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Tento medzinárodný projekt, do ktorého sú zapojené tri
školy: Základná škola z Trstenej, Združená škola z Podvlka i Základná škola a Materská škola z Žirovnic z Čiech,
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8. novembra t.r. sa stretli v Jurgove dopisovatelia, propagátori a doručovatelia spolupracujúci s redakciou Život.
Bola to príležitosť k prehodnoteniu uplynulého roka, zabezpečeniu predplatného na ďalší rok a diskusii o problémoch,
s ktorými sa borí redakcia a krajania.
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Vianoce dávnych čias
Skôr, než zaznejú tóny Tichej noci
a sadneme si spolu s najbližšími za
sviatočný stôl, pozrime sa späť a pripomeňme si tradičné zvyky, ktoré sa po
stáročia viažu k Vianočným sviatkom
na Slovensku na Orave - presnejšie
v Brezovici a v Zázrivej, odkiaľ pochádzali moji starí rodičia.
V duchu pranostík sa niesli nielen
decembrové, ale už novembrové dni
- 11. novembra prichádzal Martin na
bielom koni, všetky deti sa tešili na sánkovačku a lyžovačku na kopci za
dedinou a priali si, aby snehu bolo
vždy nadostač. 25. novembra na
sv. Katarínu sa hovorilo: Katarína
na blate, a Vianoce na ľade. Starý otec podľa toho vedel, či polia
budú cez zimu husto zasypané
snehom a potok, ktorý tečie cez
dedinu bude zamrznutý, alebo či
tohoročná snehová nádielka bude
skromnejšia. Očakávali sme tiež
advent - štvortýždňové predvianočné obdobie, ktoré má pre
veriacich obrovský význam - je predsa
prípravou na príchod Ježiša Krista. Ako
dievčence sme sa tešili na 13. decembra
- na Luciu. Pospevovali sme si: Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.
V Zázrivej a okolitých obciach sa hovorilo, že Lucia bola najväčšia zo všetkých
bosoriek a aby sme sa pred ňou ubránili, v podvečer sme jedli cesnak, ktorý
vraj chráni pred zlými duchmi. V niektorých domácnostiach staré mamy
a mamy kreslili deťom cesnakom krížik na čelo, aby umocnili jeho moc. Zo
spomienok niektorých starších dedinských ženičiek som sa dozvedela, že kedysi na Luciu vraj cudzia žena nesmela
vstúpiť do domácnosti, ale zato vítaní
boli mládenci - chodili po domoch
„oceľovať“ s reťazou, či iným predmetom zo železa. Keď vchádzali do domu,
odriekali tieto slová:

slivkách, jabĺčkach, šípkach, či lesných
plodoch. Netrpezlivo za oknom očakávali sviatok svätého Mikuláša - po celej
dedine sa vtedy ozývali zvončeky, ktoré ohlasovali jeho príchod. Všetkým
dobrým deťom dával orechy, jabĺčka,
prípadne skromné dobroty. Tým neposlušnejším deťom vložil do ruky len
cesnak alebo čierne uhlie.
Dnes je to trochu inak - úlohou detí
je vyčistiť si topánky, položiť ich pod
okno, no a ráno ich zvyčajne v topánke
čaká štedrý mikulášsky balíček.
Najprísnejší pôst bol na Štedrý deň
- postili sa starí, mladí aj najmladší.
Bez jedla museli vydržať až do slávnostnej štedrej večere. Tá sa začala o 18
hod., keď na kostolnej veži zazneli
zvony. Na stole nesmel chýbať chutný
oravský chlieb - aby ho bolo vždy dosť
pre každého, zrno - aby bola dobrá
úroda, cesnak - aby boli všetci zdraví. Stôl bol dokola obviazaný reťazou
- aby sa rodina držala pohromade. Večeru sme začínali tým, že mama deťom
na čelo medom nakreslila krížik - aby
boli sladké a poslušné. Potom sme sa
ponúkli oblátkou s medom a každý
z nás prekrojil jabĺčko - ak bol jaderník zdravý, znamenalo to, že choroby
nás budú obchádzať. V minulosti ľudia

Lýdia Ostrowska

e-mail: zivot@tsp.org.pl

„Doniesol som vám oceli,
aby sa vám hrnce, misky nebili, reťaze
netrhali, sekery nelámali.
Koľko máte v plote kolov, aby ste mali v
maštali volov,
koľko máte lyžičiek, aby ste mali toľko
jalovičiek,
koľko máte tanierov, aby vaša dievka
mala toľko frajerov.“

Od prvej adventnej nedele boli slúžené takzvané „roráty“ - sväté omše,
ktoré sa slúžili ešte pred svitaním. Slovo rorate je odvodené od: „Roste, rosu
vydajte“ - týmito slovami sa začína
adventná svätá omša. Počas adventu
museli gazdinky šetriť maslom i masťou, jedli sa skôr jednoduchšie jedlá
bez mäsa, pričom hrnce, varešky a riad
museli byť vydrhnuté tak, aby na nich
neostala ani jedna mastná škvrna. Deti
si mohli pochutiť jedine na sušených

jedávali kapustnicu s hríbmi a makové
bobaľky zo zemiakového cesta no, a k
vianočným sladkostiam patria aj medovníčky. Za posledné roky sa medzi
vianočné dobroty zaradil aj zemiakový
šalát a vyprážaná ryba.
Po chutnej večeri gazda do misky
nabral z každého jedla po troške a odniesol dobytku do maštale, aby ani
zvieratá nehladovali.
Potom sme sa pobrali k vianočnému stromčeku a pod ním nás čakali balíčky od Ježiška. Darčekov bolo
v minulosti menej a ak si ľudia niečo
darovali, tak len skromné veci: ručne
pletený sveter, či šál, vyšívaný obrúsok,
pastiersku píšťalku a dreveného
koníka pre chlapcov, medovníkové
srdiečko a farebné stužky do vlasov
pre dievčatá. Na tému súčasných
vianočných darčekov hádam ani
nemusíme písať - podstatne sa líšia
od tých, ktorými sa ľudia obdarúvali kedysi.
Mládežníci chodievali „po spievaní“ - Dobrý pastier sa narodil, by
ovečky vyslobodil.... - týmito slovami sa ozývali pred dverami susedov
a známych. Všade ich ponúkli tým,
čo mali na sviatočnom stole. Hoci na
vinšovačky a „po koledovaní“ sa chodí
aj na Troch kráľov, aj Štedrý večer bol
a dodnes je ten správny čas, aby si ľudia vinšovali pokojné Vianočné sviatky. V Brezovici vás môžu prekvapiť
Betlehemci - teda skupinka asi štyroch
niekedy piatich mládencov oblečených
do krojov, s huňatými baranicami na
hlave, ktorí chodia po domácnostiach,
spievajú a recitujú riekanky pripomínajúce narodenie Ježiška. Každý rok si
svoj repertoár obnovujú, vymýšľajú si
nové dialógy, aby oživili svoje vystúpenie, ktoré sa začína spevom:
Sem pastieri sem, sem do Betlehema,
darujte dary, aké mu treba.
Kus syra mladého a mliečka sladkého,
darujte jemu Pánu našemu...
Koledníci však nesmú zabúdať, že
s koledovaním musia skončiť prv, než
odbije polnoc. Vtedy sa všetci náhlia
na polnočnú svätú omšu.
Sviatočné chvíle ľudia prežívajú spoločne - keď v kostole zhasnú svetlá a len
stromček sa jemne trbliece. Vtedy nastáva tá najčarovnejšia chvíľa - tak, ako
každý rok, spoločne spievame: Tichá
noc, svätá noc. Všetko spí, všetko sní...
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Moja príprava na Vianoce
Každý z nás sa teší na sviatky, lebo
je to čas oddychu, lásky, pokoja, ktorý trávime spolu s rodinou. Najviac radosti toto obdobie prináša deťom, ktoré sa nevedia dočkať nielen darčekov,
ale aj spoločných aktivít a času, ktorý
im venujú rodičia.
Čaro Vianoc najintenzívnejšie prežívajú deti, preto sme sa ich opýtali, ako
sa pripravujú na narodenie Ježiška a s
tým spojené tradície v ich rodinách.
Anetka Griglaková z Vyšných Lápš
je už školáčkou. Má osem rokov a na
blížiace sa sviatky z roka na rok sa
viac teší. - Duchovnou predprípravou
na príchod Ježiška v jasličkách sú roráty

Má to svoje neopakovateľné čaro. Tento
rok pôjdem aj na polnočnú sv. omšu.
Mama Anetky sa snaží, aby jej deti
sa naučili prežívať tieto sviatky viac duchovne než materiálne, čo v dnešnej
dobe nie je ľahké, keďže už aj na malé
deti má značný vplyv komerčnosť.
Olívia a Dária Šoltysové z Lapšanky
žijú už sviatkami. Olívia má šesť rokov
a Dária štyri. Na začiatku mesiaca sa
pripravovali na príchod sv. Mikuláša,

veľmi pekné, pretože sa čaká na Vianoce a vždy počíta, koľko dní musí
ešte uplynúť, aby už prišli. Preňho sú
to najkrajšie sviatky, lebo sa stretáva aj
s ostatnou rodinou a spolu s bratrancom a sesternicou sa môžu dlhšie hrať.
Povedal, že pomáha mamke zdobiť
stromček a dáva jej gule a mamka ich
zavesí na patričné miesto na stromčeku. Mama Kamila sa snaží, aby deti
cítili rodinnú atmosféru, preto zapája
Kamila a aj jeho sestru do predvianočných príprav. Pomáhajú jej pri pečení
perníkov a najväčšiu zábavu majú pri
ich polievaní cukrovou polevou. Po
štedrovečernej večeri spievajú slovenské koledy.
Viktória Radecká z Kacvína má
sedem rokov. Na Štedrý deň sa vždy
teší, lebo vtedy pomáha mamke pri
varení, keďže tento deň má večera veľmi bohatý jedálny lístok. Je niekoľko

Sestry Daria a Olívia Šoltysové
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Anetka
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v období adventu, na ktoré chodím spolu
s mamou, - hovorí Anetka. - V tomto
období sa snažím pochopiť tajomstvo narodenia božského dieťaťa, ktoré je záhadné. Modlím sa tiež, aby tento rok napadol sneh na Vianoce, lebo vtedy sú sviatky
krajšie a čarovnejšie. Štedrý deň je u nás
doma výnimočným dňom, keďže všetci
vstávame skoro ráno. Pripravujeme sa na
štedrú večeru. Ja sa snažím byť poslušná
celý deň, lebo sa hovorí, že ako sa deti
správajú v tento deň, také budú po celý
rok. Ráno sa aj trochu poučím, aby sa mi
v škole dobre darilo a boli dobré známky.
Potom pomáham mamke upratovať. Spolu pečieme perníky, ktoré potom vešiame
na stromček spolu s voňavými jabĺčkami.
Stromček zdobíme až po slávnostnej večeri. Pomáha nám aj môj mladší brat.
Najdôležitejší je v ten večer spev kolied.
Dôležité je aj to, že spoločne trávime čas.

ktorý mal navštíviť školu. Učili sa básničky, ktoré mu mali zarecitovať.
Ako povedali, minulý rok robili
so svojou mamičkou čokoládky, ktoré
potom poputovali na stromček. Tento rok chcú urobiť dlhú farebnú reťaz,
ktorá bude zdobiť ich stromček. Čakajú, že pod takýmto pekne vyzdobeným stromčekom sa objavia aj darčeky.
Slávnostnú štedrú večeru majú jeden
rok u starých rodičov v Novej Belej
Veronika (prvá zľava) spolu
a na ďalší zasa v Lapšanke. Podľa nich
s kamarátkami a kamarátmi
vianočné obdobie je veľmi krásne, najmä vtedy, keď je za oknom sneh.
Podľa päťročného Kamila Pacigu druhov polievok, huby, ryby, zemiaky,
z Krempách, predvianočné obdobie je cukrovinky, ovocie. Najskôr však pečú
s mamkou perníky a potom ich vyzdobia cukrovou polevou. Takto pripravené navlečú na niť a zavesia na stromček, ktorý otec donesie z lesa a Viktória
spolu s bratom ho vyzdobia. - Vystrihujeme snehové vločky a lepíme ich na obloky, - podotýka Viktória. - Zdobíme aj
dom jedličkou, aby bol pekný a voňavý.
Vždy si v rodinnom kruhu zaspievame
aj koledy. A na Vianoce vinšujeme rodine hojnosť všetkého.
Deťom a ich rodičom prajeme pokojné a rodinné sviatky, aby sa Ježiško
narodil v ich domácnostiach a starosti
boli od nich ďaleko.
Dorota Mošová
Kamil so sestrou Júliou

priebehu mesiaca november ÚV
SSP usporiadal tri výlety pre
školopovinných žiakov navštevujúcich vyučovanie slovenského jazyka
na Spiši a Orave na základných školách
(pre 5. a 6. ročník), gymnáziách a lýceu
v Jablonke. Tieto zájazdy boli zorganizované na základe projektu Vzdelávacie
výlety slovenskej mládeže z Poľska na Východné Slovensko, ktorý ﬁnančne podporilo Ministerstvo národného vzdelávania
PR (poľ. MEN).
Východné Slovensko je zriedkavejšie
cieľom exkurzií našich žiakov, a preto
sme sa rozhodli, aby práve tam smerovali
ich kroky a ozrejmili si krásy tejto časti
krajiny predkov.
Redakcia

V

V dňoch 4. - 6. novembra t.r. skupina žiakov zo ZŠ z Krempách, Novej
Belej a Podvlka, ako aj Gymnázia z
Krempách sa zúčastnila výletu na Východné Slovensko.
Na ceste ich sprevádzali učitelia
Dominik Surma, Mária Surmová, Monika Pacigová, Grażyna Kozaková a
sprievodkyňa Jana Cabadová.

