu

Malinaycov. Syn Valenta a Márie rod.
Griglákovej chodil často na prázdniny
do Ľvova do kláštora, kde pôsobil páter Griglák, brat jeho matki. Opátom
kláštora bol matkin ujo páter Bižák.
Takto strávené prázdniny mali vplyv
na výber kňazského povolania. Práve

Vincent priviezol z Ľvova do Vyšných
Lápš relikvie Sv. Kríža ako primičný
dar, ktorý dostal od svojich ujov. Počas pôstu sa v miestom kostole prijal
zvyk, že po pobožnosti „Gorzke żale”
veriaci s veľkou oddanosťou, na kolenách bozkávajú drevo zo Sv. Kríža, na
ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus.
(dm)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Relikvie Sv. Kríža vo Vyšných Lapšoch

sa mení doba, menila sa aj literatúra,
- zamyslel sa Bagala a došiel k záveru,
že dnes je možné publikovať s pocitom
slobody už takmer všetko. Bagala sa
vyjadril, že najhoršie je to, že časť súčasnej literárnej tvorby, ktorá vzniká na
Slovensku, je nezrozumiteľná dokonca
aj samotným autorom. On sám podporuje tých slovenských spisovateľovprozaikov, ktorých diela by s radosťou
zaradil do vlastnej knižnice.
- Vydávame výlučne slovenské tituly,
o iné nemáme záujem. Neorientujeme
sa na komerciu. Škoda, že mnohým vydavateľstvám zvučných mien ide hlavne
o biznis a nie o samotnú literatúru, - kriticky skonštatoval Bagala.
Slovenský večer bol skutočne o slovenskej literatúre. Tak ho zhodnotili
aj mnohí z účastníkov, medzi ktorými
nechýbali študenti slovakistiky, či dokonca kurzisti slovenčiny.
Napokon sa hostia rozlúčili s prianím, aby na Slovensku vychádzalo čo
najviac dobrých kníh. Pre milovníkov
literatúry pripravil K.Bagala ešte jedno
prekvapenie v podobe kvalitných slovenských kníh, ktoré si záujemcovia
mohli kúpiť hneď po besede za veľmi
dobré ceny.
Lýdia Ostrowska
Foto: M. Smondek
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o Vrbinke na Zaleskej ulici zostala po mne celkom
malá izbička s dvoma
drevenými stolíkmi a nemocničnou posteľou, ktorú pre mňa
obstarala pani Veronka Macková,
najlepšia domáca, u akej som býval,
a najlepšia krčmárka, u akej som pil.
Naozaj! Úzkymi dvermi mohol som
vyjsť na balkón pozorovať drozdy,
čierne, no zavše i trskotavé, sýkorky
uhliarky, hýle a lastovice. Z lipového
dreva a gumičiek urobil som si vábničku, ktorou som mohol privábiť
skoro všetky spevavce, preto tak veľa
vtáctva bývalo u nás v záhrade, vo
vrcholcoch čerešní, ale aj medzi rázsoškami jabloniek mávali hniezda.
Spievali ráno, na poludnie a večer, no
ja so svojou primitívnou vábničkou
mohol som túto ich presnosť kedykoľvek narušiť.
Zišiel som dolu drevenými schodmi, zastal pod magdalenkou, teda pod
hruškou, čo bola veľmi pekne rozkonárená a spomedzi všetkých stromov
v záhrade zaberala najviac priestoru,
pískal som na píšťalke a všetko navôkol čipčalo, čvirikalo.
Však človek má zavše takú bláznivú
chvíľku, že by chcel nazrieť spevákovi
do hrdielka, behal som po záhrade so
vzduchovkou, striehol na niektorého
fajnovšieho operenca, ba už som ho
mal na muške, keď Margita, dcéra
domácej, pokazila môj úmysel.
- Nehanbíš sa? Ty surovec! Najprv
robíš zo seba svätého Františka a potom... Keby tak teba niekto zrazil.
Stál som pred ňou s nabitou vzduchovkou, celý zahanbený, nevedel
som si nájsť ani len súcu výhovorku.
No zato Margitin otec odbachol
kanárika akoby nič. Aj ďatľa odbachol, lebo sa chcel pred nami popýšiť,
aký je dobrý strelec, a chcel nám ukázať, že ďateľ má naozaj veľmi pekné
pierka a mocný zobák. - Pravdaže, povedal, - inakšie je to náramne užitočný vták.
Svojmu otcovi vedela Margita všeličo poodpúšťať, no na mňa vždy bývala prísna, zdalo sa mi, že ma priam
nenávidí, často sme sedávali na prízemí v malej verande, pán Macko nám
rozprával, aký bol voľakedy biedny
chlapec, nikde ho nechceli vziať za
učňa. Bol malý a tenulinký, nos mal
špinavý, každý majster sa bál, že také-

ho zasoplenca nebude môcť ani kopnúť, ani vyzauškovať.
- Prečo sa smeješ? - okríkla ma
Margita, keď zbadala, že sa nad slovami jej otca usmievam.
- Veď sa nesmejem.
Tati, - obrátila sa k otcovi. - Tati,
nehovor mu nič. Vidíš, že si z teba
robí len posmech.
Nech, - nedal sa starý vyrušovať.
- Ja som bol voľakedy najchudobnejší
chlapec. Mamka ma dala učiť za pekára, nevedela, že pekársky učeň sa
musí vedieť bicyklovať. Ja som nikdy
predtým na bicykli nesedel. Tovariši
priniesli veľkú prútenú krosnu, nahádzali do nej teplých rožkov, ja som

- A čo povedal? - spýtala sa Margita.
- Nič. Ja som aj teraz najlepší pekár, ale dnes to už nikto o mne nevie.
Kto vie tuto, vo Vrbinke, ktorý chlieb
som ja upiekol? Okolo cesta pobehuje sedem takých žalúdkárov, každý z
nich má žalúdočný vred. Jeden z nich
vyzerá ako Masaryk, chybuje mu
len brigadírka, stále mudruje, všetko chce robiť podlá predpisu. A tak
všetci tuto, vo Vrbinke a v okolitých
obciach, jeme predpisový chlieb, prichvaľujeme si ho, lebo sme si už všetci
naň zvykli, iba tých sedem frﬂavých
pekárov si naň nezvyklo. Ja som ôsmy.
Kto mňa pochopí?

VINCENT ŠIKULA

VO VRBINKE
len tak kukal. Zavesili mi krosnu na
chrbát, jeden z nich mi podržal bicykel, a potom hybaj! Pravdaže, hneď
som urobil kotrmelec a všetky rožky
som vysypal. Prišiel majster a celé dve
hodiny ma kopal do zadku. Mal takú
malú hlavičku, špicatú ako ten najšpicatejší citrón. Skákal okolo mňa a stále vykrikoval: - Alebo u mňa skapeš,
alebo bude z teba poriadny pekár. A
pravdu mal. Neskoršie som šiel na bicykli aj vo fujavici, krosnu na chrbte,
ruky vo vreckách, so spusteným kormidlom hnal som sa dolu kopcom.
Ja som bol voľakedy najchudobnejší
chlapec, a potom tuto vo Vrbinke nebolo odo mňa lepšieho majstra. Ako
len u mňa všetko voňalo. V zime chodieval nočný strážnik, nos mal červený, nechcelo sa mu túlať po uliciach,
vždy sa dotiahol do pekárne a potom
až do rána sa napchával mojimi rožkami. Ja som mu neraz aj peceň daroval. Nevedel som, že jedného dňa
tento istý človek príde a zavrie moju
pec. Vravel som mu:- Pán Ozimák, ja
som aj pre vás piekol. Z môjho chleba
ste zjedli možno viac ako ja sám, lebo
vy máte väčšiu rodinu. Pán Ozimák,
však viete, chodili ste sa ku mne zohrievať...

- Tati, pozri! - prerušila ho Margita. - On sa zase smeje. Prečo sa stále
smeješ? - pozrela na mňa s nenávisťou.
- Margita, veď sa nesmejem. - Tentoraz som sa naozaj nesmial. Dával
som pozor na každé slovo, myslím si,
že som domáceho chápal. Veď sa nerozprával so mnou o svojom zamestnaní po prvý raz. Často som s ním
sedával v krčme. Pani Veronka chodievala každú chvíľu za nami, bála sa,
že sa napijeme. Starý mal veľmi háklivý žalúdok a okrem toho prežil vážnu
chorobu, mizerére.
- Vieš, ja som rád jedával kapustné
ﬂiačky, - vravieval. - Raz som sa najedol a vliezol do postele.
Cítil som, že sa mi okolo žalúdka
voľačo prevaľuje. No či som ja vedel,
že je to mizerére? Pred polnocou ma
odviezli do nemocnice, len-len že ma
z toho dostali. Odvtedy nechcem
kapustné ﬂiačky ani vidieť. Vezmi si
tabletku, aby si nedostal mizerére!
- Ale choď! - zahriakla ho pani
Veronka. - Myslíš si, že je náchylný?
Prečo by mal byť každý človek náchylný?
- Náchylný, nenáchylný, mizerére
je mizerére.

narodil. V Halmeši bol jeden chlapec, a to som bol ja. Rozumieš? Z
toho najchudobnejšieho chlapca stal
sa potom najlepší pekár. V prednej
izbe som mal pekáreň a za pekár ňou
sklad. Chodieval ku mne Ozimák a
nebohý notár Kukumberg. To nebol
fajnový človek? Každé ráno prišiel a
mojej žene povedal: - Ja už musím len
od krajana kupovať.
-Kto? Kukumberg?
- Kukumberg. Prečo všetci vravia,
že Halmeš je pri Trnave, keď je len pri
trnavskej ceste?
Potom som to prestal vnímať, ba
aj som zadriemal. Odrazu mi ktosi
zatrepal na dvere.
- Čo je? - vyskočil som z postele.
- Otec je veľmi zle, - pribehla za
mnou Margita. - Mama bežala zháňať
auto, musíme otca odviezť do nemocnice. - Hodila sa ku mne na posteľ a
začala nariekať.
- Margita, neplač! - hladil som jej
tvár. Potom som vyliezol spod periny
a začal som sa obliekať.
Margita si zaryla hlavu do podušky a plakala ďalej.
- Poď! - pomáhal som jej na nohy.
Zišli sme dolu. Pán Macko celý
bledý ležal na pohovke, dýchal ťažko
a veľmi nepravidelne. Chcel som sa
mu privravieť, ale on nemohol vydať
zo seba jediného slova.
Krajčír sedel pri prázdnej fľaške a
vykladal: - Ja som mu jeho rožky nepohanil. Mňa tuto vo Vrbinke každý
človek pozná; nikomu som neublížil,
ani som sa nikdy s nikým nepohádal.
Môžem ja za to, že sa on napaprčil?
On začal o rožkoch a ja som mu len
prikyvoval. Odrazu sa prekotil a začal
takto dýchať. Imriško, maj rozum!
A on ma nepočúval. Ale ja som mu
jeho rožky nepohanil. No nepohanil.
Ja neviem, prečo začal takto dýchať.
Mňa budú ľudia ohovárať, hoci som
Imriškovi ani len krivé slovo nepovedal. - Veď ja rožky nejedávam.
Vypijem si a o rožkoch neuvažujem.
Imriško, veď ja som tvojim rožkom
neublížil.
Vytiahol z kabáta vreckovku začal
si ňou utierať slzy. Oblokom začalo
prenikať do izby denné svetlo.
(Povetrie a iné prózy,
Bratislava 1986)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

