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Dňa 22. septembra t. r. sa v priestoroch Galérie slovenského umenia SSP v Krakove uskutočnila zaujímavá verni-
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Pri príležitosti dvadsiateho výročia pôsobenia folklórneho súboru Zelený javor, ktorí patrí k najlepším v rámci
gminy, sa uskutočnilo v Krempachoch pekné podujatie.
Spríjemnili ho blahoželania a gratulácie hostí, ako aj hojná
účasť divákov.
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sáž, v rámci Medzinárodného treinále gaﬁky, slovenského
umelca Petra Kocáka. Jeho graﬁcká tvorba sa vyznačuje
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achčisaraj, Casablanca, Marrákeš - miesta, ktoré sú magické
vo svojom pomenovaní a lákajú
turistov. Niekedy sa však dlho čaká na realizáciu týchto túžob, lebo na to chýbajú
prostriedky, ale oveľa bližšie sa nachádzajú tiež zaujímavé miesta. Stačí len nastúpiť do auta a zobrať so sebou pár eur.
Červený Kláštor ochotne otvára svoje brány pre turistov. Viackrát na svojich cestách som išla okolo tohto kláštora a cítila som, že vo svojich útrobách
skrýva kus histórie, ktorú som chcela
spoznať. Podarilo sa mi to v jedno letné
poobedie a už od samotného vstupu do
múzea som mala pocit, akoby zastal čas.
Z každej strany ma obklopovalo ticho.
Len občas bolo počuť letmý rozhovor
pri pokladni, ale turisti, akoby vedeli,
že je to miesto, kde sa patrí byť ticho
a v takomto naladení vnímať okolie. Je
to veľmi potrebné súčasnému človeku,
ktorý žije v hluku.
Dejiny Červeného Kláštora siahajú
do začiatku 14. storočia, hoci, ako sa
domnievam, už skôr tu existovala budova, obývaná mníchmi, ktorí si uctievali sv. Antona Pustovníka. Terajší kláštor založil magister Kokoš z Brezovice,
ktorý podľa rozsudku zmierovacieho
súdu z roku 1307 bol povinný za zabitie Fridricha z Hrhova založiť aj šesť
kláštorov. V zmysle tohto rozhodnutia
vyčlenil roku 1319 zo svojej skôr založenej obce Lechnice 62 popluží zeme a
daroval ich na tento účel kartuziánom
zo Skaly útočiska, terajšieho Kláštoriska v Slovenskom raji. Títo začali
roku 1330 s výstavbou kláštora, najprv
zaiste dreveného, iba neskôr, v druhej
polovici 14. storočia prebudovaného z
trvanlivejšieho materiálu. Ľudové pomenovanie „červený“ dostal iba neskôr
podľa toho, že podstrešné rímsy kostola a kaplniek boli z neomietnutých červených tvárnic. Dnes je Červený Kláš-

Kláštorná slávnosť

tor maličkou osadou v kežmarskom
okrese, nad Dunajcom, v ktorej býva
222 obyvateľov. Dedinka je situovaná
v peknom malebnom prostredí Pienin. Dá sa sem prísť z Poľska cez Lysú
nad Dunajcom, z Nižných Sromowiec
cez lávku, alebo zo Szczawnice cyklistickým chodníkom.
Skôr než sa dostanete na nádvorie
kláštora, skutočne, máte pocit, že tu
niekto zastavil čas. Keď sa ponoríte do
minulosti, predstavíte si tento priestor
ako žil voľakedy a nádvorie i izby boli
obývané mníchmi sústredenými na
modlitbe, kontemplácii, žijúcimi asketickým životom vo svojich domčekoch.
Kartuziáni, lebo o nich je reč, boli mlčiacimi bratmi. Asketická bola aj ich
strava – rastliny a ryby, ale tie mohli
jesť iba chorí bratia. V roku 1563 upadol kláštor a dostal sa do rúk kamaldulov, ktorí mali tiež veľmi prísnu regulu
(1711). Oni prestavali kláštor v barokovom slohu, dostavali domčeky pre
mníchov a kaplnku pre pútnikov.
Jedným z povestných mníchov bol
fráter Cyprián, neobvykle nadaný človek,
ktorý mal veľmi veľa schopností a vedoktoré scény do ﬁlmu Lietajúci mních
Cyprián. Cieľom tohtoročného stretnutia bola propagácia slovenských obcí
z územia Poľska. Tento rok pozvanie
riaditeľa múzea v Červenom Kláštore
PhDr. Milana Gacíka prijali dve obce:
Jurgov a Nová Belá.
Na začiatku tejto slávnosti sa konala sv. omša v kláštornom kostolíku.
Odbavil ju miestny farár spolu s vdp.
Jozefom Bednarčíkom. Po sv. omši
privítal hostí a turistov riaditeľ múzea

mostí. Prírodovedec, lekár (chirurg), farmaceuta, ktorý riadil v celom Uhorsku
známu lekáreň, alchymista, konštruktér,
majster tisícich umení. Legenda hovorí,
že postavil lietajúci stroj, na ktorom vzlietol z Troch Korún. Zachoval sa tiež jeho
herbár s 272 bylinkami, ktorých názvy
sú zapísane v gréčtine, latinčine, nemčine a aj v nárečí. Vedľa brata Cypriána
sa potuluje po kláštorných chodbách aj
otec Romuald Hadbavný, spoluautor,
ako sa hovorí, prvého prekladu Sv. Písma
na vtedajší západoslovenský jazyk a latinsko-slovenského slovníka.
Po chvíľke nechávam mníchov
a pozerám muzeálnu expozíciu, napr.
pozlátené barokové sochy a liturgické
predmety. A ďalej si prezerám gotický
kostol so zachovalými maľbami. Toto
miesto ma napĺňa úžasným pokojom.
Doplnením mojej návštevy v kláštore je pamiatka - malý vankúšik vyplnený bylinkami na dobrý spánok od
riaditeľa pána Milana Gacíka. Slnko už
pomaly zapadá za Tri Koruny a ja obohatená novými skúsenosťami sa vydávam na spiatočnú cestu.
Eva Modjeská

e-mail: zivot@tsp.org.pl

V krásnej prírodnej scenérii
pod úpätím Troch Korún sa 20. septembra 2009 konala Kláštorná slávnosť
v Červenom Kláštore. Tieto slávnosti
sú organizované od roku 2006, v rámci projektu propagácie zamagurských
obcí.
Posledné dva roky sa podujatie nekonalo kvôli opravám, ktoré prebiehali
v areáli múzea, ako aj nahrávali nie-

Tam, kde zastal čas
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a predstavil súbory z Jurgova a Novej
Belej. V krátkosti oboznámil divákov
s históriu spišských obcí, ktoré pripadli k Poľsku. Zdôraznil týmto, že na
juhu Poľska žije slovenská národnostná
menšina, ktorá sa otvorene hlási k slovenskému pôvodu.
Na kláštornom nádvorí sa ako prvý
prezentoval súbor Spiš z Novej Belej. O

Divákov bolo neúrekom

Prezentácia FS Spiš z N. Belej

súbore porozprával jeho vedúci a zároveň richtár obce Jozef Majerčák. Potom
Dominika Majerčáková prečítala históriu obce a porozprávala o tom, čo je v
nej pozoruhodné. Po krátkom predstavení Novej Belej nasledoval umelecký
program. Súbor uviedol spišské spevy
a tance. Po nich javisko patrilo jurgovskej dychovke, ktorá svojimi skladbami očarila divákov. Jurgov sa predstavil prostredníctvom výstavy starých
fotograﬁí. FS Malé Podhalie z Jurgova
predviedol, o. i. hry mládencov, ktoré
boli voľakedy obľúbenými zábavami.
Zahrala a zaspievala tiež ľudová kapela. Ľudové piesne vyjadrujú rázovitosť
obce a jej okolia. Samozrejme s ľudovým spevom a tancami sú úzko späté
aj tradičné jedlá. Mohli sme ochutnať
regionálne jedlá, ktoré pripravili šikovné jurgovské gazdinky.
Do ľudového umenia patrí tiež rezbárstvo. Väčšinou sú to rezbári amatéri.
Svoje práce predstavil Pavol Želonka
z Lechnice. Je to ľudový rezbár, ktorí
svoje práce zhotovuje vo voľnom čase.
A považuje to za svoj koníček, ktorým
realizuje svoje umelecké schopnosti.
Najčastejším námetom jeho prác je príroda, svetská a náboženská tematika.
Vyrezáva už 20 rokov. Ako sám hovorí,
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FESTIVAL SIEDMICH KULTÚR
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Združenie Región Tatry v partnerstve so zväzom Euroregión Tatry v Novom Targu, Múzeom v Kežmarku a Okresným kultúrnym centrom v Novom
Targu získali prostriedky na projekt
pod názvom Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia - Od
Ladislava Medňanského po Jana Kantého
Pawluśkiewicza.
Samotný projekt pozostáva z viacerých etáp a jeho aktivity sa budú realizovať do decembra 2010. Hlavným
cieľom je ochrana a propagovanie jedinečného kultúrneho dedičstva poľskoslovenského pohraničia v Euroregióne
Tatry. Jednou zo zaujímavých aktivít je
napr. dedičstvo siedmich kultúr - slovenskej, poľskej, rómskej, rusínskej,
nemeckej, maďarskej a židovskej, čomu
zodpovedalo niekdajšie zloženie obyvateľstva Spišskej Starej Vsi, preto sa aj
tam uskutočnilo jedno z prvých podujatí (19. septembra t.r.) v rámci tohto
projektu. V bohatom kultúrnom programe vystúpilo množstvo účinkujúcich, skupín a sólistov, ktorí prezentovali kultúru, zvyky a tradície Rusínov

žijúcich na území Euroregiónu Tatry,
o. i. FS Maguranka zo Spišskej Starej
Vsi, FS Barvinek z Kamienky, spevácke duo Sivuľková-Karaš z Kamienky,
Katarína Kaňuková a Katarína Závacká
z Osturne, Detský spevácky súbor Wereteno z Poľska, FS Jastrabčan zo Šarišského Jastrabia, taktiež ich spevácka
skupina a FS Ruczaj z Poľska. Vystúpeniam predchádzal seminár venovaný
tejto problematike.
V samotnom Zamagurí žijú Rusíni najmä v Osturni, Veľkom Lipníku
a Stráňanoch. V blízkom predmagurí
v Kamienke, ale aj v mnohých ďalších
dedinách ľubovnianskeho okresu. Ich
osud v predchádzajúcom spoločenskom zriadení nebol jednoznačný,
pretože nikto o nich nechcel počuť
takmer štyri desaťročia. Bolo to preto,
že na začiatku päťdesiatych rokov sa
rusínska národnosť zrušila a jej príslušníkom sa oznámilo, že sú ukrajinskej
národnosti. Totalitný režim ani nenapadlo opýtať sa Rusínov, či súhlasia
s takou zmenou svojej národnostnej
identity. Mnohí nesúhlasili s prijatím

Hry mládeže z Jurgova

Jurgov na starej fotograﬁi

s pribúdajúcimi rokmi, vyrezáva menej,
keďže mu už zrak neslúži tak, ako voľakedy. Prezentované boli aj úžitkové nádoby Jozefa Vojtasa z Jurgova, ktoré sú
vyrobené z lipového dreva. Diváci mohli
v pohodlí stráviť nedeľňajšie popoludnie
a pritom sa dozvedeli aj niečo nové.
Dorota Mošová

ukrajinskej národnosti a radšej sa hlásili za Slovákov.
O Rusínoch na východnom Slovensku treba vedieť, že odmietali byť
Ukrajincami nielen po roku 1952, keď
sa zrušila rusínska národnosť, ale dávno predtým. Najvýznamnejší predstavitelia Rusínov z minulého storočia sú:
A. Duchnovič, A. Dobrianskij, A. Pavlovič a iní. Rusov a všetko ukrajinské
odmietali ako separatizmus, ktorý škodí „jednote ruského národa“. V tomto
postoji boli nekompromisní, čo vidieť
aj z toho, že spoluprácu s „haličskými
bratmi“, presnejšie s dejateľmi haličských Rusínov, prerušili vtedy, keď
v Haliči (v Poľsku) začala prevládať
ukrajinská orientácia. Na tieto protiukrajinské tradície rusínskych dejateľov z východného Slovenska z minulého storočia nadväzovala rusínska
inteligencia po roku 1918 a v rokoch
druhej svetovej vojny, keď protiukrajinské emócie medzi rusínskym obyvateľstvom ešte viac zosilneli. Opätovného uznania za príslušníkov rusínskej
národnosti v plnej miere sa im dostalo
až po roku 1989.
Ján Kubáň

Manželstvo na divadelnej scéne
Keď trochu podrástol, na divadelných skúškach sa začala objavovať malá
Genovéva. Tiež bola šikovná a rada
hrávala divadelné scénky a tak sa na
tých skúškach dlhší čas spolu stretávali.
A nielen na skúškach, spolu sa aj hrávali, jazdili na jednom bicykli, vystrájali,
pásli kravy, nuž spolu strávili celé detstvo. Ich životné scenáre sa začali pomaly prepletať v čase dospievania čoraz
viac, až nakoniec sa zaplietli natoľko, že
vytvorili jeden spoločný – manželský.

Predohra vyvrcholila dňa 20. júla
1969 v kostole sv. Martina spoločne
povedaným „Áno“. Od toho času už
hrali na jednom javisku. Eduard sa
presťahoval k svojej manželke a prvé
dejstvo sa mohlo naplno rozvinúť. Na
javisku ich rodinného života sa pomaly
objavovali ďalší, zatiaľ len maličkí herci,
ktorí však hrali veľké úlohy – ich deti
Róbert, Gregor, Boženka a Katka. Popritom si postavili nový dom. Okrem
tradičného gazdovania a dennodennej
práce nezabudli manželia Prilinskí ani
na krajanské ochotnícke divadlo, ktoré
dnes poznáme pod názvom Ondrejko.
Isto si viacerí krajania pamätajú, že
krajanský divadelný súbor vystupoval
dlho bez názvu. A možno by tomu bolo
tak aj podnes, keby raz na začiatku 90.
rokov nevznikla o divadielku reportáž.
Reportér sa počas nej tvrdohlavo dožadoval názvu súboru, a tak ho museli
vymyslieť na počkanie. Vtedy Eduard
Prilinský navrhol, aby sa nazývali divadelný súbor Ondrejko po prvom osadníkovi obce Podvlk.
Za tie roky malí rodinní herci vyrástli a rozpŕchli sa do celého sveta.

Marián Smondek
Foto: B. Bryjová

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Manželský sen snívajú skoro všetci mládenci a devy na celom svete. Je
to ako v divadle. V hlavných rolách
si predstavujú seba a svojho milého či
svoju milú. Snívajú o tom, že ich vyvolený alebo vyvolená sú veľmi krásni,
múdri, rozumní, zhovievaví, vrúcni,
nežní, milí a popritom všetkom milujú
len jedinú osobu na svete, vyvoleného
či vyvolenú. Každý sa snaží naplniť to
do takej miery, ako sa len dá. V zamilovaní pozeráme sa cez ružové okuliare.
Hádam každý človek sa dokáže zamilovať, až sa mu „uši červenajú“. No tento
stav vyprchá po troch mesiacoch a to
zvláštne šteklenie v brušku sa končí.
Čo teda robiť ďalej?
Na tento recept sa treba pýtať dlhoročných manželov, ktorých nájdeme
v krajanskom prostredí a preto si túto
otázku kladieme hádam v každom čísle krajanského časopisu. V septembri
sme navštívili manželský pár, ktorý
je na hornej, ale i na tej dolnej Orave známy hlavne z javiska. V hlavných
úlohách tohto manželského zväzku sa
nám predstavili Eduard Prilinský ako
manžel a Genovéva Bachulová ako
manželka. Pokiaľ im však život napísal
spoločný scenár, muselo najprv ubehnúť niekoľko detských rokov.
Genovéva sa narodila v rodine Jozefa a Anny Bachulových 18. júna
1949. Na detstvo si rada spomína, veď
jej uplynulo v pokojných rokoch. Prvé
divadelné scenáre jej život priniesol už
na základnej škole, pretože sa aktívne
zapájala do školského divadielka pod
vedením Antonína Papánka. Na slovenskej základnej škole sa učilo všetko
po slovensky a tak aj divadielka pre
deti boli v tomto jazyku. Na skúškach
sa stretávala o. i. s o päť rokov starším
Eduardom, ktorý býval len kúsok ďalej
od jej rodného domu.
Eduard svoje prvé dni, na ktoré sa
isto nepamätá, prežil v úplnej neistote.
Hádam mal aj veľké šťastie, že to vôbec
nevnímal, pretože onedlho po jeho narodení 4. januára 1945 sa na Orave na
celé dva mesiace zastavil front druhej
svetovej vojny. Našťastie Štefan a Anna
Prilinskí aj s malým Edkom tieto ťažké
chvíle nejako prežili. Ani prvé roky po
vojne neboli jednoduché. Avšak malý
Edko neustále rástol, ani sa nenazdal,
a už musel ísť do školy, samozrejme, že
do slovenskej. Aj jemu už ako malému
chlapčaťu učarilo divadlo.

Z domácej scény prešli na ďalšie, pomaly si pozakladali vlastné rodiny a tak
sa ich scenáre pomaly oddeľovali od domáceho. Aj Genovéva na istý čas vycestovala do Nemecka, aby si privyrobila,
po istom čase sa však vrátila späť do
Podvlka. Manželia Prilinskí sa dodnes
venujú gazdovstvu, ale ako sami tvrdia,
už len pre vlastné potreby, pretože vo
väčšom sa dnes gazdovať neoplatí.
Dlhé roky manželia Prilinskí hrávali v divadle a od roku 1989 až podnes
drží režisérske žezlo Genovéva. V tom
čase prišlo do súboru mnoho mladých
talentov, ktorí sa predstavili verejnosti
Klicperovou hrou Potopa sveta, Moliérovou komédiou Oklamaný manžel
či Urbánkovou hrou Pani richtárka.
V poslednom čase sa najčastejšie na
scéne objavujú manželia Prilinskí s
kratšími humornými scénkami, ktorými už pobavili nejedno publikum.
Popri všetkých ťažkostiach radi spomínajú na mnoho zážitkov spojených
s divadlom. Veď popri takom úspechu
tohto krajanského divadielka by nikto
ani nepomyslel, že po celé tie roky
ochotníci nacvičovali v provizórnych
podmienkach. Najviac času na nácvik
im ostávalo neskoro na jeseň a v zime,
keď nemali prácu na poli. O tom, že
to nebolo vždy ľahké, svedčí aj jedna
humorná historka, ktorá sa prihodila
Eduardovi. Okrem nacvičovania predstavení mal totižto hlavný hrdina, ktorý
stvárňoval Miša v Kamennom chodníčku, veľa práce okolo domu. V tom čase
akurát pálili tehlu na nový dom a tak
mu nezostávalo veľa času na spanie.
Po dvoch takýchto náročných dňoch,
kedy jednoducho Eduard nespal, mali
predstaviť práve Kamenných chodníček.
Všetko bolo v poriadku, ale len do momentu pokým hlavná postava Mišo na
scéne jednoducho nezaspal.
Popri divadelnej činnosti sa jubilanti aktívne zapájajú do krajanského
hnutia na Orave, sú doručovateľmi Života v Podvlku a Genovéva je zároveň
už niekoľko rokov predsedníčkou Obvodného výboru SSP na Orave.
Prajeme teda manželom Prilinským, aby sa im na ich manželskom
javisku aj v ďalších dejstvách neustále
darilo, aby mali len to dobré svetlo, čo
najviac humorných zážitkov a aby aj
naďalej oživovali krajanské prostredie
svojím optimizmom a radosťou plynúcou z ich predstavení.
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AKO MINULO
LETO NA
ORAVE?
Leto sa pominulo, a keďže to oravské sa často strieda rovno so zimou,
občas akoby bez jesene, pozrime sa
späť, aby sme si priblížili, čo sa vlastne
všetko na hornej Orave udialo. Leto je
na Orave obdobím húževnatej práce,
pretože v zime, ktorá tu trvá obyčajne
pol roka, sa toho veľa urobiť nedá. Ani
toto leto nebolo výnimkou.
Celé leto cestári úsilovne pracovali
na cestách, aby zlepšili ich stav. Vďaka
tomu sa už končia stavebné práce na
štátnej ceste č. 7 (E77), takže už v zime
po troch rokoch prejdeme cez Oravu
bez zastávky. Popri ceste vznikli nové
chodníky, ktoré boli naozaj potrebné

takže na hornej Orave dostala kultúra
konečne zelenú. Okrem toho taktiež
Spolok Slovákov v Poľsku kúpil pozemok pre Centrum slovenskej kultúry,
kde by malo postupne vzniknúť sídlo
Oravského obvodu prispôsobené aktívnej kultúrnej krajanskej činnosti.
Veľkolipničania tento rok už taktiež
toľko nebehali po schodoch k lekárovi, pretože celé leto už mohli chodiť
do vynoveného zdravotného strediska.
Jablončania na to zatiaľ čakajú, pretože obnova starého nepokračuje a nové
zdravotné stredisko zatiaľ postavené
nie je. Vo výstavbe, tentoraz však kostola, pokročili Podsrňania a budúci rok
sa už budú musieť sústrediť na interiérové práce. Popritom Orava nezaháľala ani v ochrane životného prostredia
a v priebehu roka bola opäť výrazne
rozšírená kanalizačná sieť. A popritom
všetkom poriadnou opravou prešla
aj základná škola v Podsklí. Ako teda
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Nové športové ihrisko v Jablonke deti a mládež už plne využívajú
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predovšetkým v Podvlku a v Jablonke, takže už aj chodci sa budú môcť
cítiť bezpečne. Okrem tejto dlhodobej
investície cestári opravili povrch cesty
smerom z Jablonky až do Dolnej Zubrice, v Malej Lipnici, vo Veľkej Lipnici,
pred hraničným priechodom Bobrov Winiarczykówka a na ceste z Jablonky
do Podvlka. Popri niektorých z týchto
úsekov vznikli aj nové chodníky.
Nuž čo sa týka ciest, treba skonštatovať, že vidieť postup k lepšiemu. Hoci
hádam tej najhorší úsek, a pritom frekventovaný, doposiaľ opravený nebol.
Nuž, nech všetkých motoristov poteší
aspoň správa, že bola podpísaná zmluva na obnovu cesty z Jablonky do Bobrova.
Stavbári tento rok taktiež nezaháľali
a tak v priebehu niekoľkých mesiacov
vznikol v Jablonke pekný športový
areál. Podľa zbúraniska vedľa budovy
Gminy Jablonka môžeme len usúdiť,
že onedlho tu postavia nový kultúrny dom. Ten starý je tiež opravovaný,

vidieť, Oravci sa poriadne napracovali
v prospech svojho regiónu.
Avšak nielen pracovali, ale sa i zabávali - v priebehu leta sa na Orave
uskutočnilo mnoho kultúrnych podujatí, na ktorých isto každý našiel pre
seba niečo zaujímavé. Každoročne kultúrne podujatia otvára v prvý májový
víkend prehliadka dychových orchestrov na Orave. O mesiac neskôr, teda
v prvé dni júna, je pri príležitosti Me-

Po troch rokoch vcelku opravená cesta
č. 7 E77 už spríjemňuje jazdu hornou Oravou

dzinárodného dňa detí organizovaný
program pre deti spojený s charitatívnou zbierkou pod názvom Orava deťom Afriky. Ako sa zdá, jún je kultúrne
najbohatším mesiacom v roku. Ďalším
kultúrnym podujatím - Soľnou cestou cez Oravu si Oravci pripomenuli
dávnu obchodnú cestu, ktorá viedla
z Wieliczky do Budapešti a Viedne v
Rakúskej monarchii práve cez Oravu
ako najsevernejšie územia Uhorska.
Ako býva zvykom, medzi čisto oravské podujatia sa každoročne zmestia
aj Dni slovenskej kultúry organizované Spolkom Slovákov v Poľsku. Posledným júnovým podujatím boli Svätojánske zvyky organizované každoročne
v Oravke, spojené s mnohými tradičnými súťažami a ľudovou kultúrou.
Ďalším oravským kultúrnym podujatím je samozrejme Oravské leto. Toto
podujatie bolo vlastne posledným kultúrnym podujatím organizovaným na
ihrisku pred jeho celkovou prestavbou.
Program naplnený zaujímavými atrakciami pritiahol na ihrisko mnoho divákov.
Ani tento rok nechýbalo Na Orave bývam - Malolipnické hubobranie.
Zoznam podujatí doplnila Prehliadka krajanských dychových hudieb
v Podvlku a letné podujatia uzatvorili
Gminné dožinky v Chyžnom. Ako vidieť, zábavy bolo naozaj dosť, a čo je
najkrajšie, práve na každom podujatí
sa predstavili s výborným, ak nie najlepším kultúrnym programom, hostia
zo Slovenska.
Marián Smondek

Na tomto mieste by mal stáť nový kultúrny dom

Z ČADCE DO ŽIVCA
„POD PAROU”
Pred 125 rokmi – 3. novembra 1884 bola trať Čadca
– Zwardoń odovzdaná do prevádzky. Na počesť 110. výročia
vypravili v polovici októbra 1994 parný vlak na trati zo Žiliny až do poľského Živca. Keď sa vláčik objavil, veľa ľudí si
chcelo lokomotívu vyfotiť, ale času bolo málo, lebo vláčik sa
s pískaním a fučaním vybral do kopcov už postriebrených prvým snehom. Na vrchole stúpania, vo Zwardoni, bola colná
a pasová kontrola (ktorá je už minulosťou), v stanici Sól stretli účastníci tejto romantickej jazdy poľský parný vlak, ktorý
išiel opačným smerom – do Žiliny. Obidve lokomotívy na
seba veselo vypiskovali a „bafkali“ zo svojich komínov. O pol
desiatej prišiel vlak do Živca, naspäť sa vracal až o tri hodiny,
bolo dosť času na prehliadku mesta, v ktorom je plno obchodov a obchodíkov s množstvom všakovakého tovaru, ale
je zaujímavé aj svojimi pamiatkami. Na námestí je mohutná
kamenná bašta a pekný kostol s vysokánskou vežou. Bola to
pekná, i keď dlhá jazda, veď cesta zo Žiliny do Živca, a rovnako späť, trvala takmer päť hodín. No stálo to za to. Starší pookriali, pripadalo im, že sa vrátili do dôb, keď všetko bolo jednoduchšie, ľudia sa radovali a technika bola akási ľudskejšia.
Mladí, a najmä deti, sa radovali z veselého pískania vláčikov,
ktoré sa ozývalo po celej doline. Vykláňali sa z okien a mávali
početným zvedavcom pri trati. Slovenským i poľským železničiarom patrí za tento zážitok vďaka, veď nie každý deň si
môžeme takto podať ruky s minulosťou.
Natíska sa však otázka. Zopakujú to aj v tomto roku
pri tak významnou výročí, ako je tých 125 rokov, slovenskí
a poľskí železničiari? Možno by im to bolo dobre už teraz
pripomenúť!

Stará „Maďarka“ ťahala ako za mlada
V prvý tohtoročný májový víkend oslavovali storočnú jubilantku v Čiernom Balogu, vyše tisícky zvedavcov sa prišli
pozrieť a previesť po Čiernohorskej železnici. Nedali si ujsť
prvú jazdu v starodávnych vagónoch a niektorých do Vydrova dokonca priviezla stará „Maďarka“. Parnú lokomotívu
U 34.901 vyrobili v Budapešti práve pre túto lesnú železnicu a v roku 1909 prvou jazdou slávnostne otvorila trať. Drevo z lesov poctivo zvážala 65 rokov a pred zošrotovaním ju
zachránilo až Kysucké múzeu, ktoré ju Horehroncom teraz
zapožičalo. Oslavy trvali celý víkend a okrem nostalgickej
jazdy storočnou železničkou i lokomotívou mohli návštevníci obdivovať aj lesnícky skanzen vo Vydrovej, ktorý tiež
otvoril sezónu.