UNESCO. Druhý deň našich potuliek
po Východnom Slovensku sme strávili
v Prešove. Ako prvý bod nášho programu bola návšteva Múzea Solivar. Tu
sme sa dozvedeli, ako sa ešte donedávna vyrábala soľ. Všetkých nás zaujal
obrovský drevený konský gapeľ (rameno má dĺžku 15 m.), ktorý funguje ešte
dodnes. Ba niektorí žiaci si ho ručne,
bez veľkej námahy dokázali rozhýbať.
Z Múzea Solivar sme sa dostali do židovskej synagógy, kde sme sa dozvedeli
o histórii Židov a ako sa ich osudy spojili s Východným Slovenskom a čo ich
postihlo počas druhej svetovej vojny.
Sprievodkyňa nás oboznámila s charakteristickými predmetmi pre Židov,
s miestom ich modlitieb a na záver sme
si pozreli aj výstavu. Žiaľ, tento deň
veľmi pršalo, tak sme nemohli vystúpiť
na prekrásnu prešovskú Kalváriu. Na
spiatočnej ceste do strediska, kde sme
boli ubytovaní, sme sa zastavili v Hervartove. Tu, v tejto maličkej dedinke sa
nachádza veľmi starý, drevený kostolík,
postavený bez jediného klinca, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO.
Tretí deň nášho putovania sme strávili v metropole východného Slovenska
- Košiciach. Naša sprievodkyňa nám
v krátkosti načrtla históriu tohto mes-

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Putovanie za poznaním

Za priaznivého novembrového počasia sme v stredu ráno vyrazili z Podvlka na Orave a postupne sa pripájali ďalší žiaci v Novej Belej a Krempachoch.
V autobuse vládla výborná nálada,
spievali sme si slovenské pesničky, žiaci
sa zhovárali a s netrpezlivosťou čakali,
kedy už budeme na mieste. Prvú zastávku sme si urobili v Bardejovských
Kúpeľoch - najstaršom slovenskom
kúpeľnom mestečku. Tam sme navštívili Múzeum drevenej architektúry. S
veľkým záujmom sme si vypočuli informácie o jednotlivých exponátoch,
no oveľa zaujímavejšie bolo ich pozorovanie. Každý z nás mohol nakuknúť
do dedinskej chalupy, oboznámiť sa s
náradím, aké sa používalo kedysi, ba
dokonca sa ho aj dotknúť, vyskúšať ako
funguje. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo
niektorí si exponáty mohli porovnať
s náradím, ktoré možno ešte dodnes
používajú doma. Tu sme na chvíľočku
vstúpili do gréckokatolíckeho chrámu a
obdivovali prekrásny ikonostas. V Bardejovských Kúpeľoch sme aj ochutnali
liečivé bardejovské vody. Pravda, nie
všetkým rovnako chutili. Ďalej sme sa
pobrali do Bardejova, kde sme si pozreli
jadro starého mesta s jeho pamiatkami,
ktoré je zapísané v zozname pamiatok

Foto: Dominik Surma

EXKURZIE
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ta a porozprávala o najdôležitejších
budovách a kultúrnych pamiatkach.
Naraz sme sa ocitli pred prekrásnym
Domom Svätej Alžbety. Táto monumentálna stavba vzbudila veľký obdiv
medzi žiakmi. Veľkou zaujímavosťou
Košíc je hrajúca fontána, ktorú sme,
žiaľ, nevideli, ale namiesto toho sme si
vypočuli melódiu, ktorú vyhrávali zvony ohlasujúce 10.00 hodinu. Niektorí
žiaci si ale sľúbili návštevu Košíc cez
prázdniny. Na záver nášho pobytu sme
sa dostali do bábkového divadla. Spolu
s „Kapitánom Tulipánom“ sme sa na
hodinu preniesli do magického gaskonského lesa a s úžasom sme vnímali
dej na javisku. Potom nám neostalo
nič iné ako ochutnať výbornú košickú
zmrzlinu a pobrať sa naspäť domov.
Vďaka ÚV SSP žiaci opäť mohli spoznať kúsok Slovenska, oboznámili sa s
historickými pamiatkami a významnými miestami Šariša a Abova, ako aj
obohatili svoje poznatky, no a zažili
niečo pekné. Touto cestou sa chceme
veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí
nám to umožnili.
Monika Pacigová

Literárno-poznavácia
exkurzia
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V dňoch 11. - 13. novembra 2009
sa žiaci, navštevujúci vyučovanie slo-
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venského jazyka na gymnáziu v Nižných Lapšoch i Białke Tatrzańskej a na
základných školách v Jurgove, Nedeci
a v Kacvíne, zúčastnili výletu na Východné Slovensko. Celkovo to bol počet
štyridsaťosem žiakov, ktorých sprevádzali učiteľky: Anna Šoltýsová, Alžbeta
Górová, Žoﬁa Bogačíková a Mária Kačmarčíková.
Skoro ráno sme odchádzali z Jurgova a po ceste v Tribši sme zobrali našu
sprievodkyňu zo Slovenska Ľudmilu
Balkovú. Išli sme cez Spišskú Starú Ves,
Červený Kláštor, Starú Ľubovňu a pozorovali výhľady meniace sa za oknom.
Po dlhom cestovaní sme sa zastavili
v Bardejove. Tam sme si pozreli krásny
skanzen, Bardejovské Kúpele a historické jadro mesta, ktoré je zapísané do
zoznamu pamiatok UNESCO. Ďalej
sme pokračovali smerom do Prešova.
Večer sme sa ubytovali v rekreačnom
zariadení Zelený breh - Sigord v Kokošovciach pri Prešove. Veľmi sa nám
tam zapáčilo. S ubytovaním sme boli
veľmi spokojní. Navštevovali sme sa na
izbách, rozprávali o svojich zážitkoch
a hlavne oddychovali pred ďalším putovaním. Na druhý deň sme sa pobrali
pozrieť si Prešov. Najskôr sme si pozreli
Múzeum židovskej kultúry v synagóge,
ktorá má zvláštnu architektúru v maurskom štýle s prekrásnymi orientálnymi
maľbami v interiéri. Potom sme prešli
historickou časťou mesta, ktorá je ná-

rodnou kultúrnou pamiatkou. Zastavili sme sa tiež pred budovou Reduty,
kde voľakedy rečnil Ľudovít Štúr, preto
sme si aj pred touto budovou urobili
spoločnú fotograﬁu. Po obede sme išli
do Solivaru - múzea, kde sa donedávna
získavala soľ zo soľanky.
Posledný deň zájazdu sme strávili
vo východoslovenskej metropole Slovenska - Košiciach. Privítal nás krásny
slnečný deň. Najskôr sme sa pobrali do
divadla Romathan, kde nám pripravili hudobnú rozprávku Škriatok. Táto
inscenácia sa nám veľmi páčila. V Košiciach sme prešli časťou hlavného námestia. Boli sme v Dóme sv. Alžbety,
františkánskom kostole, v ktorom sa
nachádza pekný drevený betlehem dielo ľudového rezbára. Najväčšiemu
záujmu žiakov sa tešilo Múzeum voskových ﬁgurín v Urbanovej veži.
Sprievodkyňa nám po celý čas poskytovala vyčerpávajúce a zaujímavé
informácie. Odchádzajúc z Košíc sme
pozorovali mesto, uličný ruch a ľudí,
ktorí ostávali v diaľke.
Ďakujeme pani sprievodkyni a všetkým, ktorí sa podieľali na usporiadaní
exkurzie – hlavne organizátorovi Spolku Slovákov v Poľsku a Ministerstvu
národného vzdelávania PR.
Dúfame, že v budúcnosti budeme
mať ešte možnosť zúčastniť sa výletov na
Slovensko, na čo sa už veľmi tešíme.
Mária Kačmarčíková

Za krásami Východného Slovenska
žil - Cypriána. Z Červeného Kláštora sme cestovali do Levoče, kde sme
navštívili najprv historickú radnicu
a neskôr dom majstra Pavla, v ktorom
pracoval a tvoril. Ako sme zistili, jeho
umelecké diela sa nachádzajú po celom
východnom Slovensku a z časti taktiež
na strednom. Chvíľka oddychu pri kostole sv. Jakuba a už sme sa hnali ďalej
do Spišskej Kapituly. Kostol sv. Martina
bol akurát v oprave, ale aj tak sme mohli nahliadnuť do jeho najkrajších zákutí.
Taktiež sme mali príležitosť pripomenúť
si významného oravského rodáka biskupa Jána Vojtaššáka, ktorého telesné
pozostatky tu boli v roku 2003 prenesené. Zo spišskej kapituly sme sa vybrali
ešte k Spišskému hradu, ale vzhľadom
na to, že sa už schyľovalo k večeru, pri
vstupnej bráne sme si urobili spoločnú
fotograﬁu a smerovali sme k našej ubytovni v Kokošovciach pri Prešove. Po
dobrej večeri a krátkom oddychu sme
sa vybrali večer do divadla Čierny orol,
kde sa práve posledným koncertom Dychového orchestra Jána Pöschla končila
Prešovská hudobná jeseň.
Druhý deň patril prehliadke Prešova, ktorú sme začali od židovskej synagógy. Vďaka vynikajúcej sprievodkyni
sme bližšie spoznali židovskú kultúru
a zároveň históriu ich života na Šariši,
ako aj útrapy spojené s druhou svetovou vojnou. Odtiaľ sme sa pobrali na
hlavné námestie, kde sme navštívili
kostol sv. Mikuláša, neskôr gréckokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, v ktorom sú pochované dve najvýznamnejšie osobnosti gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku – bl. Pavol P. Gojdič a bl.
Vasiľ Hopko. Po prehliadke centra sme