S krčmárkou dobre vychádzal, no ak
mal opustiť krčmu, vždy sa pohádal,
vykrikoval ešte aj na ulici: - Babráci!
Fušeri! Vyslopte si tie svoje mizerné
kočiškoňaky. Črevá vám zhnijú, goľvy
narastú. Musíte slopať, aby ste rýchlejšie degenerovali. Slováci! Bodaj vás
všetkých na vŕšku mátalo!
Niekedy začal kopať do zavretých
dverí: - Otvorte! Nerozumiete? Kde
je môj kufor? Ešte aj kufor mi ukradli. Zlodeji! Takto som vás to učil? V
krčme slopú a myslia, že sedia za nebeskou bránou. - A zase začal kopať
do dverí.
Vyšiel môj domáci: - Lacko, Lacko, aký je to poriadok? - ťahal ho
preč.
Pani Veronka pozametala dlážku, povysýpala popolníky a začala
umývať poháre. My s Margitou sme
vyniesli na smetisko plný kôš cigaretových ohorkov, zápaliek, popola a
všelijakých papierikov. Vrátili sme sa
dovnútra. Pani Veronka zatiaľ poukladala poháre do regálov, poutierala
stoly, teraz už vyberala zo šuplíka papierové peniaze. Potom zhasla svetlo,
pozamykala dvere, na dvore si vzala
bicykel, šla pred nami.
Na prízemí sa svietilo. Pán Macko
sa zhováral s krajčírom. Sedeli pri fľaši a pomaly popíjali.
Zavinšoval som Margite dobrú
noc a bral som sa do svojej izby.
Stál som pri otvorenom obloku a
pozeral do záhrady. Rozmýšľal som o
sebe, o Margite, o pani Veronke i o
týchto dvoch starcoch. Iných ľudí tu
ani nepoznám. Pravda, stretnem sa s
hocikým, no kamarátov nemám. Nemám sa tu ani s kým poriadne porozprávať. Inakšie by mi bolo vo Vrbinke
dobre, pani Veronka sa o mňa stará,
no Margite na mne vôbec nezáleží.
Vlastne je už na čase, aby som sa odtiaľto odobral.
Vliezol som do postele a dlho
som nemohol zaspať. Tí dvaja sa tam
o niečom dohadovali, sem-tam som
niečo zachytil, hoci som sa na ich rozhovor nesústreďoval.
- Čo ty môžeš vedieť, - rozprával
môj domáci. - Ja pochádzam z Halmeša a ty si v Halmeši možno nikdy
nebol. Halmeš je pri Trnave? Figu je
Halmeš pri Trnave. Halmeš je len pri
trnavskej ceste. Ja poznám v Halmeši každého človeka, lebo som sa tam

Poviedka na voľnú chvíľu

Vzal som si tabletku a prehltol
som ju. Starý sa tomu smial, no Margita sa nazlostila, zase sa jej zdalo, že
si robím z jej otca posmech. Vždy si
to myslela. A ja som jej nikdy nemohol dokázať, že to nie je pravda.
Aj prázdniny som strávil vo Vrbinke. Trochu ma slnko opálilo, nos sa
mi olúpal, bol som dosť hanblivý, nuž
som sa radšej pred Margitou skrýval.
V izbe som však dlho nevydržal. Každý deň som vykračoval po lepkavej asfaltke, zošliapanými sandálmi rozpukával som pupence, celý som býval od
asfaltu zababraný. Cestári pokukovali
na mňa spod zamastených šiltoviek,
pozdravil som, ale ani jeden z nich mi
neodpovedal. Rozhadzovali štrk, aby
sa im cesta načisto neroztiekla, alebo
poldvanásty autobus, ktorým chodievali Zalesania do popoludňajšej smeny, aby tam pri Návratkách, pri betónovom moste neuviazol. Ešte tam
ločká voda? Decká chytali červíky,
žaby - čože je v tej žabe, keď jej to tak
kunká, nejaký balónik alebo malilinký strojček? Chn! Navečer sa všetky
žaby rozrapotali, takže hockto mohol
myslieť, že to dáky agregát ererererer,
čože je v tej žabe?
Vtedy mávala pani Veronka najviac roboty. Zabudla, že ju bolievajú
nohy, pobehovala, zvŕtala sa na všetky
strany, ako keby chcela všetkých hostí odrazu uspokojiť. Ventilátor zapla,
stoly poutierala a zároveň pozbierala
všetky prázdne poháre. A už zas točila pivo, svetlé pivo alebo čierne, a na
každom musela byť mohutná penová
čiapka, na nej maličká jamka, ktorú
si musel každý pivár všimnúť a pivo
pochváliť.
Často si ku mne prisadol pán
Mruškovič, starý krajčír, ktorý býval
dennodenne napitý. Remeslu sa venoval len málo, zvyčajne si naň zmyslel
iba vtedy, keď už nemal nijakej koruny. Vzal si malý kufrík, v ktorom mal
uložený celý majetok: nožnice, nite,
centimeter, ihly-londonky, špendlíky,
proste všetko, čo taký krajčír potrebuje, chodil z dom do domu a kde mali
šijací stroj, tam sa na týždeň alebo na
dva zabýval. Poprevracal staré kabáty, skrátil nohavice, robil už len také
podradnejšie remeselnícke roboty. Ak
niečo utŕžil, zase začal piť. Od rána do
večera vysedával v krčme, ba často sa
mu nechcelo odísť ani po záverečnej.
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VEĽKÁ OZDOBA ORAVY
Len málokto na Orave si na meno Štefan Šmálik nespomenie. Viac ako sedemnásť rokov po jeho smrti ľudia aj naďalej starostlivo uchovávajú pamiatku velikána, ktorý strávil určitú časť svojho života medzi Oravcami. Mesto Tvrdošín si ho
uctilo ešte pred februárom 1938, keď mu udelilo titul „čestný občan“. Knihami
obklopený kňaz celý život venoval štúdiu, písaniu cirkevných dejín a prekladaniu
z rôznych svetových jazykov, medzi nimi aj poľskej literatúry. Dôverne sa tiež
zaoberal históriou slovenských obcí, ktoré boli v roku 1920 pridelené k Poľsku.
Aj napriek pracovnej vyťaženosti však ostal predovšetkým človekom. Človekom,
ktorého ľudia rešpektovali, ale najmä mali radi.

Katolícky intelektuál
s dušou jednoduchého
človeka
Kňaz, vedec, charizmatik, to je len
niekoľko charakteristík prislúchajúcich
Štefanovi Šmálikovi. Ľudia z Oravy si
ho pamätajú ako vzdelaného človeka,
ktorý sa vždy zaujímal o svojich veriacich a pomáhal im. Vynikal v jednoduchosti, pokore a múdrosti bez toho,
aby na ňu upozorňoval. Zaradil sa do
generácie katolíckych intelektuálov.
Často ho navštevovali ľudia na farách,
kde pôsobil, vyhľadávali ho aj slovenské politické a kultúrne osobnosti ako
napríklad bývalí disidenti Ján Čarnogurský a František Mikloško. Svojimi
literárnymi prácami a historickými štúdiami dosiahol celoslovenský význam.
Ján Čarnogurský sa o ňom raz vyjadril: „V najťažších podmienkach dokázal spojiť v sebe vieru v Boha, vernosť
cirkvi, vrchol európskej kultúry a solidaritu s prenasledovanými...“

Prestížne štipendium
a láska k Francúzsku
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Pochádzal z jednoduchej roľníckej
rodiny, ale vďaka húževnatosti a nadaniu sa čoskoro stal výnimočným
žiakom. Prvé roky štúdia absolvoval
v rodnej Šuňave po maďarsky, až vznikom Československa začína vzdelávanie v slovenčine. Po ukončení piateho
ročníka dostal prestížne štipendium
na francúzskom lýceu v Dijone, kde
odchádzali najlepší študenti z celého
Československa. „Tamojšie štúdium mi
vtlačilo hlbokú stopu do duše,“ povedal
vo svojich životopisných spisoch Štefan
Šmálik. Zamiloval si francúzsku kultúru a jazyk, vybudoval doživotné priateľstvá a do krajiny sa v neskoršom veku
opätovne vrátil. Štúdiu francúzskej literatúry ostal verný aj naďalej, k nej pribudla ruská klasická tvorba. Po návrate
28 z Francúzska sa rozhodol pre štúdium

Štefan Šmálik je pochovaný na tvrdošínskom
cintoríne, kde si ho chodia uctiť ľudia zo
všetkých kútov Slovenska

teológie a za kňaza bol vysvätený v januári 1934. Jeho prvým pôsobiskom sa
stal práve Tvrdošín, kde sa počas troch
rokoch venoval histórii Oravy. Potom
ho preložili na Liptov a tam dostal farnosť v obci Hybe.

Tajné schôdzky
v Šmálikovom byte
Komunizmus bol obdobím brutálnych útokov voči cirkvi, svedomiu
a právam občanov. Koncom štyridsiatych rokov sa objavil na niekoľko desaťročí nový fenomén obmedzenia slobôd
a prenasledovanie akýchkoľvek snáh
o náboženské činnosti. Štefan Šmálik
napriek hrozbám nerezignoval, aktívne
sa zapájal do obrany katolíckej viery.
V Bratislave založil tajný teologický
krúžok na rozvoj náboženskej vzdelanosti, vo vlastnom byte sa stretával
s viacerými intelektuálmi. Príslušníci
štátnej správy si z týchto stretnutí vyfantazírovali podľa Šmálika „velezradné
špionážne koordinačné jadro“. Väčšina
z tých, čo sa stretnutí zúčastňovali, boli
neskôr zatknutí a uväznení na niekoľko rokov. Za náboženskú pastoračnú
činnosť totalitný režim Šmálika prenasledoval a vyvrcholením súdneho procesu bol rozsudok za údajné rozvracanie
ľudovodemokratického zriadenia. „Keď
prišli členovia štátnej bezpečnosti, urobili mi na byte prehliadku a zatkli ma.
Odrazu som vošiel ako do nejakého tunelu, z ktorého som vyšiel až o jedenásť
rokov,“ Šmálik spomína na začiatok
svojho väzenského života.

Uránová ťažba a pobyt
v temnici
Vo svojich spisoch Štefan Šmálik
opisuje trojročné kruté metódy vyšetrovania: „Mlátili nás po stehnách, po
boku pelendrekom, stískanie šije do
závratu.“ Kňaza nakoniec odsúdili na
13 rokov odňatia slobody, z čoho 11
odsedel v najhorších pracovných väz-

Oslava 55. výročia kňazstva

niciach v Československu. Za „špionáž
a velezradu“, ktorej sa mal voči režimu
dopustiť, sa dostal aj do Jáchymova
k ťažbe uránovej rudy. Istú dobu pobudol aj v Leopoldove a Valdiciach, odkiaľ
bol v roku 1962 prepustený na amnestiu prezidenta Novotného. O tom, čo sa
dialo za väzenskými múrmi, takmer nikomu nerozprával. Nedržal v sebe zlosť
voči tým, ktorí mu spôsobili muky. Len
zriedkavo sa zdôveril svojim priateľom,
čo musel prežiť. Na samotke v temnici
strávil tri roky utrpení, kde z posledných síl prežíval v úplnej tme bez stoličky, matraca, vody. Komunisti očakávali,
že sa podvolí a začne rozprávať a udávať
ľudí, s ktorými sa v minulosti stýkal,
no mýlili sa.