Múzeum kysuckej dediny

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Návštevník Kysúc neuverí tvrdeniu, že tento kraj bol voľakedy pred rokmi krajom drotárov a chudoby, ktorí za prácou odchádzali ďaleko od svojho domova. Vynovené dediny
sú z poctivej práce ľudí, ktorí tu žijú a starajú sa o zveľadenie
tohto severozápadného kúta Slovenska, ktorý susedí s Moravou a Poľskom.
Ľudia tu v nemalej miere žijú z cestovného ruchu. Kysucké múzeum so sídlom v Čadci má niekoľko satelitov.
V lete sa ponúka Nová Bystrica, Vychylovka s premiestnenými a na mieste zachovanými ľudovými stavbami. Okrem
originálnych interiérov s rôznymi druhmi vykurovacích zariadení sú tu aj pozoruhodné sakrálne, spoločenské, hospodárske stavby z rôznych obcí regiónu Kysúc. Organickou
súčasťou expozície je národná kultúrna pamiatka – lesná
úzkorozchodná železnica s úvraťovým prekonávaním výškového rozdielu a parnou trakciou zo začiatku 20. storočia.
Železnica slúži na prepravu návštevníkov v areáli expozície
v letnej sezóne od začiatku mája do konca októbra.
Hovoríme o preprave turistov, ktorí sa v čase letnej sezóny z otvorených malých vozňov s drevenými lavičkami na
sedenie kochajú pohľadom na prekrásnu prírodu, na skvosty ľudovej architektúry, ale i kde-tu pasúce sa stáda oviec či
kráv. Nesmieme zabudnúť na unikátnu známku slovenskej
pošty z roku 2005 v hodnote 33,- Sk, na ktorej je vyobrazená parná lokomotíva s naloženým drevom. V čase našej
návštevy sme to šťastie nemali, drevo nezvážali a parné lokomotívy viac-menej oddychovali.
Historická lesná úvraťová železnica je zachovanou
a funkčne obnovenou časťou bývalej úzkorozchodnej (760
mm) Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá v rokoch 1918
-71 zvážala drevo z lesov v Bystrickej doline na Kysuciach
a oblasti Bielej Oravy a Hornej Oravy do Oščadnice, odkiaľ
sa drevo vozilo po normálnej železnici do ostatných časti
krajiny i zahraničia. Z pôvodne vyše 110 km dlhej hlavnej
trate sa do súčasnosti zachoval 11 km dlhý úsek na rozmedzí
Kysúc a Oravy. V Európe je systém úvratí zachovaný ešte na
železnici v pohorí Bőrzsőny (Borzoň) v Maďarsku. K minuloročnej turistickej sezóne sa nám vyjadrila správkyňa múzea
Janka Berešová: „V lete sme zaznamenali oproti minulému
roku viac návštevníkov a spolu s nimi sme oslávili aj Deň
železnice. Príležitosťou bolo 90. výročie zahájenia prevádzky
na Kysuciach v úseku Oščadnica – Vychylovka a viac menej to bolo priateľské stretnutie so „starými Moravákmi“,
ako tu familiárne nazývame železničiarov, ktorí tu pracovali
a pochádzali z neďalekého Veselí na Morave a jeho okolia.“
Pani Janka nám ešte povedala, že v priebehu hlavnej sezóny
pripravujú tunajšie ženičky rázovité kysucké jedlá a núkajú
ich návštevníkom.
Ján Kubáň
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SLOVENSKÝ JAZYK NA SPIŠI
v školskom roku 2009/2010
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Krajania veľmi pozorne sledujú situáciu týkajúcu sa výučby slovenského
jazyka na základných školách a gymnáziách. Preto sme sa bližšie pozreli na to,
koľko žiakov prejavilo záujem o slovenčinu v aktuálnom školskom roku.
Pre pochopenie krajanom už dobre známej problematiky, uvádzame
niekoľko faktov - na Spiši sa nachádza
presne 5 základných škôl a 3 gymnáziá, na ktorých žiaci majú možnosť
zapísať sa na slovenčinu. Isteže, v niektorých obciach je záujem o slovenský
jazyk väčší, v iných je o niečo menší,
celkovo však možno konštatovať, že záujem o tento predmet pretrváva aj naďalej, hoci by sme si nemali zatvárať oči
pred skutočnosťou, že vo všeobecnosti
sa na tento predmet zapisuje čoraz menej žiakov. Pri tomto rozhodovaní veľa
závisí predovšetkým od rodičov.
Na jedinej slovenskej ZŠ v Novej
Belej sa do nultého, prvého ani druhého ročníka na slovenčinu nikto nezapísal. Podľa informácií, ktoré sme získali
od zástupcu riaditeľa školy Dominika
Surmu, v treťom ročníku sú zapísané 2
žiačky, vo štvrtom ročníku je 5 žiakov
a najviac, teda 7 žiakov je v šiestom
ročníku. Slovenský jazyk v Novej Belej vyučujú - Beata Florčíková a Žoﬁa
Braviaková.
V Krempachoch prebieha výučba
slovenčiny pod vedením krajaniek:
Moniky Pacigovej a Anny Krištófekovej, s ktorou sme sa porozprávali na
túto tému. - Nebudem ukrývať, že som
trochu sklamaná zo situácie, aká dnes
vládne v školstve všeobecne. Pokiaľ ide
o slovenčinu, určite mi dajú za pravdu
viacerí učitelia - chýbajú nám učebnice i cvičebné zošity, a to najmä pre tých

8

najmenších, pretože malé deti zaujímajú
predovšetkým farebné stránky, ktoré upútajú ich pozornosť, - skonštatovala hneď
v úvode nášho rozhovoru a ponúkla
návrh na riešenie tejto neľahkej situácie: - Myslím si, že my - učitelia by sme
si mohli zorganizovať spoločné stretnutie,
porozprávať sa o svojich ťažkostiach spojených s nedostatkom učebného materiálu a hľadať riešenie. Všetci totiž máme
spoločný problém.
Dozvedela som sa, že na slovenčinu sa tam zapísalo 21 žiakov na prvom stupni a vo vyšších ročníkoch je
ich 8.
Na Základnej škole Jána Pavla II.
v Kacvíne je celkovo 19 žiakov, ktorí
budú v priebehu nasledujúcich mesiacov navštevovať hodiny slovenského
jazyka. Vedie ich krajanka Alžbeta Górová. Najviac žiakov má v prvom ročníku, kde ich je 6. V druhom ročníku
je zatiaľ 1 žiak, v treťom momentálne
nikto. Štyria žiaci sú vo štvrtom, piatom a šiestom ročníku.
- Veľkou výhodou je, že v tomto školskom roku mám žiačikov, ktorých rodičia
rozprávajú krásnou slovenčinou. Hneď sa
to odráža aj na výslovnosti týchto žiakov.
Na ZŠ v Jurgove vyučuje slovenský
jazyk učiteľka Anna Šoltýsová. V tomto
školskom roku sa zapísalo na slovenčinu 40 žiakov. Za zmienku stojí fakt, že
na tejto škole je celkovo najväčší počet
žiakov, ktorí sa učia slovenský jazyk.
V nedeckej základnej škole prebieha výučba slovenčiny pod vedením
krajanky Žoﬁe Bogačíkovej. Ako nám
prezradila, žiaci sú šikovní a veľmi radi
sa učia tento predmet. V školskom
roku 2009/2010 sa na hodiny slovenčiny zapísalo 26 žiakov.

Slovenčina v Kacvíne
áme pred sebou ďalší školský rok
- 2009/2010. V priebehu nasledujúcich mesiacov určite navštívime všetky
základné školy a gymnáziá na Spiši, kde
sa vyučuje slovenský jazyk.
Prvou zastávkou bola Základná škola Jána Pavla II. v Kacvíne. Za
zmienku stojí fakt, že škola má nového
pána riaditeľa - Jana Wojtasa, ktorého
si vyučujúci pochvaľujú.

M

V Kacvíne som sa presvedčila, že
žiaci sa po prázdninách pustili do učenia s veľkou chuťou. Učiteľka Alžbeta
Górová mi so širokým úsmevom prezradila, že v tomto školskom roku má
skutočne hojný počet žiakov, ktorých
rodičia zapísali na slovenčinu. - Celkový
počet žiakov zapísaných na slovenčinu je
19. V novom školskom roku mám 6 nových žiačikov - prvákov. Veľmi ma to teší,

ZŠ v Nedeci

Situácia na gymnáziách je trochu
iná, než v predchádzajúcom školskom
roku. Na Gymnáziu Jána Pavla II.
v Krempachoch učí slovenčinu Dominik Surma. Dozvedeli sme sa od neho,
že v tomto školskom roku má 15 žiakov, teda o päť žiakov menej, ako v minulom školskom roku.
Na Gymnmáziu v Nižných Lapšoch vyučuje slovenčinu učiteľka Mária
Kačmarčíková. - Dvere sú pre všetkých,
ktorí sa chcú učiť slovenčinu otvorené, vyjadrila sa a pokračovala: - mám presne 9 žiakov, no myslím si, že ešte zopár sa
ich zapíše, ale treba to urobiť čo najskôr,
keďže školský rok už beží.
Krajanka Monika Bednarčíková,
ktorá učí slovenský jazyk na gymnáziu
v Białke Tatrzańskiej nám potvrdila, že
aktuálny počet žiakov, ktorí sa zapísali
na hodiny slovenčiny sú 4 žiaci.
Ako vidieť, výučba slovenského
jazyka sa borí s rozličnými ťažkosťami, ktoré si žiadajú efektívne riešenia
v prospech žiakov ale i učiteľov. Podľa
všetkého by sa zišla zmena nielen programovej osnovy, ale aj nové učebnice
s cvičebnicami, ktoré by vychádzali v
ústrety dnešným požiadavkám.
Lýdia Ostrowska
ZŠ v Novej Belej

no zároveň si musím naplánovať, akým
spôsobom ich budem učiť. Vyučovanie
s prvákmi je celkom iné. Sú to ešte deti.
Hodina slovenčiny ich musí zaujať a počas vyučovania si musím neustále udržiavať ich pozornosť. Nové slovíčka sa učíme
prostredníctvom rozličných hier, riekaniek, aby sa nikto nenudil, - vysvetlila mi
hneď v úvode.
Hoci školský rok sa začal len nedávno
a prváci majú za sebou len niekoľko hodín slovenčiny, už sa stihli naučiť niekoľko nových slovičok. Na poslednej hodine

Spoločná fotograﬁa žiakov z 1., 4. a 6. ročníka

preberali názvy jednotlivých vyučovacích
predmetov, vďaka čomu dnes veľmi
dobre vedia, čo je to matematika, prírodoveda, vlastiveda, či telesná a výtvarná
výchova. Jednoducho, takmer všetky vyučovacie predmety už vedia pomenovať
po slovensky.
Pokiaľ ide o učebný materiál, učiteľka Alžbeta Górová využíva predovšetkým slovenskú učebnicu - Prvouka pre 1. ročník ZŠ - od autoriek: L.
Žigovej, A. Jančíchovej, A. Douškovej.
- Táto učebnica je pre deti veľmi vhodná.
Určite ju budem používať na každej vyučovacej hodine. Uvítala by som však aj
pracovný zošiť a cvičebnice pre prváčikov.
Tie vyučujúca zatiaľ nemá k dispozícii,
a preto si musí pomôcť sama - vymýšľa
rozličné úlohy a cvičenia, ako napríklad koleso šťastia, krížovky, doplňovačky či rozličné detské hádanky. Nie je to
však na škodu, pretože žiaci sa naučia
mnoho nových slovíčok, prípadne si
upevňujú slovnú zásobu, ktorú doteraz
nadobudli.
Nasledovala spoločná vyučovacia
hodina štvrtákov a šiestakov. V triede
bolo dvanásť žiakov a musím sa priznať, že tváre niektorých z nich už veľ-

Lýdia Ostrowska

Slovenčina pre nás nie je tvrdým orieškom

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Vždy usmiati prváci

mi dobre poznám - z recitačnej súťaže a
z vedomostnej súťaže o Slovensku.
Najskôr sa žiaci zahrali slovnú doplňovačku. Na určité písmenko museli vymyslieť slovo a takto pokračovať
a vymýšľať stále nové a nové slovíčka.
Dozvedela som sa, že veľmi obľúbenou
hrou je „Ide vláčik a vezie si písmenko“. Pani učiteľka zadá písmeno a žiaci
musia za určitý čas, napríklad za jednu
minútu napísať čo najviac slov. - Niekedy je ťažké zastaviť ich, najradšej by
sa hrali, až kým nezazvoní, - pousmiala sa učiteľka A. Górová a dodala, že
musí postupovať v súlade s vyučovacím plánom, preto na tabuľu napísala
názov aktuálnej témy: Ako sa mravec
osamostatnil. Rovnaký názov mal aj
článok z učebnice - Aká si mi krásna.
Úlohou žiakov bolo prečítať si článok
a následne urobiť rozbor textu, teda
odpovedať na otázky súvisiace s príbehom o mravčekovi. Karolína, Majka,
Martina, Natálka, Karol a ďalší usilovní žiaci postupne po častiach prečítali
článok, a potom odpovedali na otázky
pani učiteľky - samozrejme po slovensky. Neskôr slová zaraďovali do kategórií - mužský, ženský a stredný rod a

zapisovali ich na tabuľu aj do svojich
zošitov. To, že im táto úloha šla veľmi
dobre a s úsmevom na tvári, hádam
ani nemusím zdôrazňovať. Na záver
mali žiaci nájsť v príbehu o mravčekovi nejaké ponaučenie. Prvá sa ozvala
Anička - prerozprávala príbeh, v ktorom sa malý mravec rozhodol opustiť
mravenisko a poradiť si v živote sám.
Rozhodol sa, že si postaví svoje vlastné
mesto, no keďže brvno slamy zdvihol
zo zeme len s veľkými ťažkosťami, rozhodol sa, že si postaví len dom, neskôr
chatku a napokon - rozhodol sa, že nič
nebude stavať, pretože sám nemá dosť
síl. Ponaučenie pre žiakov teda bolo samozrejmé: Najlepšie sa pracuje, ak sme
na prácu viacerí a vieme si vzájomne
pomáhať. Týmito peknými slovami sa
hodina slovenčiny chýlila ku koncu.
Zostal nám ešte čas na fotografovanie a spoločný rozhovor. Zaujímalo
ma, aké boli letné prázdniny a či sa
deťom chcelo po čase plnom leňošenia vrátiť sa späť do školy. Čo myslíte,
aká bola odpoveď? Po letných prázdninách sa tešili na školu, pretože hodina slovenčiny patrí k ich obľúbeným
predmetom. Tí, ktorí sa zúčastnili letného tábora v Žiline mi prezradili, že
sa im tam veľmi páčilo a do tábora sa
tešia aj na budúci rok. Žiaci sa určite
zapoja do krajanských súťaží, čo mi
potvrdila aj učiteľka A. Górová: - Je to
neuveriteľné, ale už teraz sa mi niektorí odvážlivci nahlásili do vedomostnej
súťaže o Slovensku. Môžem vybrať len
troch, no prihlásili sa až piati!
Ako vidieť, na kacvínskej škole
vládne optimizmus a obrovská chuť
učiť sa slovenčinu. Čo je najpodstatnejšie - malým ba ani tým väčším nechýba odvaha zapojiť sa do konkurzov
a do súťaží. Žiakom a ich vyučujúcim
zo srdca prajeme v tomto školskom
roku - veľa elánu, síl a odvahy, aby bez
problémov zvládli všetky školské úlohy s čo najlepšími výsledkami.
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Horčičné zrnko
„Utiekame sa k tebe Mária, lebo
sa chceme dostať k Ježišovi. Pre nás,
učeníkov nie je toto utiekanie ničím
podivným, ničím nelogickým, ničím
prázdnym. Dobre vieme, že len Kristus je príčinou našej spásy. Ale potrebujeme tvoju pomoc Mária.“ 8. októbra 1969 vyslovil tieto slová Pavol
VI. V októbri nás modlitba posvätného ruženca vovádza do zvláštneho dialógu s Máriou, umožňuje nám kráčať
po jej boku, núti nás obdivovať jej jas,
evanjeliový štýl, výchovný a pretvárajúci príklad. Je to škola, v ktorej sa
stávame kresťanmi.

11. 10. 2009
28. nedeľa
v Cezročnom období

ŽIVOT OKTÓBER 2009

(Mk 10, 17 – 30)
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Známy horolezec sa vrátil po ťažkej
a neúspešnej expedícii a dostal otázku,
či neľutuje, že sa tesne pred záverečným výstupom musel vrátiť. Odpoveď
bola záporná. Neľutoval, pretože v tých
podmienkach šlo o život a hoci bol
blízko, bol rád, že si uchránil zdravie
a život, aj keď vrchol ostal nezdolaný.
Mladý muž z evanjelia poznal Božie prikázania a zachovával ich od skorej mladosti. Dá sa predpokladať, že sa
pýtal celkom úprimne a inak, ako to
robili zákonníci a farizeji. Otázka: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol
večný život?, neznie vypočítavo. Dotyčný prejavil úprimný záujem o večný
život. Bol blízko a predsa tak ďaleko.
Odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježišova požiadavka mu znela príliš
riskantne. Nie každý, koho Ježiš oslovil
v podobnej životnej situácii sa zachoval
rovnako. Zachej sľúbil niekoľkonásobné odškodnenie a chcel sa deliť s chudobnými, Matúš zanechal mýtnicu...
Evanjelium tejto nedele pripomína prípad, keď veľký majetok prevážil. Ťažký
je výstup k Bohu pre tých, ktorí kráčajú
príliš zaťažení viditeľným a hmotným
svetom. Ťažko vchádzajú do Božieho
kráľovstva a často sa smutní otáčajú
tesne pred vrcholom. V oslobodení sa
od hmotných záležitostí vidia priveľké
riziko.

18. 10. 2009
29. nedeľa
v Cezročnom období
(Mk 10, 35 – 45)
V evanjeliu máme pred sebou Jakuba a Jána. Zdalo sa im, že je to v ich silách, aby boli po pravici a ľavici svojho
Učiteľa. Pán Ježiš upravuje ich pohľad,
ako neraz predtým aj potom. Usmerňuje ich pozornosť na zodpovednosť.
Kristus si niesol zodpovednosť za svoje
konanie a svoje slovo.
Psychológovia dnes tvrdia, že mnohé veci nesieme v sebe ako pečať z rodiny. Rodinná výchova nás značí na
celý život. Dáva teda aspoň základ,
z ktorého sa človek odrazí ďalej. Mladí manželia do rodiny prinášajú to, čo
si priniesli z domu. Takisto v prvých
okamihoch spoločného života sa snažia
vyhnúť tomu, čo sa im doma nepáčilo.
Rodičia majú veľkú moc nad svojou
rodinou, môžu urobiť veľa dobrého pre
svojich blízkych. Môžu si osvojiť hodnoty, prijať názory... ALE nielen v dobrom, nanešťastie AJ v zlom. Na druhé
veľký pozor. Aby veľký dar od Boha,
ktorým je sloboda, nikomu neublížil,
ale aby ostal skutočným darom, s ktorým vieme naložiť zodpovedne.
Okrem rodiny život prežívame
i v iných spoločenstvách. V práci, v
škole, pri zábave, pri oddychu. Tam
všade svojimi slobodnými rozhodnutiami ovplyvňujeme okolie. Je v našej
moci, aby tam, kde sa objavíme, prišlo
s nami čosi dobré. Tým ako sa prejavíme slovom, skutkom, postojom.

25. 10. 2009
30. nedeľa
v Cezročnom období
(Mk 10, 46 – 52)
Ktovie, ako sa Bartimej dostal k slepote, či bol slepý od narodenia, alebo
oslepol neskôr. Kvôli chorobe, kvôli
úrazu. Evanjelista Marek nič také nespomína. Spomína ale, čo sa dialo po
uzdravení. Bartimej opäť vidí, ale treba
si všimnúť, ako Ježiš komentuje jeho

uzdravenie. Choď tvoja viera ťa uzdravila. Bartimejov duchovný zrak bol
v poriadku. Nevidel viditeľné, ale videl
neviditeľné. Aký paradox v porovnaní
s udalosťou spred týždňa. Vtedy Ján
a Jakub žiadajú miesto po Ježišovej
pravici a ľavici. Oči mali zdravé, ale
duchovným zrakom videli Ježiša a jeho
poslanie akosi nejasne a nesprávne.
Dôkazom, že Bartimejov duchovný
zrak bol v poriadku a že to nehral pred
Ježišom bolo to, že ho tituluje Syn Dávidov. Navyše nežiada spôsobom, ako
keď sa podáva športka: ak vyhrám,
dobre; ak nie, možno sa podarí nabudúce. Žiada s vierou. Teda v čom je ten
najväčší dôkaz pevnej viery u Bartimeja? Keď vidí, neodchádza kochať sa
svetom, užívať si viditeľný svet, ktorý
už môže naplno vnímať, ale nasleduje
Ježiša.

1. 11. 2009
Slávnosť Všetkých
svätých
(Mt 5, 1 – 12)
Svätec je ten, kto farebne žiari. Takto odpovedal na náboženstve chlapec,
keď padla otázka, kto je to svätec? Všimol si, ako sa v kostole rozžiaria okná,
keď cez ne zasvieti slnko. Max Kašparu
v knihe O radostiach ľudskej duše napísal, že ak sa svätí v nebi na niečom
bavia, tak určite na skreslených predstavách o živote svätých.
Vo Vyznaní viery sa modlíme a vyznávame vieru v spoločenstvo svätých.
Myslíme predovšetkým na tých, ktorí
už oslavujú Boha a vidia ho z tváre do
tváre. Spoločenstvo svätých treba vytvárať aj na miestach kde žijeme, má
ho vytvárať naša láska. Tak budeme
tvoriť spoločenstvo svätých už tu na
zemi a pridáme sa svojou činnosťou
k tomu spoločenstvu, ktoré oslavuje
Boha v nebi.
O svätých si ľahko osvojíme názor,
že to boli neobyčajní ľudia, s nezvyčajnými schopnosťami. A pritom to boli
takí istí ľudia ako my. Dobro konali takými istými dvoma rukami, ako máme
my. Chválili, prosili, odprosovali Boha
takými ústami, ako máme my všetci. A
netreba zabudnúť nato, že boli náklonní k hriechu, no vždy po takomto páde
dokázali vstať. Aj tí najväčší svätci sú
omilostení hriešnici.
Vdp. Viktor Pardeľ

Sila ružencovej modlitby
Mesiac október je zasvätený v cirkvi
modlitbe sv. ruženca. Veriaci s ochotou
chodia do svojich kostolov na ruženec. Modlia sa ho aj vo všedné dni,
ale v tomto mesiaci je ružencová pobožnosť akási iná. Z detstva si možno
pamätáme kostoly plné veriacich, do
ktorých sa niekto ponáhľal takmer
z každej domácnosti.
Ruženec je zasvätený Panne Márii.
A každé Zdravas je spojením s našou
Nebeskou Matkou. Každé rozjímanie
ružencových tajomstiev nás približuje
k Matke Márii. A preto aj naše duše sú
vďaka tejto modlitbe posilnené.
Modlitbe ruženca sa môžeme venovať za rôznych okolností. Napr. keď
cestujeme v autobuse, vlaku alebo aj
v aute. Vtedy je to zdroj, ktorý nám
ukazuje cestu. Mária je tou, ktorá vie,
akým smerom máme ísť, kde sa máme
zastaviť. A v tejto modlitbe je čas na to,
aby sme sa zastavili nad každým Anjelským pozdravením. Zdravas totiž

Vdp. Jozef Bednarčík

VENOVANÉ PAMÄTI
MICHALA GRIGERA
8. októbra t.r. uplynulo štvrté výročie od smrti profesora Michala Grigera
– veľkého priateľa zahraničných Slovákov, vynikajúceho pedagóga, historika,
ale aj múdreho a láskavého človeka.
Iste si ho jeho blízki a priatelia, ale aj
mnohí naši krajania uctia tichou spomienkou.
Narodil sa v roku 1919 vo Vyšných
Repašoch pri Levoči. Jeho životné
smerovanie veľmi výrazne ovplyvnilo
štúdium na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Po
štúdiu dostal miesto učiteľa na Štátnej
meštianskej škole v Jurgove a neskôr
sa stal jej riaditeľom. Popritom, pôsobil aj ako organista a tamojší ľud učil
spievať slovenské náboženské piesne.
Snažil sa pomáhať krajanom v Jurgove
zorganizoval rezbárske družstvo, ktoré
po znovupripojení Jurgova k Poľsku
presídlil do Spišskej Belej, kde sa napokon natrvalo usadil. Pôsobil ako učiteľ
na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi a
neskôr pracoval v Kežmarskom múzeu. Venoval sa bádateľskej a editorskej
činnosti a okrem iného vydal 5 zväzkov
zborníkov - Z minulosti Spišskej Belej
a pre túto obec a jej okolie založil Múzeum Dr. Michala Greisengera. História bola jeho vášňou a osudy krajanov
a ich dejiny mu nikdy neboli ľahostajné. Pôsobil aj ako člen Spišského dejepisného spolku, kde ho v roku 1996
vymenovali za čestného člena. Vždy sa
živo zaujímal o krajanské dianie a patril k verným čitateľom Života.
Redakcia

e-mail: zivot@tsp.org.pl

vyjadruje oddanosť Boha voči nám,
ľudom. Keď sa modlíme Zdravas, napĺňa nás radosť a láska. Mária je novým
stvorením, je prvá veriaca v Krista, z jej
vnútra vyrazili pramene živej vody, z jej
bytosti vyžaruje Boží Duch. A jej blízkosť umožňuje zásah Boha do nášho
života.
Ruženec je akýmsi chodením v
kruhu, prechádzaním po zrniečkach
uzavretej reťaze. Podobá sa to vstupu
Židov do Zasľúbenej zeme, kde narazili na nedobytné mesto Jericho. Na
Boží pokyn chodili s archou dookola,

až kým múry mesta nespadli. Prvotná
cirkev tvrdila o Márii, že je pre diabla
hroznejšia ako vojnový voz a bojový
šík. Preto modliť sa ruženec znamená,
dobýjať spolu s Máriou nové územia
pre Krista. A pritom ružencová modlitba je akoby reťazou, ktorá sputnáva zámery diablove. Svet, v ktorom
žijeme, veľmi potrebuje modlitbu.
Kto sa modlí, ten je silný z Boha.
Modlime sa ruženec, nebojme sa chodiť a obchádzať mocnosti temnoty s
touto modlitbou. Tak ako kedysi v
roku 1571 zásluhou tejto modlitby
zvíťazili kresťania nad presilou mohamedánov pri Lepante, tak aj dnes
zmôžeme veľa, keď sa budeme modliť.
„Milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je
plod života tvojho, Ježiš. Pros za nás
hriešnych teraz i v hodinu smrti našej”. Keď žiadame Pannu Máriu, aby
za nás prosila, uznávame, že sme úbohí hriešnici a obraciame sa na „Matku milosrdenstva”, na tú,
ktorá je celá svätá. Zverujeme jej náš život. A naša
dôvera sa rozširuje natoľko, že jej už teraz zverujeme „hodinu našej smrti”.
Nech je pri nej prítomná,
ako bola prítomná pri
smrti svojho Syna na kríži
a nech nás v hodine nášho prechodu do večnosti
prijme ako naša Matka,
aby nás priviedla k svojmu
Synovi Ježišovi do raja.
Mária je dokonalá modliaca sa žena, obraz Cirkvi.
Keď sa k nej modlíme,
spolu s ňou súhlasíme s
plánom Otca, ktorý posiela svojho Syna, aby spasil všetkých
ľudí. Ako milovaný učeník Ján, berieme si k sebe Ježišovu Matku, ktorá sa
stala Matkou všetkých žijúcich. Môžeme sa modliť s ňou a k nej. Modlitba
Cirkvi je akoby podopieraná Máriinou
modlitbou, s ktorou je spojená nádej.
Nenechajme si ujsť naše stretnutie
s našou Nebeskou Matkou. Povzbudzujme aj naše deti, aby sa ju modlili.
A môžeme si byť istí, že naša Nebeská
Matka na nás nikdy nezabudne.
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plynulo práve dvadsať rokov od chvíle, kedy talentovaná folklórnička
Mária Wnęková, rod. Petrášková, začala písať históriu súboru. Najskôr
založila detský súbor s názvom Malí tanečníci a spracovala pre jeho
potreby choreograﬁu miestnych zvykov. O pár rokov z toho vznikol dospelý,
dobre technicky vyškolený súbor a mal názov Zelený javor. Práve 26. septembra oslávil dvadsiate výročie svojej činnosti.