si oddýchli pri hudbe Mozarta pod
hviedami prešovského planetária a na
záver sme navštívili historický Solivar.
Po večeri nás opäť čakal kultúrny program, tentoraz kino a moderná animovaná rozprávka Vianočná koleda.
V piatkové ráno po výdatných raňajkách sme sa rozlúčili s našou ubytovňou a vydali sa na cestu do metropoly
východného Slovenska – Košíc. Po prehliadke historického jadra a vypočutí
„číro slovenského“ Yesterday na zvonkohre sa každý v rámci voľného času pobral svojím smerom. Vzhľadom na to, že
sa na zájazd vybrala aj mladá a nádejná
hudobná skupina, viacerí mladí zamierili k predajni hudobných nástrojov. Niektorí sa prechádzali ešte raz námestím,
aby si poriadne obhliadli to, čo nestihli
počas prehliadky. Popoludní sme nasadli do autobusu a ponáhľali sa domov. Po
ceste sme si však ešte raz pripomenuli
vzácnosti slovenského východu, zhliadli prešovskú Kalváriu, pripomenuli si
Spišský hrad a význam Levoče. Na spiatočnej ceste sa nám predstavila v plnej
kráse panoráma Vysokých Tatier. Dobrá
nálada vládla v autobuse až do Jablonky. Ešte posledná zástavka na drobné
nákupy, krátky oddych a už sme boli
opäť za hranicou. Mnohí z nás ľutovali,
že zájazd trval len tri dni. Zájazd sa všetkým veľmi páčil a mnohí sa už zamýšľali
nad tým, kam sa vyberieme na budúci
rok. Týmto spôsobom by všetci výletníci chceli poďakovať za organizáciu tohto
poznávacieho zájazdu a v kútiku srdca
dúfajú, že na budúci rok spoznajú ďalšie
nádherné zákutia Slovenska.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Posledný z troch poznávacích výletov, počas ktorých krajanské deti
a mládež spoznávali pamätihodnosti
Východného Slovenska, sa uskutočnil
v dňoch 18. - 20. novembra t.r. Tentokrát sa na výlet vybrali najstarší, študenti jablonského lýcea. V stredu ráno
už od siedmej hodiny sa pred lýceom
zhromažďovali študenti, ktorí chodia
na slovenčinu. V skupinkách sa rozprávali a čakali na autobus. Mnohí ich
známi sa pri nich zastavovali a zisťovali,
kam sa vyberajú. Medzičasom sa pred
lýceom objavil náš autobus. V autobuse všetkých privítala Anna Lenczowska,
učiteľka slovenčiny. Spolu s Izabelou
Marszałekovou a Sławomirom Machayom zisťovali, koľko študentov nakoniec na to Slovensko pocestuje, pretože
zapísaných bolo 45, ale v priebehu niekoľkých dní 14 z nich ochorelo. Škoda,
pretože program, ktorý na nás čakal,
bol naozaj bohatý a zaujímavý.
Ešte sme sa z Jablonky poriadne
ani len nepohli, keď sa nám prvýkrát
prihovorila Janka Cabadová, ktorá
nás počas celého poznávacieho zájazdu sprevádzala. O hodinu neskôr sme
prekračovali hranicu v Nedeci. Prvým
cieľom našej cesty bol Červený Kláštor.
Turistická obec, v lete zvyčajne preplnená, zívala prázdnotou. Kláštorná expozícia síce tak isto nepatrí medzi tie
bohatšie a pestrejšie, jednak zaujímavé
rozprávanie, ktoré nás sprevádzalo jednotlivými časťami kláštora, prenieslo
nás späť do minulosti, ešte do čias, keď
tu žili a pracovali kartuziáni a neskôr
kamalduli. A popritom sme sa dozvedeli aj nejaké drobnosti zo života
najvýznamnejšieho mnícha, ktorý tu

Marián Smondek
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NOVEMBROVÉ UDALOSTI 1989
17. november sa označuje na Slovensku ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Pripomíname si udalosti,
ktoré bezprostredne viedli k slobodným voľbám a zmene politického režimu. Spomienky na november 1989 by
si národ mal uchovávať, treba pamätať
na to, že pred dvadsiatimi rokmi žili
obyvatelia vtedajšieho Česko-Slovenska v krajine, kde bol potrestaný každý prejav nesúhlasu voči vtedajšiemu
komunistickému režimu. Bariéry strachu v ľuďoch sa lámali postupne. Keď
v Európe oslavovali pád berlínskeho
múru, bolo už len otázkou času, kedy
sa objavia zmeny aj u nás doma.
História najzávažnejších zmien v
bývalom ČSSR sa začala písať od 16.
novembra 1989. Podľa historických prameňov, v tento deň sa začala Nežná revolúcia, ktorá predstavuje súhrn udalostí
s relatívne pokojným priebehom, ktoré
sa uskutočnili v dňoch 16.11. 1989 29.12.1990 a smerovali k ukončeniu komunistickej vlády, nástupu demokracie
a neobmedzeným, slobodným voľbám.
Nesmieme však zabúdať, že signály
verejného nesúhlasu sa v Československu objavili už skôr - v podobe Sviečkovej manifestácie za náboženské a občianske práva, ktorá sa uskutočnila na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave
na Veľký piatok v roku 1988.
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Cesta k slobodným
voľbám
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16. november je pre Slovensko z hľadiska histórie hádam ešte významnejší,
než samotný sviatok - 17. november.
V Bratislave sa v tento deň r. 1989
uskutočnila prvá demonštrácia bratislavských študentov. Podľa slov tých,
ktorí sa protestných akcií zúčastnili, nasledujúce dni boli ako obrovská lavína.
K pôvodnému sprievodu pozostávajúceho z približne 200 študentov v nasledujúce dni sa pridával čoraz väčší počet
demonštrantov. Treba podotknúť, že tí,
ktorí v tento deň demonštrovali za vtedajších politických pomerov, prejavili sa
mimoriadnou odvahou.
Nasledujúci deň - 17. november
mal dramatický priebeh. Vo vtedajšom
Česko-Slovensku sa oslavoval Deň
študentstva - na znak uctenia si smrti

študenta Jana Opletala a na pamiatku
zatvorenia všetkých českých vysokých
škôl v r. 1939. Socialistický zväz mládeže zorganizoval stretnutie pražských
študentov v Čechách na Albertove.
Po skončení slávnostného podujatia sa vysokoškoláci vybrali do centra
Prahy s hlasnými žiadosťami o zmenu
pomerov v ČSSR. Príslušníci verejnej bezpečnosti mimoriadne brutálne
zaútočili na demonštrantov, nebránili
sa použitiu obuškov či vodného dela.
Následky boli katastrofálne - množstvo
mladých ľudí bolo zbitých a ťažko zranených. Jeden zo študentov zraneniam
podľahol.
O deň neskôr - 18. novembra sa
medzi ľudí dostala informácia o brutálnom zásahu u českých susedov, verejné
napätie narastalo. Na slovenských vysokých školách sa v nasledujúcich dňoch
začali organizovať štrajkové výbory, šírila sa správa, že na včerajších demonštráciách zomrel mladý študent Martin
Šmíd. Komunistická strana však tento pravdivý fakt zamlčiavala a situáciu
skresľovala. V ľuďoch narastala túžba po
spravodlivosti - zábrany a strach vystriedala odvaha a hlasný prejav nesúhlasu.
19. novembra bol veľmi významným
dňom, pretože vznikli iniciatívy zastrešujúce tých, ktorí sa postavili proti komunistom - intelektuáli vytvorili v Čechách
aj na Slovensku svoje politické hnutia.
V Čechách vzniklo Občianske fórum
(OF), na Slovensku Verejnosť proti násiliu (VPN) - ako hlavná opozičná sila
vtedajšej vlády. V tento deň sa začali odvážne verejné vystúpenia predstaviteľov
obidvoch iniciatív a svoj vstup do štrajku
vyhlásili významné autority vtedajšej spoločnosti - spisovatelia, výtvarníci, umelci,
herci a novinári zvučných mien.
Od 20. novembra prebiehala séria
takzvaných pokojných demonštrácií.
V nasledujúcich dňoch VPN sformulovala v Programovom vyhlásení svoje
požiadavky, medzi ktorými boli napríklad: protest proti sociálnej nespravodlivosti, deformáciám v spoločnosti,
klesaniu úrovne sociálnej a zdravotnej
starostlivosti, školstva a kultúry. Medzi hovorcov a spoluzakladateľov hnutia patrili: Milan Kňažko, Ján Budaj,
Martin Bútora, Stano Radič, Fedor
Gál, ktorý sa stal predsedom hnutia.

Žiadali prepustenie politických väzňov
a bezodkladné prešetrenie udalosti zo
17. novembra.
Ďalšie dni boli plné horúcich a odvážnych diskusií, vláda KSČ a jej predstavitelia boli nútení k rôznym ústupkom. Najväčší vrchol novembrových
udalostí predstavuje 27. november.
V celom Československu sa uskutočnil
manifestačný generálny štrajk, ktorý
sprevádzali mohutné demonštrácie,
do ktorých sa zapájalo množstvo občanov. Situácia prinútila vtedajšiu komunistickú vládu k rokovaniam s OF
a VPN, čo bolo doslovne prelomové,
pretože dovtedy neexistoval priestor na
vzájomný dialóg.
Dňa 28. novembra sa začalo ďalšie kolo rokovaní federatívnej vlády
a predstaviteľov Občianskeho fóra a
Verejnosti proti násiliu, ktorú vtedy zastupoval Ján Čarnogurský. Výsledkom
diskusie bola, okrem iného, dohoda
a záruka, že zloženie vlády sa zmení
najneskôr do 3. decembra a nasledujúce voľby budú slobodné.

Voľby 1990
Tento rok je ďalším medzníkom
v histórii Slovenska. V roku 1990 nastala formálna zmena - federálne zhromaždenie prijalo názov Česká a Slovenská Federatívna republika. Dňa 8. - 9.
júna sa konali historické a pre mnohých občanov vysnívané - slobodné
demokratické voľby. Zúčastnilo sa ich
95 percent voličov. Na Slovensku ako
politická strana zvíťazila VPN a v Čechách OF. Za prezidenta republiky bol
zvolený Václav Havel.
Po 20 rokoch sme si zvykli na slobodu a ako úplnú samozrejmosť berieme
to, že bez prenasledovania a upodozrievania môžeme cestovať prakticky po celom svete. Pokiaľ ide o voľby, nie práve
najvyššia účasť voličov na Slovensku je
pre tých, ktorí pred 20 rokmi bojovali
za volebné právo slobodne vyjadriť svoj
volebný hlas, rozčarovaním a sklamaním. Určite je potrebné zakoreniť v nasledujúcich generáciách presvedčenie,
že nebyť novembra 1989 a ľudí, ktorí
sa nebojácne pustili do boja za slobodu a demokraciu, obraz spoločnosti by
bol celkom iný. Práve preto si pripomíname novembrové udalosti - zmenili
nielen obraz Slovenska a spoločnosti
ako celku, ale výrazne zmenili životné
osudy konkrétnych ľudí.
Spracovala: Lýdia Ostrowska

Študenti boli v bratislavských
uliciach už šestnásteho novembra
Je dôležité, aby sa pri rekapituláciách udalostí z pamätného roku 1989
nezabúdalo na 16. november. Slovenskí
študenti totiž práve v ten deň prvýkrát
verejne vyjadrili svoj nesúhlas s pomermi vo vtedajšom Česko-Slovensku. To
nie je malicherné „predbiehanie sa“ s
Prahou, to je konštatovanie reálneho
historického faktu.
Myšlienka zorganizovať verejnú študentskú protestnú akciu vznikala medzi
slovenskými vysokoškolákmi postupne
a takpovediac „dozrela“ počas stretnutí
pred bratislavským Justičným palácom.
Tam sa v prvej polovici novembra 1989
počas jednotlivých pojednávaní schádzali skupinky občanov, aby aspoň takto
symbolicky podporili súdených členov
tzv. Bratislavskej päťky (Čarnogurský,
Kusý, Maňák, Ponická, Selecký). Medzi
prítomnými študentmi silnelo odhodlanie prejaviť nespokojnosť s vtedajším