Namiesto strachu z bitky
obava o priateľov
Navonok bojazlivo vyzerajúci kňaz
sa nedal zlomiť vykonštruovanými procesmi, väznením a ani týraním. Štefan
Šmálik raz povedal: „Pri vyšetrovaní
najhorší nebol ani hlad ani bitka, ale
obava, aby sa človek nepreriekol a ne-

Sv. prijímanie v Oravskom Bielom Potoku

vdojak niekoho nespomenul, lebo
v takom prípade dotyčného ihneď zatvorili a trápili.“ Úprimne si vážil deň
oslobodenia, preto sa z vďaky v každom
mesiaci 28-ho dňa na výročie prepustenia celý deň postil a vydržal bez jedla a
vody. Po návrate z väzenia spočiatku dostávali najhoršie pracovné pozície, zväčša robotnícke. Čoskoro však získal štátne povolenie na výkon cirkevnej služby
a opäť sa začal venovať štúdiu a vedeckej
bádateľskej práci. Všetky väzenia opísal vo svojich literárnych prácach, ale
nikdy nie ako obeť totalitnej justície, ale
ako historik. V nich spomínal kňazov,
biskupov, rehoľníkov, ale aj politických
väzňov, ktorých počas rokov neslobody
vo väzniciach stretol.

Petícia a presunutie
protištátneho živlu
V 80. rokoch dvadsiateho storočia
sa rozvíjala činnosť Tajnej cirkvi na Slovensku, ktorá prostredníctvom samizdatov a utajených stretnutí rozširovala duchovné posolstvo viery v Boha. Patrili
tam mnohé významné osobnosti, ktoré
boli neskôr psychicky i fyzicky utláčané komunistickým režimom. V roku
1983 Štefan Šmálik na protest podpísal
petíciu – verejný list zaslaný prezidentovi Gustávovi Husákovi, za oslobodenie tajných františkánov zatknutých
Štátnou bezpečnosťou. Šmálik bol v tej
dobe kňazom v Tvrdošíne, mal za sebou
niekoľko rokov väzenia a konečne žil relatívne pokojný život. Podpísanie petí-

Cirkevné dejiny po
stopách ľudských osudov
Jeho životným dielom sú cirkevné
dejiny vydané po jeho smrti pod názvom Boží ľud na cestách. O koncepcii
knihy začal uvažovať ešte počas svojich
väzenských čias, kde často so svojimi
spoluväzňami diskutoval o postavení
cirkvi v komunistickom Slovensku. Neskôr vyšlo aj dielo Veľký štyridsaťročný
pôst Cirkvi na Slovenku, ktoré opisuje
fungovanie katolíckej cirkvi v období
totality. Špeciﬁkum jeho spisov bolo
mapovanie dejín prostredníctvom obyčajných ľudských osudov, ktoré tvorili
tieto dejinné udalosti a robili ich neobyčajnými. V každom pôsobisku zanechával po sebe regionálne historické
práce nesúce vysokú hodnotu, pretože
v nich objasňuje dovtedy neprebádané
fakty a súvislosti. Takými sú aj dejiny
Oravy prepojené s Poľskom. Vo svojich
spisoch venoval priestor obciam, ktoré
boli po roku 1920 odobraté Slovensku
a pozorne si všímal dopady polonizácie.
Špeciálne sa zaoberal problematikou
Keltov, pôvodom Slovanov a otázkou
pôsobenia svätého Cyrila a Metoda na
Veľkej Morave. Domnieval sa, že predkovia Slovákov boli Kvádi, ktorí v istom období osídľovali územie dnešného Slovenska. Objavil niekoľko ďalších
vzácnych dejinných zaujímavostí, ktoré
tajne publikoval v samizdatových časopisoch a monograﬁách.

Ideálny obraz priateľstva
– kresťan, evanjelik,
žid
Mal ekumenické zmýšľanie,
snažil sa prepájať cesty jednotlivých
náboženstiev. Špeciálne sa usiloval
o zbližovanie s gréckokatolíckou
cirkvou, pravoslávnymi, evanjelikmi, ale aj so židovskou komunitou.
Ešte počas pôsobenia v Tvrdošíne
sa zaujímal o zdevastovanú synagógu, ktorá bola v meste používaná

ako skladisko. Trápil ho dezolátny stav
židovského božieho chrámu, ale nedokázal danú situáciu zmeniť, pretože sa
z regiónu vytratila židovská komunita.
Navštívil rabína židovskej náboženskej
obce v Bratislave a navrhol mu, aby
spoločnými silami opravili synagógu.
Šmálik sa dokonca ponúkol, že spolu
s veriacimi chrám obnoví. Rabín bol
dojatí kňazovou veľkodušnosťou. Spoločné plány sa však nestihli uskutočniť,
pretože Šmálika zakrátko preložili.

Veľká ozdoba Oravy
Keď v roku 1989 padol režim, Štefan
Šmálik začal konečne slobodne publikovať. Posledné dva roky života prežil
s radosťou nad porazeným komunistickým zriadením. Stihol vypracovať sériu
krátkych monograﬁí rôznych oravských
farností, intenzívne sa zaoberal štúdiom
histórie Tvrdošína, celej Oravy a aj jej

Stretnutie s učiteľmi v Hybe roku 1939

poľskej časti. Húževnato bádal v oravských archívoch, organizoval prednášky
na tému cirkevných a regionálnych dejín, prispieval do niekoľkých lokálnych
periodík aj celoslovenských katolíckych
novín, ale trápili ho čoraz väčšie zdravotné ťažkosti. Zomrel nečakane vo svojich
83. narodeninách tri dni pred Vianocami v roku 1991. Keď ho obliekali do
rakvy, videli po jeho rukách a nohách
hrče od bitiek a „betónovej postele“,
ktorú mal vo väzení. Počas nedávnych
osláv 100. výročia narodenia Štefana
Šmálika prišli do Tvrdošína významné
osobnosti z celého Slovenska. Na slávnostnej konferencii František Mikloško
povedal: „Aká veľká úloha čaká Oravcov, aby niesli štafetu pamiatky a úcty
k tomuto veľkému človeku i ďalším,
ktorí zdobili v nedávnej minulosti Oravu i celé Slovensko.“
Nina Klusová
Hlavný zdroj informácií čerpaný z publikácie Glosy zo života Štefana Šmálika.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Š. Šmálik na audiencii u Jána Pavla II.

cie bol mimoriadne riskantný akt, pretože ho štátna moc stále považovala za
nepriateľa režimu a kedykoľvek sa mohol opäť dostať za mreže. Keď ho chceli
komunisti potrestať a odobrať mu štátne povolenie, Tvrdošínčania lobovali za
jeho presunutie na menšiu farnosť, kde
by podľa totalitnej politiky nenarobil
toľko nepríjemnosti ateistickému režimu. Na naliehania Šmálika preložili do
Oravského Bieleho Potoku.
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Bratislava, 19. marca 2009
Vážený pán
Prof. Jozef Čongva
predseda
Spolok Slovákov v Poľsku
Krakov
Poľsko
Vážený pán profesor,
dovoľte, aby sme Vás srdečne pozdravili pri príležitosti
Vášho životného jubilea - 70. narodenín a zaželali Vám
a Vašej rodine všetko najlepšie.
Matica slovenská Vám pri tejto príležitosti vyslovuje
obdiv a vďaku, že ste doteraz tak široko reprezentovali slovenský život v Poľsku, kde ste vytvorili úctyhodné dielo.
Hoci ste žili ďaleko od svojej vlasti, vždy ste sa prejavovali
ako verný syn svojho národa, ktorý vo Vás získal nezištného a vytrvalého obhajcu slovenských národných a duchovných hodnôt tam, kde boli často zamlčované. Dnes,
keď sa dožívate uctyhodného jubilea aj my v najstaršej
národnej, kultúrnej, vedeckej, duchovnej a spoločenskej
ustanovizni - Matici slovenskej sme si uctili Vašu prácu. Obzvlášť si všímame Vaše aktívne zapojenie najmä do
práce vedeckej, pedagogickej a sme radi Vašim úspechom
v slovensko-poľskej spolupráci. Sme však ešte radšej, že
tak dôstojne zastupujete slovenskú menšinu v Poľsku a od
roku 1995 ste predsedom Spolku Slovákov v Poľsku
Naša vrúcna vďaka, vyjadrená aj ocenením prezidenta
SR z januára t.r. Radom Bieleho kríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku vo vedeckej,
pedagogickej a kultúrnej oblasti, je prejavom úprimného
ocenenia za všetko, čo ste vykonali doma i v zahraničí, v
slovenskej vede i kultúre.
Nech Pán Boh naďalej žehná Vašu nezištnú a obetavú
prácu na národa roli dedičnej.
Stanislav B a j a n í k
riaditeľ
Krajanského múzea
Matice slovenskej

Jozef M a r k u š
predseda
Matice slovenskej

Krempachy
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Na konci marca v našej obci vládla
tuhá zima a jar, ktorá sa už síce v kalendári začala, bola ešte len stále túžobne
očakávaným snom.
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Blahoželanie
k narodeninám
Márie Ryšovej
Mamička a babička,
kladieme Ti na stôl kyticu 50 červených ruží,
nech Ti to zdravíčko naďalej slúži.
Ty si naša mamička jediná,
na Tvoj sviatok chystá sa celá rodina.
Sadneme si ku Vášmu stolu
a budeme oslavovať päťdesiatku Tvoju.
Na ďalšej ceste života vyprosujeme Ti
veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a veľa lásky,
ktorú nám všetkým rozdávaš a veľa pomáhaš.
Za to Ti zo srdca ďakujeme, mami.
Nech Ťa na každom rohu chráni
Tvoja patrónka Panna Mária.
Nemaj žiadne starosti,
len mnoho, mnoho radostí.
No čo Ti ešte máme popriať?
My Ťa všetci radi máme,
na Teba vždy spomíname,
aby si nám dlho žila,
zo stovky nič nepustila.
Aj my malé vnučičky, babička, babička,
čo my Ti dáme, keď nič nemáme.
Dáme Ti len pusinku,
Pre našu zlatú babinku.
To Ti prajú a vyprosujú manžel so synom Mariušom, dcéry
Beáta s manželom a dcérkou Martuškou, Božena s manželom
a dcérami Angelikou a Dominikou.
K želaniu sa pripája mama Mária. Prajem Ti veľa zdravia,
lásky, pokoja a všetko najlepšie. Ďakujem, že sa o mňa staráš
a pomáhaš mi v chorobe a starobe.
K želaniu sa tiež pripájajú: sestra Nelka Vančová s celou
rodinou a bratia Alojz a Marek s rodinami, ako aj celá ostatná
rodina.

* * *
Vo farskom kostole sv. Martina v Krempachoch boli namontované do dvoch okien vitráže, ktoré ﬁnančne podporili súkromné osoby.
Na fare sa v priebehu marca robili opravy.
V rámci nich sa vymenili obloky, ktoré dúfajme, že budú dobre slúžiť.

* * *
V priestoroch zbrojnice sa uskutočnila
schôdza účastinárov mliekarne a jej vedenia.
Hovorilo sa nových možnostiach, platbách
a povinnostiach.