U

Zelený javor dvadsaťročný

ŽIVOT OKTÓBER 2009

Za všetky uplynulé roky sa v súbore
vystriedali viaceré generácie Krempašanov. Najstarší už majú vlastné rodiny
a ich deti sú členmi súboru. Po rokoch
má súbor aj svoju ľudovú kapelu rodiny Petráškovcov, ktorá svojou hrou
spestruje vystúpenia súboru. Vďaka
hudobnému sprievodu kapely, súbor
sa stal atraktívnejším. Počas svojej činnosti mal okolo 600 vystúpení doma
i v zahraničí. Prezentoval sa na mnohých festivaloch v Poľsku a v Európe,
o. i. na Slovensku, v Česku, Maďarsku,
Chorvátsku, Srbsku. Zo všetkých podujatí si prinášal odmeny, diplomy a
vyznamenania.
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FS Zelený javor má vo svojom repertoári tance z regiónov: Spiš, Šariš,
Horehronie a maďarského Tokaja.
Súbor má svoje sídlo v miestnom
kultúrnom dome, kde nacvičuje dvakrát do týždňa. Podľa získaných informácii, sa považuje za jeden z najlepších
súborov v rámci gminy. Vo vlastnom
záujme členovia súboru si sami šijú
kroje a pripravujú na každé obecné
vystúpenie regionálne jedlá. Súbor sa
aktívne zúčastňuje na živote obce.
Na jubilejnom koncerte sa zúčastnili všetky vekové kategórie – detská
skupina Malí tanečníci, dievčenská
skupina Javorinky, kabaretná skupina,
dospelá skupina Zelený javor a príležitostne aj skupina seniorov. Špeciálny
program a choreograﬁu pripravila Mária Wnęková. Publikum vyplnilo sálu
do posledného miesta a potlesk trval
veľmi dlho.
Gratulácie pri tejto príležitosti do
rúk vedúcej súboru odovzdali: riaditeľka Kultúrneho domu v Krempachoch
M. Krištoféková, riaditeľka Gminného
kultúrneho domu (GKD) v Łopusznej J. Kuchtová, tajomníčka Gminy
Nový Targ M. Ligezová, riaditeľ GKD
v Bukowine Tatrzańskej B. Koszarek,
riaditeľka GKD v Nedeci K. Milaniaková, etnograf Benedykt Kafel, Jadwiga Adamczyk z Mestského kultúrneho
centra Sokol v Novom Sączi, richtár
Valent Griguš, priatelia a fanúšikovia
z Vratislavi zo súboru Kalina, delegácia zo súboru Ečer z Budapešti, ako aj
rodičia tanečníkov súboru.
Na záver osláv bola pripravená
veľká torta, z ktorej každý prítomný
ochutnal aspoň kúsok.
K želaniam sa pripája aj Spolok
Slovákov v Poľsku, ktorý prácu Márie
Wnękovej viackrát ocenil a odmenil
na svojich podujatiach. Do ďalších rokov prajeme súboru Zelený javor veľa
úspechov a elánu v neľahkej práci na
kultúrnom poli.
František Paciga
Foto: Paulína Pacigová

Krátko zo Spiša
Mestská hromadná doprava z Nového Targu vyhovela žiadostiam obce
Nová Belá a Krempachy a od 1. septembra sprevádzkovala linku č. 11
v smere Krempachy a naspäť do Nového Targu - Nemocnice. Prvé tri mesiace
sú skúšobným obdobím, ktoré ukáže
či je takýto spoj potrebný. Tieto služby
využívajú najmä pacienti nemocnice

a školská mládež, ale časom sa možno rozšíri aj na ďalšie vekové skupiny.
V Krempachoch vznikli dve nové zastávky pri Kultúrnom dome a pri Roľníckom družstve. Jednosmerný lístok
stojí 2,80 zlotých a pri kúpe u vodiča
je drahší o 0,20 grošov. Dúfame, že sa
táto linka udrží a bude mať čím ďalej,
tým viac zákazníkov. (fp)

* * *
Vo Vyšných Lapšoch (na fotograﬁi)
a v Nižných Lapšoch boli pri školách
namontované bezpečné ostrovčeky na
cestách a priechody pre chodcov. Ide
o zvýšenie bezpečnosti žiakov a ich rodičov. (dm)

spomienkam a prezeraniu fotograﬁí.
Ďalšie stretnutie bude 11. novembra v
Krempachoch, 17. novembra v Tribši a
25. novembra v Novej Belej. Pozývame
našich krajanov na tieto stretnutia.(fp)

* * *
Hubárska sezóna vrcholí a každý
zanietený hubár má už vytvorené isté

zásoby na zimu. Pekného a veľkého
dubáka sa podarilo nájsť aj Pavlovi Pacigovi z Krempách. (pp)

* * *
V poslednom období v našich obciach vznikajú buď nové chodníky,
alebo prebiehajú modernizácie starých,
čo prospieva vzhľadu obcí. V Krempa-

prezentoval zástupca vojta Gminy
Nový Targ S. Szeliga. Jedná sa o voľbu
projektu, ktorý si obec zvolí na realizáciu, bez možností posúvania ﬁnancií
do iných oblastí. Tieto projekty musí
schváliť gmina, ktorá naďalej garantuje ﬁnančné prostriedky na školstvo,
fungovanie kultúrnych domov, pouličné svetlo, zbrojnice, odhŕňanie snehu
a športové ihriská.
Obec Krempachy má k dispozícii ﬁnančné prostriedky vo výške 40 459,80
tisíc zlotých. Z tejto sumy richtár určil
na realizáciu jedného projektu 35 000
tisíc zlotých a ostatné sú na opravu poľných ciest. Vzhľadom na neveľké prostriedky, obecná schôdza zvolila na realizáciu projekt týkajúci sa prehĺbenia
dna potoka, ktorý tečie cez obec. Ide
o jeho opravu, posilnenie svahov a to
v okolí farského kostola. Okrem toho,
počas schôdze sa hovorilo aj o výstavbe
cesty na ulici Spišskej, chodníka na ulici Tatranskej, prístupovej cesty k plánovanej čističke odpadových vôd, hľadaní dodatočných zdrojov pitnej vody
a spoločnom pasení dobytka, a tým
znečisťovaniu ulíc a prijatiu nejakých
opatrení v tomto smere. (fp)

* * *
V rámci propagácie rôznych podnikov a ﬁriem, ktoré chcú prilákať zákazníkov zo Slovenska, objavujú sa dvojjazyčné reklamy. Aj v našich obciach by
sa to vyplatilo. (fp)

choch sa uskutočnila oprava chodníka
na ulici Dluhej. (fp)

27. septembra sa stretli v Jurgove
účastníci púte na východné Slovensko. Táto tradícia, ktorú vytvoril vdp.
Jozef Bednarčík, je veľmi lákavá. Naši
krajania sa ochotne schádzajú a rozprávajú sa o zájazdoch na Slovensko.
Spoločné stretnutia prajú tiež spevu,

23. septembra sa uskutočnila v
Krempachoch obecná schôdza, na ktorej sa hovorilo o zmenách ﬁnancovania
richtárskej rady, čo vyplýva aj z novelizácie príslušného zákona. Zmeny

* * *

e-mail: zivot@tsp.org.pl

***
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ohtoročný projekt tvorivých
dielní už beží na plné obrátky
a vlastne sa už pomaly chýli ku
koncu. Prebiehal od skorej jari v obidvoch oravských klubovniach a prichádzali naň deti z celej Oravy. Niekoľkokrát v týždni prichádzali na hornú
Oravu ľudoví umelci, s ktorými sa deti
učili spracovávať prírodný materiál, robiť rôzne úžitkové predmety a ozdoby
z drôtu, spievať i tancovať a dokonca
háčkovať. Celý tento projekt ﬁnančne
podporil Vojvodský úrad Malopoľského vojvodstva pre klubovňu MS SSP v
Jablonke. Vďaka dotácii na pomôcky a
materiály, ktorú Spolok získal z gminy
Jablonka, sa projekt pracovných dielní
rozšíril aj o Podvlk.
Pracovné dielne pre krajanské deti
a mládež sa začali v marci. Od toho
času sa deti aspoň raz do týždňa stretávali v klubovni v Jablonke, poprípade v Podvlku s ľudovými umelcami zo
Slovenska z oravských obcí, v ktorých
dodnes aktívne pôsobia. Program pracovných dielní je zameraný na hodnoty
a tradície spojené s regionalizmom. Jedným z najdôležitejších cieľov projektu
je rozvoj tvorivých schopností mladých
ľudí v rámci plodne využitého voľného
času detí a mládeže. Okrem detí často
prichádzajú na stretnutia aj starší, či už
pani učiteľky, rodičia či starí rodičia.
Aj oni sa radi zapájajú do umeleckých
aktivít, a vďaka ich skúsenostiam si
deti rýchlejšie osvojujú nové umelecké
techniky. Vďaka tomu sa popri práci
prehlbujú a utužujú medzigeneračné
vzťahy, ktoré tvoria základ odkazu tradičnej kultúry pre ďalšie generácie.
Umelci, ktorí od marca prichádzajú
na Oravu, úzko spolupracujú s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne. Vďaka mnohým radám
zo strany pracovníkov OKS pracovné
dielne na Orave rýchlo pritiahli mnohé
deti a mládež do klubovní Spolku.
Projekt zahŕňa viaceré aktivity, o.i.
kurz oravského tanca, spev oravských
piesní, rezbárstvo, umelecké drotárstvo,
umelecké háčkovanie či iné výtvarné
aktivity, ktoré vedú Pavla a Serafín Ganobčíkovci z Oravského Veselého, ktorí
vedú spev a tanec, Anna Dulovcová so

svojím čarovným háčikom, ktorý vyčarí nejednu prekrásnu ozdobu na stôl,
Mária Kyselová z Oravskej Poruby a jej
nevšedné nápady, ako veci všedné premeniť na nevšedné a pod. Deti sa budú
môcť oboznámiť s maľbou na skle,
ale medzi najzaujímavejšie stretnutia
patria stretnutia s drotárom Štefanom
Smržíkom, ktorý dokáže z drôtu vyrobiť nielen veci každodenného úžitku,
ale i ozdoby a ornamenty všakovakých
tvarov.
Prvé stretnutia sa uskutočnili v polovici apríla. Medzi podvlčianske deti a

mládež prišli Anna Dulovcová a Mária
Kyselová spolu s Oľgou Žabenskou.
Spolu s Máriou Kyseľovou sa zamerali
na jarné a veľkonočné ozdoby. Tí, ktorí
sa chceli popasovať so svojou precíznou
zručnosťou a neposlušným háčikom, si
prisadli k Anne Dulovcovej a tu sa snažili napájať jedno očko na druhé. A tak
sa začal dlhý kolobeh stretnutí. Od
toho času sa deti mnohokrát stretli nielen s Máriou Kyseľovou a Annou Dulovcovou, ale aj s Štefanom Smržíkom.
Spolu s ním vyrobili nielen praktické
predmety, ako napr. naberačku na varenie vajíčok, ale aj prstienky, náramky
a iné ozdoby, ktorým sa potešili hlavne
dievčatá.
Mnoho stretnutí viedli manželia
Ganobčíkovci, ktorí deti zakaždým
naučili nový tanec a taktiež niekoľko
pekných piesní. Pri každom stretnutí
spievali deti čoraz krajšie a taktiež čoraz lepšie tancovali. Deťom sa stretnutia veľmi páčili a veľmi radi na ne prichádzali. Ich vyvrcholením bol zájazd
do Oravského Veselého, ktorý zorganizovali manželia Ganobčíkovci spolu
s Oravským obvodom SSP pre deti
navštevujúce pracovné dielne. Dňa 30.
septembra t.r. v Oravskom Veselom
Ganobčíkovci spolu s členmi súboru
Pilsko, ktorí manželia Ganobčíkovci
vedú, pripravili prekvapenie pre deti
z hornej Oravy. Deti navštívili Námestovo, urobili si spoločnú fotograﬁu pri
pomníku Pavla Orságha-Hviezdoslava, prešli sa brehom Oravského jazera,
navštívili ranč Ediho, na ktorom mali
možnosť pojazdiť si na koni a nakoniec
prišli do Oravského Veselého, kde sa
stretli s deťmi z folklórneho súboru Pilsko. Spolu si zaspievali oravské piesne
a zatancovali viaceré tance. Predstavili
sa taktiež mažoretky z Podvlka, ktoré
predviedli svoju choreograﬁu. Program mažoretiek sa deťom z Oravského
Veselého veľmi páčil a deti zo súboru
predstavili svoj program.
Každé dieťa síce večer už trávilo
u seba doma, ale nové známosti s deťmi zo Slovenska zostanú na dlho v pamäti. Slovenské stretnutia s oravskou
kultúrou sa už pomaly chýlia ku koncu, avšak spomienky a nové zručnosti
či poznatky zostanú na dlho. Veríme
teda, že aj tento projekt výrazne prispeje k rozvoju a udržaniu tradičnej
kultúry na hornej Orave.
Marián Smondek
Foto: M. Smondek, B. Bryjová
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ho múzea v Bratislave. Zaujímavé je,
že obsahuje aj po latinsky napísané
oslavné verše o samotnom Cypriánovi, talentovanom, pobožnom učencovi
- botanikovi, lekárovi, prírodovedcovi,
alchymistovi, maliarovi, výrobcovi svietidiel a zrkadiel. To sú najrukolapnejšie
dôkazy, ale aké ďalšie tajomstvá ukrývajú múry Červeného kláštora, to si
môžeme iba predstavovať.
Keď popustíme uzdu fantázie, uvidíme muža v tmavej kutni s košíkom
v lese zbierať liečivé rastliny, potom
ich suší, varí, lisuje a mieša tak, že
priam zázračne pomáhajú chorým,
ktorí k nemu prichádzajú z blízkych
i vzdialenejších miest. Liečivé mastičky, tinktúry, prášky vyrábal s takým

vili sa aj ctihodní kanonici zo Spišskej
Kapituly. Fráter Cyprianus, ktorého
predtým volali Vogelbergrom, pripol si
čertovu mašinu na vrchu Troch korún
a za jej pomoci doletel až k Morskému oku. Pán biskup nebol pri exekúcii prítomný, ale nemali sme možnosť
ani vidieť mnícha, ktorého odviedli
na miesto, odkiaľ už viac neuvidí hory
a nebude v pokušení, aby znovu lietal,“ píše sa podľa levočského historika
Elemíra Kőszeghyho v archívnej listine
z roku 1760.
Čo je teda pravda, a čo výmysel?
Kde získal Cyprián vedomosti o lietaní, na základe čoho začal nad čímsi
podobným vôbec rozmýšľať? Múry
kláštora boli privysoké a život za nimi

LIETAJÚCI FRÁTER CYPRIÁN
Z ČERVENÉHO KLÁŠTORA
(28. 7. 1724 – asi 16. 4. 1775)
kamaldulský mních, prírodovedec
fortieľom, že ho neprajníci považovali
za šarlatána. No možno bola za tým
iba závisť, veď vďační ľudia, ktorým
pomohol zo zdravotných ťažkostí, mu
nosili dary a vďaka svojim liečiteľským
schopnostiam mal aj v kláštore určité
výhody.
Okrem liečiteľstva k Cypriánovým
záľubám patrilo kreslenie a mal vzťah
aj k matematike a fyzike. Storočia kolujú legendy, že si sám navrhol i skonštruoval lietajúci stroj, na ktorom vraj
z vrchu Tri koruny zaletel až do Tatier
za krásnou pastierkou. Tak to opísal aj
poľský spisovateľ Jan Wiktor v románe
Okrídlený mních. Hovorieva sa, že bez
vetra sa ani lístok nepohne. A niečo
pravdy bude aj na tvrdení o lietajúcom mníchovi, aj keď sa priamy dôkaz
o Cypriánových leteckých pokusoch
nezachoval. Zostalo iba chabé svedectvo o treste, ktorý mu za pokusy
s lietaním na „čertovom stroji“ udelila
cirkevná vrchnosť. „Na príkaz nitrianskeho biskupa Ladislava Matyasovského z Markušoviec spálili čertov voz.
Aparát zhotovil istý fráter Cyprianus
z Lechnického kláštora, ktorý podľa
červených tehál, z ktorých je postavený, ľud volá Červeným kláštorom. Pri
spálení stroja bolo mnoho ľudí a zasta-

sa riadil svojským poriadkom. Rehoľa
kamaldulov bola prísna, mnísi bývali
oddelene v celách, zachovávali mlčanlivosť, venovali sa prevažne poľnohospodárskym prácam, rybolovu a písomníctvu. Indície niektorých autorov
literatúry faktu vedú do Talianska, kde
údajne Cyprián istý čas žil. Tu sa mohol stretnúť s dielom Leonarda da Vinci, ktorý sa dlhé roky zaoberal konštruovaním lietajúceho stroja. V Taliansku
už v šestnástom storočí zaznamenali
prvé pokusy s lietaním.
Záhadou ostáva i to, kde Cypriána
odpravili, aby na také „čertove kúsky“
viac nepomyslel. Aj z iných prípadov
vieme, že inkvizícia, akokoľvek svätá, nezastavila sa pred ničím. Najskôr
sa splnil rozsudok biskupa a odvážny
mních viac milované hory neuvidel.
Na tú dobu nesmierne múdry a šikovný človek skončil asi veľmi smutne, aj
keď podľa poľského spisovateľa „mníchom sa stal len náhodou, lebo žil v časoch, keď vedu bolo možné pestovať
len v kláštoroch“. Zdá sa, že svoj večný
sen sníva v útrobách kláštora, kde si
naňho spomenie každý, kto zavíta do
expozície starej lekárne.
Jozef Leikert

e-mail: zivot@tsp.org.pl

ri hľadaní pravdy o niektorých
ľuďoch, ktorí boli vo svojej dobe
výnimoční, často sa radšej uspokojíme s legendami. Stopy ich života
zavial čas, ale neraz aj nezáujem, pretože pravda býva niekedy krutá a naštrbí
vžité presvedčenie. Legendami opradený navždy zostane i „lietajúci mních“
- Cyprián z Červeného kláštora, ktorý
sa vymykal kláštorným zvyklostiam.
Našťastie, zostalo nám pár rukolapných dôkazov z jeho života, ale iné,
o čom sa v súvislosti s ním hovorí, sú
skôr dedukcie.
Niekoľko rokov je v pozornosti vedcov aj jeho pôvod. Cyprián, vlastným
menom František Ignác Jäschke, sa
pravdepodobne narodil 28. júla 1724
v sliezskych Polkoviciach mešťanovi
a krajčírovi Jozefovi Jäschkemu. Ako
kamaldulský mních pôsobil v kláštoroch v Čenstochovej, Brne, na Zobore
v Nitre, pravdepodobne aj v Taliansku
a od roku 1756 v Červenom kláštore.
Do Červeného kláštora prišiel ako
32-ročný a mal za sebou kus života.
Zdá sa, že práve tam zúročil všetko, čo
sa dovtedy naučil. Mal na to vhodné
podmienky, lebo v kláštore bola lekáreň, ktorej sa na takmer dvadsať rokov
stal správcom. Medzi mastičkami, fľaštičkami, liečivými bylinkami sa cítil
ako v raji a chýr o jeho „zázrakoch“ pri
liečení sa šíril po celom okolí. Podľa
toho sa dá usudzovať, že mal celkom
slušné vedomosti z medicíny, botaniky, farmácie, ale i z fyziky, matematiky
a venoval sa aj alchýmii. Pričinil sa o to,
že v okolí kláštora vyrástla záhrada, kde
pestoval liečivé byliny, ovocné stromy,
ale aj rôzne cudzokrajné rastliny.
Príroda Pienin a Vysokých Tatier
Cypriánovi učarovala, pochodil celý
kraj a pozorným okom sledoval jej ﬂóru. Na dôkaz toho, že to robil so zanietením fanatika, ale aj naslovovzatého
odborníka, nám zanechal herbár, ktorý
je najstarším zachovaným herbárom na
území Slovenska. Na 97 listoch s nalepenými 283 rastlinami a 32 stranami
úvah o vtedajšej lekárskej vede vrátane
konkrétnych príkladov z vlastnej medicínskej praxe, napísaných v nemčine,
podáva výnimočné svedectvo. Rastliny
pochádzajú väčšinou z oblasti Pienin
a Tatier, sú označené nielen latinským,
ale niekedy aj nemeckým, gréckym,
goralským a českým názvom. Cenný
dokument je národnou pamiatkou
v zbierkach Slovenského národné-
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Veličnej už kroky farára Jána
Vojtaššáka smerovali do Spišskej kapituly, najprv na miesto
riaditeľa diecéznej kancelárie novozvoleného otca biskupa Mariána Blahu.
Ako píše Viktor Trstenský, Marián
Blaha bol ešte pred zvolením za vikára začlenený do niekoľkých verejných akcií, ktorých sa nemienil a ani
nemohol zrieknuť. Bol predsedom
Spolku sv. Vojtecha, členom plebiscitnej komisie pre Spiš a Oravu a okrem
toho mal funkcie aj v iných kultúrnonáboženských ustanovizniach, čo ho
nútilo často opúšťať Spišskú Kapitulu. Vedenie diecézy prakticky ležalo na
pleciach riaditeľa diecéznej kancelárie
a medzitým už aj rektora bohosloveckého seminára, Jána Vojtaššáka. Preto dni strávené na Spišskej Kapitule
neboli preňho dňami oddychu, lež
dňami horúčkovitej práce.1
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O rok neskôr bol spišský biskupský
stolec opäť prázdny, takže opätovne
nasledovala voľba, ktorá tentoraz už
padla na Jána Vojtaššáka. Ako výstižne
a zároveň aj so štipkou humoru poznamenáva V. Trstenský, iba jediný človek,
ktorý bol veľmi prekvapený a čudoval
sa tomu, bol sám Ján Vojtaššák, ktorý
túto skutočnosť opísal nasledovne: Ja
sám som sa dozvedel o svojom vymenovaní za biskupa spišskej diecézy iba koncom novembra 1920, keď mi to oznámil
jezuita, páter Hydvéghy, ktorý spolu
s iným pátrom jezuitom konal celý týždeň ľudové misie vo Veličnej. Povedal mi
to, keď som sa v nedeľu vrátil s diecéznej
kancelárie. Pôsobilo to na mňa ako planý žart, ale keď som sa potom na vlastné
oči dozvedel a Acta Apost. Sedis o tom,
že sa to rozhodlo na tajnom konzistóriu
13. novembra 1920, zdúpnel som od
strachu. Nevedel som si totiž porovnať
v hlave, ako by sa mohol dedinský farár
opovážiť sadnúť si na stolicu a do úradu, kde zaujímali miesto gróﬁ, šlachtici,
mudrci univerzitných katedier a najmenej až kanonici primaciálnej kapituly
ostrihomskej, poprípade jágerskej.2

1

TRSTENSKÝ, Viktor: Sila viery, sila pravdy. s. 63.
2
Tamže, s. 67.

Medzitým však, ako sa stal Ján
Vojtaššák biskupom, časť územia jeho
diecézy pripadla do Poľska. Osobne sa
mnohokrát postavil v obrane týchto
obcí, aby boli späť prinavrátené Slovensku, nič však nepomáhalo a v roku
1925 tieto obce boli pridelené do správy krakovského arcibiskupstva.
V medzivojnovom období sa napriek výraznej nepriazni čs. vlády voči
katolíckej cirkvi Ján Vojtaššák pustil
do obnovy diecézy. Základom celej
obnovy boli katolícke školy, ktoré sa
čs. vláda snažila všemožne zrušiť. Našťastie, to sa nepodarilo. Počas niekoľkých rokov vznikol v Spišskej Kapitule
malý seminár, nový učiteľský ústav,
dievčenská škola, ktorá pripravovala
absolventky na učiteľské povolanie atď.
Katolícke školy na odňatom území na
Spiši a Orave boli poštátnené.

Mons. Ján Vojtaššák

JÁN VOJTAŠŠÁK (2)
Sprac. Marián Smondek
Po vzniku Slovenského štátu a po
začatí druhej svetovej vojny po prinavrátení Oravy a Spiša rozhodnutím
sv. Stolice zo dňa 16. decembra 1939
vrátili sa farnosti pod správu pána biskupa Vojtaššáka. Začiatkom septembra
1939 opustilo tieto obce poľské vojsko
a vstúpila do nich slovenská armáda.
Ich obyvatelia, rozprávajúci síce po goralsky, ale cítiaci vždy slovensky a priznávajúci sa odjakživa k slovenskému
národu, oduševnene vítali návrat tohto
územia k Slovensku. Ján Vojtaššák, sám
oravský rodák, v časoch prvej republiky, využíval každú možnú príležitosť,
aby poukazoval na krivdu spáchanú na
slovenskom národe odtrhnutím spišských a oravských obcí.3 Po vojne však
opäť tieto obce pripadli Poľsku.
Po vojne sa schyľovalo už len na horšie časy. V roku 1947 skromne oslávil
biskup Vojtaššák 70 rokov. Vtedy isto
nemohol ani len tušiť, aká kalvária je
ešte pred ním. Obmedzovanie kňazov
a hlavne biskupov sa neustále stupňovalo. Biskupa Jána Vojtaššáka najprv 3.
júna internovali v jeho biskupskej rezidencii a napokon ho 15. septembra
3
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1950 odvliekli do Ruzine. A tu sa začala krížová cesta, ktorá trvala 13 rokov.
Za ten čas prešiel mnohými väznicami
a komunistickými mučiarňami v Čechách i na Slovensku.
Dňa 5. októbra 1963 bol prepustený na amnestiu. Ešte v ten deň odcestoval nočným rýchlikom na Slovensko
do Oravskej Lesnej, kde bol jeho synovec farárom. Dalo by sa očakávať, že tu
strávi posledné dni svojho života, avšak
po troch týždňoch musel odísť do Senohrabov v Čechách pri Benešove. Tu
napokon prežil necelé dva roky svojho
života.
O tom, ako veľmi mu záležalo na
osude Slovákov a zároveň jeho bývalých ovečiek a že na ne nikdy do konca
svojho života nezabudol, svedčí list napísaný začiatkom roka 1964 kardinálovi Wyszyńskemu, primasovi Poľska, do
Varšavy. Celú situáciu opísal V. Trstenský nasledovne: Čo cítilo srdce mladého
oravského vlastenca v rokoch po prvej
svetovej vojne, keď jemu intímne známe,
blízke a z kaplánovania k srdcu prirastené oravské farnosti a zamagurské, spišské dedinky proti a českým šovinizmom
vedená politika Eduarda Beneša začachrovaná za tešínske a ostravské uhlie,
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boli siahli po druhý raz na telo Slovenska, územia totiž Oravy a Spiša, na ten
„Chabul“.
Cirkevne toto územie bolo od diecézy spišskej odpojené a diecéze krakovskej
pridelené Konkordátom, ktorý Sv. Stolica
v roku 1925 s Poľskom uzavrela. Myslím, že tento Konkordát bol a je zrušený.
Aké by to bolo krásne gesto, keby aj
krakovský biskupský Ordinárius farnosti
toho územia vrátil spišskej diecéze, aby
ich už mala, keď v blízkej budúcnosti
príde na Slovensku k novému ohraničovaniu cirkevného územia diecéz.
Keď toto skromné posolstvo
končím, ostávam Vašej Eminencii
v Kristu oddaný:
† Ján Vojtaššák, v.r.
biskup spišský
Eminencia
Stefan kardinál Wyszyński, arcibiskup,
prymas poľský
Warszawa.4
V Senohraboch napokon
otec biskup Ján Vojtaššák dňa
4. augusta 1965 aj zomrel. Na
Slovensko do rodnej obce sa vrátilo už len bezduché mŕtve telo.
V deň pohrebu do Zákamenného nejazdili žiadne spoje, aby na
pohreb prišlo čo najmenej ľudí.
Ale i napriek tomu prišlo ich na
poslednú rozlúčku veľké množstvo. Telesné pozostatky boli
uložené do hrobu na cintoríne
pod kostolom.
Na základe rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Františka Tondru sa v rámci procesu
blahorečenia uskutočnila exhumácia dňa 30. júna 2003 na zákamennskom cintoríne. Po skončení
výskumu telesných pozostatkov Božieho sluhu, boli pozostatky prevezené na Spišskú Kapitulu, kde ich dňa
11. novembra 2003 biskup František
Tondra uložil do pripravenej hrobky
v kaplnke Zápoľských v Katedrále sv.
Martina. Čiastku telesných pozostatkov dňa 14. novembra 2003, práve na
126. výročie narodenia biskupa Jána
Vojtaššáka, uložil pomocný biskup
Mons. Andrej Imrich do pôvodného
hrobu na cintoríne v Zákamennom.