níci cez víkend na internáte z vysielania
Slobodnej Európy dozvedeli, čo sa stalo v piatok na Národnej triede v Prahe.
Cez víkend preto písali protestné letáky a vyzývali spolužiakov z fakulty, aby
v pondelok ráno namiesto prednášok a
seminárov prišli do vstupnej haly budovy Univerzity Komenského (UK),
kde sa dohodnú na ďalšom postupe.
V nedeľu večer 19.11. na internáte Ľ.
Štúra v Mlynskej doline pripravili prvé
študentské protestné vyhlásenie, ktoré
bolo prečítané v preplnenej vstupnej
hale UK v pondelok 20.11. ráno o
9.00 hod. Vyhlásenie obsahovalo ostrý protest proti policajnému zásahu
v Prahe, žiadosť o dôkladné vyšetrenie
zásahu a následné potrestanie vinníkov,
ako aj výzvu namiesto vyučovania začať diskusiu o aktuálnej celospoločenskej situácii.
Následne sa niekoľko stoviek poslucháčov Filozoﬁckej fakulty UK
presunulo do univerzitnej Auly, pričom čestné vyvýšené miesta obsadili
pedagogickí a stranícki predstavitelia
fakulty i celej univerzity. Študenti ich
žiadali o postoj k násilnému potlačeniu
pražskej demonštrácie, členovia vedenia sa vykrúcali a študentov vyzývali,
aby sa venovali vzdelávaciemu procesu
a nedramatizovali situáciu. Keď ani po
takmer hodine nezaznel od zástupcov
vedenia jasný postoj, jeden zo študentov podišiel k mikrofónu a povedal, že
ak sa nevedia, či boja vyjadriť k takým
závažným udalostiam, prestávajú ich
študenti akceptovať ako svojich predstaviteľov. Vyzval ich, nech odstúpia
– a oni sa zodvihli a odišli! Ich miesta
vzápätí obsadili zástupcovia študentov
(na foto zľava: D. Hochel, M. Hlaváčová, R. Rigo, S. Bombík, D. Bútora,
S. Šimko, M. Novotný, H. Hrinková,
A. Hosťovecká) – v pondelok 20. novembra 1989 predpoludním tak na
Slovensku vznikol prvý vysokoškolský
štrajkový výbor.
Milan Novotný
(v roku 1989 študent 4. ročníka
FF UK v Bratislave)
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fakulty, ale aj niektorých ďalších fakúlt
Univerzity Komenského. Po zaspievaní
„študentskej hymny“ Gaudeamus igitur i vtedajšej česko-slovenskej štátnej
hymny sa pochytali za ruky a takáto
„živá reťaz“ sa pohla ulicami Bratislavy
k miestu pri hlavnej budove Univerzity Komenského, kde v 1968 okupanti
zastrelili študentku Danku Košanovú
(položená kytica kvetov) a napokon
k vtedajšej budove Ministerstva školstva SSR.
Účastníkov pochodu po celý čas
„sprevádzali“ kamery federálnej televízie, policajné autá a z nich aj kamery
Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Aj na akademickej pôde, prirodzene, mala ŠtB
svojich ľudí, ktorí informovali o príprave tejto akcie, čím zabezpečili aj jej
dôkladné „monitorovanie“. Spravodajský šot ešte v ten istý deň videla vo večernom televíznom spravodajstve celá
republika.
Pamätná tabuľa,
Nešlo o vyše dvadsaťtisícovú masu
ktorá bola odhalená ľudí, kde je v dave zabezpečená anonyna budove Univerzity mita ako 17. novembra v Prahe. ÚčastKomenského (UK)
níci bratislavského pochodu sa vďaka
v Bratislave 16.11. detailným záberom dali bez problémov
2009 - pri 20. výročí
identiﬁkovať, viacerí dokonca povedali
protestného pochodu
svoje
požiadavky priamo do mikrofóslovenských vysokonu
a
televíznej
kamery.
školákov zo 16.
Počas
presunu
po uvedenej trase
novembra 1989
zaznievali skandované heslá – od tých
umiernenejších „školských“ („Chceme
režimom aj nejako výraznejšie. Hľadal školskú reformu“, „Chceme demokrasa vhodný termín - a keďže sa blížilo 50. tické školstvo“, ,,Nechceme monopol
výročie zásahu nemeckých okupantov SZM“) až po radikálnejšie „politické“
voči vysokoškolákom v Prahe v roku („Chceme slobodu“, „Chceme demok1939 (17.11.), výber padol na predve- raciu“, „Slobodu Čarnogurskému“).
čer tohto tradičného študentského spoNešlo teda len o nevinnú študentmienkového dňa - štvrtok 16. novem- skú akciu, ako sa o 16. novembri neraz
bra 1989.
vyjadrujú neskorší revoluční vodcoTento prvý verejný protest sloven- via. Čo sa v ten večer naozaj udialo,
ských študentov od roku 1968 nebol a najmä aké to môže mať následky, si
povolený. A ani nemohol - žiadosť prí- študenti reálne začali uvedomovať až
slušným oﬁciálnym inštitúciám o jej večer po zhliadnutí televíznej reportápovolenie totiž vôbec nebola zaslaná. že a následných telefonátoch rodičov a
To bol jeden z rozdielov od vystúpenia známych. Nikto z nich totiž nemohol
študentov v Prahe v piatok 17. novem- vedieť, ako to dopadne na druhý deň v
bra 1989 – ich oﬁciálne „spomienkové Prahe a aký spád naberú udalosti najpodujatie“ na zásah z roku 1939 totiž bližších dní a týždňov. Nebyť následnéniekoľko dní pred jeho konaním „za- ho revolučného pohybu v celej spoločstrešilo“ celoštátne vedenie Socialistic- nosti, minimálne organizátorov tohto
kého zväzu mládeže a schválil aj Mest- študentského protestu by čakali prísne
ský výbor KSČ.
postihy zo strany fakultných i univerNa bratislavskom Mierovom ná- zitných straníckych orgánov.
mestí sa v ten podvečer zišlo približne
Ešte plní dojmov z protestného po200 študentov - prevažne Filozoﬁckej chodu ulicami Bratislavy sa jeho účast-
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Horčičné zrnko
Onedlho budeme sláviť sviatky
Božieho narodenia. Večná budúcnosť vstúpila do dejín nášho času. Jej
jas ešte oslepuje a tak si myslíme, že
je ešte noc. Ale je to rozhodne blažená noc, noc, ktorá je už prehriata
a prežiarená, ktorá je krásna, útulná
a ochraňuje večným dňom. Je to tichá,
posvätná noc. Ale pre nás je takou iba
vtedy, keď vpustíme posvätné ticho
tejto noci do nášho vnútra, keď aj naše
srdce osamelo bdie. A ten, čo sa zahĺbil
do seba, aj keď je noc, vníma v tejto
nočnej tíšine, v hĺbke srdca tiché Božie
slovo lásky, ktoré sa stalo telom.
(Karl Rahner)

13. 12. 2009
3. adventná nedeľa
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Prorok Sofoniáš z dnešného prvého
čítania musel ohlásiť okolo roku 630
Boží súd a trest pre Izrael. Súd a trest
nie sú však jedinými témami, o ktorých rozpráva Sofoniáš. Jeho príhovor
je niekoľkonásobnou výzvou na radosť.
Začína vetou Jasaj dcéra sionská. Sion
bolo názov jeruzalemského kopca, na
ktorom vedľa Dávidovho paláca stál
honosný chrám. Nielen udalosti, ku
ktorým sa vyjadruje Sofoniáš, ale celé
dejiny Izraela, sú dôkazom toho - On
s veľkým O je Emanuel Boh s nami
a skutočne miluje ľudí. Sofoniáš prejavuje radosť, že Boh zmení svoj postoj
k Izraelu. A pritom nezakrýva ani to, že
nie vždy bol vyvolený národ verný.
Naša vernosť Bohu je pravidelne
narušovaná nevernosťou hriechu. Ten
si treba vedieť priznať. Náš vzťah s Bohom neurovnajú výhovorky. Niekedy
sa tvárime, akoby sa nič nestalo, vôbec sa nechceme priznať k svojej vine.
Inokedy zvaľujeme vinu na iných, na
okolnosti (dnes sa tak predsa žije), na
výchovu, na počasie, režim a neviem čo
ešte; Vetou typu „On začal“ tiež často
zakrývame svoj hriech. Ale to, že hoci
on začal, ale ja som pokračoval, to si
už nevšímam. „Ja som to predsa myslel
dobre,“ aj toto nám môže občas napadnúť, aby sme umlčali svoje previnenie.
Iba Boh dokáže pravdivo posúdiť, ako

som to myslel. Ale zlo, ktoré som svojou výpoveďou alebo skutkom začal, sa
týmto nezastaví, a preto často nestačí
naše vysvetlenie o dobrej vôli.
Vždy, keď sa uchádzame o Božie
odpustenie, robme to úprimne. Tak
prežijeme pravú radosť z odpustenia.

20. 12. 2009
4. adventná nedeľa
(Lk 1, 39 – 45)
Poznáme pojem zdvorilostná návšteva. Nie je to veľmi príjemné, keď
robíme niečo iba preto, že sa to patrí.
Pozadím príbehu v evanjeliu, o ktorom píše svätý Lukáš, je návšteva Panny Márie u Alžbety. Odohral sa pritom
zaujímavý rozhovor. Súčasťou zvestovania Márii bola aj známa anjelova veta:
„Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna
v starobe. Už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič
nie je nemožné.“ Tento verš evanjelia už
pripravuje stretnutie matiek Márie a
Alžbety, ktoré znášajú dôsledky.
Hneď, ako anjel odišiel, Mária vstala a ponáhľala sa do domu Zachariáša.
Lukáš neopisuje Máriinu túžbu vidieť
svoju príbuznú. Stalo sa tak preto, že
anjel hovoril o Alžbetinom očakávaní, ako o súčasti Božieho plánu, teda
to Máriino náhlenie sa je výrazom jej
poslušnosti voči tomuto plánu. Márii
sa neušli Alžbetine blahoslavenia, žeby
bola iba pasívnou prijímateľkou Božej
vôle.
Boh nestojí o našu zdvorilosť, prehĺbme v nadchádzajúcom čase Vianoc
svoj vzťah k Nemu.

27. 12. 2009
1. nedeľa po Narodení
Pána – Svätej rodiny
Ježiša, Mária Jozefa
(Jn 18, 33 – 37)
K. Rahner nazval udalosť stratenia
12-ročného Ježiša ako „krízu Svätej rodiny“. Súčasné rodiny prežívajú mnohé
krízy. Evanjelium je akoby nebeským
obrazom pozemského ohrozenia rodi-

ny. Zároveň je v tejto perikope poukázané na spásnu silu, ktorá pomôže
premôcť všetky pozemské ohrozenia.
Čo ohrozuje rodinu? Sebectvo. Sebectvo, ktoré spočíva v strachu, že nebudem šťastný, ak sa budem obetovať,
premáhať sa, zabúdať na seba. Tento strach by bol až príliš oprávnený,
keby bol tento svet jediným životným
priestorom. Iba ten môže byť slobodný od takéhoto strachu, kto kráča do
domu Otca a kto verí, že naplnenie tu
na zemi nie je konečné. Človek, ktorý jedná v súlade s tým, čo je Božie,
sa môže zriekať a obetovať, obdarúvať
bez skladania účtov, milovať bez čakania na to, že sa dočkáme protilásky,
nepoužívať službu ako raﬁnovanú metódu ovládania. Taký človek totiž vie,
že takto stratené šťastie je uchované
v Božej večnosti. Z tohto dôvodu sa
však rodina musí zhodnúť v tom, čo
si praje Otec, ak chce byť svätou rodinou. A iba taká rodina je šťastná.

3. 1. 2010
2. nedeľa
po Narodení Pána
(Jn 1, 1 – 18)
Ježiš, ktorý sa narodil pre všetkých,
je slovo. V Betleheme raz a navždy
vstupuje do dejín človeka a sveta. Nie
však spôsobom, ktorý by bol spojený
s veľkým rozruchom. Bol nenápadný
v Betleheme, je nenápadný aj dnes.
Tak, ako je to so slovom. Slovo môže
človek zachytiť, počuť a následne zmeniť celý život. Lenže slovo môže byť vo
svojej bezmocnosti odmietnuté. Slovo
sa raz a navždy stalo telom. Je slovom,
ktoré prechádza celými ľudskými dejinami. Boh vstúpil do dejín v jedinom
okamihu a teraz chce vstupovať do
sveta v okamihoch našich rozhodnutí. Slovom nášho rozhodnutia sa vždy
niečo zrodí. Slovo, gesto, myšlienka,
mimika. Aj my rozhodujeme o tom,
či sa do sveta dostane kúsok Božieho
svetla, ktoré chce prežiariť temnotu.
„A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali.“
Neodmietnime Božie svetlo. Nech
je našou snahou, aby sa aj dnes, aj
vďaka nám SLOVO STÁVALO TELOM.
Spracoval: vdp.Viktor Pardeľ

Zlatá svadba
Nech dnešného dňa blaženosť zo dňa
na deň vám rastie, aby vás hriala spokojnosť, láska, vernosť a šťastie.
S týmto prianím sa prihovárame
zlatým jubilantom Anne a Sebastiánovi Gornikovcom z Jurgova, ktorí 14.
novembra oslávili polstoročie svojej
spoločnej cesty životom. Práve pred
päťdesiatimi rokmi spečatili svoju
lásku v rímskokatolíckom kostole
sv. Sebastiána a vykročili na spoločný chodníček.
Anna pochádza z Jurgova. Narodila sa 11. júna 1939 v rodine Jána
a Anny (rod. Vojtasovej) Chovancových. Mala piatich súrodencov,
z ktorých už Ján, Mária a František
nežijú. Brat Jozef býva v Jurgove a
ďalší brat Andrej v Rajeckých Tepliciach na Slovensku.
Anna navštevovala základnú
školu tri roky v Jurgove a neskôr
v Čiernej Hore, kde ju mohla dokončiť v slovenskom vyučovacom
jazyku. Jej rodičia vlastnili veľké gazdovstvo, preto ani nepomyslela na iné
povolanie ako práca roľníka. Pomáhala
v domácnosti a samozrejme v poľnohospodárskych prácach. Okrem toho
sa dvadsaťsedem rokov venovala aj ľudovej výrobe pre ÚĽUV.
Sebastián Gornik sa narodil 29. decembra 1936 v Čiernej Hore v rodine

som ju rušiť, preto som sa najskôr porozprávala s jej dcérou Helenou. Hneď
som si aj pomyslela, že určite ruženec
a silná viera v Boha jej pomohli prežiť
I. aj II. svetovú vojnu.
Agneša prežila mladosť v Kacvíne
a neskôr sa vydala do Nižných Lápš.
S manželom vychovali dve deti z jeho
prvého manželstva a tri, ktoré mali spoločne. V súčasnosti sú už deti dospelé
a radosť Agneši robia vnúčatá a pravnúčatá, ktoré ju často navštevujú.