* * *
Pred veľkonočným obdobím sa vo farnosti sv. Martina uskutočnila duchovná obnova,
ktorú pripravil a predniesol kňaz Grzegorz
Łomzik z Niedźwiedźa. (fp)

s M. Rúfusom
Dotĺklo boľavé srdce básnika,
Doznela hudba jeho tvarov.
Na vyjadrenie toho čo zániká,
Onemelých slov bude málo...
Prepáč teda, básnik, ja som nevedel.
Prepáč za tie neskoré slová!
Kamže nás táto cestička povedie,
Kam môžeme svoju slabosť schovať?
Nie, ja svoj žiaľ nevyslovím,
Nezdolám vyjadriť súhlas
S tvojim odchodom, ktorý bolí!
Slza na líci už stuhla.
Doznela, básnik, tvoja pieseň,
Musím aj mĺkvým ústam uveriť,
Čo dovraveli svoju pieseň.
Nad Závažnou Porubou
začína večeriť.
Nakrátko zastal čas,
Sobotné večery tvoje ešte prečítam.
Ostaneš vo mne, ostaneš v nás,
Všetko jedno – tu či tam.
František Kolkovič

Na fotograﬁi uvádzame typickú
spišskú drevenú stavbu z Krempách. Bol to obytný dom č. 119.
Takéto drevené domy boli ešte
v roku 1985 dosť početné. Dnes by
sme túto drevnú chalúpku darmo
hľadali, už dávno ju vystriedal murovaný dom. Fotka pochádza z rodinného archívu Pacigovcov.

18. januára 2009 nás navždy
opustil krajan JÁN CERVÁS z Novej
Belej. Zosnulý patril medzi zakladateľov Miestnej skupiny Spolku v Novej Belej a aktívne sa podieľal na jej
činnosti.
Narodil sa 6. júna 1924 v slovenskej rodine Márie a Jakuba Cervásovcov. Mal štyroch súrodencov: Dominika, Katarínu, Alžbetu a Máriu. Jeho
otec bol kantorom v belianskom kostole a Ján mal kontakt s hudbou už
od najmladších rokov. Bol nadaným
samoukom a už ako 17-ročný musel
sa starať o rodinu, keďže mu zomrel
otec. Navyše po otcovej smrti sa stal
belianskym kantorom. Túto funkciu
vykonával takmer šesťdesiat rokov,
od 2. februára 1942 do 17. decembra
2001, kedy vycestoval do zámoria.
Jeho matka mala americké občianstvo, vďaka čomu aj Ján mohol cestovať do USA.
Ako nám povedal v jednom rozhovore, hudba bola preňho niečím prirodzeným, čomu venoval veľa času a srdca. Pozoroval otca, ako hrá, a učil sa
čítať nôty a hrať na hudobnom nástroji.
Nevedel si predstaviť život bez hudby.
Týmto spôsobom podporoval slovenský spev v miestnom kostole. Organizoval spievanie slovenských pašií.
Keď sa koncom štyridsiatych rokov začína organizovať krajanské
hnutie a začali vznikať miestne skupiny, Ján stál pri zrode miestnej skupiny
v Belej. V tomto období vzniká v obci aj folklórny súbor, ktorý na začiatku viedol učiteľ Sopko. Súbor vznikol

z iniciatívy krajanov najmä Františka
Chalupku a Jána Cervása, ktorí ho
spoločne viedli. Neskôr však vedenie
preberal Ján až do roku 1972. Cieľom
bolo podnietiť mládež a zabezpečiť
tradovanie slovenského spišského folklóru v obci. A toto poslanie súbor realizuje úspešne dodnes. Isté obdobie
bol FS Spiš súčasťou reprezentačného
súboru Spolku.
Ján sa oženil v roku 1950 s Viktóriou Kurnátovou a spolu vychovali
v slovenskom duchu štyroch synov.
Slovenskosť vštepil aj do sŕdc vnukov,
ktorí pokračujú v jeho šľapajach. Zdedili hudobné nadanie a účinkujú v súbore. Veľkým prianím Jána bolo, aby sa
novostavba klubovne v Belej čoskoro
naplnila mladými ľuďmi zanietenými
pre folklór, aby žila slovenským a spišským tancom, spevom a hudbou.
Krajan Ján bol človekom plným
elánu, s úsmevom na tvári a rád sa porozprával, keď sme ho stretli. Otvorene sa hlásil k slovenskej národnosti,
a preto mal kvôli tomu problémy, tak
ako aj jeho rodina. Avšak nikdy sa jej
nezriekol. Zaslúži si od nás tichú spomienku. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

ZO
STARÉHO
ALBUMU

SPOMÍNAME
JÁNA CERVÁSA

Čitatelia – redakcia

Rozlúčenie
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Ako správne
skloňovať slovo
EURO?
Slovo euro sa začalo používať frekventovanejšie v slovenskom jazyku,
preto prinášame jeho správne skloňovanie. Euro je to názov jednotného
platidla v členských štátoch EÚ.
Toto slovo už bolo kodiﬁkované do
slovenčiny, čo znamená, že by sa malo
skloňovať. A keďže ide o podstatné
meno stredného rodu zakončené na
samohlásku o, skloňujeme ho podľa
vzoru mesto. Slovo euro je všeobecné
podstatné meno (čiže nie vlastné) a
preto ho píšeme s malým e na začiatku; v niektorých jazykoch sa však píše s
veľkým začiatočným e. Pri bežnej komunikácii, ako aj pri formálnom styku
by sme mali rozlišovať medzi nasledovnými tvarmi:
• euro - názov meny; všeobecné podstatné meno stredného rodu skloňované podľa vzoru mesto; píšeme
ho s malým e na začiatku, pričom v
iných jazykoch sa môžeme stretnúť aj
s tvarom Euro, ktoré má na začiatku
e veľké
• Eur - skratka názvu meny; píše sa s
veľkým e na začiatku, ostatné písmená sa píšu malé; tento zápis je ekvivalentný pre Sk
• EUR - kód platidla vytvorený z prvých troch písmen názvu podľa normy ISO 4217; vždy sa píše veľkými
písmenami; tento tvar je ekvivalentný pre zápis SKK
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že či už
napíšeme 10 eur, 10 Eur alebo 10 EUR,
nič nepokazíme, pretože tieto tvary sú
v súlade s pravidlami slovenského pravopisu a už spomenutou normou.
Správne skloňovanie slova euro
uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
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nominatív (kto, čo)
genitív (koho, čoho)
datív (komu, čomu)
akuzatív (koho, čo)
lokál (o kom, o čom)
inštrumentál
(s kým, s čím)

EURO
singulár plurál
euro
eurá
eura
eur
euru
eurám
euro
eurá
eure
eurách
eurom

eurami

Vychádzajúc z predchádzajúcej tabuľky si môžeme uviesť zopár príkladov,

ODIŠLI OD NÁS

* * *

Dňa 25. októbra 2008 zomrel vo
Falštíne vo veku 82 rokov krajan

Dňa 2. marca 2009 zomrel v Repiskách - Grocholovom Potoku vo veku
85 rokov krajan

JÁN RUSNAČÍK

JAKUB GROCHOLA

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
časopisu Život. Odišiel od nás dobrý
krajan, starostlivý manžel, otec, dedo
a známy. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Falštíne

Zosnulý bol členom Spolku a verným čitateľom Života. Odišiel od nás
vzorný krajan, starostlivý manžel a dobrý kamarát. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 3. marca 2009 zomrela vo Veľkej Lipnici vo veku 84 rokov krajanka

JOHANA KRAMÁROVÁ

Zosnulá bola manželkou nebohého
Floriána Kramára. Dlhé roky patrila
medzi verné čitateľky Života. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá
manželka, matka a babička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Veľkej Lipnici Prívarovke

ako správne používať (skloňovať) slovo
euro v bežnej reči v porovnaní so slovom koruna:
EURO
jedno euro
dve eurá
päť eur
sto eur

KORUNA
jedna koruna
dve koruny
päť korún
sto korún

Na záver ešte doplníme informáciu,
že znak eura € sa na počítači píše súčasným stlačením kláves CTRL, ALT a
písmena E. (aj)

* * *
Dňa 10. marca 2009 zomrela v Repiskách - Vojtíčkovom Potoku vo veku
62 rokov krajanka

ŽOFIA MALCOVÁ

Zosnulá bola vernou čitateľkou časopisu Život a členkou Spolku. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá
manželka, matka, babička, sestra a bratova. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách Grocholovom Potoku

Dar srdca
Do našej akcie Dar srdca sa tentoraz
zapojil krajan František Vodžák z Čenstochovy sumou 100,- zlotých pre potreby redakcie Život. Srdečne ďakujeme.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš
Spolok, môže prispievať na adresu:
Towarzystwo Słowaków w Polsce,
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr
konta: Bank PeKaO S.A. III/O Kraków,
36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.

Trojročný plán
striedania plodín
Pre normálnu úžitkovú záhradu je
najjednoduchší, ale aj najúčelnejší plán
striedania plodín v trojročnom rytme.
Najskôr zeleniny rozdelíme do troch
skupín:
1) Hlúboviny - napr. brokolica, kapusta, karﬁol, kel, kel ružičkový, kaleráb
2) Koreňová zelenina - napr. mrkva,
petržlen, paštrnák, červená repa, zemiaky a cibuľa
3) Strukoviny - napr. hrach, fazuľa,
bôb
4) Všetky ostatné neuvedené druhy
zeleniny, ako je pór, hlávkový šalát,
kukurica a ďalšie, ktoré môžeme
pestovať všade, kde pre ne práve zostalo voľné miesto.

Vzájomné
pôsobenie rastlín
V pestovateľskej praxi je dávno známe, že niektoré rastliny na seba priaznivo vplývajú, iné zas naopak, brzdia
rast a rozvoj svojich susedov. Preto je
dôležité poznať vhodné a nevhodné
kombinácie pestovaných kultúr na základe poznatkov vzájomnej alelopatie
rastlín.

1. Znášanlivé druhy:

2. Neznášanlivé druhy:
Zemiaky - cibuľa, fazuľa - cibuľa,
hlúboviny - cibuľa, mrkva - rajčiaky,
petržlen - hlávkový šalát.

Ak nechávame zeleninu na záhone, môžeme ju pred silnejšími mrazmi
veľmi jednoducho ochraňovať nastieľaním. Okrem tepelno-izolačnej ochrany
je nastieľanie, tzn. zakrývanie povrchu
pôdy aj osvedčenou a účinnou metódou na zamedzenie prístupu svetla, a
tak zabránenie rastu buriny.
V minulosti nebolo nastieľanie v záhradkách zvykom, teraz je však celkom
bežnou záležitosťou, ktorá rieši niektoré
pestovateľské problémy a okrem toho
aj výrazne zlepšuje pôdu. Niektoré nastieľacie materiály (slama, seno, maštaľný hnoj) nepôsobia veľmi dekoratívne,
preto by sa mali využívať len v ovocnej
alebo zeleninovej časti záhrady a nie na
okrasných záhonoch. Nastieľanie sa oplatí. Výhodou nastieľania je, že zemina pod
nastieľacím materiálom zostáva vlhká,
teplá a kyprá. Ušetríme si prácu - plenie,
okopávanie a zavlažovanie. Záhradkár
však najčastejšie využíva dostupné nastieľacie materiály organického pôvodu, ako
napr. maštaľný hnoj, slama, seno, kôra,
piliny, tráva, lístie a pod. Piliny dokonca
odpudzujú slimáky.
Maštaľný hnoj, kompost a lístie ako
nastieľací materiál zlepšujú štruktúru
pôdy a dodávajú jej živiny, ale nezabraňujú rastu buriny. Pomalou humiﬁkáciou tohto materiálu sa zároveň zabezpečí postupné obohacovanie pôdy
humusom. Slama je ideálnym nastieľacím materiálom medzi zeleninu s dlhšou dobou pestovania a drobné ovocie,
hlavne jahody. Rozkladá sa pomaly.
Čerstvo pokosená tráva rozložená v
dostatočnej hrúbke je účinným nastieľacím materiálom v boji proti burine.
Keďže táto vrstva by mala mať aspoň
15 cm, má aj niektoré nevýhody. Takáto hrubá vrstva dostatočne neprepúšťa
vzduch a pri rozkladnom procese bez
prístupu vzduchu vzniká zapáchajúca
hmota, ktorá pôsobí nepekným doj-

mom. Preto tenkú vrstvu pokosenej
trávy využijeme na jar a začiatkom leta,
keď pôda ešte nie je dostatočne zakrytá
pestovanými rastlinami proti prílišnému vysychaniu pôdy alebo rozbahneniu
pôdy za výdatných dažďov.