4
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to neprebolelo toto oravské srdce ani rok o tom vtedy nevedela, a niekoľko mapred smrťou, keď ako internovaný biskup ďarónskych zapredancov, aby Slovensko
väzel v českých Senohraboch. Ešte v ja- a Slovákov oslabili voči Maďarsku, tento
nuári 1964 poslal tento spišský biskup čin na Slovensku spáchali. Telo malého
a roduverný Slovák pamätný spis kar- Slovenska preto ešte stále krváca z tej rany.
dinálovi Stefanovi Wyszyńskému, v kto- Ľud takto odtrhnutých území na Orave
rom ho prosil, aby svojím vplyvom, ktorý a Spiši viac razy podnikal všetko možné
v tom roku ešte prechodne mal azda aj u čs. vlády, aby tie územia boli Slovensku
v politickej sfére, pomohol vrátiť k ma- späť prinavrátené, ale jeho kroky, podniterskej slovenskej krajine, kam odvekov kané v tom smere, neboli vyslyšané. I to
sa vie, prečo neboli úspešné.
patrili. List mal tento obsah:
Veľké Poľsko urobilo by voči malému
† Pokoj a požehnanie!
Senohraby pri Prahe 7.1.1964 (okres Slovensku veľkorysé gesto, keby si dnes poBenešov – Čechy)
Eminencia, pán arcibiskup
– prymas poľský – kardinál!
Z rozhlasu sa dozvedám, že Sv.
Otec pápež Pavol VI. poslal Vašej
Eminencii z Jeruzalema posolstvo.
Za Sv. Otcom prichádzam k Vašej
Eminencii aj ja skromný so svojím
zvláštnym posolstvom.
Ráčte ho láskavo prijať a čo by
bolo vo Vašich možnostiach v zmysle predloženej prosby veľkodušné
a veľkorysé kroky na patričných
miestach podujať.
Som kompetentný menom Slovenska Vašej eminencii prezradiť,
že svojím úspešným zásahom do
veci na patričných miestach získala
by si Vaša Eminencia u Slovákov
nehynúce zásluhy, nikdy nezapomenuteľnú vďačnosť, ktorá by zanechala stopu viazanú k Osobe Vašej Eminencie i v dejinách.
Dejú sa veľké veci. Cirkev Západná s Východnou nadpriadajú
styk zjednotenia. Rímsky pápež
s patriarchom Cirkvi Východnej
schádzajú sa v Jeruzaleme a vo vzájomnom objatí dávajú bozk pokoja
Miesto posledného odpočinku J. Vojtaššáka
na snahy zjednotenia. V tomto obvedalo, ako kedysi Hyram Šalamúnovi,
raze vidím obraz svojej spišskej diecézy.
V rokoch 1919-1925 neprajníci Slo- že je to „Chabul“, čo núka za Cédry odvenska utrhli z tela Slovenska kus územia vezené z Libanonu. Veru, územie Oravy
na Orave a na Spiši. Na Orave je to ani a Spiša je „Chabul“ za odňaté Tešínsko
nie celý bývalý politický okres trstenský; a jeho uhlie. A preto taký darúnok Veľké
na Spiši, nie celý okres staroveský. Cirkev- Poľsko radšej odmietne, alebo sa ho zriekne je to 9 farností na Orave a práve tiež ne, aby dopomohlo k zahojeniu rany stále
krvácajúcej na tele malého Slovenska.
toľko na Spiši.
Roku 1940 – bolo to za Slovenského
Politicky tieto územia boli v roku
1920 versailskou dohodou v Paríži za štátu – kraj Podhalia, Dunajca a Nové„tešínske uhlie“ Poľsku pridelené. Na tých ho Targu, v deputáciách podnikal kroky
územiach mal sa uskutočniť plebiscit, ale u prezidenta Slovenského štátu, no, tam
sa neuskutočnil, hoci vyše roka formálne bolo povedané deputáciám, že Slovensko
kupovali sa duše plebiscitnými komisia- nič cudzieho nechce, aby sa vrátili, odkiaľ prišli a ostávali tam kde sú.
mi na úkor Slovenska.
Aké krásne gesto bolo by to zo strany
Niekoľko malicherných jednotlivcov
Nového Targu królewská Warszawa iste Veľkého Poľska, keby v roku 1945 ne-
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VII. ročník spišského zemiakárskeho jarmoku je už minulosťou, ktorý
sa uskutočnil 19. septembra v Spišskej
Belej. Stretli sa tam poľnohospodári
a odborníci, ktorí radili ako postupovať pri pestovaní rôznych odrôd zemiakov. Medzi hosťami nechýbal ani
predseda Prešovského samosprávneho
kraja Peter Chudík a podpredseda NR
SR Tibor Cabaja.
Počas jarmoku sa prezentovali rozličné odrody zemiakov registrovaných
v SR. Účastníci si mali možnosť zakúpiť zemiakové špeciality, kvalitné
zemiakové sadivá, získať informácie
o pestovaní, spracovaní a ošetrovaní
zemiakov, prezrieť si výstavu poľnohospodárskej techniky používanej pri
pestovaní zemiakov v minulosti i v súčasnosti. Súčasne sa vyhodnocovala aj
súťaž o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón. Na ochutnávku podávali pečené i varené zemiaky, aby ľudia
spoznali druhy zemiakov, výborné zemiakové placky a hranolky. K poľnohospodárom sa pridružili aj chovatelia
holubov a drobných domácich štvornožcov - zajacov, škrečkov, morčiat.
Najväčším i najťažším zemiakom bol
1322-gramový pestovateľa spod Tatier,
v súťaži Miss odroda si v konkurencii
90 „krásavíc“ prvé miesto vybojovala
skorá odroda Vivaldi. Najchutnejším
zemiakom bol „fešák“ z odrody Red
Anna, ktorý má červenú šupku.
Na pódiu sa počas celého dňa vystriedalo niekoľko folklórnych skupín,
ľudový rozprávač, dychovka, spevácke
skupiny, súťažilo sa v jedení zemiakov kto najrýchlejšie zje misku plnú zemiakových hranolčekov a prominenti súťažili v čistení zemiakov. Dostali pekné
zásterky s motívmi ovocia a zeleniny.
Zvíťazil predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, ktorý za
tri minúty očistil šesť zemiakov.
V Spišskej Belej je sídlo stanice
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ktorý
monitoruje pestovanie zemiakov na
tomto území a každý rok odskúša okolo 50 odrôd. (Ján Kubáň)

* * *
V sobotu 12. septembra zažilo Zamagurie návštevu, pri ktorej sa počet
obyvateľov niektorých miestnych obcí
zvýšil takmer o polovicu. Okolo 80
členov Spišského dejepisného spolku
sa v rámci svojich každoročných fa-

kultatívnych výletov rozhodlo bližšie
spoznať práve tento kraj. Pri tejto príležitosti navštívili kaštieľ Spillenbergovcov v Spišských Hanušovciach, ktorý je
dnes prebudovaný na penzión, rímskokatolícky kostol v Matiašovciach, považovaný za jednu z najstarších sakrálnych
pamiatok v Zamagurí, či gréckokatolícky kostol sv. Michala Archanjela v Osturni, o ktorom zaujímavo porozprával
miestny kňaz Rastislav Tót. Veľmi milé
prijatie pripravil starosta obce Malá
Franková Jozef Kromka, ktorý okrem
milého slova a občerstvenia umožnil
prítomným nazrieť na územie konania
festivalu Zogrod i galérie v škole, kde
vystavujú obrazy z maliarskeho sympózia. V Malej Frankovej mohli členovia
vzhliadnuť ešte Ogrod, kde sa nachádza
„múzeum hlaholiky“. Ďalšie kroky výletníkov viedli do jediného zamagurského mesta Spišská Stará Ves, v ktorom si za sprievodu miestneho kňaza
prezreli rímskokatolícky kostol a pokračovali do múzea v Červenom Kláštore. Členovia SDS zavítali aj do jednej
z našich obcí - Nedece, kde sa zastavili
pri rodnom dome významného slovenského herca Michala Dočolomanského (foto), ako historici sa oboznámili
s obecnými informačnými tabuľami,
ktoré bohužiaľ obsahujú množstvo
historických nepresností a na záver navštívili súkromné slovenské etnograﬁcké múzeum Jozefa Ivančáka. (mm)
* * *
Tvrdošínčania oslavovali okrúhle
jubileá: 160 rokov od príchodu Jozefa
Miloslava Hurbana do Tvrdošína, 350.
výročie potvrdenia vlastníckych práv
Oravíc Tvrdošínu, 640 rokov od udelenia mestských kráľovských výsad Ľudovítom Veľkým, 135. výročie vzniku
mestského Dobrovoľného požiarneho
zboru, preto mali dosť dôvodov na troj-

dňové oslavy, počnúc 18. septembrom
t.r., kedy za prítomnosti prezidenta SR
Ivana Gašparoviča odhalili sochu J. M.
Hurbanovi.
Cesta Jozefa Miloslava Hurbana
do Tvrdošína bola dosť zložitá a v čase
uhorskej nadvlády veľmi nebezpečná.
V trojici: Štúr, Hurban, Hodža 28.
marca 1848 v stoličnom dome v Liptovskom Mikuláši zorganizovali zhromaždenie, na ktorom M. M. Hodža
predniesol petíciu o občianskej i národnej rovnosti Slovákov v Uhorsku (tzv.
Liptovské žiadosti). Išlo o základné národné veci, o jazyk, dnes už, zdanlivo
samozrejmosť, musel sa však oň viesť
urputný, viac ako poldruha storočný
zápas vymedzený rokmi 1840 - 1995,
ba až po súčasnosť.
Jozef Miloslav Hurban 28. apríla
1848 svojou rečou strháva na brezovskom rínku tritisíc prítomných a vyhlasuje Žiadosti slovenského národa.
V septembri 1848 sa kopaničiarsky
kraj stáva centrom povstania. Slovenská národná rada prvou politickou reprezentáciou Slovákov, ktorej bol Hurban predsedom a z viacerých dôvodov
sa presúva z Myjavy na Brezovú. 22.
septembra slovenskí dobrovoľníci vybojovali na Brezovej prvé víťazné bitky
proti piatim stovkám príslušníkov pravidelného cisárskeho vojska a maďarských gárd.
Nepohodlný Hurban od roku 1849
pôsobil v Tvrdošíne na Orave. V čase
piatkových osláv si Tvrdošínčania
spolu s hosťami pripomenuli príchod
J. M. Hurbana do Tvrdošína. Na počesť tohto národovca, básnika a kňaza
prezident s Jánom Slotom a Annou
Belousovovou odhalili jeho sochu v
miestnom parku. Predtým spoločne
odkryli aj pamätnú tabuľu niekdajšiemu tvrdošínskemu richtárovi Karolovi Lippayovi. „Verím, že dnešný deň
a dnešná slávnosť sa stanú významným
posolstvom pre šírenie národného po-

vedomia a identity slovenského národa nielen pre nás, ktorí sme sa tu zišli,
ale bude odkazom najmä pre budúce
generácie“, prihovoril sa účastníkom
slávnostného aktu primátor Ivan Šaško. Primátor zároveň ľudí upozornil na
oblečenie čestnej stráže vedľa sochy Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré je totožné s oblečením Hurbana a jeho druhov
z rokov meruôsmych.
Po odhalení novej dominanty v
tvrdošínskom parku sa k ľuďom na námestí prihovoril prezident Gašparovič.
Pripomenul, že uplynul len rok odvtedy,
čo si celé Slovensko v čase 365 dní spomínalo na Jozefa Miloslava Hurbana.
„Je chvályhodné, že na tohto veľkého
syna slovenského národa nezabúda ani
vaše mesto. Jeho idey, pre ktoré žil, bojoval a pracoval, sú pre nás živé a aktuálne i dnes. Aj tu v Tvrdošíne sa prejavil
ako neúnavný bojovník za prirodzené
národné a sociálne práva Slovákov. Aj tu
presvedčivo obhájil prvý národný program Slovákov, položil základy nášho národného sebaurčenia vystavané z viery,
túžob, nádejí, odhodlania, z vôle, ale aj
činov. Presadzoval spravodlivé politické
usporiadanie národov v stredoeurópskom priestore, kde každý nájde svoju
slobodu, aby mohol spravovať svoje veci
národné.“ (Ján Kubáň)

***

* * *
Predsedovia vlád Slovenskej republiky Róbert Fico a Maďarskej republiky Gordon Bajnai sa 10. septembra
stretli v maďarskom meste Sečany za
účelom zmiernenia napätia medzi
oboma krajinami. Obaja vyjadrili poľutovanie nad okolnosťami plánovanej
návštevy prezidenta Maďarskej republiky Lászlóa Sólyoma v Komárne 21.
augusta 2009, hoci na právne aspekty záležitosti si zachovávajú vlastný
názor. Výsledkom ich stretnutia bolo
Spoločné vyhlásenie, kde sa okrem iného prihlásili k medzinárodným záväzkom v oblasti dodržiavania práv
národnostných menšín. Deklarovali
tiež sprísnenie opatrení v boji proti
extrémistickým fenoménom a skupinám, vytvorenie „Rady pre maďarskoslovenskú spoluprácu“, spoluprácu v
oblasti energetickej bezpečnosti, železničných spojení, budovania hraničných mostov, v boji proti nezamestnanosti v hraničných regiónoch,

vytvorenie spoločných učebníc histórie a posilnenie integrácie Rómov.
(mm)
* * *
V poľskom meste Sopot sa v dňoch
11. - 12. septembra uskutočnil Summit prezidentov krajín Vyšehradskej
štvorky a Slovinska. Prezidenti: Slovenska Ivan Gašparovič, Česka Václav
Klaus, Poľska Lech Kaczynski a Maďarska László Sólyom sa venovali otázkam energetickej bezpečnosti, ﬁnančnej a hospodárskej krízy, či posilneniu
regionálnej spolupráce krajín V4. Hovorili taktiež o experimente vytvorenia
spoločných konzulárnych úradov krajín V4, vzniku spoločného televízneho
a rozhlasového vysielania pre krajiny
V4, ktoré by prinášalo aktuálne témy,
ako aj o vytvorení „Ceny prezidentov“
pre občanov alebo organizácie, ktoré sa
podstatnou mierou podieľajú na tom,
aby V4 bola pozitívne prezentovaná a
aby riešila konkrétne otázky. Rokovaní
sa zúčastnil aj slovinský prezident Danil
Tűrk, ktorý ocenil možnosti rozšírenia
spolupráce s našimi krajinami a prejavil záujem stretnúť sa nielen na úrovni
vlád, ale tiež na iných úrovniach. Ďalšia schôdzka prezidentov krajín V4 by
sa mala uskutočniť v polovici budúceho roku v Karlových Varoch. (mm)
* * *
V septembri oﬁciálne uzrela svetlo
sveta ďalšia publikácia venujúca sa dejinám Spiša pod názvom Terra Scepusia. Ide o vyše 800-stránkovú prvú časť
z pera slovenských a poľských autorov,
ktorá vznikala pod odborným vedením
Martina Homzu a Stanislawa A. Sroku.
Okrem dejín od praveku po najstarší stredovek obsahuje tiež informácie
o faune a ﬂóre a geograﬁi Spiša. (mm)
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V piatok 18. septembra bol v Dolnom Kubíne pre širokú verejnosť
sprístupnený nový aquapark, zrekonštruovaný na teréne bývalej mestskej
plavárne. Samosprávne vedenie zorganizovalo deň otvorených dverí, vďaka
čomu si Dolnokubínčania ale aj ľudia
z okolitých miest mohli pozrieť celkom
vynovené priestory bývalej plavárne.
Nový vodný svet - ako ho mesto Dolný
Kubín prezentuje - tvorí hala s 25-metrovým bazénom a niekoľkými malými
bazénmi, vrátane detského kútika, výrivky, tobogánu a relaxačnej saunovej
časti. (lo)
* * *
Po niekoľkých rokoch nakrúcania
sa začiatkom septembra objavil aj na
Slovensku ﬁlm, ktorý vznikol v spolupráci scenáristky Evy Borušovičovej
s režisérkami Agnieszkou Holland a
Kasiou Adamik, Jánošík - pravdivá história. Film bol natočený v koprodukcii
všetkých krajín V4, pričom prvú premiéru absolvoval už koncom augusta
v poľskom Novom Sączi. Počas prvého
víkendu si na Slovensku ﬁlm pozrelo
vyše 31 000 Slovákov. (mm)
* * *

Niekoľko dní pred oﬁciálnou slovenskou premiérou ﬁlmu Jánošík sa 8.
septembra v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnil krst knihy
poľského historika Stanislava A. Sroku
Jánošík - pravdivá história karpatského
zbojníka, ktorú do slovenského jazyka
preložila a vo svojom vydavateľstve Goralinga vydala Ingrid Majeriková. Útla
publikácia zaujímavou formou pojednáva o tomto legendárnom slovenskom
zbojníkovi, a to na základe historických
skutočností a archívnych materiálov.
Knihu valaškou pokrstil muzikálový
predstaviteľ Jánošíka Ján Slezák, ktorý
v muzikáli Na skle maľované dôstojne
nahradil nebohého rodáka z Nedece
Michala Dočolomanského. (mm)
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Dni Slovákov žijúcich v zahraničí 2009
Zámerom podujatia Dni Slovákov
žijúcich v zahraničí, ktorých gestorom
a hlavným organizátorom je Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, je poukázať na existujúce a živé prepojenie
medzi Slovákmi na Slovensku a Slovákmi na celom svete, skonkretizovať
predstavu, akú o nich majú obyvatelia
miest a obcí Slovenska, vytvoriť medzi
nimi putá, posilniť ich spolupatričnosť a zachovať túto väzbu ako odkaz
aj pre nasledujúce generácie. Zámerom podujatia je tiež obojstranné pôsobenie. Ide tu najmä o snahu rozšíriť
obzor Slovákov žijúcich na Slovensku
o poznanie života Slovákov v zahraničí
a zároveň povzbudiť príslušníkov slovenských menšín a komunít žijúcich
v zahraničí pri upevňovaní vzťahov
s krajinou ich predkov a jej jednotlivými regiónmi.

Tohtoročné Dni Slovákov žijúcich v
zahraničí 2009 sa uskutočnili v Žilinskom a Bratislavskom samosprávnom
kraji v dňoch 1. - 5. októbra. Hlavnými spoluorganizátormi boli Žilinský
a Bratislavský samosprávny kraj, mesto
Žilina a mesto Bratislava. Na organizovaní jednotlivých podujatí sa podieľajú
aj osvetové strediská, mestské knižnice
a ďalšie kultúrne inštitúcie. Ich organizátori sa tento rok zamerali na prezentáciu kultúry a života Slovákov v
krajinách západnej Európy, teda tých
európskych krajín, ktoré prijali slovenských emigrantov v rôznych emigračných vlnách (Belgicko, Francúzsko,
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Dánsko,
Veľká Británia, Írsko).
Slováci žijúci na území týchto krajín
sú potomkami vysťahovalcov sociálnej

emigrácie medzivojnového obdobia
(Francúzsko, Belgicko), patria tu predstavitelia politickej emigrácie z rokov
1945, 1948, 1968 (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Švédsko,
Nórsko, Dánsko) a tiež Slováci, ktorí
odchádzali za prácou alebo na štúdium
po roku 1990 (Veľká Británia, Írsko
atď.). Z ich radov vyšli významné osobnosti v oblasti literatúry, vedy, techniky
i umenia, ktoré sa hlásia k slovenským
koreňom a zároveň obohacujú svojimi
vedomosťami a schopnosťami krajiny,
v ktorých žijú. Na Dňoch Slovákov
žijúcich v zahraničí 2009 sa predstavia
súčasní predstavitelia ich umeleckého
života. Program obsahoval pestrú paletu
prezentácií z rôznych oblastí kultúrneho, spolkového i národného života, ako
napríklad galakoncerty, umelecké a dokumentárne výstavy, prezentácie knižnej
tvorby a krajanskej tlače, besedy s predstaviteľmi krajanských spolkov a pod.
Úrad pre Slovákov žijúcich
v zahraničí

ŽIVOTNÉ
JUBILEUM
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Rehoľná sestra Loretta Alina Biziaková z Tribša oslávila v máji tohto roku
25. výročie svojej rehoľnej služby. Patrí
do kongregácie sestier Albertiniek, ktoré slúžia chudobným. Sestra Loretta sa
však s veľkou záľubou venuje aj hudbe.
Pracovala najskôr v kongregácii, neskôr
vo Ľvove ako organistka a v tejto funkcii pracovala v rokoch 2000-2007 vo
farnosti v Jablonke. Poďme si ju predstaviť trošku bližšie.
Študovala na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, na Fakulte
dejín cirkvi - odbor liturgická hudba. V roku 2004 túto vysokú školu
úspešne ukončila a získala magister-
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ský titul. V súčasnosti pôsobí ako organistka v Generálnom dóme kongregácie sestier Albertiniek v Krakove.
Láska k hudbe ju sprevádza po celý čas.
Pri príležitosti svojho jubilea pricestovala spolu so
svojimi spolusestrami z Krakova do svojej rodnej obce,
z čoho mali Tribšania obrovskú radosť. Na tento úmysel
bola odslúžená slávnostná svätá omša, počas ktorej sa veriaci
modlili spolu so sestrou Lorettou a spoločne ďakovali Bohu
za jej 25-ročný apoštolát. Na záver svätej omše si zaspomínala na začiatky svojho rehoľného života a poďakovala všetkým,
ktorí sa na sv. omši zúčastnili, ako aj svojej rodine, známym
a spolužiakom za modlitbu a podporu v službe Bohu a blížnym a prijala od všetkých blahoželania i gratulácie venované
z vrelého srdca.
Mária Kačmarčíková
Foto: W. Biziak

Kňaz Jozef Murgaš korešpondoval
so sestrou môjho dedka Jána
V dokumentoch našej rodiny sa
nezachovala odpoveď Agneši Molitoris - Faltinovej. Dá sa predpokladať, že
svoje peniaze poskytla na pôžičku organizovanú na stavbu slovenskej školy
v Wilkes Barre, veď 4% interes, ako
píše kňaz Jozef Murgaš, bol iste zaujímavý. Zaujímavejšia je však rozhodne
jej angažovanosť do národných projektov tohto významného slovenského
vynálezcu.
Pripomeňme ešte, že Jozef Murgaš
bol priekopníkom elektrotechniky, a to
jej najnovšieho odvetvia - rádiotechniky.
Ľudomír Molitoris

Kňaz Jozef Murgaš (foto: rodinný archív)

Originál listu J. Murgaša zaslaný A. Molitorisovej-Faltinovej

e-mail: zivot@tsp.org.pl

V predchádzajúcom čísle som sa
zaviazal, že sa Vám budem prihovárať
a budem písať o minulosti mojej rodnej obce Kacvín. Preto pomerne často
navštevujem Štátny archív v Levoči,
kde hľadám dokumenty o jej dejinách.
Mimoriadne veľkým prekvapením
však pre mňa bolo, že v rodinnom
archíve v Kacvíne som našiel list kňaza
Jozefa Murgaša, vynálezcu svetového
formátu, priekopníka rádiotelegraﬁe,
maliara, politika a veľkého krajanského činiteľa. List je napísaný ručne 25.
januára 1925 v Wilkes Barre v štáte
Pensylvánia v USA, kde tento veľmi
aktívny organizátor budoval slovenskú
školu. Informuje sestru môjho dedka Jána Molitorisa, Agnešu, že jej
dcéra hodlá presunúť peniaze na
stavbu slovenskej školy, ktoré už
skôr požičala kňazovi Sobotovi
na iný cieľ. Zároveň píše, že škola
bude stáť dvesto tisíc dolárov a že
jej zaistí 4% interes (úroky od požičanej čiastky). Prosí ju tiež, aby
mu požičala ďalšie peniaze, ktoré
má uložené v banke na Slovensku
a aj za tie jej sľubuje 4% zisk.
Je veľmi zaujímavé, že jej píše
na jej rodné meno Molitoris, keďže v tom čase už bola vydatá za
Faltina.
Z Kacvína, ktorý vtedy patril
do Uhorska, odcestovala do USA
koncom minulého storočia spolu
s bratom Andrejom Molitorisom
a vrátila sa po roku 1920, keď
Kacvín spolu s ďalšími spišskými
dedinami bol už pripojený k Poľsku. V baníckom mestečku Wilkes - Barre v Pensylvánii sa v tom
čase usadilo viacero kacvínčanov,
ktorí sa zapojili do slovenských
spolkov a stali sa členmi slovenských farností. Viacerých kňaz
Jozef Murgaš sobášil a s viacerými udržiaval kontakt aj po tom,
čo sa z Ameriky vrátili domov.
Potvrdzuje to zároveň, že naši
krajania v tomto období mali silné slovenské národné povedomie
a nie je pravdou, že neboli národne formovaní. Agneša Molitoris
- Faltinová zomrela v Kacvíne
v roku 1942 a je pochovaná na
miestnom cintoríne.
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Čestní hostia: (zľava) J. Pamuła, H. Jacošová, P. Kocák, M. Baláž a Ľ. Molitoris

Autor obrazov - Peter Kocák

D
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ňa 22. septembra t. r. sa v priestoroch Galérie slovenského umenia
SSP v Krakove uskutočnila vernisáž výstavy graﬁckej tvorby Petra Kocáka. Výstava sa konala v rámci Medzinárodného
trienále graﬁky (MTG) v Krakove, ktorého história siaha do roku 1991, kedy
vzniklo v nadväznosti na Medzinárodné
bienále graﬁky, ktoré existovalo od roku
1966. Dodajme, že Spolok Slovákov
v Poľsku už mal v minulosti česť v rámci
MTG prezentovať graﬁky viacerých slovenských umelcov: v roku 2000 to bol
Robert Jančovič a v roku 2003 Vladimír
Gažovič spolu s Dušanom Kállayom.
V rámci svojej prezentácie si P.
Kocák zvolil graﬁky v zaujímavom
čierno-bielom prevedení, zobrazujúce
magické až rozprávkové motívy, čomu
napovedal aj titul vystavovanej kolekcie
- Putovanie po krajine imaginácie grafík
a malieb - Od čiernej po bielu.
Vernisáž otvoril generálny tajomník Spolku Ľudomír Molitoris. Privítal všetkých účastníkov vernisáže, o.
i. riaditeľku Slovenského inštitútu vo
Varšave Helenu Jacošovú, konzula Generálneho konzulátu v Krakove Mariána Baláža a bývalého rektora Akadémie
výtvarného umenia J. Matejku v Krakove profesora Jana Pamułu. Osobitné
privítanie patrilo mladým nádejným
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Od čiernej po bielu
umelcom - poslucháčom z Katedry
výtvarnej výchovy a umenia Prešovskej univerzity v Prešove, kde P. Kocák
prednáša graﬁku, kresbu, dekoratívnu
kompozíciu a kaligraﬁu.
Po týchto úvodných slovách sa
účastníkom prihovoril profesor Jan
Pamuła, ktorý neskrýval radosť zo spolupráce Akadémie výtvarného umenia

v Krakove so Spolkom Slovákov v Poľsku a pripomenul, že v priestoroch
Galérie slovenského umenia Spolku sa
konala už nejedna výstava absolventov
krakovskej akadémie. Dodal, že vzájomnú spoluprácu vníma predovšetkým ako šancu pre mladých, začínajúcich umelcov.

Reprodukcia graﬁky:
Dobré ráno!