Na otázku, čomu vďačí za taký dlhý
život, jej dcéra odpovedala: - Neviem,
myslím si len, že práce nemala menej, ako
je dnes. K tomu, keď si prirátame následky vojen, biedu - nebol čas myslieť na seba
a udržiavať si fyzickú kondíciu. No a na
druhej strane vzduch bol zasa čistejší a jedla bolo síce menej, ale zato zdravšieho, bez
všetkých prísad, ktorými nás dnes kŕmia.
Jubilantka sa narodila ešte v rakúsko-uhorskej monarchii, takže sa učila
rozprávať aj po maďarsky. Ako povedali, keď mala návštevu z Maďarska, dokázala s hosťami komunikovať v tomto
jazyku, pričom sa musela zamyslieť nad
odpoveďou, ale ju poskytla. Jej veľkou
vášňou sú knihy, ktoré číta vo veľkom
množstve. Keďže už dlhší čas jej zdravie neslúži, vďaka knihám sa môže dostať všade, kde si praje. Rada si prečíta aj náš časopis Život a nehovorí, že
nerozumie, ako to často počujeme od
mladých ľudí.
Na záver prajeme jubilantke Agneši
a jej dcére pevné zdravie, veľa pekných,
slnečných dní a božie požehnanie.
Dorota Mošová

Šimona a Márie (rod. Mlynarčíkovej).
Práve v tomto mesiaci oslávil 73 rokov,
k čomu mu blahoželáme. Je najstarším
zo súrodencov. Mal ešte bratov Jozefa a
Františka, ako aj sestry Helenu, Annu
a Máriu. Po absolvovaní slovenskej
základnej školy aj on ostal pracovať

Úctyhodný vek
Človek, kým žije, silou celou
Snaží sa, ako srdce velí
A nevzdáva sa svojich cieľov
Rozdať sa svojim drahým celý.
V pokojnom, tichom žitia prúde
Ďalší rad rokov nech Ti rastie
A každý deň nech sviatkom bude,
Prinesie radosť, lásku, šťastie.
Toto pekné želanie zasielame Agneši
Dydovej z Nižných Lápš, ktorá 20. decembra t.r. oslávi 102 rokov. Je najstaršou obyvateľkou Gminy Nižné Lapše.
Narodila sa v roku 1907 v rodine Alžbety a Martina Galovičovcov v Kacvíne.
Mala troch bratov a jednu sestru. Brat
Jakub sa dožil 93 rokov a sestra Mária
skoro osemdesiatky. Ostatní súrodenci
zomreli v mladšom veku.
Agneša je skromnou osobou, preto
nerada o sebe hovorí. O to viac ďakujeme jej, ako aj dcére Helene, za to, že sa
s nami podelili o svoje zážitky.
Keď som vošla do izby, zastihla som
Agnešu pri modlitbe ruženca. Nechcela

e-mail: zivot@tsp.org.pl

na gazdovstve. V roku 1957 sa presťahoval do Jurgova, kde opatroval svoju
sesternicu. Práve tam v susedstve si
našiel svoju lásku - Annu. Po svadbe
sa zamestnal v TANAP-e a 40 rokov
pracoval v lesoch. Spolu s manželkou
si uvedomovali, že ak chcú, aby sa ich
deťom žilo ľahšie, musia mať vzdelanie. Z gazdovania bolo ťažko poslať

deti na štúdiá, preto využívali každú
príležitosť, aby si privyrobili. Majú
dcéru Kristínu a syna Jozefa. Najviac sa
tešia svojim dvom vnukom Viktorkovi
a Peťkovi, ktorí vnášajú do ich života
veľa radosti.
Tých 50 rokov spoločného života
je pre nich cenným zdrojom poznania.
Manželstvo je akýmsi testom pre dvojicu, ktorá má možnosť vyskúšať svoje
diplomatické schopnosti pri riešení
rôznych životných situácií. Každý,
kto je v manželskom zväzku, si vie
predstaviť, aké je to ťažké. Myslím si,
že manželom Gornikovcom môžeme
pogratulovať, lebo tento životný test
zvládli na jednotku. Aj v ich živote
boli chvíle, ktoré by chceli odstrániť,
ale vďaka spoločným riešeniam ich
zvládli. Jurgovčanom je o to ľahšie, že
ak sa nad ich hlavami hromadia čierne mraky, pozerajúc sa na prekrásne
tatranské štíty, ktoré sa nad nimi týčia, strácajú sa starosti a život sa stáva
krajším a ľahším. A problém, ktorý sa
zdal byť neriešiteľným, po nejakom
čase nachádza svetielko v tuneli. Myslím, že aj naši jubilanti takto riešili svoje
problémy. Ako povedali: - Treba spomínať tie dobré chvíle a myslieť iba na dobré
stránky, ktorými nás život obdaril a vtedy
sa nám žije ľahšie.
Zlatým jubilantom želáme veľa dní
spoločne strávených v láske a rodinnom kruhu.
Dorota Mošová
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Krátko zo Spiša
17. novembra t.r. sa v Novom Targu
v sídle Euroregiónu Tatry konala výstava fotograﬁí „Cestou nežnej revolúcie
– SLOVENSKO po roku 1989.”
Výstavu pripravilo Ministerstvo
zahraničných veci SR a Konzulát SR v
Krakove. Obsahuje 20-ročné obdobie
hospodárskych a sociálnych zmien aj
úspechov Slovenskej republiky, ktorá si
vybojovala malými krokmi a potichu
dôstojné miesto v Európskej únii. (fp)

ka. Prišli aj početní hodoví pútnici
a nechýbali ani stánky so sladkosťami
a hračkami pre deti. (fp)

BLAHOŽELÁME

25. októbra t.r. sa dožil významného
životného jubilea 75 rokov krajan
* * *
25. novmebra 2009 sa konali ho- Bronislav Knapčík z Mikołowa, rodák
dové slávnosti na sv. Katarínu v Novej z Dolnej Zubrice z Oravy. Prajeme mu
veľa zdravia, síl, odhodlania do ďalšej
práce v prospech krajanského hnutia
na Sliezsku, radosti v rodinnom kruhu
a počas blížiacej sa zimnej sezóny výbornú lyžovačku na Skrzycznom.

* * *
V novembri uplynuli tri roky od
začiatku fungovania internetovej stránky www.krempachy.ugnowytarg.pl, na
ktorej sú sprístupnené aktuálne informácie z diania v obci. Vďaka ochote
spolupracovníkov, dôležitejšie informácie sa objavujú v štyroch jazykových

verziách. Informácie z tejto stránky sa
objavujú aj na webovej stránke Gminného úradu Nový Targ, niekedy aj na
portáli Podhale24. V priebehu troch
rokov existencie túto stránku navštívilo viac ako 42 500 návštevníkov zo
všetkých kútov sveta. Stránku redigujú: Paulina a František Pacigovci. Želáme im veľa vytrvalosti v tejto obetavej
práci. (aj)
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Každý Spišiak vie, že keď príde svätý Martin na bielom koni, v Krempachoch sú práve hody. Slovenskú hodovú sv. omšu o 11.30 hod. slúžili vdp.
Ondrej Filipek, SJ. PhD., profesor na
Trnavskej univerzite v Trnave v spoločnosti vdp. Henrika Siteka z farnosti
Sedliacka Dubová a vdp. Jozefa Bednarčíka z farnosti sv. Rodiny v Zakopanom. Vo svojej homílii prof. vdp.
Filipek poukázal na spôsob správania
sa nášho patróna vo vzťahu k potrebujúcim osobám a vo vzťahu ku kresťanským náukam.
Pri tejto slávnosti sa veriaci modlili aj za vdp. Jozefa Bednarčíka, ktorý
v tomto roku slávi skromné 15. výročie kňazstva. Hodovú sv. omšu spestril
spev speváckej skupiny Schola Cantata
pod vedením Józefa Pierzga a dychov-

Belej. Počas slávnostnej sv. omše 15.
výročie kňazskej vysviacky oslavoval
rodák z Novej Belej vdp. Jozef Bednarčík a 25. výročie bývalý farár vdp.
Zbigniew Biskup. Obidvom jubilantom blahoželali zástupcovia farníkov
a mládeže. (dm)

Na Sliezsku
bolo veselo
Ako to býva zvykom, 28. novembra
sa uskutočnilo na Sliezsku stretnutie
miestnej skupiny, ktoré bolo spojené
aj s volebnou schôdzou na nové funkčné obdobie a Ondrejským večierkom.
Krajania si najskôr vypočuli správu za
uplynulé volebné obdobie. Potom nasledovali voľby. Informáciu o ich výsledku
prinesieme v nasledujúcom čísle Života.
Neskôr bola veselšia časť večera.
Účastníci si usporiadali páračky pri
muzike v klubovni a veselo trávili čas.
Na záver stretnutia sa všetci členovia
pobrali na vernisáž XIX. mikolovských
impresií, ktorých sa zúčastnili aj slovenskí umelci, o. i. Alena Teicherová.
Toto podujatie v Mikołove je výsledkom výmennej kultúrno-hospodárskej
spolupráce so slovenskou Ilavou.
A v tomto duchu krajania zo Sliezska uzavreli letno-jesennú sezónu
a zaklopali na dvere zime.
Bronislav Knapčík

Jubilant patrí medzi prvých absolventov slovenského lýcea v Jablonke.
Isté obdobie pôsobil vo funkcii tajomníka Spolku. Neskôr sa presťahoval na
Sliezsko a tam sa aj natrvalo usadil. Pracoval dlhé roky ako učiteľ. Popritom sa
aj aktívne podieľal na činnosti miestnej
skupiny na Sliezsku, ktorá si ho zvolila do funkcie tajomníka. Snažil sa, aby
rodáci, ktorí sa prisťahovali na Sliezsko
za prácou, nezabudli na svoje slovenské
korene. Organizuje stretnutia miestnej
skupiny, výlety, športové aktivity na
Skrzycznom, krajanské vatry, pri ktorých sa krajania stretávajú. Dlhé roky
patrí aj do radov propagátorov a doručovateľov časopisu Život a zároveň je aj
členom ÚV SSP.
Redakcia Život

Slovenská sv. omša v Krakove
Sv. omša sa odbavuje každú druhú nedeľu v mesiaci v Sanktuáriu Božieho
Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
December - 13.12.2009
Túto sv. omšu bude slúžiť vdp. Jozef Bedanrčík za všetkých členov a pracovníkov Spolku.