Dekoratívne nastieľanie
Najpôsobivejším nastieľacím materiálom na okrasné záhony je drvená
kôra. Na potlačenie jednoročných, ale aj
mnohých viacročných burín stačí vrstva
kôry asi 7 cm. Nevýhodou kôry ako nastieľacieho materiálu je jej vysoká cena.
Výhodou je zasa to, že vydrží aj niekoľko
rokov. Bolo by výhodnejšie zadovážiť si
stroj na drvenie kôry, ktorým by sme si
nastieľací materiál mohli pripraviť sami.
Veľmi účinným materiálom na odstránenie viacročnej buriny je aj čierna fólia
alebo čierna netkaná textília.

Zamedzenie rozšírenia
niektorých chorôb
a škodcov
Najmä v podnikoch s pestovaním
monokultúr, popr. s veľmi úzkou škálou plodín, predstavujú medziplodiny
zdroj zvyšovania diverzity plodín, mikroorganizmov i živočíchov. Stimuláciou
činnosti mikroﬂóry zvyšujú biologickú
aktivitu pôdy. Z toho pramení široká
škála ich fytosanitárnych účinkov. Pôsobia ako prerušovače rozvoja chorôb
(černanie piat obilnín, rozličné virózy),
škodcov (háďatko repné, vijačka kukuričná a pod.). Značnou mierou môžu
prispievať k biologickej asanácii rezíduí
pesticídov a na extrémnych stanovištiach i k zvyšovaniu odolnosti plodín
proti stresovým podmienkam.
Pôda je veľmi dôležitá súčasť našej
zeme. Bez pôdy by sme nemali nič, preto ak ju máme, je to náš najcennejší poklad, ktorý si musíme chrániť.
Miriam Chudá

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Hlúboviny - fazuľa, hlúboviny rajčiaky, hlúboviny - zeler, hlúboviny
- hrach, zemiaky - hrach, šalát - reďkev, šalát - uhorky, šalát - fazuľa, šalát
- cvikla, rajčiaky - zeler, rajčiaky - kríčková fazuľa, rajčiaky - cibuľa, rajčiaky
- petržlen.

Nastieľanie

Poľnohospodárstvo

STRIEDANIE PLODÍN
V ÚŽITKOVEJ ZÁHRADE (2)
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Mladým – mladším – najmladším

Rozprávka a detská hra

Mocne sa nadýchneme...
Olinka sa prechádzala po lúke plnej pestrofarebných kvetov a vdychovala ich
vôňu. Znenazdajky pocítila, že sa niečo jemne dotklo jej líca.
- Čo to bolo? Nič nevidím! - zľakla sa Olinka.
O chvíľu sa niečo dotklo aj jej nosa. Pozrela na oblohu a ... Aha! Z neba padá
dážď. Dážď nebol iba taký obyčajný, na aký bola zvyknutá, bol to dážď z bubliniek. Bublinky rozličných veľkostí sa vznášali v povetrí a jemne dopadali Olinke
na hlavu, nos i líčka. Bolo to nádherné. V každej bublinke vytváralo slnko dúhu.
Olinka sa roztancovala a fúkala do padajúcich bublín. A do ktorej fúkla, tá sa
vzniesla vysoko nad ňu, a opäť pomaly padala na zem. Odrazu z diaľky začula
Olinka akýsi hlas:
- Olinka, vstávaj, už je čas ísť do škôlky! Keď Olinka otvorila oči, uvidela
mamičku, ako ju hladí po líci a snaží sa ju zobudiť.
- Ach, tak to bol iba sen? – usmiala sa Olinka. - A to ma nešteklili bublinky,
ale tvoje ruky?
- Aký sen? – spýtala sa mamička a Olinka jej rozprávala o svojom sne s bublinovým dažďom.
Keď prišla Olinka zo škôlky domov, na svojom stole našla bublifuk. Popoludní sa spolu s kamarátom Ferkom hrali na veselý bublinkový dážď.
Zahrajte sa doma! Nechajte prostredníctvom bublifuku deti vytvárať bubliny
a ostatní členovia rodiny môžu do nich fúkať. Potom si vymeňte s dieťaťom
úlohy. Hru môže sprevádzať relaxačná hudba.
(Včielka, č. 7, 2005)

ŽIVOT APRÍL 2009

Do hory ma poslali
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Do hory ma poslali,
sekeru mi nedali;
u nás taká obyčaj, obyčaj,
sekeru si požičaj.

Ja do hory nepôjdem,
drevo rúbať nebudem;
drevo by ma zabilo, zabilo,
čo by dievča robilo.

PAVOL ŠTEFÁNIK

O šípkovej
Ruženke
Kráľovnej sa narodilo dieťa,
bolo krásne ako poľné kvieťa.
Kráľ sa tešil, že má takú dcérku,
preto chystal hneď hostinu veľkú.

Pozval na ňu dvanásť veštkýň spolu,
trinástu nie - k prestretému stolu.
Veštili jej, možno to aj viete,
krásny osud v tomto šírom svete.
Trinásta tiež, úmyslom zlým hnaná,
Prišla, aj keď nikým nepozvaná.
Pomstu kula: - Vretenom sa zraní,
pätnásťročná zomrie na svitaní.
Dvanásta však riekla s plačom v oku:
- Zaspí. Zobudí sa po stom roku.
Tak sa stalo. Nepomohli vzlyky.
Obrástli zámok šípové kríky.
- Šípová Ruženka v zámku leží,šepkal si ľud spopod jeho veží.
O sto rokov princ sa zjavil v zámku.
Zobudil Ruženku, otca, mamku.
Svadba bola veľká, vie kraj celý.
S Ruženkou žil princ, kým nepomreli.
(Včielka, č.10, 1992)

Smútok
v daždi
Mačka Cila v kúte plače,
od žiaľu jej srdce skáče.
Do okienka smutne hľadí,
kocúrovi takto vraví:
-Týždeň prší, beda, beda,
takto sa žiť ďalej nedá.
Slniečko mi chýba, veľmi,
nešťastná som, prosím, ver mi.
Vezme Cilu na kolená,
povie: - Žena premilená,
mám ťa rád, to dobre vieš
a čo len chceš, žiadať smieš.
Nemám ale takú moc,
slnko pozvať na pomoc.
Nezaženiem ani mraky,
veď čarodej nie som dáky.
Mám však nápad,
aby si už nežialila.
Utri si hneď svoje líce,
zasadíme kvietky.

ÚLOHA
Milé deti,
nasledujúca úloha tak trošku súvisí s predošlou veľkonočnou básničkou o Gulivajkovi. Ten má na svete veľmi veľa okrúhlych kamarátov. Odpradávna ich na Veľkú noc
museli dievčence pekne vymaľovať a neskôr ich podarovali svojim kupačom. Keďže sa
blíži Veľká noc, urobte tak aj vy a vymaľujte vajíčka farebnými pastelkami. Čakáme na
vaše obrázky. Tie najkrajšie odmeníme peknou knižkou.
Z prác, ktoré nám do redakcie prišli minulý mesiac sme odmenili: Michala Moša
z Novej Belej a Natálku Starostovičovú z Vyšných Lápš. Víťazom zo srdca gratulujeme!

Mladým – mladším – najmladším

JANA BELAŠIČOVÁ

Gulivajko
u dedka

(Vrabček, č. 4, 2004)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Vydal sa raz Gulivajko,
vydal sa raz do sveta,
už od včera pred obchodom
pravidelne zametá.
Túto prácu dostal zrazu
od starého deduška.
Pošepkal mu dobrú správu
len pred chvíľou do uška.
- Dobre, Vajko Gulivajko,
dobre mi tu zametáš,
usilovne, namôjveru,
nožičkami prepletáš.
- Odmením ťa štedro, ver mi,
už si chystám panvičku, pošepol mu dedko milo,
pohladkal ho po líčku.
Spozornel hneď Gulivajko,
bystro uši natrčil
a od práce pri dedkovi
veľmi rýchlo odskočil.
Preľakol sa o svoj život,
veď to každý dobre vie,
že ten dedko
s veľkou chuťou vždy rád zje.
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Film a moto

MARCIN
BOSAK
V uplynulom roku sa tešil naozaj obrovskej sledovanosti televízny
seriál Londýnčania (Londyńczycy)
- seriál o mladých ľuďoch, ktorí
emigrovali do anglickej metropoly,
do Londýna. Ako uviedli mnohé
poľské médiá - hoci je to ﬁlm o mladých, nie je určený len pre mladých
divákov. Našu pozornosť si zaslúžia
viacerí herci, ktorí si v ňom zahrali.
Jedným z nich je aj Marcin Bosak.
Narodil sa 9. septembra 1979
v Lodži. V roku 2003 ukončil štúdium
herectva - na Divadelnej akadémii vo
Varšave, ale má za sebou už pomerne
dlhý zoznam ﬁlmov, zábavných programov, ale aj seriálov, v ktorých účinkoval. Medzi prvé snímky, v ktorých ho
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JEEP
CHEROKEE 2
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Jeep Cherokee 2 ponúka v strednej
triede automobil v päťdverovej verzii
typu kombi a so zapínateľným pohonom štyroch kolies. Na mieste pohonnej jednotky alternujú tri štvorvalce
- benzínový 2,4 l s výkonom 145 koní
a turobodiesely 2,5 CRD s výkonom
143 koní a 2,8 CRD s výkonom 150
koní. Vrchol ponuky patrí benzínovému vidlicovému šesťvalcu 3,7 l s výkonom 208 koní. V závislosti od typu
motora si zákazník môže vybrať z troch
úrovní štandardnej výbavy - Sport, Renegade a Limited. Jeep má plnú výbavu do terénu, v ktorej nechýba systém
zapínateľného pohonu 4 x 4 Select
Truck s uzáverom medzinápravového
diferenciálu a samosvorným diferenciálom zadnej nápravy. Do ťažšieho
terénu mu tvorcovia do výbavičky prihodili redukovanú prevodovku. Čo sa
týka rýchlosti, predsa len auto je určené do terénu, takže na diaľnici viac
ako 170 km/h nepotiahnete. Spotreba

diváci mohli vidieť bol krátkometrážny ﬁlm natočený v roku 1999, pod
taktovkou Tomka Tryznu - Môžem si
prisadnúť? (Czy można się przysiąść?).
Rok 2000 bol v kariére Marcina Bosaka prelomovým, pretože sa objavil
v seriáli - Medové roky (Miodowe lata)
- ktorý bol preňho vstupnou bránou
do sveta poľských seriálov. Ďalej na-

sledovala snímka z roku 2002 natočená pod taktovkou Wiesława Palucha
- Motorka (Motór). O rok neskôr,
teda v roku 2003 Marcin Bosak získal rolu v populárnom seriáli - L ako
láska (M jak miłość). Práve pre rolu
mladíka Kamila Gryca, ktorého v seri-