Otvorenie výstavy

Napokon dostal slovo ten najpovolanejší - Peter Kocák. - Veľmi sa teším, že
sa nám podarilo zrealizovať túto výstavu.
V Poľsku som sa už prezenoval, no v Krakove je to po prvý raz. Pre mňa, ako aj
pre mojich študentov toto mesto znamená
veľa. Je inšpiratívne, má bohatú históriu.
Určite sa sem radi vrátime. Osobitne sa
teším zo spolupráce so Spolkom Slovákov
v Poľsku, - povedal umelec a spolu s generálnym tajomníkom Spolku Ľ. Molitorisom zaželali všetkým prítomným

príjemný zážitok z prehliadky vystavovaných prác.
Počas vernisáže sa P. Kocákovi
prihovoril aj oravský básnik a maliar František Kolkovič. Dvaja umelci
vždy majú o čom debatovať, najmä
pokiaľ ide o lásku k výtvarnému umeniu. František Kolkovič svojmu kolegovi so skromným úsmevom daroval
knihu svojich malieb - Moje krajinky.
Okrem takýchto milých chvíľ si účastníci, medzi ktorými nechýbali ani krajania z krakovskej miestnej skupiny, mohli pobesedovať nielen na témy spojené s
umením. Rozhovorom sa nevyhýbal ani
samotný umelec Peter Kocák.

Pohľad na tvorbu
Petra Kocáka
Akademický maliar a graﬁk P. Kocák sa narodil v Čiernej nad Tisou,
kde navštevoval základnú školu. Po jej
ukončení sa prihlásil na Strednú umelecko-priemyslovú školu v neďalekých
Košiciach. Tam v priebehu rokov 1976
- 1980 študoval pod vedením profesora V. Jeníka a profesorky E. Jeníkovej.

Reprodukcia graﬁky: Daidalova túžba

Vernisáž bola aj miestom priateľských
stretnutí

vyšívanie, šitie, tkáčstvo, ručné maľovanie,
rezbárstvo a podobne - to všetko má veľkú
budúcnosť. Ľudia sa jednoducho presýtia
umelým umením a budú hľadať to, čo vychádza z duše človeka.
Petrovi Kocákovi možno teda zaželať len jedno - aby ľudia v jeho tvorbe
nachádzali skutočné umenie, ktoré ich
osloví a zároveň v nich zanechá príjemný dojem.
Lýdia Ostrowska

Študenti z Prešovskej univerzity si so záujmom prezerajú katalóg prác P. Kocáka

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Obaja ho v inklinovaniu ku graﬁke výrazne podporovali. Talent ďalej rozvíjal na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave, kde si za svoj študijný smer
zvolil voľnú graﬁku a knižnú ilustráciu.
Študoval pod vedením Oresta Dubaya,
Igora Rumanského a Albína Brunovského. Po absolutóriu v roku 1987 sa
začala jeho umelecká púť. Od začiatku
ho priťahovali poetické a rozprávkové
obrazy, a preto nadviazal na tvorbu gra-

ﬁckých listov profesora A. Brunovského,
V. Gažoviča, D. Kállaya. Čo však bolo
u Kocáka jedinečné - začal sa zaujímať
o kultúru ďalekého východu, obzvlášť
japonskú a čínsku graﬁku a kaligraﬁu.
Je ich obdivovateľom, zberateľom a zároveň aj samoukom japončiny.
O aktívnej účasti autora na umeleckom dianí na Slovensku hovoria
mnohé samostatné, ako aj kolektívne
výstavy - o. i. v Lučenci, v Prešove či
na Celoslovenskej výstave mladých
v Bratislave, v Bardejovskom múzeu,
na Medzinárodnom bienále graﬁky
v Banskej Bystrici, v Poprade a ďalších
slovenských mestách. Jeho graﬁky si
získali obrovský ohlas v zahraničí - v
Poľsku, Belgicku, Austrálii, Taliansku,
ale aj na svetovej výstave The world ex
libris artist v Japonsku.
V rozhovore s umelcom ma zaujímalo, prečo si za svoj študijný odbor
zvolil práve graﬁku.
- Moja cesta ku graﬁke bola jednoznačná. Od malička som kreslil, rysoval
a zaujímal som sa o všetko, čo súviselo
s výtvarníctvom, - zamyslel sa a dodal,
že veľký dojem na neho urobili najmä
graﬁcké ilustrácie Albína Brunovského, ktorý ilustroval okrem iného napríklad Striebornú knihu rozprávok,
Zlatú knihu rozprávok a ďalšie zo
sérií známych slovenských ľudových
rozprávok. - Rozprávky boli doplnené
úžasnými kresbami, ktoré dnes pozná
hádam každý, pretože Brunovského
kresby sú doslova čitateľné. Okrem
Brunovského mal aj iné vzory: - Moju
tvorbu výrazne ovplyvnil aj Jiří Šerych
a František Tichý.
Ďalej sme sa v rozhovore dostali
k téme ľudovej tvorby ako špeciﬁckému druhu umenia. - Svet je zaplavený
digitalizáciou a médiami. Vďaka počítačovej technike môže takmer každý robiť
takzvané umenie, - smutne skonštatoval
a dodal: - Myslím si, že ručná práca ako
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Poviedka na voľnú chvíľu
ŽIVOT OKTÓBER 2009
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VINCENT ŠIKULA

CHLAPEC
Bola hora, v hore skala, pod skalou
jedlička, pod jedličkou chalúpka, od
chalúpky chodník.
Od chalupy chodník a pomedzi vinice a pomedzi polia, Jano, Fero, kapsa, hoď palicu, čiapku nastav, možno
začne pršať! „Decká, decká! Veď som
vás to všetkých učil, hrdlo nešanoval,
ibaže som trsteničku šuchol za piano.“
Nebolo to piano, ale harmónium.
Pán učiteľ Kitta, pán učiteľ Gierschling, aj tá tenká učiteľka, čo mala to
pekné meno, veď aj ona bola pekná,
mala pekný hlas. Všetci traja chodievali spievať na pohreb. No na svadbu
obyčajne pozerali iba z obloka. Svadba
je lepšia. Aj školská slávnosť je lepšia.
„Zdobeným vencom slobody, cti, práva.!“ Už som zabudol. Hneď som zašiel poza školu, boleli ma knižky. Aj
hlava bolela, aj nohy boleli, aj chrbát
ma bolel. No ak som náhodou zbadal
na ulici žobráka, hneď som sa rozbehol za ním:
- Nemý, tancuj! Nemý, prečo netancuješ? Žobrák mi urobil radosť.
Pán učiteľ s trsteničkou vyšiel spoza studne, ruku zdvihol, prstom ma
pritiahol.
- Synku, ako sa voláš? - opýtal sa
ma.
- Vinco.
- Synku, prečo nie si v škole?
- Pán učiteľ, keď mňa bolia knižky.
- Nono! - pohrozil prstom. - Aj
iných bolia knižky. Svätého Jozefka,
myslíš, nebolel hoblík?
- Ja nemám hoblík.
- A knižky kdeže máš? Ukáž! Otrčil
som zošit a druhácku čítanku.
Najprv pošticoval, trsteničkou švihol, potom ma viedol za ruku cez uličku. Bránu otvoril, po chodbe prešiel,
po chodbe, ktorej sme všetci vraveli:
pitvor. Zaklopkal na dvere. - Pozrite
sa, kolegynka, jeho bolia knižky! - povedal s úsmevom a zase ma pošticoval.
- Naozaj?
- Naozaj.
- Veď to nie sú jeho knižky, to sú
bratove! - čuduje sa učiteľka. - Počkaj,
chlapec, požičiam ti šlabikár! Ako sa
voláš?

- Vinco.
Sedím v prvej lavici, šlabikár má
somárske uši, i ja mám somárske uši a
hlavu šišatú, mám hlavu ako šišku. „Ja
tvoju šišatú hlavu!“
Už viem čítať: i, í, i, í. Už viem čítať:
a, á, a, á. Na Vianoce budem čítať: ia,
ie, iu. Vial ostrý vietor, tata šiel do hory,
chcel zastreliť zajaca. Na hlave mal čiapku, na pleci pušku, pri riečke zastrelil
zajaca. Nezastrelil nič. la, ie, iu!
- Z chlapca bude organista, keď má
taký tenký hlas! - vravel učiteľ. - Na
také niečo sa ja bojím pomyslieť, - povedal môj otec. - Ja zase myslím, že by
bol z vášho chlapca organista.
- Pán učiteľ, prečo ma chcete trápiť? Namiesto prstov mám kladivká,
ešte by som vám píšťalu zlomil.
- Rozprávame o chlapcovi, nie?
- Kde by vzal organ? - staral sa môj
otec.
- Hehehe! Organ sa zoženie, - vravel učiteľ. A potom po nedeľňajších
litániách šup za organ alebo do riaditeľne za školské harmónium. -Toto je
štvrťová nota.
- Aj toto je štvrťová nota, - skočil
som na papier oboma rukami. Hehehe! Už poznám štvrťovú notu. - A miništranciu vieš? - Miništranciu viem.
- Introibo ad altare Dei. - Adeumkviluftiťikatjúventumean.
- A suscipiat? - Aj suscipiat.
- A meakulpa? - Aj meakulpa.
- A konﬁteor? - Aj konﬁteor.
- Najprv je konfíteor až potom meakulpa. Prisvedčil som.
- Pánovi farárkovi si na hruškách
nebol? - Pánovi farárkovi som na hruškách nebol.
- Vrabce si na veži nevyberal? Vrabce som na veži nevyberal.
- Lastovičkám si hniezdo nezhodil?
- Lastovičkám som hniezdo nezhodil.
- Kamene si do okien nehádzal? Kamene som do okien nehádzal.
- Žobrákom si sa neposmieval? Žobrákom som sa neposmieval.
- S bratmi a sestrami si sa nepohádal? - Čože?
- Nehovor: čože! Povedz, či si sa
hádal s bratmi a sestrami?
- Pán učiteľ, niekedy sa aj hádam.
- A prečo sa hádaš? - No, musím sa.
- Nono! Ja sa spytujem: prečo? Keď aj oni sa hádajú so mnou.
- A ktorého máš najradšej? Povedz,
ktorého máš spomedzi svojich súrodencov najradšej. - Nemám.

- Ale veď musíš mať kohosi najradšej. - No, mám.
- Zo súrodencov? - Zo súrodencov
nie.
Hehehe! Veď ty nie si hlúpy chlapec! A možno bude z teba naozaj organista. Pozeraj! Toto je štvrťová nota.
- Aj toto je štvrťová nota. - Už zase
som oboma rukami na papieri. - Toto
je osminová, - odtláča ma pán učiteľ
lakťom. - Toto je šestnástinová, - odtláčam ja jeho.
- Hehehe! Veď ty si naozaj učenlivý!
Veď ty musíš dokázať, že bude z teba
za každú cenu organista. Inparadízum
vieš? - Inparadízum neviem.
- Cirkumdedenint? - Cirkumdederum.
- Chlapec, chlapec! Hehehe! Choď
si už napísať úlohu a doma povedz, že
bude z teba za každú cenu organista.
Idem cez uličku. A už je zima. Ešte
nie je zima, pretože ešte nepadá lístie.
Ale ani teplo už nie je.
Koligramy sú ďaleko. Vrany sú
čierne, ale mäso z nich je červené. Bývame na dolnom konci. A pred naším
domom stojí hruška.
Sedávam s Vontorčíkom. Obaja
máme na nohách čižmičky, kopeme
do dlážky, niekedy do učiteľkinho
stola. Vontorčík nosí vo fľaši čiernu
kávu, preto ho všetci voláme kominár.
Mne sa zase posmievajú Šme-e-e! Aj
dedkovi sa tak posmievali, aj otcovi, aj
bratom. Ja nie som Šme-e-e! V čítanke
čoskoro budeme na dvadsiatej strane,
budeme čítať g: Otec kúpil gumené
galoše. Pani učiteľka, kedy nám ukážete gumené galoše?
Učiteľka musí ísť do riaditeľne,
vypožičia od pána riaditeľa: - Prosím!
Kto nevidel gumené galoše, nech sa
dobre pozrie!
Nosíme čižmičky, cez prestávku si
ich vymeníme, pretože Vontorčíka tlačia a mne sú moje zase veľké.
Spievame: Zabil otec sojku, zabila
mati, zabili deti, už nám sojka neuletí,
neuletí. Kedy nám ukáže sojku? Sojka
má modré pierka, na každom krídle
zrkadlo a ešte malé zrkadielko. Načo
je sojke zrkadielko?
- Deti, ticho buďte!
Aj chocholček má trochu inakší než
pipíška, ale predsa je to chocholček.
- Neviem, čo je chocholček. Učiteľka natiahne ruku a nájde chochol-

Cupkal som za ním na vežu.
Kým sme zišli, zatiaľ sa poschodili
aj ostatní chlapci, stáli pred bočným
oltárom alebo pred sakristiou dočahovali zvonček, ktorým sa ohlasoval
začiatok omše.
- Miništranciu vieš? - Viem.
- No povedz adeum! - Ty povedz
adeum!
- Navarko, rozkáž mu, nech povie
adeum! - Adeum, adeum!
- Navarko, prečo ho nevyskúšaš?
- Celú vieš? Celú? - Celú viem.
- Aj konﬁteor? - Aj konﬁteor.
- Aj suscipiat? - Aj suscipiat.
- Navarko, prečo ho nevyskúšaš?
- Vieš chodiť po schodíkoch? Viem.
- Unesieš knihu? - Čo by som neuniesol?!
Ale aj tak som miništroval len
málo. Už som povedal: mám hlavu
ako šišku. Nevedel som ju ani udržať.
Raz na jednu stranu klesla, potom zas
na druhú, raz napravo, raz naľavo,
zas napravo, zas naľavo. Veď som sa
sústredil a dával dobrý pozor, pri každom kroku som dával pozor, a predsa,
predsa sa pohla pri každom kroku. Nenávidel som chocholček a bolo mi do
plaču. Cirkevníci
mali zlosť a ktorýsi dohováral po
omši kostolníkovi: Nemáte iného miništranta? Rád som bol, že môžem čušať aspoň v sakristii. Niekedy som šiel
sviečky zapáliť a odostrieť oltár. Teraz
sa to zdá čudné, hockomu sa to zdá
čudné i smiešne hockomu. Hádam je
čudné to, že som nič nevedel o advente.
Vianoce boli belšie. Vtedy aj pán
učiteľ Gierschling hral iba na bielych
klávesniciach. No ak vzal jednu čiernu, viem, že sa nepomýlil. Hral v F
dure, stúpil aj na pedál, bolo to B.
No prečo neprišiel Lojzo na sviatky domov? Prečo odstrelili pri svätom
Jánovi toho nemeckého vojaka?
Sviatok Troch kráľov:
- Pax hui domui, - začínal pán farár.
- Et omnibus habitanubus in ea, my s pánom organistom.
Pred Hromnicami so zvončekom.
To sme šli zaopatrovať Šimonovu mamenku.
(Nebýva na každom vŕšku
hostinec, Bratislava 1996, s. 66-74)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Vontorčík a čuduje sa, že to pán učiteľ
nevie. - Macejak, odnes ten trus! Macejak beží do triedy a príde s lopatkou.
A nám je odrazu smiešne, pretože pán
učiteľ je naozaj čudný! No slovo trus
sa nám páči, pretože je nezvyčajné.
Zvonček!
Zase sa hrnieme do triedy. Teraz
budú počty. Dve a jedna sú tri. Počtovnica je krajšia ako šlabikár, obrázky
sú v nej krajšie. Kde sú kravy moje?
Černuša, Beluša. Počtovnica je krajšia.
Aj sneh už napadol a ja som chcel
pohladiť závej. Možno sa mi to len teraz zdá, že som mal čosi také v úmysle,
keď som sa driapal po rebríčku, ruku
som vystieral a závej, ani čo by ustavične rástol, stále bol odo mňa vyššie.
Skúšal som potom lopatkou vyhĺbiť
bunker. Stoličku som priniesol, dekou
som sa pookrúcal a sedel na stoličke,
hoci mi bolo zima. Z bunkra viedla
chodba až do Žamborovej záhrady,
kde mal Palušo vybudovanú hotovú
pevnosť. Zavše som liezol cez tunel k
nemu, celý som sa triasol aj od zimy a
potom i preto, že hádzal do mňa snehové gule, ktoré mali byť granátmi.
Povýšil ma na poručíka. Odvtedy som
mohol nosiť papierové výložky a mohol som byť prítomný na poradách,
keď sa pripravoval útok proti končiarom, teda proti chlapcom z horného
konca.
No ja som mal predsa len najradšej
Legio angelica. Pán farár dal hockedy
chlapcom po korune. Na Vianoce aj
balíček a knižku. Školák Kajo Maryk.
I ja som chcel takú knižku, aspoň tak
som ju chcel ako cajchové nohavice
alebo ako inú knižku: Zlaté kráľovstvo, ktorú mal strýc Vendel a po večeroch čítal z nej Viktorovi.
Chodil som do kostola už pred prvým zvonením, čakal som pri dverách,
na prsty som si dýchal a klopkal čižmičkami jednou o druhú. Kostolník
zaštrkotal zväzkom kľúčov, sneh striasal zo seba, kašlal, niekedy vydýchol
nahlas: panebože, panebože! Zavesil
som sa na kľučku, dvere sa otvorili,
večné svetlo z petrolejky nás oboch
osvietilo.
- Utiahneš zvon? - spýtal sa ma
kostolník. On mohol do chrámu aj s
čiapkou na hlave, lebo sa s pánom bohom za tridsaťdva rokov skamarátil.
- Neutiahnem.
- Panebože, panebože!

Poviedka na voľnú chvíľu

ček na mojej hlave. Teda už nie som
Šme-e-e?
- Šme-e-e!
- Žambor, nevyrušuj!
Žambor je z celej triedy najstarší
a nosí cajchové nohavice. I ja by som
chcel cajchové nohavice, pretože ich
možno namočiť do vody a hockde postaviť. Naozaj! Pravdaže, v lete, lebo
teraz by bolo Žamborovi zima.
- Žambor, nevyrušuj!
- Nevyrušujem.
On je aj najmúdrejší, vie odrecitovať celý šlabikár: H, h, H, h! Horela
Horvátova stodola. Vie do konca. A
my sme o Horvátovej stodole ešte vôbec nečítali. On vlastne ani celý šlabikár nemá, len zopár listov. Ak treba, pozrie pod lavicu alebo Andelovi
na chrbát, odrecituje všetko odtiaľ. A
predsa býva hocikedy po škole práve
preto, že jednostaj vyrušuje.
Prestávka!
Už som povedal: Vymeníme si s
Vontorčíkom čižmičky, až potom vybehneme na dvor za ostatnými žiakmi.
- Zajac, zajac!
- Nevykrikuj!
- Šme-e-e!
- Ty si šme-e-e!
- Šme-e-e!
- Chceš, aby som žaloval?
- Vinco, just poď žalovať!
Dievčatá kúsok od uličky: Seje Peter proso. Vyberiem z vrecka jabĺčko,
chystám sa zahryznúť.
- Aj ty máš jabĺčko? Aj ja mám jabĺčko, - zastane pri mne vysoký piatačisko. Nič nehovorím.
- Kde si vzal také pekné jabĺčko? poškuľuje piatak. - Od strýčka. - Od
strýčka? Ukáž, nech si odhryznem.
Podám jabĺčko piatakovi, a ten ho celé
prehltne. - No! Pôjdem žalovať! - Čo?
Môžem ja za to, že mi vbehlo do hrdla?
- Nevbehlo. - Chce sa mi plakať.
Dievčatá pri uličke: Seje Peter proso.
Pán učiteľ stojí pri drevenej ohrade, odrazu sa začne rozčuľovať: - Čo je
to tu? No? No? Čože je to tu?
A špičkou topánky kope do zamrznutej zeme. - Nerozumiete? Kde sa to
tu vzalo? - Čo? Čo? - Toto, toto! Ktorý
z vás vie o tom? - A zase kope špičkou
topánky do zamrznutej zeme. Hľadíme jeden na druhého a iba Vontorčík
zdvihne hlavu a pozrie na pána učiteľa. - Pán učiteľ, to je hovno! - povie
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rajina známa pomenovaním
kopanice sa menila do súčasného stavu niekedy v polovici 16.
stor., keď sa jej centrum Brezová pod
Bradlom pomalým osídľovaním v úzkej brezovskej doline zaľudnila. Rozloha poľnohospodárskej pôdy nestačila,
preto v okolí začalo vznikať kopaničiarske osídlenie. V 16. - 17. stor. prichádzali na Brezovú v rámci tzv. valašskej
kolonizácie obyvatelia z Trenčianskej
a Oravskej stolice. V roku 1628 sa
v Brezovej spomína škola a pivovar.
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10. mája 1709 získala Brezová privilégium panovníka Jozefa I. postavenie oppida - zemepanského mestečka
s právom trikrát ročne konať jarmok.
Brezová i jej kopanice rýchlo rástli.
Koncom 18. stor. mala Brezová cez päť
tisíc obyvateľov, z toho 209 remeselníkov. Rozvíjali sa najmä cechy: garbiarsky, ševcovský, mäsiarsky, existoval
cech čižmársky. Základom obživy bolo
naďalej poľnohospodárstvo
V obyvateľstve Brezovej, formovanom okrem iného aj dlhým
zápasom o rešpektovanie svojich
náboženských práv, dochádza od začiatku 19. storočia k procesu národného obrodenia. V rokoch 1840 1843 bol brezovským evanjelickým
kaplánom Jozef Miloslav Hurban.
28. apríla 1848 svojou rečou strháva
na brezovskom námestí tritisíc prítomných a vyhlasuje Žiadosti slovenského národa. V septembri 1848
sa kopaničiarsky kraj stáva centrom
povstania. Slovenská národná rada,
prvá politická reprezentácia Slovákov, ktorej bol Hurban predsedom, sa
z viacerých dôvodov presúva z Myjavy
na Brezovú. 22. septembra vybojujú na
Brezovej slovenskí dobrovoľníci prvé
víťazné bitky proti piatim stovkám
príslušníkov pravidelného cisárskeho
vojska a maďarským gardistom (dnes
je 22. september na pamäť týchto bojov Dňom ozbrojených síl Slovenskej
republiky).
Národné povedomie prežilo v kopaničiarskom kraji i napriek maďarizácii a iste nie je náhoda, že z neho vzišli
Milan Rastislav Štefánik - najvýznamnejšia osobnosť našich novodobých
dejín, či diplomat Štefan Osuský a Ján
Papánek a ďalší (Ján Závodný, iniciátor prvého slovenského nemého ﬁlmu
Jánošík), ktorí prispeli k formovaniu

KRAJINA POD BRADLOM
našej štátnosti. K Československej republike sa prihlásila i Brezová.

Milan Rastislav Štefánik
Je dodnes najvýznamnejším rodákom podbradlianskeho kraja a jednou
z kľúčových osobností Slovenska. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách,

zomrel 4. mája 1919 vo Vajnoroch pri
Bratislave. Po skončení základnej školy
v Šamoríne pokračoval na lýceu v Bratislave, neskôr v Šoproni a na gymnáziu v Sarvaši. Vysokoškolské štúdium
z matematiky a astronómie absolvoval
na Karlovej univerzite v Prahe, kde získal doktorát z ﬁlozoﬁe. Desať rokov
sa venoval astronómii, pracoval ako
asistent slávneho astrofyzika J. Janssena v observatóriu v Meudone. Potom
nasledovali astronomické pozorovania
na vrchole Mont Blancu, v Španielsku,
Turkmenistane, Tahiti, Brazílii, Ekvádore i v Maroku.
Vojenské a diplomatické činnosti
M. R. Štefánika sa naplno rozvinuli
v čase prvej svetovej vojny. Ako francúzsky občan vstúpil do služieb lete-

ctva. Štefánikov vrodený diplomatický takt, osobné kontakty a názory sa
uplatnili vo vedení rodiaceho sa zahraničného odboja. Stal sa zakladateľom
a podpredsedom Národnej rady československej, neskôr prvým ministrom
vojny ČSR. Spolu s generálom Janinom organizoval vytvorenie legionárskej armády v Rusku, podobnou úlohou bol poverený aj v Taliansku.
Po skončení vojny plnil generál
M. R. Štefánik významnú úlohu
na Sibíri, zabezpečoval repatriáciu
legionárov. Pri návrate domov do
nového štátu, ktorého vzniku zasvätil všetko úsilie, tragicky zahynul v r. 1919 po páde lietadla vo
Vajnoroch neďaleko Bratislavy.
Z myšlienok M. R. Štefánika:
„Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým
ich chybám, je potrebné učiť ich
milovať, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.“ „Kto kráča
energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj
osud takmer úplne.“ „Demokracia, to
znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým
nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ,
spoločnosť. To znamená opanovať svoje
vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.“
Povedali o Štefánikovi: „V okamihu
celkového triumfu národa zabíja sa muž,
ktorý po celú dobu svojho vyhnanstva
najväčšmi prispel k oslobodeniu svojho
rodného kraja... Niet pochybností, že
bolo v jeho osobe mnoho geniálnosti a že
bol jedným z najlepších ľudí, akých sme
mali.“ (E.Beneš) „Milan Rastislav Štefánik bránil sa, keď o ňom hovorili, že je
rojko, osvietenec alebo apoštol. Hovoril
o sebe, že je človek.“ (Š.Osuský)

Mohyla na Bradle
Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle je národnou kultúrnou pamiatkou. Štefánikov odkaz patrí
k nášmu demokratickému dedičstvu,
ktorým sme prispeli k budovaniu modernej Európy. Mohyla M. R. Štefánika je preto monumentom národného
i európskeho významu.
Masív Bradla, na ktorom stojí Mohyla generála M. R. Štefánika, tvorí
dominantný krajinný prvok svojho
okolia. Objekt Mohyly, dielo národného umelca Dr. h.c. Dušana Sama Jurkoviča, svojím umiestnením v krajine
a svojím ponímaním predstavuje vrcholný štandard európskej monumentálnej architektonickej tvorby.
Dušan Jurkovič navrhoval počas I.
svetovej vojny vojnové cintoríny v Haliči a vznik myšlienky mohyly na Bradle popísal z pohľadu poľských Tatier
nasledovne: „Chodieval som na vrchol
Magury... Odtiaľ zalietali moje myšlienky domov v nádeji na vyplnenie
našich túžob. Tam som spriadal svoje

výtvarné sny a kreslil plány pamätníkov na ploche mojej duše“. Jurkovičovi
„duch rodného kraja... za I. sv. vojny
stelesnil najvýznamnejšie v legionároch, najmä v M. R. Štefánikovi“. Po
smrti Štefánika, začal Jurkovič realizovať „jednu z vidín a snov haličskej Magury“ - Mohylu na Bradle.
Mohyla bola postavená počas 280tich pracovných dní od 11. júla 1927 do
20. septembra 1928. Rekonštrukcie sa
dočkala až po roku 1989. Trvala takmer
7 rokov, bola ukončená v roku 1996.

Predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí na konferencii v Bruseli
Európsku úniu, ktorá je v súčasnosti
vystavená jednému z najväčších testov
- ako sa dokáže postaviť výzve prisťahovalectva. Na konferencii, ktorú moderoval veľvyslanec SR pri Európskej únii
M. Šefčovič, sa zúčastnil veľvyslanec SR
v Belgicku Peter Sopko a zamestnanci
všetkých troch slovenských zastúpení
v Belgicku, zástupcovia Domu slovenských regiónov v Bruseli, slovenskí
europoslanci, Slováci - zamestnanci európskych inštitúcií pracujúci v Bruseli,
predstavitelia slovenských katolíckych
misií z viacerých krajín a široké krajan-

ské spoločenstvo. Po skončení konferencie sa uskutočnila slávnostná svätá
omša, ktorú celebroval otec kardinál
Jozef Tomko spolu s dôstojnými pánmi
farármi, ktorí vedú slovenské katolícke
misie v Belgicku, Francúzsku, Nemecku a v USA. Na záver svätej omše si
predstavitelia slovenskej komunity
a Slováci žijúci v Belgicku uctili predsedníčku Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí verejným poďakovaním jej,
ako aj úradu za všetku pomoc, ktorej
sa im dostáva zo Slovenskej republiky
prostredníctvom obetavej práce, ústretovosti a podpory zo strany Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí

Zľava: M. Šefčovič, J. Figeľ, J. E. Jozef kardinál Tomko a V. Prívarová

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Na základe pozvania veľvyslanca
Slovenskej republiky pri Európskej únii
p. Maroša Šefčoviča a Slovenskej katolíckej misie v Bruseli sa predsedníčka
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová zúčastnila na konferencii Identita - Slovensko - Európa,
ktorá sa na pôde Stáleho zastúpenia
Slovenskej republiky pri Európskej
únii konala dňa 9. septembra 2009.
Prednášateľmi na konferencii boli
Jeho eminencia Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov, Ján Figeľ, člen
Európskej komisie pre vzdelávanie,
odbornú prípravu a kultúru a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí. Vilma Prívarová sa vo svojej prednáške dotkla témy udržiavania
národnej identity Slovákov vo svete,
informovala o plnení úloh Úradom
pre Slovákov žijúcich v zahraničí zakotvených v zákone a o jeho prioritách
do budúcnosti vyplývajúcich z vládou
prijatej Koncepcie starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich
v zahraničí do roku 2015, ako aj o súčasnej migrácii v jej priamej väzbe na

V máji tohto roku sa konali spomienkové slávnosti pri príležitosti
90. výročia smrti generála Milana
Rastislava Štefánika. Bol pripravený
bohatý kultúrny program v hlavnom
meste Slovenska, v rámci ktorého sa
odhalil monument pred novou budovou Slovenského národného divadla,
ale najmä na fare v rodisku na Košariskách, na Bradle a okolí. Podujatí sa
zúčastnili aj najvyšší slovenskí ústavní
činitelia.
Ján Kubáň
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o času utvorenia slovenských škôl
slovenské deti navštevovali poľské
školy, alebo vôbec nechodili do školy,
lebo Slováci často neposielali svoje deti
do poľských škôl. Dochádzalo k situáciám, keď napriek existencii školských
budov a učiteľov školy nezačali s vyučovaním, alebo sa vyučovalo len vo veľmi
obmedzenom rozsahu. V Jablonke - Boroch na začiatku školského roka 1947/48
školu navštevovalo len jedno dieťa.6 Časť
detí navštevovalo školy na Slovensku,
bývali v internáte v Kežmarku. Na Slovensku bezplatne dostávali ubytovanie
a stravu, a taktiež bezplatné vyučovanie,
čo výrazne vplývalo na počet záujemcov
o túto formu výučby.7
Prvé zmienky na tému možnosti
utvorenia slovenského školstva sa objavili až koncom roka 1946 počas návštevy
krakovského vojvodu Pasenkiewicza na
Spiši a Orave. Jeho slová súviseli skôr so
sľubom pred voľbami do Zákonodarného sejmu. Otvorenie slovenských škôl
bolo až výsledkom podpísania dohody
o priateľstve medzi Poľskom a Československom v marci 1947 a k nej pripojeného dodatkového protokolu o národnostných menšinách.
V apríli 1947 Ministerstvo školstva
vyslalo na Spiš a Oravu školského inšpektora Stefana Bąkowského. Po oboznámení sa so situáciou navrhol nasledujúci postup:
1) Otvoriť v Jablonke na Orave
a v Nižných Lapšách na Spiši po jednej
škole s vyučovacím jazykom slovenským.
Navrhol dať im charakter súbornej školy s internátom pre deti zo vzdialených
obcí, spracovať zvláštnu inštrukciu pre
názvy škôl, učebný plán ako aj vyriešenie
problému učebníc. Možno usudzovať,
že nepredvídal masový nábor žiakov do
slovenských škôl, keďže navrhol štvorčlenný učiteľský kolektív. Navrhoval
s rozvojom slovenského školstva súčasne posilniť kultúrno-osvetovú činnosť
na týchto územiach a povzniesť úroveň
poľského školstva. Ministerstvo školstva
rozhodnutím zo dňa 16. mája 1947 založilo dve slovenské školy a súčasne prijalo zásadné rozhodnutie, že vznikajúce
školy treba považovať za verejné školy.
Mali sa do nich prijímať iba deti slovenskej národnosti. Rozhodlo sa, že školský
rok sa začne 10. septembra 1947. „Štátny tajomník Clementis chargé d´aﬀaires
Krajewskému, ktorý navštívil dňa 12.
júna 1947 MZV v Prahe s prosbou o vyjasnenie čs. stanoviska v otázke poľských

škôl na Českom Tešínsku, vyhlásil, že je
proti otvoreniu výlučne dvoch škôl na
Hornom Spiši a Orave. O dva dni neskôr taktiež predseda vlády Gottwald
zopakoval Krajewskému stanovisko
československých vládnych činiteľov, že
dve školy nemôžu stačiť pre obyvateľstvo
týchto území.“8
Keďže sa predvídalo, že obyvateľstvo
prejaví veľký záujem, rozhodlo sa, že zápis do slovenských škôl sa bude konať
v dňoch 8. a 9. septembra s možnosťou
predĺžiť ho do 13. septembra. Začiatok
školského roka prebiehal za prítomnosti
predstaviteľov orgánov ministerských,
vojvodských i “powiatových“ (okresných). Prejav školského inšpektora Andzeja Zarębu prerušovali výkriky detí
i starších osôb, žiadali slovenských učiteľov, kňazov, ako aj pripojenie k Slo-

rozhovore s rodičmi používali slovenský
jazyk alebo miestny dialekt.
Inšpektor pri návšteve škôl uznal,
že im naliehavo treba dodať potrebné
množstvo učebníc. Postavil sa proti
tomu, aby náboženstvo vyučovali katolícki kňazi v poľskom jazyku, keďže sa
nazdával, že náboženstvo majú vyučovať učitelia. Dospel k poznatku, že dve
školy neuspokojujú slovenské požiadavky, a preto navrhol zvýšiť ich počet.
Poukázal však na dve základné ťažkosti:
nedostatok budov a učiteľov. Čo sa týka
prvej ťažkosti, upozornil na možnosť
využiť existujúce školské budovy, aby sa
v nich učili na zmeny poľské a slovenské školy. Toto riešenie malo zabezpečiť
slobodnú voľbu pre slovenské deti. Uvedomoval si však, že pri takom riešení
klesne návštevnosť v poľských školách.

Komentár k správam Tadeusza
Kosmalu o situácii slovenskej
menšiny na Hornej Orave
v rokoch 1947 – 1948 (2)
Matej Andráš
vensku. Do školy v Nižných Lapšoch
sa zapísalo z 8 obcí na Spiši 386 detí,
z čoho z obvodu Nižné Lapše - 65.
V škole pôsobili 4 učitelia. Inšpektor
S. Bąkowski, ktorý navštívil túto školu,
skonštatoval, že pri vyučovaní „vznikajú vážne ťažkosti v dôsledku toho, že
deti nepoznajú slovenský jazyk a často
nerozumejú učiteľom. Ledva desať starších detí používa ako-tak slovenčinu“.9
Ďalej konštatoval, že „všetci učitelia
dosť energicky neprekonávajú tieto ťažkosti“. Výsledky vyučovania všeobecne
ohodnotil ako slabé.
Do školy v Jablonke sa zapísalo z 12
oravských obcí 1 078 detí, z čoho z obvodu Jablonky - 244. V škole pracovali
4 učitelia. Vyučovali (okrem jazyka poľského) po „slovensky“. Napriek didaktickým ťažkostiam (bez učebníc a učebných pomôcok) škola v ministerskom
hodnotení „získala celkom uspokojivé
výsledky“. Činnosť školy bola pod trvalou kontrolou slovenského obyvateľstva,
ktoré pozorne sledovalo priebeh výučby
a správanie sa učiteľov. Učitelia, aby sa
vyvarovali akýchkoľvek konﬂiktov, pri

Podľa uvedeného návrhu, ktorý Bąkowski spracoval, predpokladal otvorenie
8 slovenských škôl na Spiši a 22 na Orave pri skutočných (podľa navrhovateľa)
potrebách, a to 18 a 36, spolu teda 56
škôl. Pri takomto počte bola predpokladaná požiadavka zamestnať 54 učiteľov
so znalosťou slovenského jazyka.10
Súčasne so začiatkom nového školského roka slovenské obyvateľstvo začalo s agitáciou za zapisovanie detí do
slovenských škôl a zároveň bojkotovalo
poľské. Počas prvých dní zostali poľské
školy prázdne, postupne sa však situácia zlepšovala a v slovenských naopak
zhoršovala. Okresný úrad v Novom
Targu, berúc do úvahy skoršie i terajšie
protipoľské nálady slovenského obyvateľstva, sa nazdával, že existencia dvoch
slovenských škôl je „celkom postačujúca
a dávanie ďalších koncesií Slovensku na
Spiši a Orave nie je žiaduce, keďže to len
podnecuje tamojšie obyvateľstvo a zvyšuje mu apetít“.11
Ministerstvo školstva však nezastávalo tento názor. No ďalšie kroky podniklo až na jeseň, keď 9. novembra vydalo

„zabraňujú im v tom rozliční podozriví
vyslanci, ktorí podstrkujú obyvateľstvu
iné koncepcie“.16 Inšpektor navrhol,
aby vzhľadom na úporné tvrdenie časti slovenského obyvateľstva, že súčasne
existujúce školy „si vybojovalo a o ďalšie
bude bojovať“, nezvyšoval sa v tomto
školskom roku počet slovenských škôl,
keďže ich zvýšenie by len potvrdzovalo
uvedené presvedčenie.
Ministerstvo školstva si neosvojilo
tento názor. Koncom septembra 1947
referát pre školské záležitosti národnostných menšín Ministerstva školstva
vypracoval podrobný plán práce v tejto
oblasti. Okrem iného hodlal spracovať aj
podrobný návrh racionálnej siete slovenských škôl, zásad udeľovania ﬁnančných
príspevkov učiteľom slovenských škôl,
zorganizovanie výučby slovenského jazyka pre učiteľov, ako aj spracovanie učebných plánov v slovenskom jazyku.17
V školskom roku 1948/49 nastal
ďalší rozvoj slovenského školstva. Do
škôl so slovenským vyučovacím jazykom
sa prihlásilo 1 932 žiakov, ktorí navštevovali 30 škôl.
Vyučovanie na slovenských školách
v školskom roku 1948/49 prebiehalo vo
veľmi zlých podmienkach. Do polovice
októbra bolo činných len 22 škôl, v 11
školách prebiehal zápis a 2 sa nachádzali
v štádiu zakladania.
Pod tlakom obyvateľstva robili poľské orgány ďalšie ústupky. Boli nútené
časť učiteľov preložiť na iné školy na území okresu, niektorých prepustili z práce.
Napriek týmto ústupkom sa Slováci domáhali, aby v slovenských školách učili
len učitelia Slováci. Slovenskí obyvatelia
hrozili, že nebudú posielať deti do škôl,
kde učitelia sú Poliaci a nedovolia im
učiť sa poľský jazyk. Keď v Tribši školský inšpektor vyhlásil, že nemôže otvoriť
školu, pretože nemá vhodné priestory,
počul od Slovákov, že slovenskú školu
môžu umiestniť v poľskej škole, lebo sa
nachádza na slovenskej zemi.
Čiastočným riešením bolo vyslanie
skupiny 8 učiteľov z Československa na
Oravu a Spiš, do Poľska prišli 29. januára
1949. Potreby slovenského obyvateľstva
v oblasti školstva to v úplnosti neuspokojilo, keďže podľa odhadov školského
inšpektorátu bolo potrebných 39 učiteľov.
Slovenské školstvo bolo predmetom stáleho záujmu československých
orgánov. Veľvyslanectvo ČSR v Poľsku
28. novembra 1948 odovzdalo poľskej
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Krempachy, Veľká Lipnica, Malá Lipnica, Dolná Zubrica a Podvlk. Vyplývalo
to buďto z faktu, že taká škola v danej
obci ešte nebola, alebo pre veľký počet
detí (napr. v Zubrici a Podvlku). Zápis
do škôl prebiehal v pokojnej atmosfére
a v niektorých obciach značne prekročil kapacitu škôl. Vedenia škôl sa usilovali, aby sa slovenské deti zapisovali do
slovenských škôl a poľské deti do poľských.13
Hneď po otvorení slovenských škôl
ich navštívil československý konzul
v Katoviciach, ktorý sa zaujímal najmä
o jazykovú prípravu učiteľského zboru,
počet a účasť detí na vyučovaní.
Cieľom návštevy inšpektora Tadeusza
Kosmalu z Ministerstva verejnej správy
bolo otvorenie slovenských škôl na Spiši
a Orave v decembri 1947. Z informácií
nowotarského školského inšpektora Andzeja Zarębu vyplynulo, že Kosmala mu
vyčítal príliš rýchle otvorenie ďalších 8
slovenských škôl. „To sa mohlo tiahnuť
dokonca aj dva roky,“ mal vyhlásiť.14
„Od samého začiatku slovenské
školstvo zápasilo s veľkými problémami.
Jeho rozvoj sťažoval nedostatok školských priestorov (ktoré buďto neexistovali alebo boli zničené a vyžadovali
opravu), nedostatok učiteľských kádrov
a značné vzdialenosti od škôl. Ďalšou
prekážkou bola slabá znalosť slovenského literárneho jazyka medzi deťmi, ktoré
veľmi často poznali len magursko-oravský dialekt. Kuratórium Krakovského
školského obvodu, aby aspoň čiastočne
odstránilo kádrové nedostatky, pristúpilo na prelome rokov 1947 a 1948
k zorganizovaniu kurzu slovenského jazyka a kultúry v Krakove, do ktorého sa
prihlásilo 56 osôb. Kurz sa uskutočnil
v januári a februári 1948. Nepodarilo sa
však získať žiakov IV. triedy Pedagogického lýcea v Zakopanom, ktorí ovládali
slovenský jazyk, aby nastúpili ako učitelia do vznikajúcich slovenských škôl.
Podarilo sa získať len jedného absolventa
lýcea a gymnázia v Novom Targu, ako aj
Mariána Stańczaka, ktorý sa kvôli tomu
vrátil zo Slovenska.“15
Utvorenie slovenských škôl neuspokojilo agresívnejšie naladených Slovákov. V Podvlku, Oravke a Čiernej Hore
došlo k protipoľským vystúpeniam
a predkladaniu ďalších požiadaviek
v oblasti školstva. Jednako sa však školský inšpektor v Novom Targu Witold
Raganowicz nazdával, že slovenskí občania by mohli zaujať pozitívny postoj, ale
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rozhodnutie v záležitosti slovenského
školstva. Na jeho základe kuratórium
Krakovského školského obvodu uložilo
školskému inšpektorovi v Novom Targu:
1. spracovať a predložiť ministerstvu
návrh rozšírenia siete slovenských základných škôl na Spiši a Orave;
2. okamžite povoliť slobodné zapisovanie do slovenských škôl, rodičia alebo
opatrovníci detí pritom súčasne podpíšu
zodpovedajúce vyhlásenie;
3. otvoriť v čo najkratšom čase niekoľko slovenských škôl, najmä v tých
obciach, kde sú najpotrebnejšie;
4. vyhľadať kandidátov na dvojmesačný kurz slovenského jazyka, ktorý
bude mať za cieľ pripraviť zodpovedajúce množstvo učiteľov pre slovenské školy
so slovenským vyučovacím jazykom;
5. dozrieť, aby gymnázium a lýceum
S. Goszczyńského v Novom Targu prijalo v školskom roku 1948/49 absolventov slovenských škôl;
6. vynaložiť úsilie pri hľadaní určitého počtu kandidátov na učiteľov spomedzi Slovákov - poľských občanov.
Školský inšpektor už za týždeň spracoval a poslal kuratóriu návrh na rozšírenie siete slovenských škôl. Pre úplné
uspokojenie potrieb sa plánovalo perspektívne otvoriť 39 škôl so slovenským
vyučovacím jazykom. Na ich uvedenie
do prevádzky bolo potrebných 86 učiteľov, zatiaľ však inšpektorát disponoval iba 16, ale ani jedným Slovákom.
V zhode s odporúčaním kuratória inšpektorát otvoril 8 základných škôl, z toho 2 na Spiši a 6 na Orave, do ktorých
bolo spolu zapísaných 871 detí a začalo
sa v nich vyučovať v prvých decembrových dňoch. Treba k nim ešte zarátať 2
školy, ktoré boli otvorené 10. septembra
v Jablonke a Nižných Lapšoch. Spolu
teda v školskom roku 1947/48 pôsobilo 10 základných škôl s vyučovacím
jazykom slovenským, do ktorých bolo
zapísaných 1 085 žiakov (stav v apríli
1948). K tomu autor J. Kwiek uvádza:
„Pozornosť vyvoláva fakt, že len 72 %
detí zapísaných do slovenských škôl
pokračovalo v návšteve. Ostatné sa
učili v poľských školách. Na túto situáciu malo určite vplyv zavedenie akcie
výživy detí do poľských škôl, čo malo
obrovský význam v ťažkej zásobovacej
situácii na Orave a Spiši.12
Školský inšpektorát v Novom Targu
považoval za naliehavé otvoriť základné
školy v obciach Vyšné Lapše, Lapšanka,
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strane aide-mémoire v záležitosti slovenského školstva. Podľa československej strany, napriek stálemu narastaniu
počtu detí, ktoré majú možnosť učiť sa
v slovenskom jazyku, 1 465 detí nenavštevovalo slovenskú školu. V decembri
1948 územie Oravy a Spiša navštívil
československý konzul v Katoviciach.
V jeho prítomnosti sa slovenské obyvateľstvo sťažovalo na nedostatok učebníc
v slovenských školách a domáhalo sa odstránenia poľského jazyka zo škôl. Nebola to prvá návšteva konzula na tomto
území. Pred rokom konzul navštívil školy v Nižných Lapšoch a Jablonke, kde sa
zhováral s učiteľmi v snahe - ako zdôrazňovala poľská strana - zorientovať sa, či
učitelia Poliaci ovládajú slovenský jazyk.
Prekvapením bolo správanie sa detí, ktoré na konzulove otázky odpovedali zväčša po poľsky.18
Československé orgány prišli s pomocou slovenskému školstvu na Spiši
a Orave a dodali v marci 1949 školské
učebnice v počte 2 900 kusov pre najnižšie triedy, poľské školské orgány ich
skontrolovali a odovzdali slovenským
školám. O jestvujúcich potrebách v tejto oblasti najlepšie svedčí fakt, že dané
učebnice predstavovali asi 58 % vtedajšej potreby. Slovenské školy nemali nijaké knižnice.
V školskom roku 1949/50 na Orave
a Spiši vzrástol počet slovenských škôl
na 31. Školský inšpektorát v Novom
Targu predpokladal otvorenie ďalších
nových 6 škôl so slovenským vyučovacím jazykom. Súčasne plánoval získať 18
učiteľov ovládajúcich slovenský jazyk.
Za týmto účelom plánoval zorganizovať
špeciálny kurz.
Ani teraz sa to neobišlo bez sporov
a konﬂiktov. Slovenské obyvateľstvo naďalej nebralo do úvahy nedostatok učiteľov a domáhalo sa okamžitého otvorenia
nových škôl, okrem iného v Chyžnom,
kde zo 148 detí 108 prejavilo záujem
učiť sa v slovenskej škole. V dvoch obciach, v ktorých existovali len poľské
školy, Slováci odmietli posielať do nich
svoje deti. V Hornej Zubrici na Orave
98 žiakov hromadne prešlo do slovenskej školy, v poľskej škole zostalo len 5
žiakov. Dosť bežným javom vraj bolo
časté menenie slovenských škôl za poľské
a naopak. Prechádzanie zo slovenských
do poľských škôl zapríčinilo poskytovanie stravovania v poľských školách.
Opačné prípady často súviseli s príchodom učiteľov zo Slovenska, čo sa však

udialo až v januári 1949. Do toho času
vo všetkých školách vyučovali len Poliaci. Podľa názoru nowotarského starostu
sa poľskí učitelia často stavali negatívne
voči slovenskému školstvu. „Prevažná
časť učiteľov považuje slovenské školstvo
na Spiši a Orave za nutné zlo,“ napísal
starosta.
Tento názor, vyslovený začiatkom
roka 1949, bol bezpochyby zaujatý a nebol v súlade s pravdou. Jednako predstavoval prejav nového prístupu k slovenskej otázke na Spiši a Orave. Vo vzťahu
k postojom poľského obyvateľstva okresný úrad čoraz častejšie začína používať pojmy ako „internacionalizmus“,
„šovinizmus“ a „nacionalizmus“. Stalo
sa prvý raz, že okresné orgány priznali
celkom pravdu slovenskej strane, keď
prisúdili vinu za školské konﬂikty poľským učiteľom. Nazdávali sa, že „nutná
je okamžitá zmena postoja učiteľstva
a celková zmena školskej politiky na
Spiši a Orave jej premenou z nacionalistickej na internacionalistickú“. Naproti
tomu chválili slovenských učiteľov za
internacionalistické postoje. Všetci boli
členmi Československej komunistickej
strany. Oveľa miernejšie hodnotil situáciu krakovský vojvoda, ktorý sa nazdával, že vyučovanie v slovenskom jazyku
sa nemá hodnotiť ako „nutné zlo“, ale
naozaj v duchu tolerancie.
V januári 1950 existovalo 32 slovenských škôl. Boli to najmä školy s triedami I. - IV., jedine v Nižných Lapšoch
a v Jablonke boli školy s vyššími triedami. Charakteristickou črtou slovenského školstva bolo jeho rozdrobenie, čo
vyplývalo z toho, že slovenské školy boli
organizované popri poľských školách (v
rovnakej budove). Existoval značný počet škôl s jedným alebo dvoma učiteľmi.
Na Orave pôsobilo v slovenskom školstve 59 učiteľov a na Spiši 38, spolu 97
osôb. V školách pôsobilo 12 slovenských
učiteľov, ktorí prišli z Československa,
ostatní učitelia boli Poliaci. Z nich mali
64 kvaliﬁkáciu, potrebnú pre učiteľskú
profesiu. Časť z nich absolvovala kurzy
slovenského jazyka. Slabá znalosť slovenčiny bola častou výčitkou slovenského
obyvateľstva voči poľským orgánom. Tie
netajili, že poľskí učitelia „neovládajú
dobre slovenský jazyk a v mnohých prípadoch používajú pri vyučovaní poľské
výrazy“.19
Taká bola situácia slovenskej menšiny v Poľsku koncom štyridsiatych rokov
20. storočia.
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nerozumeli. Pozn. M. A.
10) AAN, Spuścizna St. Skrzeszewskiego,
478/138/135, k. 41. Sytuacja w szkolnictwie na
Spiszu i Orawie stwierdzona w dniach 5. – 8.
10. 1947 r. (opracowana przez S. Bąkowskiego).
11) APKr, UW II SP/930. Správa nowotarského starostu za mesiac september 1947.
12) APKr, UW II SP/930. Správa nowotarského starostu za mesiac september 1947. K tomu však ešte treba uviesť prípady, keď rodičia
neposielali deti do „slovenských“ škôl na protest
proti vyučovaniu v poľštine. Napr. v Jurgove,
kde pôsobil učiteľ Wrona. Pozn. M. A.
13) Toto konštatovanie bolo v príkrom
rozpore s celkovou situáciou. Odkazujem na
informácie obsiahnuté v správe konzulátu
ČSR v Katoviciach z 19. 11. 1948. Počas celého pôsobenia slovenských škôl sa v slovenskom jazyku vyučovalo len v 1. až 4. triede.
Vo vyšších triedach sa vyučovalo len po poľsky.
Pozn. M. A.
14) AAN, Spuścizna St. Skrzeszewskiego, 478/135, k. 67. List školského inšpektora
v Nowom Targu S. Bąkowskému, ministerskému vizitátorovi vo Varšave zo dňa 29. decembra
1947. Takto T. Kosmala dostatočne zreteľne
prejavil svoj negatívny postoj k slovenskej menšine v Poľsku. Pozn. M. A.
15) APNT, SPNT, t. 32. List školského inšpektorátu v Nowom targu KOSz-u v Krakove
zo dňa 27. novembra 1947.
16) AAN, Spuścizna St. Skrzeszewskiego,
478/135, k. 71. Všeobecné poznámky (k správe
za mesiac február 1948) školského inšpektorátu
v Nowom Targu. Odpis.
17) AAN, Spuścizna St. Skrzeszewskiego,
478/135, k. 63 – 64. Návrh plánu práce referátu školstva pre národnostné menšiny.
18) Išlo zväčša o dialekt, keďže slovenčinu
asi neovládali. Pozn. M. A.
19) APKr, UW II SP/1077. List nowotarského starostu UW/SP v Krakove zo dňa 17. 1.
1950. Napriek tomu o niekoľko dní neskôr ten
istý starosta písal, že „učitelia vo väčšine zvládli
dostatočne slovenský jazyk“. List nowotarského starostu UW/SP v Krakove zo dňa 31. 1.
1950.
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Blahoželania k sobášu
Životom mienite spolu svorne kráčať,
radosť aj bolesť, všetko spolu znášať.
Dvom srdciam oddaným vo svete je ľahšie,
do smrti spolu šťastní byť, to je najdrahšie.
29. augusta sa vybrali na spoločnú
cestu životom Miroslava Gvoždžová
a Gregorz Trela.

12. septembra si večnú lásku sľúbili
- bývalá pracovníčka SSP a naša kolegyňa Aldona Zahorová spolu so snúbencom Bartoszom Łuszczakom. Pri
budovaní spoločnej budúcnosti vám
prajeme veľa lásky, úprimnosti, tolerancie a šťastia, ktoré je o to krajšie, že
odteraz ho budete zdieľať vo dvojici.

Gratulujeme!
Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.
Túto básničku zasielame Danielovi Janovi Majerčákovi, ktorí pribudol do rodiny
Anny a Jána Majerčákovcov z Novej Belej.
Prajeme im veľa zdravia, radosti a rodinnej
pohody.

5. septembra prijali sviatosť manželstva Beata Rakowska a Tomáš Gvoždž.

Bývalé kolegyne a kolegovia
zo Spolku Slovákov v Poľsku
a redakcia časopisu Život
3. októbra 2009 sa vydali na spoločnú púť životom novomanželia Marta Ziembová z Veľkej Lipnice a Sławomir Stokłosa zo Skawiny. Nech táto
cesta bude preplnená láskou, šťastím,
porozumením a vzájomnou úctou praje celá rodina.

Blahoželanie
Dňa 20. októbra oslávi 89 rokov
krajanka Žoﬁa Mlynarčíková (rodená
Vojtasová) z Čiernej Hory od Jurgova.
Pri tejto príležitosti jej
celá rodina praje veľa
zdravia, šťastia, Božieho
požehnania, radosti a
úsmevu na tvári. K blahoželaniu sa pripája aj
redakcia časopisu Život.
To čo si želáš, nech sa ti splní.
Nech tvoje srdce sa v radosti vlní.
Bolesť a bôľ nech máva ti z ďaleka,
a život tvoj, nech tečie, ako pokojná rieka.
Nech z diaľky obchádzajú ťa búrky,
nech nedoliehajú na tvoju dušu smútky.

Veľa šťastia, lásky a vzájomného
porozumenia obidvom šťastným dvojiciam zo srdca prajú: rodina Bogačíková, rodina Krempašská, babička a
Žofka s Mirkom. Nech puto, ktoré Vás
spojilo, zreje každým dňom, tak ako
dobré víno. K blahoželaniu sa pripája
aj redakcia časopisu Život.

DAR SRDCA
Sv. omša sa odbavuje každú druhú
nedeľu v mesiaci v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
Október - 11.10.2009
November – 8.11.2009
December - 13.12.2009

Oprava
Redakcia Život sa ospravedlňuje za
chybu uverejnenú v Živote č. 9/2009
v rubrike DAR SRDCA, kde sme nesprávne uviedli Máriu Giecaszekovú
namiesto Anny Pastuszkovej.