COMENIUS – KULTÚRNE TRADÍCIE REGIÓNU
Partnerské projekty škôl realizované na Orave
Združená škola v Podvlku ešte pred
tohtoročnými prázdninami zložila projekt do Národnej agentúry programu
„Učiť sa celý život“ a v septembri získali pozitívnu akceptáciu tohto projektu. Takýchto projektov bolo vyše tisíc,
avšak len 450 z nich bolo akceptovaných, z čoho 99 v Malopoľsku.
Na tento nápad zapojenia sa do
tohto projektu prišla Základná škola
v Trstenej, s ktorou už Združená škola
v Podvlku spolupracuje 4 roky. Spolupráca sa v priebehu tých rokov veľmi
sľubne rozvíjala, a práve vďaka tomu
vznikol nápad realizácie spoločného
medzinárodného projektu. Do projektu sú zapojené tri školy. Koordinátorom je Základná škola v Trstenej a partnermi projektu sú Združená škola
v Podvlku a Základná škola a Materská
škola v Žirovniciach v Čechách.
Partnerské vzdelávacie projekty Comenius majú zreteľne vyznačené ciele,
vďaka čomu dosahujú adekvátne výsledky. Predpokladom toho sú plánové, spoločné aktivity. Vďaka nim škola
nadväzuje širšiu spoluprácu s rodičmi
žiakov, predstaviteľmi regionálnych
osvetových a samosprávnych orgánov,
úradmi, miestnymi podnikmi, inštitúciami a organizáciami, ako aj médiami.
Na záver projektu je organizovaná prezentácia, na ktorú sú pozvané mnohé
osoby spoza školy.
Projekt bude trvať dva roky. Cieľom
projektu je obohatiť vzdelávací proces
nielen žiakom, ale aj učiteľom. Taktiež

Prezentácia projektu v Podvlku

rozšíriť a prehĺbiť obsah vyučovacích
predmetov a posilnenie prepojenia
medzi jednotlivými predmetmi. Každá
partnerská škola chce predstaviť svoj
región a získať poznatky o regiónoch
partnerských škôl, čo prispeje k zachovaniu kontinuity tradičných hodnôt
v regióne.
Témou projektu sú ľudové tradície, ktoré poskytujú mnoho príležitostí k aktivácii žiakov vďaka organizácii stretnutí a rozhovorov s ľudovými
umelcami, účasti v rôznych pracovných dielňach a na ľudových podujatiach, podpore kreativity či zdokonaľovaniu komunikačných kompetencií

Počas pracovného stretnutia v Trstenej

e-mail: zivot@tsp.org.pl

a jazykových schopností zároveň. Keďže čiastočný, ako aj ﬁnálny produkt
bude prezentovaný v multimediálnej
prezentácii, katalógoch, rôznych videonahrávkach a ďalších zaujímavých
produktoch, tieto výtvory budú používané ako učebné pomôcky, ktoré budú
predstavené čo najväčšiemu počtu
žiakov a škôl. Partnerské školy dúfajú, že účasť na tomto projekte posilní
pocit európskej jednoty medzi žiakmi,
podnesie úctu k národným tradíciám
a zintegruje vyučovací proces. Účasť na
tomto projekte bude dôležitým krokom, ktorý bude mať vplyv taktiež na
medzinárodnú spoluprácu.
Koordinátorom tohto projektu na
poľskej strane je učiteľka Združenej
školy v Podvlku Daria Leksanderová.
30. októbra t.r. sa uskutočnilo prvé
pracovné stretnutie zástupcov partnerských škôl v Trstenej. Združenú školu
v Podvlku reprezentovali: riaditeľka
Alina Leksanderová, zástupkyňa Agata
Gaceková, učiteľka slovenského jazyka
Grażyna Kozaková a koordinátorka.
Na stretnutí sa zástupcovia dohodli na
jednotlivých termínoch výjazdov detí
do rodín, ako aj na zásadách ﬁnancovania poznávacích výletov po spriatelených štátoch.
Daria Leksanderová
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PRIATEĽ JOHNYHO WAYNA
Pod týmto názvom uviedlo Divadlo
malého sveta v Jurgove novú inscenáciu. Prvé predstavenie bolo 22. a ďalšie 29. novembra t.r. Divadelnú hru si
deti a mládež nacvičili pod vedením
Leszka Chovanca, ktorý si tento raz
zahral hlavného hrdinu. Doposiaľ toto divadlo hralo iba scénky
s náboženskou tematikou. Výber
tejto témy je len odpoveďou na
odozvu publika, či budú hrať aj
svetskú tematiku. Dlho sme čakať nemuseli.
Spomínaná inscenácia je príbehom o dvoch bratoch. Jeden
z nich - Santi je mierne mentálne
postihnutý a druhý - Carlos je režisérom. Všetko v ich živote bolo
v poriadku, pokiaľ žila ich matka.
Jej smrť spôsobila veľký smútok
práve postihnutému Santimu.
Cítil sa veľmi osamotený. Chvíle
samoty mu spestrovali rozhovory
s obľúbenou westernovou postavou Johnom Waynom. Dokonca si túto postávu vystrihol z papiera a všade s ňou
chodil a popri tom si často spomínal na
svoju matku, s ktorou bol úzko citovo
zviazaný. Len pri nej sa cítil bezpečne
a milovaný. Vedel, že ho ľúbi a akceptuje takého, aký je. Aj brat ho ľúbil,
ale tá láska bola iná, než matkina. Po
jej smrti Santi odišiel do špeciálnej
školy s internátom - ako povedal jeho
brat - bude mu tam lepšie. V tom čase
bol veľmi zaneprázdnený, pretože mal
veľa práce pri nacvičovaní a nahravaní
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Vinš k narodeninám
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V deň Tvojich vzácnych narodenín
prišli sme k Tebe s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky,
nech ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.
15. decembra t.r. oslávila 70. narodeniny Angela Zarembová (rod.
Chalupková) z Novej Belej. K tomuto vzácnemu jubileu vinš zasielajú
dcéry Lýdia a Renáta s rodinami a
sestra Anna s rodinou.

ﬁlmu. Santi utiekol zo školy a prišiel
za bratom. Ten nebol nadšený z jeho
príchodu, hoci si to nechcel sám pred
sebou priznať. Často cítil, že mu Santi
prekáža. Dokonca sa za bratove správanie hanbil.

Priaznivú dušu si našiel Santi na
ﬁlmovom pláne v osobe Sary. Tá ho vedela pochopiť a stále pripomínala Carlosovi, prečo sa k bratovi tak nevľúdne
správa. Mal pocit, že celý život sa musí
oňho starať a že je mu iba záťažou. Situácia sa zmenila, keď mal Carlos v práci problémy, ktoré ho prerástli. Náhle
odišiel jeden z hercov a nemal ho kto
nahradiť. Vtedy Santi nahovoril svojho
brata, aby on zahral túto rolu. Ten sa
však obával, že to v žiadnom prípade
nezvládne. Nakoniec však brata poslúchol a obliekol sa do kostýmu Fran-

kenstaina a začal hovoriť svoj text. Podišiel k nemu Santi i mysliac si, že je to
naozaj Frankenstain, začal ho utešovať,
že nie je taký strašný, ako vyzerá. Začal
mu rozprávať, že v podstate má podobný osud ako on, že ľudia naňho tiež podozrivo pozerajú, zvlášť keď sa rozpráva
sám so sebou. Porozprával mu o tom,
že on predsa vie, že je záťažou pre svojho brata, ktorého má veľmi rád, váži si
ho a verí v jeho schopnosti. Vtedy
Carlos pochopil, že pozeral na brata len ako na postihnutého človeka.
Nevidel dobro, ktoré rozdával všade
naokolo. Nevšimol si to, čo na ňom
videla a postrehla Sara. Stále myslel
na to, že ma postihnútého súrodenca a nikdy si nepomyslel, že brat mu
môže pomôcť. Pochopil, že handikepovaní ľudia sú ľuďmi cítiacimi
tak, ako ostatní a potrebujú, aby
sme k nim boli trošku viac zhovievaví.
Táto inscenácia je v dnešnej dobe
veľmi aktuálna. Najmä, keď sa veľa
hovorí o integrácii s postihnutými
ľuďmi. Postihnutí ľudia sú postihnutí
do takej miery, do akej ich vnímame
ako postihnutých. Ešte stále si mnohí
ľudia tak, ako náš Carlos, neuvedomujú, že práve títo ľudia nám môžu dať
silu a radosť zo života. Napriek tomu,
že v inscenácii ide o vážnu tému, objavujú sa v nej aj humorné dialógy.
Na záver gratulujem k výberu témy
a hlavnému hrdinovi patrí vďaka za
verné zobrazenie svojej divadelnej úlohy. Zároveň je to príklad dobrej práce
a využitia voľného času mládeže.
Dorota Mošová

Diabolské husle
v Krakove
Dňa 25. novembra tohto roku sa pred
krakovským publikom predstavil známy
slovenský orchester Diabolské husle. Vo svojom repertoári predstavili viaceré svetoznáme i menej známe skladby zo slovenského,
maďarského, ruského, rumunského, cigánskeho a židovského prostredia. Virtuozita,
s akou hrali jednotlivé skladby, sa zakaždým
odrážala v dlhotrvajúcom potlesku, akým
ich odmeňovalo publikum. Orchester privítal v Krakove gen. konzul SR v Krakove
Ivan Horský, ktorý sa zároveň pri tejto príležitosti ešte raz so všetkými rozlúčil, pretože
jeho diplomatická misia v Poľsku sa dňa 30.
novembra t.r. skončila. (ms)

V

Červenom kríži (medzi jej najbližšími
spolupracovníčkami boli Alica Masaryková, Milada Horáková) a spolu
s manželkou Milana Hodžu viedla
slovenský spolok Živena. Ján Papánek
bol v Prahe parlamentným spravodajcom ministerstva, riadil Spoločnosť slovenského domu a zastupoval
Československo vo viacerých medzinárodných organizáciách. Bol veľmi
aktívny aj počas abdikácie prezidenta
T. G. Masaryka, keď inicioval dohodu medzi Edvardom Benešom a Milanom Hodžom pri voľbe premiéra
a prezidenta. Roku 1935 sa vrátil do

demokratické štáty, mnoho svetových
osobností, zaujali k pomerom vo vtedajšom Československu kritický postoj, medzi nimi aj Ján Papánek, čím
si dvere do rodnej krajiny nadlho zatvoril.
Už niekoľko dní po prevrate Papánek podal protest generálnemu tajomníkovi OSN a obvinil Sovietsky
zväz zo spoluúčasti na prevrate a po
doposiaľ nie celkom vysvetlenej smrti
vtedajšieho ministra zahraničných vecí
Jana Masaryka svoj protest zopakoval.
Dôsledkom toho bol z OSN odvolaný
a jeho diplomatická kariéra sa pred-

Principiálny, presvedčivý a pravdivý

JÁN PAPÁNEK
(24. 10. 1896 – 30. 11. 1991)
diplomat
USA a stal sa šéfom konzulátu v Pittsburghu. Odvahu a statočnosť prejavil
najmä roku 1939 po rozbití Československa, keď odmietol vydať konzulát
Nemcom.
Počas vojny bol poverený vedením
Československej informačnej služby,
ktorá zabezpečovala spravodajstvo,
kontakt s exilom v Londýne a výmenu
informácií s podobnými spojeneckými
informačnými kanceláriami v Amerike. Ani manželka nezostala nečinná,
pracovala v Národnom vojnovom fonde, v ženskom poradnom výbore Informačnej organizácie Spojených národov
a rozvíjala prácu s krajanskými ženskými organizáciami, najviac so Zväzom
evanjelických žien v Amerike.
Zmena v živote rodiny Papánkovcov nastala koncom vojny, keď sa Ján
Papánek ako tajomník československej delegácie zúčastnil na konferencii
v San Franciscu, kde sa založila svetová organizácia garantujúca mierovú
stabilitu a rozvoj demokracie vo svete.
Papánek sa stal najskôr stálym zástupcom Československa v OSN, potom
bol vyslancom a až do roku 1948 veľvyslancom. Bol vôbec prvým Slovákom v tejto svetovej organizácii. Vtedy sa nakrátko, ale aj naposledy vrátil
na Slovensko, lebo vo februári 1948
sa v Československu dostali k moci
komunisti a v československej diplomacii nastali veľké zmeny. Západné