áli stvárnil, si získal obľubu mnohých
divákov. V roku 2004 si zahral menšiu rolu vo ﬁlme Pruhy (Pręgi) od režisérky Magdaleny Piekorzovej. Potom
nasledovalo niekoľko ﬁlmových úloh,
no na prelome rokov 2007/2008 prišla ponuka zahrať si v seriáli o poľských
emigrantoch, ktorú bez váhania prijal
a ako vidieť, urobil veľmi dobre. Seriál
si získal obrovské množstvo fanúšikov,
bol vysielaný dokonca aj cez internet.
Londýnčania sa určite vo veľkej miere
zapísali do histórie poľskej televíznej
ﬁlmovej tvorby. V roku 2008 si popri
účinkovaniu v Londýnčanoch stihol
zahrať aj ﬁlmovú úlohu v snímke Malá veľká láska.
Marcin Bosak sa okrem ﬁlmu venuje aj divadlu a možeme ho vidieť na
divadelných doskách v Divadle drámy vo Varšave, popri tom sa venuje aj
dabingu. Pokiaľ ide o jeho súkromie,
na verejnosť prenikli informácie o jeho zásnubách s kamarátkou zo študentských čias a kolegyňou - Monikou
Pikulovou.
Možno povedať, že herec Marcin
Bosak je ešte stále na prahu svojej kariéry, má len 29 rokov, preto nás v budúcnosti určite prekvapí ešte nejednou
ﬁlmovou, či divadelnou úlohou. (lo)

tiež nie je najhoršia - cca 10 l/100 km.
Ale o zrýchlení pod 10 s do rýchlosti
100 km/h môžete len snívať.
V oblasti predných sedadiel ponúka
Cherokee dostatočný priestor a nadštandardne - americké mäkké sedadlá.
Dobre sa v nich sedí, keď Jeep stojí alebo
počas pokojnej jazdy. Aj vzadu má dvojica cestujúcich dostatok miesta v oblasti kolien aj nad hlavami. Zadné dvere,
ktoré sprístupňujú batožinový priestor,
sa otvárajú do strany, čo môže byť v určitých situáciách nevýhoda v porovnaní s

bežnejším výklopným systémom nahor.
Cherokee má však separátne otvárateľné
aj zadné okno a to prípadné spomenuté
hendikepy úspešne eliminuje.
Moderne tvarovaná, priateľsky zaoblená a nie zbytočne masívna palubná
doska lahodí oku. Prehľadný a kompletný prístrojový panel zaujme atraktívnymi bielymi podhľadmi. Kožou obšitý
volant sa dá regulovať len výškovo, no
sedadlo vodiča má elektricky regulovateľný posun aj zdvih, zatiaľ čo operadlo
sa nastavuje mechanicky. (ms)

Zádumčivá
Načo si taká zádumčivá,
Orava moja zurčiaca riavami?
Vo vlnok strapatých hrivách
odnášaš nádej so snami.
Si nemou krásou opojená
v striebornom svetle mesiaca?
Po vŕškoch nesie sa ozvena,
keď vietor z rosy lúky otriasa.

Ty si tak tečieš, žblnkáš
a možno, že aj snívaš v noc i deň
a potom aj tak hravo utekáš,
nechávajúc túžob povodeň.

I mne ich dávaš nemo, tichá,
keď pripravený mám sa k odchodu,
aj poliam, keď večer na ne dýcha.
Potichu vánok hrá do pochodu.
(1961)

nou slaninou. Podávame s celozrnným
pečivom.

Umenie a varenie

František Kolkovič

KOLÁČE

Pstruh podľa Hemingwaya

ZUZKA
VARÍ
ČO NA
OBED
Maggi bohatá gulášová
polievka s rajčinami

Šalátová omáčka
2 väčšie hlávkové šaláty, 4 zemiaky, 1
viazanička kôprovej a petržlenovej vňate, soľ, vegetu, 0,5 dl oleja, 4 PL sójovej
alebo hladkej múky, 3 dl smotany.
Očistené zemiaky pokrájame na
menšie kúsky a uvaríme domäkka v
osolenej vode. Medzitým pokrájame umytý hlávkový šalát, pridáme
nadrobno posekanú petržlenovú a
kôprovú vňať, pokvapkáme olejom a
udusíme domäkka. Takto udusenú zeleninu zmiešame s varenými zemiakmi,
zalejeme smotanou, ktorú sme rozhabarkovali s múkou a necháme prejsť
varom. Omáčku podľa chuti dosolíme,
môžeme pridať aj vegetu a citrónovú
šťavu alebo ocot. Podávame s natvrdo
uvarenými vajcami.

Maďarský krémeš
Cesto: Ušľaháme sneh z 10 bielkov,
pridáme po troške 300 g práškového cukru, nakoniec zľahka primiešame 300 g
mletých orechov, rozdelíme na dve polovice a upečieme na vymastenom plechu.
Plnka: Nad parou vyšľaháme 10 žĺtkov, 4 dl mlieka, 3 polievkové lyžice krupicovej múky, varíme, kým nezhustne.
Potom pridáme 1 dl rumu a 1 vanilku,
miešame, kým nevychladne. Osobitne
vyšľaháme 250 g masla s 200 g práškového cukru a zmiešame s vychladnutou
kašou. Na jeden plát natrieme krém,
priložíme druhý, trochu zaťažíme. Potom dáme čokoládovú polevu, krája sa
až na druhý deň, aby odmäkol.

ŠALÁTY
Grécky sedliacky šalát
ľadový šalát, šalátová uhorka, cibuľa,
zelené olivy, žltá paprika, paradajka, syr
Feta, rastlinný olej, červeno-vínny ocot,
čierne mleté korenie, soľ.
Šalát potrháme na kúsky, cibuľu pokrájame na krúžky, uhorku tiež,
pridáme na kocky pokrájaný syr, olivy,
na krúžky pokrájanú papriku a na mesiačiky pokrájanú paradajku. V malom
poháriku si pripravíme dresing - ocot a
olej v pomere 1:1 + korenie spolu dobre premiešame. Dresing vylejeme na
šalát a nakoniec ho trochu osolíme.
(Zdroj: recepty.sk)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

2 strúčiky cesnaku, 2 cibule, 200 g
anglickej slaniny, 50 g masti, soľ, korenie, mletá sladká paprika, 1 lyžička kari
korenia, 1 konzerva lúpaných rajčín,
2 zemiaky, 1 lyžička zmesi talianskych
byliniek alebo 1 kocka maggi bylinky
cesnak - petržlen, maggi dobrý hostinec
bohatá gulášová polievka.
Cesnak a cibuľu pokrájame nadrobno, slaninu na rezance a za stáleho
miešania opečieme na masti. Osolíme,
okoreníme, pridáme mletú papriku,
kari korenie a prilejeme vo vode rozmiešaný obsah vrecka Maggi Dobrý
hostinec Bohatá gulášová polievka.
Vložíme rajčiny, 2 očistené a pokrájané
zemiaky a varíme asi 15 minút. Polievku dochutíme zmesou talianskych byliniek a pri podávaní ozdobíme opraže-

4 pstruhy, 100 g masla, 300 g ananásového kompótu, 1 dl bieleho vína,
1 dl šľahačky, štipka kôpru, mleté čierne
korenie, soľ.
Pstruhy vypitveme, očistíme,
umyjeme pod prúdom tečúcej vody
a utrieme čistou utierkou. Posolíme
ich, trochu okoreníme a vložíme do
panvice, v ktorej sme rozpustili maslo a z oboch strán prudko opečieme.
Pred podávaním podlejeme vínom
a necháme chvíľku pod pokrývkou.
Do ušľahanej šľahačky (bez cukru)
pridáme štipku jemne nasekaného
kôpru a ozdobíme ňou kúsky ananásu.
Ako prílohu možno podať varené zemiaky, posypané nadrobno pokrájanou
zelenou petržlenovou vňaťou.
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Naša poradňa

Porady
kosmetologa
Witam wszystkich czytelników po
kolejnej miesięcznej przerwie. Wiosna za pasem więc czas najwyższy zacząć dbać o nasza skórę i włosy. Jak
zwykle mam dla was kilka ciekawych
przepisów na kosmetyki z domowej
spiżarki.
Większość z nas codziennie rano
raczy się pyszną kawą, ale niewielu
z was wie, że można ją wykorzystać
także w inny sposób, np. jako świetny
peeling.

Peeling z kawy
Sposób przygotowania:
8 lub więcej łyżeczek mielonej kawy wsypujemy na sitko, zalewamy wrzątkiem i zaparzamy.
Następnie fusy z kawy mieszamy w miseczce z oliwką lub żelem pod prysznic.
Można dodać szczyptę cynamonu
lub dowolnego olejku zapachowego
(np. miętowego, pomarańczowego).
Należy nakładać na zwilżoną skórę
i masować ok. 10-15 min. Po masażu
spłukać letnią wodą i nałożyć na skórę
balsam. Uwaga! Nie stosujemy peelingu po depilacji, ze względu na możliwość podrażnienia skóry.
A teraz coś dla osób, które lubią
pomidory i opalanie w solarium.
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Pomidorowa maseczka
na zregenerowanie skóry
Sposób przygotowania:
Pulpę ze świeżego pomidora nałożyć na twarz na 10 minut. Następnie usunąć masę i zmyć twarz watą
namoczoną w letniej wodzie. Pomidory regenerują skórę, nawilżając ją
odpowiednio. Jeżeli po tym zabiegu
wyjdziecie się opalać, skóra nabierze
bardzo szybko brązowego koloru.
Teraz podam wam 2 bardzo proste
przepisy na kosmetyki z niedocenianej
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rzepy. Rzepę w kosmetyce stosuje się
do leczenia ropnych wyprysków młodzieńczych i do oczyszczenia skóry.

Oczyszczanie skóry twarzy
Sposób przygotowania:
Utrzeć rzepę, posolić i zalać oliwą
z oliwek. Jeść codziennie dopóki skóra
nie stanie się czysta.