Do našej akcie Dar srdca sa zapojila
krajanka Anna Pastuszeková z USA sumou
200 USD,- pre potreby stavby Domu slovenskej kultúry v Kacvíne. 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, 36-1240-2294-11110000-3708-6972.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Slovenská sv. omša
v Krakove
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ODIŠLI OD NÁS

JOZEF STAROSTOVIČ

Zosnulý pochádzal z krajanskej rodiny. Patril medzi členov Spolku a stálych čitateľov Života. Odišiel od nás
dobrý krajan, manžel, syn, otec, brat a
zať. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Orávke

Zosnulý bol aktívnym krajanom
a dlhoročným čitateľom a propagátorom Života. S ochotou sa zúčastňoval
porád Života a schôdzí. Odišiel od nás
vzorný krajan, starostlivý manžel, otec
a dedo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch
a redakcia Život

Dňa 15. septembra 2009 zomrela
vo Svite na Slovensku vo veku 76 rokov krajanka

Dňa 14. septembra 2009 zomrel
v Podspádoch na Slovensku vo veku 74
rokov krajan

JOZEF MIŠKOVIČ

* * *

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
Života a živo sa zaujímal o dianie na
Spiši. Jeho manželka Anna Mlynarčíková pochádzala z Čiernej Hory. Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý
otec, dedo, brat a švagor. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

* * *
Dňa 31. augusta 2009 tragicky zahynul vo veku 39 rokov krajan

EDUARD OTREMBIAK

* * *
Dňa 22. septembra 2009 zomrel
vo Vyšných Lapšoch vo veku 71 rokov
krajan

ŽIVOT OKTÓBER 2009

SPOMIENKA
NA LADISLAVA
KUDZBELA
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V máji t.r. uplynulo už 8 rokov od
smrti priateľa Slovákov v Poľsku Ladislava Kudzbela, ktorý v spomienkach
mnohých krajanov žije aj naďalej. Bol
to obetavý, láskavý a múdry krajan,
ktorý po celý svoj život konal v prospech spoločnosti v slovenských katolíckych spolkoch, ale záslužnú činnosť
vykonával aj v oblasti školstva.
Narodil sa 31. januára 1917 v liptovskej dedinke Kvačany - Dlhá Lúka.
Tu sa postupne odvíjalo celé jeho detstvo a ranná mladosť. Na štúdiá však
vycestoval ďalej od domova, rozhodol
sa pre štúdium na Rímskokatolíckom
učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule,
kde napokon získal diplom učiteľ - organista. Tomuto povolaniu sa venoval
v rodnej obci až do roku 1939, kedy mu
biskup Mons. Ján Vojtašák navrhol, aby

HELENA BENDIKOVÁ
(rod. Klukošovská)

šiel učiť do Jablonky. V tom čase sa táto
obec opätovne vrátila Slovensku - po
odlúčení v roku 1920. Vojna však Ladislava Kudzbela prinútila plniť celkom
inú profesiu - pôsobil ako dôstojník Slovenskej armády a bol odvelený na východný front. K učiteľskému povolaniu
sa mu však podarilo vrátiť. Nastúpil ako
učiteľ do Jurgova, najprv na ľudovú školu a neskôr na meštiansku. Ako skúsený

Zosnulá bola vernou čitateľkou časopisu Život a živo sa zaujímala o dianie na
Spiši. Pochádzala z Novej Belej. Odišla
od nás vzorná krajanka, starostlivá manželka, matka, babička, sestra, bratova,
švagriná a teta. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej
dôstojník a učiteľ bol veľmi nápomocný
nielen v škole, ale aj celému tamojšiemu
spišskému okruhu krajanov. Organizoval miestnu samosprávu a stal sa predsedom Miestneho nár. výboru v Jurgove.
V máji v roku 1945 - po opätovnom
pripojení Spiša a Oravy k Poľsku, musel
Jurgov opustiť. Usadil sa v Kežmarku,
pracoval v komitétoch na pomoc utečencom - Slovákom zo sporného územia
Spiša a Oravy. Jeho prácu prerušil krutý
komunistický prevrat v roku 1948. Tí,
ktorí boli pri moci, pozbavili ho práce a degradovali z vojenskej hodnosti.
Jeho jedinou možnosťou bolo pracovať
manuálne - na stavbe železnice, neskôr
v bani, tehelni a na traktorovej stanici
v Kežmarku, kde sa prejavila jeho charizma i múdrosť a tamojší pracovníci si
ho zvolili za vedúceho. Odtiaľ odišiel
do dôchodku. Až do konca svojho pohnutého života bol pracovitý a ochotný
pomôcť krajanom a rodákom vždy, keď
to bolo potrebné a na pomoc vynaložil
všetky svoje sily.
Venujme mu tichú spomienku.
Redakcia

Vhodnú mikroklímu urobíme
obrátenými zaváraninovými pohármi
alebo fóliovým krytom. Kryt denne na
5 minút odstránime. Pôdu udržujeme
vlhkú, nie premoknutú. Pri teplote
20°C rastlinky asi o 21 dní zakorenia.
Keď odrezky dobre rastú, presadíme ich
do substrátu pre pelargónie. V letnom
období zalievame 2 - 3-krát do týždňa,
v zime môže byť zemina takmer suchá.
Rastliny vyžadujú svetlo, ale znesú aj
mierny polotieň. Lepšie kvitnú, ak ich
v raste črepník mierne obmedzuje. Ich
korene sú veľmi citlivé na teplo, najlepšie sa rozvíjajú v nádobách so silnými
stenami z dvakrát pálenej hliny. Veľmi
nevhodné sú plechové nádoby, korene
v nich nadmerným teplom trpia.
Substrát pre pelargónie má byť zdravý a priepustný. Vhodná je zmes vyzretej kompostovej zeminy, ornice rašeliny
a hrubšieho piesku, obohatená o hnojivo napr. CERERIT, NPK. Osvedčilo
sa pridať i drvenú kôru ihličnatých stromov alebo kúsky polystyrénu.

Chyby pri pestovaní:
Veľký prírastok listov, málo kvetov – prehnojenie.
Vytiahnutý rast, veľké vzdialenosti medzi
listami – nedostatok svetla.
Spodná časť stonky černie a odhníva
– premokrenie, hniloba.
Na báze rastliny množstvo olistených deformovaných stoniek – nádorovitosť,
baktériová choroba.
Biely hmyz na listoch, pri dotyku odlieta
– molice.
Spodné listy žltnú, sú na nich hnedé
škvrny – suchá pôda i vzduch.
Listy i stonky červenejú – nízka nočná
teplota.

Pelargónie majú pôvod v južnej Afrike. Z približne dvesto tridsiatich dnes
známych druhov ich pochádza dvesto
práve z južnej Afriky, - hovorí Ing. Jiří
Špaňhel - špecialista na pestovanie
rastlín v samozavlažovacích nádobách.
Pelargónie sa dajú pestovať aj ako izbo-

Prvý krok ku správnej
starostlivosti
o Pelargónie
1. Presadenie: osadené kvetináče
či nádoby z minulého roka počas marca prenesieme do teplého a svetlejšieho prostredia. Odstránime suché listy
a skontrolujeme zdravotný stav. Ak je
substrát vysušený, zhora ho mierne zalejeme. Pri intenzívnejšom pučení doplníme vodu do nádob a prvýkrát prihnojíme polovičnou dávkou hnojiva.
V prípade novokúpených silných a
zdravých rastlín (apríl) vysypeme dno
a nohy samozavlažovacích kvetináčov
inertným (nemenným) materiálom
(perlit, keramzit) do výšky 1 cm. Použijeme mierne vlhký substrát pre pelargónie. Rastliny opatrne vyberieme
z kontajnera, vsadíme do kvetináča,
dosypeme substrát po okraj a mierne
pritlačíme.
Pokračovanie v budúcom čísle
Miriam Chudá

OKIENKO
VČELÁRA
Po doplnení zimných zásob včelstvá
dva-tri týždne nevyrušujeme, aby zásoby správne rozmiestnili a zaviečkovali. Keď teplo klesne približne na 9˚C,
včelstvo sa zoskupí do chumáča, ktorý
utvára zvyčajne tam, kde sa vyliahol posledný plod. Začiatkom októbra, ešte
pred utvorením zimujúceho chumáča,
odporúča sa uskutočniť preventívnu
prehliadku včelstiev, pri ktorej sa zisťuje primeranosť zásob, množstvo plástov
ponechaných v plodisku, odstránenie
hrbolcov voštín na dne úľov, aby sme
mohli po zazimovaní včelstiev zasunúť
do včelstiev podmetnú podložku. Súčasne pripravíme včelstvá na povinné
preliečenie proti klieštikovitosti.
Niektorí včelári nerobia preventívnu prehliadku včelstiev pred ich zazimovaním. Keďže tvrdia, že je zbytočné
narúšať zatmelené plásty. Takáto „pohodlnosť“ sa nevypláca, pretože na jar
nájdu niekoľko včelstiev zahynutých
hladom alebo niekoľko úľov prázdnych.
Príčin môže byť niekoľko.
Keď sa zimné zásoby doplňovali „naslepo“, mohli niektoré včelstvá
prijať nadmerné zásoby, a preto zimovali „nastudeno“. Plásty sú preplnené zásobami tak, že včelstvo nevládze
v chumáči vytvoriť optimálne tepelné
podmienky. Okrem toho na jar nemá
priestor na plodovanie a zaostáva v jarnom raste. V opačnom prípade, pri
nedostatočnom doplnení zásob, včelstvo zvyčajne zahynie hladom. Teda ani
jeden „extrém“ neobstojí. Keď včelár
z rozličných dôvodov nemohol vykonať
prehliadku včelstiev pred doplnením
zimných zásob, je najvyšší čas chyby
napraviť.
Pri každej prehliadke si robíme záznamy aspoň o tých včelstvách, kde
sme zistili nedostatky. Nakoniec primeranosť zimných zásob napravíme výmenou plných plástov za poloprázdne,
prípadne nadbytočné plásty odoberieme a za posledný plást vložíme utepľujúcu vložku. Keď sa včelstvá stiahnu do
chumáčov, vložíme do úľov podmetnú
podložku. (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Sedem krokov ku kráse
a pohodliu Pelargónií

vé rastliny - pelargónia grandiﬂorum
sa hodí aj do exteriéru. Do záhrady a
na balkón je vhodná Pelargónia zonale, ktorá rastie vzpriamene, má zamatovo mäkké listy a kvitne v mnohých
odtieňoch. Tým dodáva kvetináčom
pestrosť. Do nižších poschodí sa hodia
brečnanolisté pelargónie - Pelargónie
peltatum, ktoré prevísajú cez kvetináč
a majú pevné lesklé listy.
Pelargónie potrebujú v letnom období pravidelné zalievanie. Samozavlažovacie nádoby zaistia pelargóniám
dostatok vlahy aj v dobe intenzívneho
slnečného žiarenia. Pelargónie nemajú
rade prelievanie, pretože ich korene by
mohli začať hniť. Samozavlažovacie
nádoby majú medzi hladinou vody a
vložkou vzduchovú medzeru, ktorá
umožňuje intenzívne dýchanie koreňov. Rovnako ako dostatok prevzdušňujúcich otvorov vo vložke.
Pelargónie kvitnú od mája do prvých mrazov to znamená, že počas
celej tejto doby môžeme mať krásny
farebný balkón, okno či záhradu.

Poľnohospodárstvo

LETNÉ VÝZDOBY OKIEN
A BALKÓNOV
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Mladým – mladším – najmladším
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BITKA
O JABĹČKO
Bol raz jeden obchod, v ktorom
predávali samú zeleninu a samé ovocie.
Ten obchod sa volal Zelovoc u dedka
Tragáčika. Dedko Tragáčik mal obchod
hneď pri dome, vlastne by sa celkom
pokojne dalo povedať, že v obchode
takmer býval. Trávil tam celé dni a niekedy aj celé noci. Práca v obchode totiž
funguje takto:
Hneď ráno, len čo vyjde slniečko,
poberie sa dedko aj s obrovským prúteným košíkom do svojej
záhrady za domom. Rastie
tam takmer všetko: zemiaky,
paradajky, paprika, kapusta,
petržlen, červená mrkvička, kaleráb, kučeravý kel, štíhly pórik,
karﬁol aj brokolica, usmievavé reďkovky, drobný
hrášok a ktovie čo ešte.
A kto má rád ovocie,
nájde tam aj takéto:
slivky, hrušky, jablká,
jahody aj maliny, žlté
egreše a hneď vedľa
ríbezľové strapčeky.
Kúsok ďalej vonia
hrozno, za ním sa
ružovejú broskyne
a ich kamarátky marhule. Na
konci záhrady
svietia načerveno sladké čerešne a predstavte
si, dedko Tragáčik sa dal
aj na pestovanie melónov. Bola po nich
veľká zhánka v dedine, a tak si povedal,
že to vyskúša.
Takže ráno
dedko Tragáčik
pozbiera čerstvú úrodu
do veľkého košíka. Opatrne uloží plody
jeden vedľa druhého, potom aj jeden na
druhý, až sa mu zdá, že ho košík prekotí
do záhona s kalerábom. Všetko odnesie
do obchodu a tam sa začína ďalšia časť
jeho práce. Dedko Tragáčik musí poprezerať všetky poličky, na ktorých trónia
ovocní králi a zeleninové kráľovné. Tie
najstaršie a zvädnutejšie musí vymeniť
za tie, ktoré práve doniesol zo záhrady.
Tragáčik všetko poupratuje, zametie
podlahu a odomkne dvere pre prvých
zákazníkov.

Hneď o ôsmej prichádza suseda
Kohútková, ktorá kupuje kilo zemiakov a nejaké ovocie pre vnúčikov. Druhý je v obchode sused Bojko, ktorý
býva hneď naproti, v dome s novou
strechou. Bojko si každý deň zájde
k Tragáčikovi po čerstvú zeleninu na
polievku. Býva už sám, ale polievku na
obed si neodoprie. Varí si ju takú s haluškami z krupice. Medzi dverami sa
sused Bojko vymení s ďalším zákazníkom. Alebo zákazníkmi? Do obchodu
vkĺzne dedkov pes Dunčo aj
s kamarátom Chvostíkom.
Sú priateľmi už od šteniatok a poznajú v dedine každý
dvor a každú jamku. Dedko
Tragáčik má pre nich
pripravenú nejakú
maškrtku a nik-

dy nezabudne pridať aj poriadne pohladenie.
Dnes sa Dunčo pri obchode ulakomil na jedno jabĺčko. Chytil ho do
zubov a fujazdil aj s Chvostíkom kade
ľahšie. Dedko Tragáčik sa len pousmial,
mávol rukou a znova sa pustil do práce.
Dunčo s jabĺčkom a kamarát Chvostík
vbehli do najbližšieho dvora a tam sa
chceli o jabĺčko podeliť. Lenže čo sa
nestalo?

- Pozri, Chvostík, čo vidíš? Chvostík sa sem pozerá, tam pozerá a vraví:
- Čo mám asi tak vidieť? Vrabce na
strome a teba pod stromom.
- Tu sa pozri, na jabĺčko, a povedz,
čo vidíš? - vraví ešte raz Dunčo.
- Vidím jabĺčko, pekné a červené!
- No veď dobre, ale prizri sa lepšie!
- Chvostík si ide oči vyočiť, keď
vtom to zbadá.
- Ozaj, už to vidím! Kde sa to tu
vzalo?
Chvostík a Dunčo objavili v jabĺčku dieru.
Úplne maličkú,
skoro neviditeľnú
červíkovu
dierku. Toľko ju
obzerali, otáčali
a dumali, ako sa
červíkovi v jabĺčku býva, až zbadali v dierke dve
malé očká. Jasné, že aj červík bol
zvedavý, kto mu to trasie a okukuje jeho dom.
- Hej, vy dvaja chlpáči! Už aj
ma pustite na zem, lebo vám ukážem, aké mám ostré zuby! Môjho
domu sa nikto ani nedotkne,
lebo inak bude zle-nedobre!
A, čuduj sa svete, veľkí havkáči sa asi naozaj preľakli mocného kriku a veľkých očí malého
červíčka! Pustili jabĺčko na zem
a upaľovali tak rýchlo, až sa im za
chvostíkmi prášilo!
Červík premýšľal, čo spraví so
svojím domčekom, keď tu zrazu
- prileteli k nemu včielky.
Chvíľu len tak bzučali
a potom sa mu prihovorili.
- Počuj, dlháň červík!
Máme pre teba jeden návrh!
- Čo keby sme... potichu mu
čosi šeptali do uška tak, aby ich nikto
nepočul.
- To je super nápad! Vykríkol červík.
Červík spolu so včielkami odkotúľal
svoje jabĺčko k Zelovocu dedka Tragáčika. Postavili ho hneď vedľa dverí, na
malý schodík, aby si ho každý hneď všimol. A čo to teda spoločne vymysleli?
Z jabĺčka vyrábali včielky sladkú
jablkovú šťavu a predávali ju spoločne
s červíkom za pár halierov. Záujem bol
veľký, veď taká šťava má plno vitamínov!
(Časopis Adamko č. 5/2006)

Bylinkové čary
Bolí, páli! Zle je s nami!
Len v lekárni starej mamy
nájde sa liek. Že vraj reči?
To bylinka chorých lieči.

ÚLOHA

Milé deti!
Aby sme Vás pri písaní domácich úloh a rôznych školských či iných povinností trošku potešili, máme pre Vás ďalší veselý obrázok, ktorý Vám určite
pripomenie peknú rozprávku. Ako sa len volá postavička na našom obrázku,
spomeniete si na jej meno? Je to predsa Káčer Donald! Vymaľujte ho podľa
vlastných predstáv a pošlite do redakcie. Najkrajšie obrázky odmeníme peknou
knižkou! Z prác, ktoré prišli minulý mesiac do redakcie sme odmenili: Annu
Szczepaniecovú z Krempách a Witolda Majerczyka z Nedece.

Medzi prsty - do pohára.
čo tá naša starká stvára?
Už to vonia, už sa parí...

Mladým – mladším – najmladším

Danuša Dragulová-Faktorová

No len toho liečia čary,
kto sa čajom neobarí!

Na výlete do prírody
Čo je to za sťahovanie?
Aký vietor to sem vanie?
To je vánok spoza lesa.
Šup, na výlet vyberme sa!
Plecniak máme plný, ťažký,
k tomu ešte ďalšie tašky.
Nech sa všetkým dobre vodí
na výlete do prírody.
(Zornička, č. 7/8, 2003 )

Milí mladí priatelia!
Redakcia časopisu Život za spoluúčasti spišských a oravských základných škôl a gymnázií vyhlasuje nový ročník

VÝTVARNEJ SÚŤAŽE LUDWIKA KORKOŠA 2009/10
pod názvom

VYSNÍVANÉ POVOLANIE
e-mail: zivot@tsp.org.pl

Veríme, že táto téma bude pre vás zaujímavá a povzbudí vašu fantáziu. Na svete existuje mnoho povolaní, ktoré sa
vám páčia. Každý z vás má však určite aspoň jedno vysnívané povolanie. Možno je podobné tomu, ktoré robia vaši rodičia, či starí rodičia, alebo je vaším vzorom niekto blízky z vášho okolia. Vysnívané povolanie znázornite prostredníctvom
vašej práce. Predstavivosti sa medze nekladú.
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií zo Spiša a Oravy, ktorí nám pošlú do redakcie minimálne jednu prácu na uvedenú tému. Pri práci môžete použiť ľubovoľné techniky: pastelky, ceruzky, kriedu, voskové
pastelky, textil, krepový papier, farbičky a pod.
Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí obsahovať nasledujúce údaje: názov práce, meno, priezvisko, vek
a presnú adresu autora, triedu a adresu školy, ktorú navštevuje.
Svoje práce posielajte najneskôr do 31. januára 2010 na adresu redakcie: Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31-150
Kraków.
Výsledky súťaže budú vyhlásené v budúcoročnom aprílovom čísle. Výhercovia budú odmenení hodnotnými vecnými
cenami a zverejnení v našom časopise.
Srdečne pozývame!
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Hudba a moto

EWA FARNA
Ewa Farna je mladá poľská speváčka, ktorá láme rekordy - prekvapivo
- najmä v Českej republike, možno aj
preto, že pochádza zo Zaolzia - českej
časti Tešínskeho Sliezska. Narodila sa
12. januára 1992 v poľskej rodine, kde
ju rodičia odmalička viedli k hudbe.
Niet sa čomu diviť, veď sama o hudbu
a spev prejavovala veľký záujem. V detstve sa zúčastnila niekoľkých detstkých
speváckych súťaží, kde medzi kandidátmi bezpochyby disponovala najlepším hlasom. Popritom sa venovala aj
hre na klavíri. Prvé úspechy nenechali
na seba dlho čakať. Vo veku 11 rokov
vyhrala prvý významnejší konkurz
organizovaný na Morave a vzápätí na
to vyhrala aj prvé miesto v Európskom
festivale mládeže v Sosnovci. Ďalej sa
s veľkým úspechom prezentovala aj v
súťaži detskej piesne v Hawierzowe.

Práve tam si ju všimol poľský hudobný
producent a textár piesní pôsobiaci na
českej hudobnej scéne - Leszek Wronka. Navrhol talentovanej Ewe spoluprácu, ktorú nieodmietla. Nahrali
demo-nahrávku, s ktorou sa prezentovala aj v poľskej televízii v programe -

Šanca na úspech (Szansa na sukces). V
roku 2006 vyhrala titul Český slávik, v
tom istom roku získala ocenenie v kategórii - najlepšie predávaná platňa za
debut - Mal si ma vôbec rád? V roku
2007 uzrel svetlo sveta jej ďalší album

ŽIVOT OKTÓBER 2009

MINI MORRIS COOPER

36

História tohto anglického automobilového hitu sa začala písať niekoľko
rokov skôr, ako vznikol tento model.
Prvé Mini zaprojektoval Sir Alec Issigonisa v roku 1959 s názvom Minor.
Sir Alec Issigonisa pochádzal z Izmiru,
z územia, o ktoré v tom čase bojovali
Turci s Grékmi. Prvýkrát prekročil školský prah až ako
15-ročný v Anglicku, kam sa
celá jeho rodina presťahovala.
Na technickú univerzitu ho
prijali až na tretíkrát, pretože
nedokázal prejsť testom z matematiky, ktorú vlastne celý život považoval za zbytočnú. Čo
mu však chýbalo z matematiky, dokázal dobehnúť svojou
technickou predstavivosťou.
Aj preto dostal v druhej polovici 50. rokov minulého storočia v období palivovej krízy
za úlohu zaprojektovať auto,
do ktorého by sa zmestili štyria dospelí ľudia aj s batožinou
a zároveň s nízkou spotrebou
paliva. A tak inžinier Alec Issigonisa
s 20-ročnou praxou projektanta načrtol rysy budúceho hitu, za ktorý získal dokonca hodnosť Sir. Najprv len

na vreckovke, potom na papieri. Celé
auto malo byť vytvorené z častí, ktoré
produkovalo vtedajšie BMC (British
Motor Corporation), aby bolo čo najlacnejšie. A tak vzniká prvá verzia Mini
Morris. Auto malo priečne položený
motor vpredu, prevodovku pod kľuko-

vým hriadeľom a chladičom na boku.
Kolesá boli vysunuté čo najďalej do
rohov, čo bol základom jeho výbornej
stability.

- Ticho - s pilotnou piesňou pod rovnakým názvom zvíťazila v roku 2009
na známom sopotskom festivale - Sopot Hit Festiwal. Medzitým v roku
2008 absolvovala niekoľko koncertov,
napríklad v Prahe, kde sa prezentovala
s piesňou - Tam, kde ty, s ktorou sa
dostala do rebríčka hudobných hitparád, kde lámala prvé miesta. V tom
istom roku sa CD s touto piesňou stalo najpredávanejším na českom trhu.
V priebehu niekoľkých rokov nahrala
7 piesní v českom jazyku a tri piesňové hity v poľskom jazyku. Je to len
začiatok kariéry mladej nádejnej speváčky. Získala si predovšetkým srdcia
mladých milovníkov hudby, no jej
hity si s obľubou pospevujú aj staršie
generácie. Držíme Ewe Farnej palce,
pretože práca v oblasti hubobného
showbiznisu má aj svoje tienisté stránky a vôbec nie je ľahká. Ak má však
niekto talent, pevnú vôľu a vyhýba sa
škandálom, má šancu na úspech. (lo)

Auto si však všimol jeden z najlepších
konštruktérov F1 v tomto období John Cooper, ktorý prehovoril Aleca
Issigonisa k istým zmenám motora,
pretože štandardný motor s obsahom
848 cm3 i 34 koní bol príliš slabý na
preteky. Cooper vložil do Mini motor
s obsahom 997 cm3, namontoval
dvojitý karburátor a dopredu brzdné
kotúče. Vďaka tejto kombinácii motor
získal moc 55 koní. A tak v októbri
1961 roku vznikol Mini
Cooper. V roku 1963 motor
bol opätovne zmodiﬁkovaný
a jeho objem sa zväčšil do 1071
cm3, čím opäť vzrástla jeho
moc na 70 koní. Mini s týmto
motorom nazvali Cooper S (S
ako special). A práve táto verzia
športovo prerobeného Mini
Morrisa vyhrala automobilové
preteky Monte Carlo v roku
1964. O rok neskôr malo toto
neveľké autíčko opäť nový
motor s objemom 1275 cm3
s mocou 78 koní, takže opäť
v tom roku v Monte Carlo
triumfoval, a o rok neskôr tiež.
Mini Morris v rôznych
verziách (najobľúbenejšia bola
Cooper) pretrvalo bez väčších zmien
v konštrukcii 40 rokov a dodnes
patrí medzi automobilové perličky
automobilových fanúšikov. (ms)

JESEŇ PLATÍ
Bratovi J.
(spomienka na brata Jozefa)
Keď jeseň začne platiť lístím
a nebude už návratu,
ja nebudem si celkom istý,
že bude to koniec nenávisti,
lebo jeseň platí svoju stratu.
Ani vtedy, keď z jasných oči padá,
slza, ako dážď do vtáčích hniezd
nebudem istý, budem váhať,
keď spustne celá promenáda
a začnú padať trosky hviezd.
Nedá sa predísť tejto surovosti,
od ktorej niet už návratu.

Chodieval si v lete na chatu...
stvárňoval domov na základe predstáv.
Tvoje túžby chceli veľmi bohatnúť.
Aj vtedy, keď studené vetry zatnú,
chceli mať svoj domov za prístav.
Šum vysokých smrekov na Sliači
pripomínal biednu, starú domovinu
s podobným šumom, na medzi s bodliačim.
Nikdy však dostihnúť si ich nestačil,
túžby, ktoré predsa tak ľahko nehynú.
Jeseň už teda platí lístím,
zabalí do hmiel šum vysokých smrekov.
Či zdolá zbaviť ľudí nenávisť?
Hneď začne padať snežik čistý
spomienky budú zápasiť s človekom.

Kapor na bylinkách

ZUZKA
V A RÍ
ČO NA
OBED
Polievka z kapra

Umenie a varenie

Jeseň odovzdá už všetky skvosty,
prikryje suchým lístím chodník prostý,
ktorým si chodil v lete na chatu.

František Kolkovič

1 kg kapra, soľ, 10 g masla, 20 g
hladkej múky, mletá červená paprika,
30 g cibule, bobkový list, celé čierne korenie, 1 dl kyslej smotany.
Vypitvaného, očisteného a umytého
kapra rozporciujeme na menšie kúsky, osolíme a necháme chvíľu postáť.
Z masla pripravíme bledú zápražku,
pridáme mletú papriku, postrúhanú
cibuľu a krátko popražíme. Zalejeme
vodou, pridáme ocot, bobkový list,
celé čierne korenie a varíme. Do vriacej
ZÁKUSKY
polievky pridáme pokrájaného kapra a
varíme pokiaľ nie je mäso mäkké. Uvarenú polievku precedíme a rozmiešame
Laskonky
do nej kyslú smotanu. Podľa chuti do300
g
práškového
cukru, 100 g vlašsolíme a pridáme rybie mäso odobrané
ských
orechov,
3
bielka,
80 g strúhanky,
od kostí.