časne skončila. Uplatnenie našiel na
newyorskej univerzite, kde prednášal
medzinárodné právo a politickú geograﬁu a naďalej sa spolu s manželkou
angažoval v humanitných organizáciách. So zanietením pomáhali tisícom slovenských a českých utečencov,
ktorých z vlasti vyhnali komunisti
a v Amerike sa spočiatku veľmi ťažko
pretĺkali. Ján Papánek založil Americký fond pre československých utečencov – American Fund for Czechoslovak Refugees a bol takmer štyridsať
rokov jeho prezidentom. Stál pri zrode
významnej exilovej organizácie Rady
slobodného Československa a viac rokov pracoval v jej predsedníctve. Roku
1953 sa stal predsedom Medzinárodnej ligy pre ľudské práva. Venoval sa
aj publicistickej práci, je autorom viacerých kníh o Československu, napríklad: La Tchécoslovaquie, Czechoslovakia – The World of Tommorrow, Ten
Years – Czechoslovak Questions in the
United Nations, ako právnik napísal stovky odborných článkov, najmä
z oblasti medzinárodného práva.
Významný diplomat, rázny a odvážny človek Ján Papánek zomrel 30.
novembra 1991 v Scarsdale a jeho
manželka Betka, ktorá s ním roky zdieľala všetky radosti a starosti, zomrela
v ten istý deň o štyri roky neskôr.
Jozef Leikert

e-mail: zivot@tsp.org.pl

o svete uznávaný diplomat,
slovenský rodák, Ján Papánek
celý život zastával princípy
demokracie a statočne za ne bojoval.
Politická situácia mu po roku 1948
znemožnila návrat na Slovensko, dožil
sa síce aj pádu komunizmu roku 1989,
ale vtedy už nemal síl vrátiť sa do vlasti. Napriek tomu zostal svojmu rodisku
vždy verný a takisto verne mu slúžil aj
v službách diplomacie.
Narodil sa 24. októbra 1896 v Brezovej pod Bradlom a tam vychodil aj
ľudovú školu. Na gymnáziu študoval
v neďalekom Jevíčku na Morave a neskôr v Strážnici. Štúdium mu prerušila
prvá svetová vojna a musel narukovať
do rakúsko-uhorskej armády. Dostal
sa do zajatia, so spolubojovníkmi vystriedal niekoľko zajateckých táborov
a po vyslobodení sa zapojil do oslobodzovacích bojov dohodových mocností. Koncom vojny mu v Ríme M. R.
Štefánik zveril redigovanie časopisu pre
legionárov - V boj!
Po vojne sa Ján Papánek vrátil domov, aby si dokončil strednú školu.
Po maturite znovu odišiel do zahraničia, na Sorbonu v Paríži, kde študoval
medzinárodné právo a politické vedy.
Roku 1923 ako prvý Slovák v tejto
škole dostal titul doktor práv.
V diplomatických službách začal Ján Papánek pracovať roku 1922.
Najskôr sa dostal do Budapešti, kde
bol dva roky obchodným atašé. Prišla
tam za ním aj jeho budúca žena Betka, s ktorou sa zosobášil roku 1926
v Chicagu. Je zaujímavé, že do histórie slovenskej diplomacie vstúpila
popri svojom manželovi aj ona, hovorieva sa o nej ako o vyslankyni žien
sveta. Otec Betky Papánkovej pochádzal z Brezovej pod Bradlom, ale ona
sa už narodila v Chicagu, kde neskôr
vyštudovala sociológiu. Manžela sprevádzala na všetkých jeho diplomatických postoch, ale nikdy nezostala iba
v role manželky diplomata, angažovala sa v sociálnych, humanitných
a spoločenských organizáciách a aktívne vystupovala v československom
i svetovom ženskom hnutí.
Ján Papánek pokračoval v diplomatickej praxi ako obchodný atašé vo
Washingtone a začiatkom tridsiatych
rokov pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Prahe, jeho manželka
v tom čase pôsobila v Československej ženskej rade, v Československom
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ROZŠÍRENIE A RENOVÁCIA DREVENÉHO
KOSTOLA V JURGOVE v rokoch 1868 a 1869
Ku 140. výročiu
Vysokú kultúru i kultivovanosť župnej i obecnej samosprávy v habsburskej monarchii dokazujú zachované písomnosti v
štátnych ale i v cirkevných archívoch. Otvárajú nám nové, neznáme pohľady na hospodárske i cirkevné dejiny našich miest
a obcí, opisujú príčiny rozhodnutí – k tomu nádherným, výstižným jazykom i vrúcnym citom k rodisku, potomkom, Božiemu
chrámu.
V Archíve rím. kat. farského úradu v Jurgove sa zachoval
memoriál, pamätný spis, (4 strany perom napísaného textu na
papieri), ktorý napísal v Jurgove 26. mája 1869 z rozhodnutia
richtárov a rád dedín jurgovskej farnosti učiteľ Juraj Dudáško.
Richtár a radní Jurgova, Repísk a Čiernej Hory oznamujú potomkom priebeh rozšírenia farského kostola v Jurgove, reštauráciu troch oltárov, kazateľnice, zástav v rokoch 1868 – 1869,
čo urobili vlastným nákladom a svojpomocne. Spomínajú veľký
požiar Jurgova v roku 1854, fary roku 1859, politické a cirkevné udalosti, cisára, spišského biskupa, župana, slúžnych; ceny
tovarov, prikladajú niektoré súčasné peniaze, zaväzujú potomkov k starostlivosti o farský kostol i duše rodičov a prarodičov;
vyslovujú nádej, že raz bude v Jurgove murovaný kostol.
Autor textu Juraj Dudáško, rodák z Lendaku, absolvoval
preparandiu na Spišskej Kapitule, kde používali bernolákovčinu a celý život jej zostal verný. Do Jurgova prišiel za učiteľa
roku 1845, štúrovská reforma z roku 1843 ho už neovplyvnila
a v slovnej zásobe sa nevyhýbal ani spišským nárečovým prvkom. Vynikajúco štylizoval.
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Nech buďe od nas všeckich pochvaleni a zvelebeni Pán Ježiš!
Ve jmeno Otca i Sina i Ducha svateho. Amen!
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Na buducnu pámátku Vam všeckím potomkom našim, uprimnim rodákom, kteri v tejto fare našej jurgovskej
po smrti našej žiť budeťe, s povdačnosti srdca pritomnim
písmom na vedomost davame, že ponevač zo všeckich našich dedin, jakožto: Jurgov, Repisko, polovic Čarnej Guri,
Solisko, Podspády a Javorina v nedelu a ve svatek sme sa
do teho chrámu Božieho všetci pomestiť ňemohli, abi sme
nekrvavú obetu mši svatej a kázen nabožne vislišať mohli,
tak sme ho z naším vlastním nakladkem dali nadstaviť a sice počnuc od horusa až do nižného konca, jakožto sami
s vašimi otcami sa presvečite z materialu aneb z dreva, ktere
nam slavne pánstvo baro Paločajske, jakošto vyvolení od vrchnosti krajinskej, patrón tehoto chrámu Božeho dalo, abi
sme i sebe i vám, naším rodákom, kterí budete tu za nami
prebívať, vjac potrebného mista v ňom urobili; Boh nám
tedi láskame k temu dopomahal, že sme totu našú pracu pri
kostole dňa 20. mája roku 1869 započali a 26. teho mesaca
pritomné pismo tu zachovali, majúc šíkovnich majstroch,
totišto: Jožka Vohinsky s Čarnej Guri, Jožka Reščák z Repiska a Sobka Gomboš z Jurgova, poctivich gazdoch, kterich
sme všecki dedini tejto fari, ku tejto robote boli zjednali,
tim ale majstrom všeci farnici vedla poradku každí den ku
pomoci prisť museli; tak to samo vám i to na vedomost da-

vame, že sme sebe roku 1868 a 1869 po narození Krista
Pána všecke tri oltáre v tomto kostole, tak tiež kazatelnicu, tyncu pred velkim oltarem vistavenu, Bohu nebeskemu
k cti a k večnemu našemu spaseniu s našimi vlastnimi kelčikami1 celkom na novo obnovit a pozlátit dali za vijednanu
sumu 900 zlati, čisla rakuskeho, t.j. v stríbrevnich novich
penazoch, jednemu šikovnemu majstrovi, obívatelovi z Nového Tarchu (Gallicia), menom Ondrejovi Totosch, kterí za
višej poldruha roka v našéj dedine strimoval a pri tej robote
i te obrazi, čo sa na procesiach nosivajú, tieš obnovil a pozlatil a ku obnoveniu tej roboti potrebne kelčiki sme tak,
jak oferu v spusobe svatej almužni z celej našéj fary jurgovskej, obivateli vedla sili a možnosti, kto kelo mohol, mileradi skladali i vďačne Bohu, neb k cti a k našemu večnemu
spasenu obetovali, čo všecko horlivosti velebného p. farára
našeho Andreas Chmel najvicej podekovať musime, kterí
nás vždicki ku skladaniu tejže svatej amlužni tu v kostole
zbudzoval a napomínať neprestával, za kterú otcovskú lásku
sme sa mu ani odslúžiť nemohli, - prebival tenže naš pan
farár medzi nami v tejto fare už 19. roki a všeci sebe žadame, abi i nadalej nas ovečki svoje po užitečnim pasvisku se
svojim pastirskim vinaučovanim sprovadzal; dali sme spolu
pri tej priležitosti, pri oltaru Panne Marii, Matky Božej a pri
sakristii i pri oltaru velkim nove dreva povkladat, ktere už
celkom shnite boli; roku 1868 urobili sa v sakristii v našim
kostole dvere na cmintir, abi panu fararovi našemu, ktereho
sme už tu spomneli do kostola v nedelu a svatek lepšej pochodiť bolo, z ohledu teho velkeho zhromaždeneho ludu, ňe
len paraﬁalneho, ale aj zagraničneho, kteri milerad do chramu tehoto Božeho sa zhodieval, v tomto spomenutim roku
bol okreti celi tento kostol z novimi gontami, t.j. šinglami,
taktieš i zvonica, ktera pri ceste od kostola bola vistavena
i inše, čo bolo reparovať potrebno; gonti na kostol sme sebe
sami narobili vedla čvirtek rol urb, podelice na každeho gazdu v celej fari našej v sume 19000 a ku pobijanu potrebne
klince cassa kostolna zaopatrila.
Čo sa tiče našej dedini jurgovskej, tedi vam potomkom
našim z užalenim srdcem pri tej priležitosti tieš na vedomosť davame, že nas Pan Boch roku 1854 o hodine 2.
popoludni vo viliu sv. Vojtecha2 neščestim velkeho ohna
naščivil, nasledkem ktereho 91. domi i ze všeckimi gazdovskimi budinkami sa na prah a popel obratilo, takže sme
potom všeci biedni pohorelci do velkej biedi i nudzi upadli, začo ale nech bude meno Bozke najsvatejšé od nas všeckich na veki pochvalene a zvelebovane za tu jeho nesmirnu
lasku a dobrotu nam preukazanu, že Bozka opatrnosť nam
vtedi na zazračni spusob tento dom Boži od ohna celkom
ohraniť račila, nas ale biednich obivateloch pri udeleniu
zdravia Pan Boch na statku a rolach požehnavať neprestaval, tak že sme sa zase po nekolko rokoch obačili a budinki, tyblovki, ačkolvek z velkim nakladkim našim nanovo
postavili – a na pamatku večitu toho ukrutneho nečšasca
1
2

výdavkami
22. apríla 1854, bola prvá sobota po Veľkej noci.

3

Zasadal snem.