Maseczka na ropne wypryski
(trądzik młodzieńczy)
Sposób przygotowania:
Ugotować rzepę, rozgnieść i obłożyć
nią twarz. Trzymać maseczkę przez 15
minut, a następnie zmyć letnią wodą.
A może coś z kapusty:

Maseczka regenerująca z
kiszonej kapusty i nabiału dla
tłustej, zanieczyszczonej cery
Sposób przygotowania:
50 g drobno posiekanej kiszonej kapusty wymieszać z 3 łyżkami twarogu i
łyżką pełnego mleka. Nałożyć na twarz
i szyję. Po 20 minutach zmyć ciepłą
wodą i spłukać zimną. Nie nakładamy
na skórę ani kremu, ani balsamu.
Teraz coś dla miłośników ostrego
chrzanu i nadmiernego opalania w solarium czyli

Lotion chrzanowy
na piegi i plamy na skórze
Sposób przygotowania:
Utrzeć chrzan, włożyć do butelki,
zalać octem winnym i postawić na
słońcu albo w ciepłym miejscu na 72
godziny. Przecedzić i przygotowanym
płynem nacierać twarz codziennie
wieczorem, a piegi i plamy po zbyt intensywnym opalaniu znikną.
Jestem pewny, że po tych prostych
zabiegach wasza skóra nabierze jeszcze
piękniejszego wyglądu. Pozdrawiam i
do zobaczenia w kolejnym numerze.
Dawid

Jozefa Pieronek
CUKRZYCA
Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się nadmiernym stężeniem cukru we krwi
(hiperglikemią). Cierpi na nią prawie 2 miliony Polaków. Drugie tyle
nie ma pojęcia, że ta choroba niszczy ich organizm, bo nigdy nie badali sobie poziomu cukru we krwi.
W naszej codziennej diecie znajdują
się węglowodany, białka i tłuszcze.
Są one źródłem energii niezbędnej
komórkom. Szczególne znaczenie
mają węglowodany, bowiem mogą
szybko zamienić się w cukier, czyli
glukozę, gdy organizm potrzebuje
więcej energii, np. po wysiłku. Cukier stale musi być obecny we krwi,
skąd dociera do komórek i zamienia
się w energię. Aby mógł wniknąć do
wnętrza komórki, potrzebna jest insulina – hormon produkowany w
trzustce przez tzw. komórki beta. Insulina jest kluczem, który „otwiera”
komórkę, by mogła ona wchłonąć
glukozę. Jeśli komórki beta zostaną
uszkodzone, trzustka albo w ogóle
nie wytwarza insuliny, albo produkuje jej zbyt mało. Organizm nie
może wchłaniać glukozy z krwi. Komórki zaczynają głodować, mimo
że stężenie cukru we krwi jest stale
za wysokie. Temu typowi cukrzycy
przypisano cyfrę 1. Ratunkiem dla
chorych jest wstrzykiwanie sobie
insuliny. Nie wiadomo do końca,
co jest przyczyną uszkodzenia komórek beta i dlaczego przytraﬁa się
to jednym ludziom, a innym nie.
Naukowcy sądzą, że odgrywają tu

Niższe składki
Dobra wiadomość dla właścicieli
małych ﬁrm (zatrudniających mniej niż
10 pracowników). Od kwietnia będą
oni płacić niższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 proc. (obecnie składka wynosi 1,8 proc. podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne).

Ubezpieczenia
Do dawnych klientów Polskiego
Towarzystwa Ubezpieczeń SA (PTU)
zgłosiła się ﬁrma windykacyjna żądająca
spłaty zobowiązań wobec PTU sprzed
kilku lat. Jeśli jesteś w takiej sytuacji,
sprawdź, czy rzeczywiście musisz zapłacić zaległe składki ubezpieczeniowe
lub ich raty. Zgodnie z prawem takie
roszczenia przedawniają się bowiem po
upływie trzech lat (chyba, że wcześniej
zobowiązałeś się na piśmie do ich zapłacenia).

Negocjacje z ZUS-em
Prowadzisz ﬁrmę i z powodu kryzysu zaczyna ci brakować pieniędzy na
składki na ubezpieczenie społeczne,
więc w takiej sytuacji warto się zwrócić do ZUS-u o pomoc. Najprostszy
sposób na przeczekanie trudnej sytuacji ﬁnansowej to złożenie wniosku o
odroczenie płatności składek do czasu,
aż ﬁrma stanie na nogi (wówczas ZUS
nie będzie naliczać ci karnych odsetek
za brak wpłat).
Jeśli już zalegasz z płatnościami,
możesz poprosić o rozłożenie zaległości
na raty. Wówczas ZUS zamraża naliczone odsetki i nie powiększa już ich
kwoty. Aby tak się stało, musisz jednak
spełnić kilka warunków. Obowiązkowo
trzeba zapłacić zaległości z tytułu składek w części ﬁnansowanej przez ubezpieczonego (czyli pracownika). Musisz
też terminowo płacić bieżące składki i
wcześniejsze zobowiązania ratalne, jeżeli takie istnieją.
W skrajnie trudnych sytuacjach,
gdy sąd wyda orzeczenie o całkowitej
niewypłacalności ﬁrmy, zaległe składki
mogą zostać umorzone.

Twoje prawa kupując
przez internet
Zanim dokonasz zakupów w internecie, sprawdź, czy ﬁrma podana na
jego stronie jako właściciel sklepu widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Adres rejestru to www.krs.cors.gov.pl.
W rejestrze znajdują się wszystkie legalnie działające ﬁrmy. Jeśli ﬁrmy w nim
nie ma – należy zrezygnować z zakupów. Drugi sygnał ostrzegawczy – to
konto sklepu. Nigdy nie może należeć
do prywatnej osoby. O swoich prawach
i o tym, co zrobić, by zakupy w sieci
były najbezpieczniejsze, możesz poczytać na stronie www.bezpiecznezakupy.
onet.pl. Serwis został przygotowany we
współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

1% po nowemu
Podobnie jak w latach ubiegłych
mamy możliwość zadecydowania, do
kogo ma traﬁć 1 proc. płaconych przez
nas podatków. W tym roku będzie to
jeszcze łatwiejsze.
Tak samo jak w trakcie ubiegłorocznego rozliczenia, nie musimy samodzielnie wpłacać danej kwoty, a jedynie składając zeznanie PIT, musimy
poprawnie wypełnić część formularza
zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego”.
Tu wpisujemy nazwę wybranej
organizacji. W kolejnych rubrykach
wpisujemy numer KRS (Krajowego
Rejestru Sadowego, pod którym zarejestrowano organizację), oraz kwotę,
jaką chcemy jej przekazać (nie więcej
niż 1 proc. podatku, może być mniej).
Tegoroczny PIT rozszerzono o rubrykę „informacje uzupełniające”. W jej
pierwszej części wpisujemy dane ułatwiające z nami kontakt, w drugiej
informujemy, na jaki konkretny cel
chcemy przeznaczyć pieniądze. Np.:
pieniądze wpłacamy na konto Związku Harcerstwa Polskiego, ale wskazujemy konkretną drużynę. Dalej możemy wyrazić zgodę, by ﬁskus przekazał
obdarowanemu nasze dane. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

Pr a w n i k

Naša poradňa

rolę czynniki dziedziczne. Ten typ
cukrzycy ma około10 procent chorych. Pozostali cierpią na cukrzycę
typu 2. U nich na początku trzustka
wciąż produkuje insulinę. U części
będzie do końca życia wytwarzać ją
w odpowiedniej dawce, u innych
coraz mniej. Mimo, że trzustka
produkuje pewne ilości insuliny, z
jakiegoś powodu komórki mięśniowe i tłuszczowe nie chcą otworzyć
się kluczem insulinowym i cukier
pozostaje na zewnątrz, nie może
wniknąć do komórki. Fachowcy
mówią wtedy o oporności insulinowej lub niewrażliwości na insulinę.
Cukrzyca typu 2 na początku może
nie dawać dolegliwości. Czasem towarzyszy jej: duże pragnienie, częste
oddawanie moczu, apatia, nieostre
widzenie, senność i osłabienie,
skłonność do siniaków, swędzenie
i suchość skóry, wolno gojące się
rany, brak czucia w stopach, nawracające zapalenie dziąseł, pęcherza i
pochwy.
W tym typie cukrzycy leczenie
polega na stosowaniu odpowiedniej
diety, zrzuceniu nadwagi, regularnym ruchu i przyjmowaniu doustnych leków.
Do pewnego stopnia można
zapobiegać cukrzycy typu 2. Ryzyko zachorowania jest mniejsze,
gdy stosujemy odpowiednią dietę z
dużą ilością warzyw i owoców oraz
produktów zbożowych, a małą ilością tłuszczów zwierzęcych (w tym
konserw) i słodkich przetworów.
Ale największą siłą zapobiegawczą
jest wysiłek ﬁzyczny – pomaga w
utrzymaniu właściwej wagi ciała, co
w przypadku cukrzycy jest bardzo
ważne. Polecane są m.in. marszobiegi, pływanie, narty, jogging, aerobik, jazda na rowerze.
Planując wysiłek ﬁzyczny pamiętamy, by:
– ćwiczyć regularnie: 3 razy w
tygodniu po ok. 30-60 minut,
– ćwiczenia zaczynać od łatwiejszych i kończyć wyciszającymi,
– w czasie wysiłku ﬁzycznego pić
niskozmineralizowane niegazowane wody mineralne.

39

Zábava a humor
ŽIVOT APRÍL 2009

40

HVIEZDY O NÁS
BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Si statočný a odvážny. Nič ťa nedokáže vyviesť z rovnováhy. Nadchádzajúci mesiac bude spoločensky bohatý.
Avšak s tým súvisia aj väčšie výdavky.
V prvej dekáde sa môžeš cítiť horšie,
ale to sa zmení. S partnerom sa nehádaj.

Aj keď ťa čaká dobrý čas, drž sa
zdravého rozumu. Budeš mať veľa
energie do práce. Finančne však príliš
neriskuj. V práci dostaneš pochvalu
za svoju usilovnosť. Nebuď však tvrdohlavý. Na koniec mesiaca ťa čakajú
krásne a zaujímavé dni

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

STRELEC (23.11.-21.12.)

Čaká ťa dobrý mesiac. Ak máš
nejaký dobrý nápad, je čas, aby si ho
zrealizoval. Zmeny, aké nadídu, nebudú namáhavé. Priatelia ti pomôžu.
V láske sa ti bude taktiež dariť. Nakoniec mesiaca nadídu síce nepríjemnosti, ale nebude to nič vážne.

Ak chceš niečo dosiahnuť, budeš
musieť ťažko pracovať. Ak podnikáš,
prvý týždeň bude náročný a nestabilný. V rodine môžu nastať konﬂikty,
pretože každý z partnerov si bude
chcieť presadiť svoje. Druhá polovica
mesiaca bude lepšia.

RAK (22.6.-22.7.)

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Hviezdy budú stáť v apríli na tvojej strane. Objavia sa pred tebou nové
možnosti zárobku. Ak podnikáš, tak
tento mesiac istotne zarobíš. Ak hľadáš lásku života, nie je vylúčené, že
ju nájdeš. Ak sa zúčastníš nejakej súťaže, naisto vyhráš.

Prvý týždeň bude spokojný. Druhý
bude o trochu horší. V polovici mesiaca ťa čaká práca, ktorú sa ti nebude
chcieť príliš robiť. Neboj sa, onedlho
príde aj chuť do práce. Dávaj si však
pozor na zdravie, hlavne ak plánuješ
dlhšiu cestu.

LEV (23.7.-23.8.)

VODNÁR (21.1.-18.2.)

Zbieraj v sebe sily, lebo v prvej polovici mesiaci si neoddýchneš. A ku
tomu sa pridajú aj neporozumenia
v rodine. Reaguj však s rozumom.
S nikým sa nehádaj a dávaj si pozor
na zdravie. Našťastie, druhá polovica
mesiaca bude lepšia.

Aj keď veríš v to, čo robíš, najlepšie bude, ak to budeš robiť svedomite.
Prvé dva týždne budú pre teba priaznivé. Všetky zanedbané záležitosti
hravo vybavíš. Budeš sa cítiť dobre.
Ak hľadáš prácu, nevzdávaj to a naisto
ju tento mesiac nájdeš.

PANNA (24.8.-23.9.)

RYBY (19.2.-20.3.)

Tento mesiac nie je vhodný na
rozhodnutia. Prelož ich na neskôr.
Prvá polovica mesiaca bude nepríjemná a namáhavá. Druhá bude lepšia.
V rodine zavládne harmónia a láska.
Dostaneš zaujímavý darček od partnera. Pozor na výdavky koncom mesiaca.