ŠALÁTY
Šalát z čínskej kapusty
s krabími prstami
1 čínsku kapustu, 1 konzervu lahôdkovej kukurice, 1 balíček krabích prstov,
1 šalátovú uhorku, 1 biely jogurt, biele
mleté korenie, soľ, ocot.
Kapustu nakrájame na rezance,
pridáme kukuricu bez nálevu, uhorku
nastrúhanú na tekvicovom strúhadle,
nakrájané rozmrazené krabie prsty, osolíme, okoreníme, zalejeme jogurtom a
podľa chuti pridáme ocot, prípadne
trošku cukru. Podávame s bielym pečivom. (Zdroj: recepty.sk)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

1 kapra, 4 lyžice nasekaných byliniek
(pažítka, petržlenová vňať, bazalka),
1 kg zemiakov, 1 cibuľu, 4 lyžice oleja,
šťavu z 1/2 citróna, mleté čierne korenie
a soľ podľa chuti.
Očisteného kapra opláchneme,
osušíme a nakrájame na podkovy. Na
panvici rozohrejeme polovicu oleja
a osolené podkovy na ňom z oboch
strán opečieme. Poukladáme ich do
pekáča, posypeme polovicu byliniek,
podlejeme malým množstvom vody a
v predhriatej rúre, pri miernej teplote,
pečieme asi 20 minút. Cibuľu nakrájame na kolieska. Zemiaky umyjeme a
uvaríme v osolenej vode. Prudko schladíme, ošúpeme, nakrájame na kolieska
a opečieme na zvyšnom rozohriatom
oleji. Zemiaky vyberieme a na panvici
opečieme kolieska cibule. Porcie kapra
pokvapkáme citrónovou šťavou a posypeme zvyšnými bylinkami. Podávame s
opečenými zemiakmi a cibuľou.

šťava z polovice citróna. Krém: 150 g
masla, 150 g práškového cukru, 1 žĺtok,
60 g vlašských orechov.
Vyšľaháme cukor s bielkami, dotuha. Primiešame pomleté orechy, strúhanku a šťavu s citróna. Z masy vytvarujeme malé placky a ukladáme ich na
plech vyložený papierom. Pečieme v
mierne vyhriatej rúre. To je na 160°C
asi 15 minút. Vymiešame si maslo s
cukrom, žĺtkom a orechmi. Týmto krémom spájame vychladnuté laskonky.
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Naša poradňa

Porady
kosmetologa
MEDYTACJA
co to takiego?

ŽIVOT OKTÓBER 2009

Medytacja najczęściej kojarzona
jest mylnie z jakimiś wschodnimi i
nieco egzotycznymi praktykami. A
tak naprawdę zakorzeniona jest we
wszystkich kulturach świata. Medytacja praktykowana była od tysięcy lat i
można znaleźć jej ślady w wielu systemach religijnych. Jej elementy daje się
zauważyć w chrześcijaństwie, islamie,
no i oczywiście w religiach Wschodu
takich jak buddyzm czy taoizm. Medytacja z łaciny meditatio - zagłębianie się
w myślach, rozważanie, namysł, jednak
nie zawsze odnosi się do rozmyślań,
według niektórych szkół ﬁlozoﬁcznych
jest to oczyszczanie z jakichkolwiek
myśli czy wyobrażeń. Najczęściej prowadzi do wyciszenia umysłu i zmysłów.
Jest zatrzymaniem się i przyjrzeniem się
sobie. Stanowi metodę samopoznania i
rozszerzenia świadomości. Medytacja
jest doskonałą metodą samouzdrawiania, zarówno ciała jak i psychiki, dlatego coraz częściej praktykowana jest w
szpitalach i w procesie psychoterapii.
Praktykowana regularnie powoduje
zredukowanie stresu, zwiększa samoświadomość, poprawia zdrowie ﬁzyczne i psychiczne.

• redukcji zaburzeń koncentracji spowodowanych nadpobudliwością,
• ułatwienia współżycia z ludźmi,
poprzez zdolność panowania nad
emocjami i zwiększoną samoświadomość,
• podwyższenia umiejętności wyrażania siebie,
• eliminacji autodestruktywnych działań,
• rozwijania intuicji i eksplorowania
odmiennych stanów świadomości,
• poprawy jasności umysłu,
• regulacji ciśnienia,
• uwolnienia od ﬁzycznego stresu,
• powrotu do zdrowia.

Cele Medytacji:
• Poprawa zdrowia ﬁzycznego i psychicznego,
• Rozwinięcie mistrzostwa w określonych sztukach bądź rzemiosłach
(w tym właśnie celu praktykowali
medytację samurajowie),
• Osiągnięcie oświecenia,
• Osiągnięcie pełnej kontroli nad swoim ciałem i umysłem (joga, fakirzy),
• Zatopienie się w modlitwie (judaizm,
chrześcijaństwo, islam, hinduizm).

Medytacja oznacza pracę z nami
samymi. Osoba praktykująca z łatwością skupia uwagę na określonym
działaniu, a jej myślenie jest jaśniejsze
i bardziej twórcze. Mamy różne techniki medytacyjne, esencją jest uciszyć
myśli przez skupienie się tylko na jednej rzeczy. Twoje ciało musi być rozluźnione. Powinno być ono w pozycji,
w której możesz przebywać wygodnie
przez dłuższy okres czasu (ok. 30 minut). Możesz użyć wielu różnych technik koncentracji.
Najpopularniejszą jest oddychanie.
Użyteczną metodą może być skupianie uwagi na oddychaniu. Koncentruj
się na swoich wdechach i wydechach.
Mogą temu towarzyszyć numery od 0
do 9. Możesz wyobrażać sobie zmieniające się obrazy numerów z każdym
oddechem. Alternatywnie – możesz
wyobrażać sobie zdrowie i spokój
wpływające do Twojego ciała w czasie
wdechu, i wypływający stres i ból w
czasie wydechu. cdn.

Praktyka medytacji przyczynia się do:
• wyzwolenia wrodzonych umiejętności,

Opracowanie
Dawid Siemienkiewicz
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Jozefa Pieronek
Choroba Parkinsona
Nazwa choroby pochodzi od nazwiska londyńskiego lekarza Jamesa
Parkinsona, który w 1817 r. rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia.
Choroba Parkinsona należy do grupy
schorzeń neurodegeneracyjnych, której częstość występowania zwiększa się
wraz z wiekiem. Pierwsze objawy choroby pojawiają się między 50. a 65. rokiem życia, choć zdarzają się przypadki
pojawienia choroby u znacznie młodszych osób. Mimo supernowoczesnych
technik diagnostycznych współczesna
medycyna nie potraﬁ odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego u niektórych osób dochodzi do uszkodzenia komórek mózgu. Gdy dotyczy to części centralnej
mózgu tzw. drogi nigrostratialnej czyli
połączenia między istotą czarną a prążkowiem, dokładniej komórek części
zbitej istoty czarnej, mamy do czynienia z chorobą Parkinsona. Uszkodzone
komórki przestają produkować dopaminę – neuroprzekaźnik, odpowiedzialny m.in. za koordynację ruchów.
Przyjmuje się, że wystąpienie choroby
może mieć związek z działaniem kilku
czynników środowiskowych (toksyny,
infekcje, urazy, dieta) oraz czynników
genetycznych. Choroba ma charakter
postępujący i przebiega stopniowo, od
nieznacznych objawów osłabienia czynności do ciężkiej niepełnosprawności i
pełnego uzależnienia od pomocy osób
drugich. Przy wnikliwej obserwacji już
na początkowym etapie choroby można stwierdzić pierwsze ograniczenia
ruchowe, które wskazują na zakłócenia
równowagi w układzie nerwowym. Zakłócenia dotyczą najpierw tylko jednej
strony ciała, ponieważ zmiany choro-

Pr a w n i k
Nowe dowody osobiste
Od 1 stycznia 2011 r. czeka nas kolejna wymiana dowodów osobistych.
Tym razem będą to dokumenty biometryczne. Według projektu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do ustawy
o dowodach osobistych, po 1 stycznia
2011 r. będą go posiadali tylko obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat
i mieszkają w kraju. O taki dokument
mogą się ubiegać również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale w ich
imieniu będzie składał wniosek rodzic,
opiekun prawny albo kurator. Dokument będzie ważny pięć lub dziesięć lat
w zależności od wieku posiadacza.
Nowy dowód będzie miał formę
karty identyﬁkacyjnej o wymiarach
54x85 mm, ma to również związek z
jego funkcją jako dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy
państw członkowskich UE. Cecha biometryczna ma służyć do identyﬁkacji
danej osoby za pomocą indywidualnych
cech ﬁzycznych właściwych tylko dla
niej, zapisanych w postaci elektronicznej na nośniku informatycznym. Będzie
to aktualny na dzień składania wniosku
wizerunek tej osoby zamieszczony na
awersie dokumentu w postaci danych
biometrycznych. Dowód będzie zawierał również dwa certyﬁkaty: dowodu
osobistego i podpisu osobistego.

Od 1 września br.
zmienia się kwota zasiłku
pogrzebowego z KRUS

zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 31 sierpnia 2009
r. Od 1 września br. zmieniają się również kwoty przychodu decydujące o
zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent rolnych. Kwoty przychodu
równe 30%, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będą
wynosić odpowiednio: 924,50 zł,
2.157,10 zł oraz 4.006,00 zł.

Nowe zasady
podlegania
ubezpieczeniu
społecznemu rolników
i wymiaru składek
Z dniem 1 października 2009 r.
wchodzą w życie przepisy ustawy z
dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79
poz. 667).
Nowelizacja ustawy wprowadza
następujące zmiany:
1. Ubezpieczenie społeczne rolników będzie przysługiwało jedynie w
okresie, w którym zostały spełnione
warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, a ustanie od dnia następującego po dniu, w którym ustaną okoliczności uzasadniające podleganie temu
ubezpieczeniu. (Obecnie obowiązuje
kwartalny okres ubezpieczenia.)
2. Składki będą miały wymiar miesięczny. W przypadku, gdy
okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników będzie krótszy
niż miesiąc, składki zostaną obliczone
proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu. Oznacza to, że
składka na ubezpieczenie będzie wymierzana jedynie za faktyczny okres
podlegania ubezpieczeniu.
3. Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i
macierzyńskie za każdą osobę (w tym
także za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą) podlegającą temu ubezpieczeniu w pełnym
zakresie będzie miała równą wysokość (odpowiadającą jej pojedynczemu wymiarowi). cdn (aj)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Od 1 września 2009 r. zasiłek pogrzebowy będzie ustalany
od kwoty 3.081,48 zł, co oznacza jego zmniejszenie o 208,26 zł.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego
w dniu śmierci osoby, za którą zostały
poniesione koszty pogrzebu. Zatem, od
1 września br. KRUS będzie wypłacał zasiłek pogrzebowy w kwocie
6.162,96 zł, za koszt pogrzebu ubezpieczonego rolnika (domownika),
emeryta lub rencisty. Nowa wysokość

Naša poradňa

bowe komórek nerwowych w istocie
czarnej prawie zawsze zaczynają się
jednostronnie. Na pełen obraz choroby
Parkinsona składają się:
- spowolnienie ruchowe, obniżenie żywotności, zdolności i efektywności
działania, aż do całkowitego bezruchu,
- uczucie zesztywnienia, bóle mięśni i
stawów,
- wewnętrzny niepokój, nerwowość,
drżenie,
- cicha, monotonna i zamazana mowa,
- charakterystyczna zmiana pisma
(drobne literki)
- zwolnienie reakcji, ograniczenie mimiki (twarz maskowata), trudności
z rozpoczęciem ruchu, wykonaniem
i zmianą kierunku, chód drobnymi
kroczkami,
- zaburzenie postawy (charakterystyczna pochylona postawa), problemy z
zachowaniem równowagi ciała i koordynacją ruchową,
- zaburzenia wegetatywne takie jak łojotok, ślinotok, zaparcia, nadmierna
potliwość (mogą pojawić się wiele lat
wcześniej niż zasadnicze symptomy
choroby Parkinsona).
Podstawowym sposobem kontroli
choroby i jej objawów jest uzupełnianie poziomu dopaminy poprzez podawanie odpowiednich leków. W przypadku chorych, którzy nie reagują na
leczenie farmakologiczne może zaistnieć potrzeba zastosowania nowoczesnego leczenia chirurgicznego. Objawy
i postęp choroby można załagodzić stosując regularną rehabilitację i ﬁzykoterapię. Stosuje się ćwiczenia rytmiczne
z muzyką, marsze po torze przeszkód,
spacery, niektóre gry ruchowe. Dla
regulacji napięcia mięśniowego wykorzystuje się ćwiczenia w wodzie, masaże i inne metody neuromobilizacyjne.
Ważny jest również trening mięśni
twarzy, który wywiera dodatkowy
wpływ na mięśnie głowy i szyi, a to z
kolei sprzyja reakcjom równoważnym.
U chorych prowadzi się także ćwiczenia
koordynacyjne – o określonym rytmie
i amplitudzie ruchów, z wykorzystaniem drobnego sprzętu. Uwagę zwraca się również na ćwiczenia w zakresie
czynności życia codziennego. Niekiedy
stosuje się zabiegi ﬁzykalne – działające
przeciwbólowo i obniżające napięcie
mięśniowe.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

39

Zábava a humor

NÁŠ TEST

HVIEZDY O NÁS
ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

BÝK (21.4.-20.5.)

Môžeš sa cítiť ako bez životnej
energie. Nemusíš sa však báť, zo dňa
na deň sa to bude zlepšovať. Najlepšie
bude, ak budeš aktívne relaxovať, napr.
chodiť na dlhšie prechádzky. Na konci
mesiaca sa oživí tvoja tvorivá véna, takže smelo do práce.

Tvoj estetický talent bude žiariť.
Možno by bolo dobré kúpiť si niečo pekné v jesenných farbách. Tvoje
vnútro bude preplnené vrelými citmi,
a je úplne jedno či si slobodný alebo
nie. Možno je to akurát vhodná príležitosť na sobáš.

STRELEC (23.11.-21.12.)

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Planéty sú ti naklonené. Máš šancu
pozrieť sa na svoje problémy z inej perspektívy, môžeš to využiť vo svoj prospech a niektoré dokonca vyriešiť. Ľudia ti budú vychádzať v ústrety, takže
neváhaj a ak niečo potrebuješ vybaviť,
urob to teraz.

Aj keď prichádza jeseň, budeš navzdory všetkému plný energie. Dosiahneš niekoľko úspechov, nebudú chýbať
ani menšie prekvapenia. Postup v kariére bude pre teba hračkou. Mal by si
prebývať čo najviac s ľuďmi, otvoriť sa
na to, čo prináša život.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

RAK (22.6.-22.7.)

Z jednej strany citlivosť, fantázia
a dobré nápady, na druhej však nedbanlivosť a všetko na poslednú chvíľu.
Ak chceš niečo dosiahnuť, disciplína
je najdôležitejšia. Bez disciplíny nasľubuješ toľko, že potom nebudeš vedieť,
kam z konopy.

Aj keď možno zažiješ sklamanie,
získaš vďaka nemu ďalšiu šancu. Ak
chceš niečo získať, musíš najprv niečo stratiť. Ak práve prežívaš krízu vo
zväzku, odpovedz si najprv na niekoľko najdôležitejších otázok? Aj keď sa ti
zdá, že je to úplne inak, odpoveď môže
byť potešujúca.

ŽIVOT OKTÓBER 2009

VODNÁR (21.1.-18.2.)
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Zrazu sa ti naskytne možnosť realizovať veľké plány, cestovať po svete.
Ak práve začínaš školský rok, rýchlo
si získaš náklonnosť voči sebe. Tento
čas je ako stvorený na skúšky, hľadanie práce a nadväzovanie nových
kontaktov. Musíš byť jednoducho
aktívny.

LEV (23.7.-23.8.)

RYBY (19.2.-20.3.)

PANNA (24.8.-23.9.)

Ak patríš medzi tých šikovnejších, čo radi kadečo vymýšľajú, tento mesiac je pre teba ako stvorený,
ak radšej oddychuješ, prežiješ veľmi
pekný mesiac. Tak si vyber. Ak už
máš rodinu, istotne v jej kruhu prežiješ prekrásne chvíle.

Tento mesiac by ťa chudoba mala
obchádzať z ďaleka. Využi svoju energiu na dosiahnutie konkrétneho cieľa.
Aj keď si zakladáš hlavne na zdravom
rozume, občas ani intuícia nie je na zahodenie. Netreba všetky peniažky hádzať do prasiatka.

BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

Nachádzaš sa práve v polovici tvojho astrologického roku. Dobré by bolo
na chvíľku sa zastaviť a obzrieť sa za
seba, čo si získal a čo stratil, urobiť si
nové plány do budúcnosti. V háklivých
záležitostiach postupuj opatrne a príliš
sa pri rozhodnutiach neponáhľaj.

Vyžaruje z teba dobrá nálada a optimizmus, vďaka čomu priťahuješ ľudí
k sebe. Je to čas vhodný na diplomatické kroky. Ak máš nejaký väčší plán,
začni ho realizovať, máš šancu na postup. V láske ti vystačí malá iskra a vybuchne oheň.

Nemal by si ukrývať svoju tvorivosť,
plnú rôznych nápadov. Treba ju využiť.
Možno si niekoho získaš, priateľstvo
alebo vzácnu oporu. Túto šancu musíš
istotne využiť. V spoločenskom živote
budeš mať nabitý program, vhodný na
zaujímavé využitie.

Rozhodujete sa včas?
1. Pri rozhodovaní sa spoliehate predovšetkým na seba?
a) spolieham sa na seba, ale dám si aj poradiť – 5; b) vždy som schopný rozhodnúť o všetkom okamžite – 1; c) často sa spoľahnem na
odborných poradcov – 8; d) právo rozhodovať
si prisvojujem sám – 2; e) rád si vypočujem vopred názory iných – 9; f ) o radu iných nestojím, aj keď sa tak netvárim – 3; g) rozhodnutie
ponechávam na kolektív – 10.
2. Máte snahu pred rozhodnutím najprv
zapochybovať?
a) niekedy áno, niekedy nie – 5; b) pred rozhodnutím nikdy nezapochybujem – 1; c) pochybujem preto, aby som sa uistil – 9; d) každé
pochybovanie považujem za prejav slabosti – 2;
e) niekedy pochybujem ešte aj po rozhodnutí –
10; f ) aj keď pochybujem, nikdy to nepriznám
– 3; g) snažím sa občas vnútiť pochybnosti aj
iným – 8.
3. Vyvoláva rozhodovanie vo vás súťaživosť, kto skôr?
a) niekedy si všímam, kto je ešte za mnou
– 5; b) áno a ja musím byť vždy prvý – 1; c) súťaživosť to vo mne nevyvoláva – 7, d) ak by ma
niekto predbehol, bol by som nešťastný – 2; e)
cieľom je len správne rozhodnutie – 10, f ) tajne
súťažím pri každej príležitosti – 3; g) ak súťažiť,
tak v správnosti rozhodnutia – 10.
4. Máte niekedy snahu vyhnúť sa rozhodovaniu?
a) určite sa mi to už stalo – 5, b) možnosti
rozhodovať sa nikdy nevzdám – 1; c) neprekáža
mi, ak nemusím rozhodovať – 7; d) ani v rozhodovaní nepustím nikoho pred seba – 2; e) rozhodovanie iným prenechám s ľahkým srdcom
– 9; f ) umožniť rozhodovanie iným dokážem
len predstierať – 3; g) vítam a podporujem rozhodnutia iných – 10.
5. Patríte v rozhodovaní medzi 20 percent najúspešnejších?
a) hodnotím sa na úrovni priemeru – 5; b)
patrím medzi najrýchlejších vôbec – 1; c) nemyslím si to, aj keď nie som od toho ďaleko
– 7; d) možno je predo mnou 10 percent – 2; e)
asi patrím medzi 31 percent najrýchlejších – 8;
f ) medzi tých 20 percent jednoducho nepatrím
– 10.
HODNOTENIE
5-15 bodov: O rýchlosti vášho rozhodovania asi nik nepochybuje. Je na vás, aby ste
vyhodnotili, koľko vašich rýchlych rozhodnutí
bolo aj úspešných.
16-25 bodov: Patríte medzi relatívne rýchle
sa rozhodujúcich, ale sklon k súťaživosti v rozhodovaní nemáte.
26 - 40 bodov: Aj keď vám z oneskoreného
rozhodnutia nehrozí akútne nebezpečenstvo, v
rýchlosti rezervy máte.
41 - 50 bodov: V rýchlosti rozhodovania
vôbec nevynikáte. Ak si to povolanie nevyžaduje, nemusíte tomu venovať pozornosť. (aj)
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Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, že
na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a slová, ktoré
sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy,
dopravy a spojov, ekonómie, turistiky a pod.
V poľštine:

V slovenčine:

agencja pracy tymczasowej
agencja zatrudnienia wspomaganego
giełda pracy
jednostki zatrudniające osoby
niepełnosprawne
bezrobocie długookresowe
bezrobotny długookresowy
okresowa niezdolność do pracy
księgowość uproszczona
księgowość pełna
wcześniejsza emerytura
wzrost szarej strefy w gospodarce
pochodzenie społeczne

agentúra dočasného zamestnania
agentúra podporovaného zamestnania
burza práce
chránené dielne
dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobo nezamestnaný
dočasná práce neschopnosť
jednoduché účtovníctvo
podvojné účtovníctvo
predčasný dôchodok
rast tieňovej ekonomiky
sociálny pôvod
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***
Staršia matka príde k lekárovi aj
s odrastenou, asi osemnásťročnou dcérou.
– Tak sa vyzlečte, – vraví lekár.
– Pán doktor, – vraví matka, – ale
chorá som ja.
– Aha! No, tak vyplazte jazyk!

***
***
Babka vyhrá prvú cenu v športke.
Zbehnú sa novinári a pýtajú sa:
– Babka, čo si kúpite za tie milióny?
Babka odpovedá: – Dom, auto a
dám postaviť veľký pomník Hitlerovi.
Novinári: – Babka, veď to bol najväčší netvor!!!
Babka pozrie na tetovanie na ruke a
povie: – Ale čísla vyšli.

***

Denník študenta:
Pondelok: Mám 50 korún. A mám
hlad.
Utorok: Mám 20 korún. A mám
naozaj hlad.
Streda: Mám 5 korún. A mám naozaj veľký hlad.
Štvrtok: Prišli mi peniaze. Išiel som
na internát.
Piatok: Nepamätám.
Sobota: Nepamätám.
Nedeľa: Mám 50 korún. A mám
hlad.

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Cestujúci v taxíku chce osloviť šoféra, tak ho poklepe po pleci, aby mu
venoval pozornosť. Šofér sa na smrť vyľaká a okamžite šliapne na brzdy. Cestujúci na to: – Čo je? Len som sa chcel
niečo opýtať...
Vydesený vodič skríkne: – Prepáčte,
ale bežne jazdím s pohrebákom!

Čoraz dlhšie večery...

– Otče, – spytuje sa mládenec farára pri spovedi, – je to veľký hriech spať
s dievčaťom?
– Ale vôbec nie. Lenže vy, beťári,
nespíte...

• V miestnostiach, ktoré sú v dopoludňajších hodinách zaplavené slnkom, pôsobia všetky farby veľmi
intenzívne.
• V izbách, kam slnečné lúče dopadajú až podvečer, sa farby ukazujú
v jemnom, mäkkom svetle, ktoré
oživujú najmä červenkasté a žltkasté
tóny.
• Izby s oknami orientovanými na sever nemajú nikdy priamy svit slnečného svetla, a preto sa v nich farby
menia najmenej.
• Tmavé farby priestor zmenšujú
a strop znižujú, svetlé farby naopak
rozširujú, miestnosť sa zdá väčšia
a stropy vyššie.
• Chladné odtiene modrej predlžujú
vzdialenosť, steny a stropy ustupujú
do úzadia.
• Teplé farby so zreteľným podielom
červenej nám akoby prichádzajú
oproti.
• Teplé odtiene žltej pôsobia menej
agresívne ako červené.
• Tmavšie tóny „približujú“, zatiaľ čo
svetlejšie rozširujú priestor.

Slovník a humor
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AKO JE TO SPRÁVNE?
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Zaujímavosti

Ryby a choroba šialených
kráv
Skupina gréckych odborníkov uverejnila štúdiu, v ktorej tvrdia, že aj ryby
sa môžu nakaziť chorobou šialených
kráv. Pokusným druhom sa stala pražma
zlatá (Sparus aurata), ktorá sa vo veľkom
umelo chová a konzumuje.
Za týmto účelom kŕmili niektoré z
testovaných rýb mäsom inﬁkovaných
kráv a oviec a následne pozorovali, či sa
u nich prejavia
nejaké znaky
abnormálneho
správania alebo
plávania.
U vybraných jedincov
spravili histologické vyšetrenia mozgu, sleziny a čriev. Výsledkom
experimentu bolo zistenie, že aj keď navonok sa u rýb neprejavili žiadne náznaky ochorenia, v ich mozgoch sa dokázala prítomnosť infekčných bielkovín, z
čoho vyplýva, že týmto spôsobom by sa
BSE a TSE mohli preniesť aj na človeka.
(SITA)

Nočník z Lincolnovej
spálne
Pod názvom „Od
jamky k nočnej váze predmety pre intímne
chvíle“ bola otvorená
v Múzeu pražského
vodárenstva v Podolí

výstava historických záchodov a nočníkov. Svoje cennosti, medzi nimi aj nočník
získaný z Lincolnovej spálne v Bielom
dome, tu predstavujú zberatelia Renáta a
Ján Sedláčka z Prahy. So svojím manželom sa tomuto koníčku venujú približne
päť rokov. História „nočných váz“ je pozoruhodná. Predtým nepatrili len deťom,
ale hlavne dospelým. Boli uložené spravidla v spálni, pod posteľou alebo v truhle
s otvorom vo veku a s pokrievkou.
Nočníky sa zhotovovali z keramiky,
porcelánu, bohatšie rodiny používali kovové a výnimkou neboli ani tie zo striebra
a zlata. S nástupom splachovacích toaliet
pred približne 150 rokmi začali patriť väčšinou deťom; dnes sú z nich predmety s
melódiami, vyhrievaním a rôznymi senzormi.
V roku 1597 dal Angličan John Harington nainštalovať v richmondskom
paláci kráľovnej Alžbety I. záchod so
splachovaním. Avšak najstaršie zariadenie
toho druhu vraj bolo nájdené pri vykopávkach knósskeho paláca na Kréte z obdobia približne 3000 až 1500 rokov pred
Kristom. Okrem dreveného sedátka bolo
vybavené nádržkou, do ktorej sa privádzala z cisterien dažďová voda. Prvé verejné
splachovacie toalety boli otvorené v Londýne roku 1852, spočiatku len pre pánov,
ktorí na rozdiel od dám neplatili. (ČTK)

Chcete byť zdraví?
Spite oddelene!
Páry, ktoré zdieľajú spoločnú posteľ,
údajne trpia o 50 percent viac spánkovými poruchami. Doktor Stanley, ktorý spí

so ženou oddelene, zdôrazňuje, že historicky sme nikdy neboli predurčení na
spánok v jednej posteli. Podľa jeho slov,
moderná tradícia manželskej postele začala až s priemyselnou revolúciou, kedy
ľudia, ktorí sa presúvali do preľudnených
miest, trpeli nedostatkom miesta. Pred
Viktoriánskou érou nebolo pre zosobášené dvojice nič neobvyklé, ak nespali
spolu. V starovekom Ríme bola manželská posteľ iba miestom na sexuálne
stretnutia a nie
na spanie. Podľa
neho je to o tom,
čo vás robí šťastnými. Ak spíte
spolu, a nerobí
vám to problém,
tak nič nemeňte, no nebojte sa
tak urobiť, ak vám to nevyhovuje. Ako
povedal, spánok, ktorý bol ako dôležitý aspekt zdravia dlhodobo ignorovaný,
súvisí s depresiami, srdcovými ochoreniami, mŕtvicou, ochoreniami pľúc, dopravnými a priemyselnými nehodami, či
rozvodmi.
Sociológ z University of Surrey Robert Meadows tvrdí, že ľudia v skutočnosti cítia, že sa im spí lepšie, keď sú s
partnerom, no dôkazy svedčia o niečom
inom. Uskutočnil štúdiu pre porovnanie, ako páry spali, keď zdieľali posteľ,
a keď naopak spali oddelene. Na vzorke
40 párov zistil, že keď páry spia spoločne
a jeden z nich sa počas spánku „prehadzuje“, existuje až 50-percentná šanca, že
ich pokojne spiaceho partnera to vyruší.
(SITA)
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Slovenské stretnutia
s oravskou kultúrou

Foto: B. Bryjová

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
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