Bude sa ti dariť nielen v práci, ale
aj v láske. Splní sa ti sen o životnej
láske. Ak niekde pracuješ, nebudeš
mať príliš veľa práce. V podnikaní
to bude podobne. Najťažšie budú
prvé dni druhej dekády, avšak druhá polovica mesiaca bude ako z rozprávky.

VÁHY (24.9.-23.10.)

BARAN (21.3.-20.4.)

Opäť nadišiel priaznivý čas. Budeš
môcť uskutočniť svoje plány. Nebudeš mať problémy so svojím zdravím.
Čaká ťa zaujímavá a vydarená cesta.
Tento mesiac budeš mať viac peňazí,
ako si očakával, čo ťa príjemne poteší.

Dávaj si na seba pozor. Budeš mať
veľa práce, preto by bolo najlepšie,
keby si si našiel aj čas na oddych a relax. Práce bude veľa, zárobky sa nezmenia a výdavky budú, žiaľ, väčšie.
Ak hľadáš prácu, je dosť možné, že sa
ti v tom nebude dariť. (ms)

NÁŠ TEST

Zaľúbite sa
na jar?
O tom, že láska je najlepší liek, netreba nikoho presviedčať. Nie každému je však dopriata. K tomu, aby ste sa
zaľúbili, do veľkej miery prispieva vaša
podvedomá pripravenosť na citovú investíciu. Možno to ani netušíte a podvedome sa rozhliadate po niekom novom
a iní, čo sa rozhliadajú navonok, netušia,
že nie sú ešte ochotní alebo schopní
investovať dôveru a odovzdanie sa do
víru lásky, a preto sa im nedarí. Ak chcete vedieť s istotou, na čom ste, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Rodina vám v poslednom čase vyčíta
náladovosť?
2. Rozhodli ste sa schudnúť, ale nikomu ste to nepovedali?
3. Na rozdiel od minulosti ste vydržali
niekoľko dni jesť naozaj zdravo?
4. Keď sa vidíte v zrkadle, hovoríte si,
že to nie je také zlé?
5. Snívate o exotickej dovolenke a listujete v katalógoch?
6. Napadlo vám, že ste už dlho neboli
v kine?
7. Pristihli ste sa, že stojíte pred výkladom s oblečením?
8. Po dlhšom čase ste sa vybrali do posilňovne?
9. Inokedy na narodeniny kolegov zabúdate, ale tentoraz ste premýšľali,
čím urobiť radosť?
10.Pozvánku na pravidelný večierok
inokedy hádžete do koša, ale teraz
ste si ju dali na stôl, pretože tam
možno pôjdete?

Vyhodnotenie:
Aj keď je isté, že nie všetky zo spomenutých situácií prežívate, už sedemkrát ÁNO znamená, že tužíte po láske.
Možno to má byť iba krátka romantická
aférka, možno nový životný partner, alebo sa vám jednoducho prejedla samota.
Neklamte sa a choďte čo najčastejšie
von s priateľmi do kina, alebo skúste
nazrieť do rubriky Zoznámenia. Veď
jar je už dávno tu. „Netlačte však na
pílu.“ Všetko má svoj čas a veci, ktoré
získavame násilím, nás napokon urobia
nešťastnými. (aj)

Ako je to správne?

Visia tri netopiere na strome. Zrazu sa jeden z nich postaví
a druhý sa pýta tretieho: - Čo sa mu stalo? A on mu na to odpovedá: - Neviem, asi ... (TAJNIČKA – 7 písmen).

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.
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V poľštine:

autor: Pav©l Surovec
AKARA, DIVIAK, JAZVEC, JELEŇ, KAPOR, KORYTNAČKA,
KOZLIATKO, KRAVA, KRTKO, LOSOSY, MORIAK,
ORANGUTAN, PAPAGÁJ, RAKY, SALAMANDRA, SLIEPKA,
SLIMÁK, SOJKY,SOMÁR, SRNKA, SVIŇA, TRESKA, TULENE,
TUNIAK, VRANA.

v slovenčine:

forma płatności

forma úhrady

gotówka

hotovosť

przelewem
numer identyﬁkacyjny
VAT
wydarzenia

prevodom
identiﬁkačné číslo pre daň
z pridanej hodnoty (DPH)
udalosti

informacje o gminie

informácie o obci/gmine

statut Gminy

obecné stanovy

władze gminy

vedenie obce/gminy
obec /obecná časť, na čele
ktorej stojí richtár/
kontrolné doklady

sołectwo
dokumenty kontroli
wydział ﬁnansowy
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Organizacji
i Promocji
Wydział Gospodarki Przestrzennej,
Inwestycji i Ochrony
Środowiska
Gminny Zarzad OSP
radca prawny
pełnomocnik wójta
strategia rozwoju gminy
Urzad Zamówień Publicznych
przetarg

Slovník a humor

S úsmevom

ﬁnančné oddelenie
Oddelenie občianskych vecí
Organizačné oddelenie
Oddelenie výstavby a životného prostredia
Obecná/Gminná správa DPZ
právny poradca
splnomocnenec starostu/
vojta
stratégia rozvoja obce/gminy
Úrad pre verejné obstarávanie
tender, konkurz, verejná
súťaž

***

***
Chlapci si pozerajú erotické časopisy. Odrazu sa jeden rozplače. Druhý sa
ho opytuje, prečo plače:

- Preto, lebo mama mi hromžila, že
ak si budem pozerať sprosté časopisy,
tak skameniem. A ono sa to už začína!

***
Malý Jožko sedí po prvý raz v lietadle.
Je celý natešený a od radosti v ňom pobehuje. Zrazu príde letuška s horúcou
kávou a narazí do Jožka. Usmeje sa na
neho a povie:
- Chlapček, čo keby si sa išiel hrať
von?

***
V kupé vo vlaku:
- Pani, prosím vás, nech ma váš synček nenapodobňuje!
- Nerob zo seba debila, Jožko!!!
(Ľudové noviny)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Jurko sa pýta otecka: - Otecko, aký
je rozdiel medzi mužom a ženou?
- Vieš, muž má väčšie nohy a žena
menšie.
- Aha, ja som vedel, že ten rozdiel je
niekde medzi nohami.

Pri rozvode sa pýtajú dieťaťa:
- U ktorého z rodičov by si chcel zostať?
- Podľa toho, komu prisúdite počítač.
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Zaujímavosti

Pozostatky ženy-upírky. Pravdepodobne pozostatky ženy-upírky z 15.
storočia objavili archeológovia v Benátskom zálive. Lebka ženy bola cez ústa
prebodnutá kamenným kolom presne
takým spôsobom, ako to predpisovala
stredoveká povera o domnelých upíroch. V blízkosti náleziska Lazzaretto
Nuovo bol v roku 1468 lazaret pre
chorých na mor. „Čím viac sa mor rozšíril, tým viac sa v tých časoch verilo,
že ženy upírky prenášajú chorobu,“ vysvetlil odborník z univerzity vo Florencii. Viera v upírov spočívala pravdepodobne v tom, že obetiam moru tiekla
po smrti krv z úst.
Legenda hovorila aj
o tom, že tí, ktorí
nie sú mŕtvi, sa vo
svojich
hroboch
živia krvou obetí
moru a pohryznutím môžu znova
nakaziť ľudí. Aby
sa tomu zabránilo,
podozrivým prepichli ústa kolom
a tak im zabránili
v pohryznutí. Presne to sa mohlo stať žene, ktorej zvyšky
teraz objavili. (TASR)

bí očisťujúco, pretože potláča aktivitu
časti mozgu spätú s emocionálnymi
zmätkami a zvyšuje činnosť v oblasti
sebakontroly. Samotná kvalita veršov
však nemá na proces nijaký účinok. Na
základe týchto zistení však chcú teraz
odborníci vytvoriť terapie, ktoré by
mohli pomáhať pri zmierňovaní sociálnych fóbií. Podľa neurológa Matthewa
Libermana z Kalifornskej univerzity
prináša vyjadrenie v slovách istý druh
emocionálnej regulácie.(ČTK)

poloha plodu opačná. „Tá poloha nabáda myslieť si, že veľryby vtedy ešte
stále rodili na súši,“ povedal pre agentúru AFP Philip Gingerich z Michiganskej univerzity. Zvyšné nálezy však
vedú vedcov k predpokladu, že väčšinu
života už v tom čase trávili vo vode.
Dôkaz o „suchozemskom živote“ veľrýb je chýbajúcim článkom vo vývoji
morských cicavcov. Môže pomôcť aj v
pochopení ich presunu zo suchej zeme
do morí. (sme)

Veľryby rodili na zemi. Predchodcovia dnešných veľrýb rodili na súši.
A na suchej zemi pravdepodobne aj
oddychovali či párili sa. Naznačujú to
nálezy približne 47 a pol milióna rokov starých fosílií na území dnešného
Pakistanu. Vedci si o „pakistanskom“
náleze spočiatku mysleli, že našli nejaký malý druh veľryby, neskôr sa však
ukázalo, že ide o veľrybu so zárodkom
mláďaťa. Mláďa bolo v takej polohe,
že pri pôrode by sa narodilo hlavou
vpred, rovnako ako u dnešných suchozemských cicavcov. U veľrýb je však

Miliónov libier za jazyk. Jazyk
hlavného ochutnávača kávy pre celosvetovú kaviarenskú sieť Costa Coffee je poistený na 10 miliónov libier
(10972130 eur). Gennaro Pelliccia
osobne testuje vzorky každej zásielky
neupravených kávových zŕn v londýnskom závode pred
ich upražením a
dodaním do obchodov. „Vďaka
osemnásťročným
skúsenostiam
viem rozoznať tisícky chutí, ale aj
chyby,“ uviedol
pre BBC. Costa
Coﬀee, ktorá predá ročne vo svete
okolo 108 miliónov šálok kávy, chce
počet svojich predajní zdvojnásobiť.
„Chuťové poháriky majstra kávy sú
také dôležité ako hlasivky speváka,
alebo nohy top modelky,“ povedal hovorca Glencairn Limited, sprostredkovateľskej ﬁrmy pre britskú poisťovaciu
spoločnosť Lloyd‘s. (SITA)

Básne liečia dušu. Písanie básní,
dobrých, ba i zlých, môže prispievať k
duševnému a fyzickému zdraviu človeka. Myslia si to americkí vedci. Táto
činnosť podľa Daily Telegraph pomáha
človeku kontrolovať emócie a znižuje
pocity úzkosti, strachu a smútku. Vypisovanie sa z pocitov na človeka pôso-
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Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje Zarząd Główny
w Krakowie, w terminach:
do 30 listopada na I kwartał, I półrocze oraz cały rok następny;
do 15 czerwca na II półrocze roku bieżącego lub bezpośrednio wpłatą
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

Nakład 2100 egz.

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dominika Stochová
- Oravský hrad

Halina
Hladavčáková
- Slovenské hory

Odmenené práce
Repr. L. Ostrowska

Evelína Lojeková
- Kežmarský hrad

Margita Kulaviaková
- Oravský Podzámok

Katarína
Braviaková
- Bojnický zámok

Evelína Zablonská - Oravský hrad
Anna Symalová - Západ slnka nad Oravským jazerom

Bartolomej Machaj - Oravský hrad

Monika Braviaková - Zrúcanina kláštora pri Skalke

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