Zarno bolo v cene na terchu: gbol ovsa za 1 papirek i 20
– 40 grajcare, jarec po 2 zlate 10 – 20 gr., žito po 3 zl. 30
– 50 gr., pšenica po 4 – 5 zlatove, vino lepše po 40 gr., planše po 30 gr., palenka po 24 gr., pivo po 8 gr, meso s hoveda
po 14 gr. atď.
Tak to samo Vam uprimnim našim potomkom na vedomost davame, že sme sa s našim slavnim panstvom roku
1864 na proces dali s druhimi spoluobavatelmi pre naše
poľani a pasvisko, ktere naši starodavni otcove tvrdo sebe
virobili i vždicki v jejich užitku bezpečne zostavali; teraz ale
nam takove chce slavne panstvo na vždicki odebrat, na čo
mi na žadni spusob pristat nemožeme, bo bez nich bi sme
na velku bidu prišli v tejto našej fare. Jaki ale bude konec
našeho procesu, to vam nateras naznačit nemožeme, však
ale ufame v Pána Boha, že od vrchnosti našej pri všeckich
sudoch procesualnich spravedlive vislišáni zostaneme.
Abi ste sa ale vi potomci naši tješ presvečiť mohli, jake
sme za našich časoch v krajine penazi mali, tedi vam nektere z nich tu prilucujeme, jak medzane, taktješ i papirkove
a streborne. Vtedi ale, ked vam do ruk zase pridu, može bit,
že oni už potom medzi vami zadnej platnosti , t.j. ceny vjac
mat nebudu.
A tak na konci teho našeho pisma, vi potomci, naši drahi
rodaci, tedi to pismo vam nekteri z učenich panoch čitať
bude, spomeňte sebe vtedi na nas, už v matke zemi v Panu odpočivajucih spolubratoh a sestri v Kristu a zachovajte
nas spolu v blahoslavenej pamatke vašej i nadalej, jako sme
i mi našich bohabojnich predkoch, otcoh našich vždicki
v pameti našej nosili a za nimi vrucne sa modlit, svate almužne davat neprestali. Vinšujeme vam všetkim z druheho,
z tamteho lepšeho života staleho zdravia, ščastia a Bozkeho
požehnania a po smrti blahoslavenstva večneho, na našu
srdečnu a uprimnu prosbu, abi ste i vi priklad nasledujuc
tento dom Boži, kde sme sa života našeho vždi tu najvetšu
duchovnu radost nachadzali v najvetšej uctivosti a bazni Božej držali a vedla sili a možnosti k rozmnoženju mena Božeho temu farskemu kostolovi vašemu na pomoci boli na tejto
mizernej zemi a dokut budete žiť, na povinosti svoje nikda
nezapominali, Boha sa vždicki bali i na nas Vašich predkoch
z modlitbami nezapominali, žadajuc to vám z našeho srdca,
abi ste v krasnejšim a ked ras bude stat i v murovanem dome
Boskim službi Boske s pobožnostu vždicki posluchali a tu
Boha dobrotiveho s celeho srdca ctiť a zvelebuvat mohli.
Amen.
Signatum Jurgov, dne 26. maja 1869
Urad jurgovski:
Martin Miškovič
richtár

Urad repiski:
Maček Repiščák
richtár

Urad čarnagurski:
Ján Kovalčik
richtár

Jonek Hančačik
Sebastian Rusnák
bulgare

Stephan Malle
Sebastian Baťa
bulgare

Stephan Kuna
Vojtech Sarna
bulgare

Per me ludirectorem loci Georgium Dudáško
Prof. Dr. Jozef Šimončič, CSc.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

našeho, kostolček vstridku dedini, ke cti a hvale s. Vojtechovi, mučedlnikovi a patronovi našemu za našu starostu
roku 1855 vifundovat dali, zložiac z našej stranki 40 zlatich valuti austriackej, jakošto capital, abi sa bezpečne na
dalše časi utrimovat mohol.
Roku 1859, 16. augusta v prave, v samo poludne stanul
sa ohen, nevedeť na jaki spusob na našej fare prave vtedi,
ked sme všeci na ten čas v poli pri robote boli, takže sa našemu, spomenutemu panu fararovi velka škoda vo vecach
jeho urobila, medzi inšim 5 kusoh rohateho statku spalilo
atď. Boh ale, keď už po druhi krat to dobrodeni nam preukazal, že kostol tak blisko fary postaveni, od ohna celkom
zahraneni zostal.
Križ na timto kostole, spredku ku ceste vistaveni, dal
svojim nakladkem urobit Bohu k cti vetšej, obivatel jugovski, Ján Kovaľ, kteri bol kovalem i spolu s kostolnikom na
ten čas.
Za našeho času, ked sme to pismo vam milim potomkom nasim k pamatke tu položiť dali, mali sme roku l867
korunovaneho krala uherskeho Francisa Jozefa, pod ktereho
ridzenim za 20 rokoch od Nemcoch nam odebranu volnosť
nasped zase obdržali, našich vlastnich uherskich ministroch
8, od ňeho vimenovanich dostali, kteri v Pešti, uherskim
a hlavnim to mesce, prebivali. Roku 1869 bola uherska dieta3, tam do teho hlavneho mesta zvolana, od kterej teraz
očekavame, že lepšich časoch sa dožijeme a polahčenie pri
portii a inich ročitich podavkoch v krajine našej obdržime.
Vojni sme tjež nekolko prežili, ktere ale nedluho tervali
a tak ani žadnej drahoti nam neprinesli.
V tomto roku jako vam potomkom našim pišeme,
mali sme osviceneho pana biskupa v naše Spiskej stolici
Ladislava Zaboyski, kteri roku 1852 počas udeleni svateho birmovania aj v našej dedine sa prenocoval a potom
do Višnich Lapšoch od nas odišol. – P. dekan bol Franc
Grivalsky, farar v Nižnich Lapšoch, fararom u nas bol P.
Andreas Chmel, kteri sa za Maguru v Krempachoch bol
narodil a roku 1850. ku nam, ovečkam do Jurgova prišol
a nam až doteraz svoje knaske povinosti v kostole jak najlepšej plnil i s nami všeckimi jako laskavi otec duchovni,
jak najlepšej vzdicki zaobchadzat sa usiloval, začo ňech ho
i nadalej Pan Boch pri dobrim zdraviu pri nas utrimovat
rači. – Pana rechtora mali sme na ten čas Ďura Dudáško,
rodaka z Lendaku, zo Spiša, kteri už od roku 1845 medzi
nami prebiva, jakošto jeden statečni, poctivi a bohabojni
muž, ovdoveli, kteri svoje rechtorske povinosti jak najlepše vždicki doteraz vikonaval i deti v škole dobre viučoval.
– V stolici Spiskej mali sme főišpana, grofa Čaki Albina,
velmi mladeho muža, starseho ourackeho Badanyho a jurasora Kornidesa v našim pohode magurskim. Chrobárem
bol Matheus Bednárčik a po nim nastal Ondrej Miškovič,
obidva z našej dediny.
Čo sa ale tíka časoch, ktore sme boli na tej zemi prežili,
boli rozlične, i lepše i tvrdše, jako sa to vždicki čási na tom
marnem a nestalim svete premenat zvikli; teraz ale v tom
roku 1869 Pan Boh nam udeluje dobreho, užitečneho času
k vivedeňu hojnej urodi zemskej a ufame sa v Bohu, že budeme mat z rokoch našich požehnanu viživnost k zachovanu života ludskeho i chovedka našeho robotneho stateku.
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Z NOVÉHO TARGU
NA ORAVU SI NEZACESTUJETE
VLAKOM
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Nedávno upadla myšlienka rekonštrukcie niekdajšej vlakovej trate, spájajúcej Nový Targ s Trstenou. Na mieste zlikvidovaného železničného telesa
vznikne cyklistická trať. V dôsledku
čoho jediným dopravným prostriedkom medzi Novým Targom a slovenskou Oravou naďalej ostane auto.
Údaje nájdené vďaka internetovému
vyhľadávaču vlakových spojení hovoria
sami za seba: vlaková komunikácia medzi Malopoľskom a susednými regiónmi Slovenska skoro neexistujú. Predsa, keby bol niekto veľmi tvrdohlavý
a chcel sa dostať z Krakova do Popradu
vlakom trvalo by mu to sedem hodín
(autom tri), a do Tvrdošína - najmenej
osem (autom dve a pol hodiny).
Toto je výsledkom chýbajúcich spojení medzi poľskou a slovenskou dopravnou sieťou, z ktorých úsek Nový
Targ - Trstená patrí k najľahším, čo sa
týka realizácie. - Ešte koncom 80-tych
rokov jazdili po týchto koľajniciach vlaky až do hranice, - podotýka primátor
Nového Targu Marek Fryźlewicz. - Pre
mňa nepochopiteľné rozhodnutia spôsobili, že koľajnice boli asi v roku 1992
celkom odstránené. A je to veľká škoda,
pretože by to bola pre nás možnosť najrýchlejšieho vlakového spojenia so Slovenskom, Viedňou a ďalej a zároveň to bola
aj turistická atrakcia.
Spomenuté koľajnice boli vybudované koncom XIX. storočia, v období
vlády Františka Jozefa a tvorili dôležité
spojenie medzi Viedňou, Bratislavou
a Budapešťou s Krakovom. Žiaľ, hraničný konﬂikt medzi obrodeným Poľskom a Československom postupne
zapríčinil uzavretie spojenia. V Suchej
Hore a Podczerwiennom vznikli colné stanice. Po vstupe našich krajín do
EÚ a schengenského priestoru zanikli
hraničné kontrolné body a opäť ožila
myšlienka opravy a dostavby vlakového spojenia.
Rozhodnutie je predsa neúprosné!
- Keď do dnešného dňa neboli získané
prostriedky na modernizáciu strategického vnútroštátneho vlakového spojenia
Krakov - Zakopané, kto poskytne peniaze
na stavbu lokálneho vlakového spojenia?

- kladie si túto rétorickú otázku riaditeľ
kancelárie Euroregiónu Tatry Antoni
Nowak.
Iný postoj zastáva Krzysztof Łańcucki, hovorca Železníc Poľskej republiky. - Reaktivácia vlakového spojenia
po Podhalsku, dolinou Oravy, by určite
prispela ku aktivizácií regiónu, - hovorí Łańcucki. Podľa neho, iniciatíva
výstavby vlakového spojenia by mala
pochádzať od budúcich používateľov,
reprezentovaných samosprávami, združeniami, ako ja médiami. Aby spojenie
mohlo vzniknúť, treba ho umiestniť
v plánoch regionálneho rozvoja, ako aj
začať konať v tejto veci medzi Maršalkovským úradom a predstaviteľmi Žilinského kraja. Neskôr by bolo potrebné podľa hovorcu, vykúpiť pozemky
a pripraviť doklady, na čo sa dajú využiť
prostriedky z európskych fondov. Viacerí opýtaní obyvatelia Oravy sa k tejto
veci vyjadrili, že keby na tomto úseku
premávali motorové vlaky, aké chodia
na úseku Kráľovany - Trstená, spojenie
by sa tešilo veľkému záujmu. Stačí sa
pozrieť na to, aký veľký počet Slovákov
prichádza do Nového Targu na nákupy
a koľkí Poliaci chodia zase turisticky
na Oravu. Krzysztof Łańcucki obracia
pozornosť práve na turistickú atraktivitu regiónu. Ako povedal, nestihol sa
prejsť poľským úsekom koľajníc, ktorý
bol ešte po vojne, ale cestoval slovenským úsekom Kráľovany - Trstená a je
nadšený z tohto výletu. V dobe, kedy
zanikli hranice, vlakové spojenie by
mohlo dobre slúžiť obyvateľom, turistom, ako aj hospodárstvu.
Podľa informácii získaných na Maršalkovskom úrade v Krakove, výstavba
oravského vlakového spojenia by bola
zmysluplná len v prípade, keby to bolo
transeurópske spojenie, zapísané do
únijnej dopravnej siete TEN-T. Príležitosť k tomu bola v súvislosti s projektom SoNorA - štúdia pre vlakové koridory medzi prístavmi nad Baltskom
a Adriatickom mori. Malopoľsko sa
však tohto projektu nezúčastnilo a neprihlásilo oravskú úsek do siete TENT. Podľa slov riaditeľky Oddelenia dopravy a komunikácie Maršalkovského

úradu Malopoľského kraja I. Cebulovej: - Výstavba vlakového spojenia na
Orave nenachádza ekonomické opodstatnenie, výdavky na stavbu a neskoršia
údržba dopravnej služby pre malý lokálny styk presahuje možnosti kraja. Takáto
argumentácia nepresvedčuje riaditeľa
baltského morského prístavu v Elblągu
J. Kołtońského, podľa ktorého, oravské vlakové spojenie by sa mohlo stať
úsekom jednej z odnoží transeurópskej
magistrály, spájajúcej Krakov s Bratislavou, Viedňou a v širšom chápaní baltské s adriatickými prístavmi.
Teoreticky sa objavila ďalšia šanca
obnovy oravskej vlakovej dopravy. Spája sa to s tým, že Malopoľský kraj začal
prácu nad stratégiou rozvoja dopravy
regiónu. Podľa hovorcu K. Łańcuckeho,
je k tomu potrebné aj silné lobby spoločnosti a inštitúcií, ktoré vidia zmysel
obnovy vlakového spojenia na Orave.
Ako vidieť, spojencov tohto nápadu
sa dá nájsť nielen na Orave, Podhalsku,
ale aj v celom Poľsku i na Slovensku.
Na jar s takýmto návrhom prišlo aj
združenie Obce Oravcov z Bratislavy.
Onedlho šanca na obnovu vlakového spojenia Nový Targ - Trstená môže
byť nereálna, keďže Euroregión Tatry
chce, aby namiesto zlikvidovaného
železničného telesa vznikla cyklistická
trať. - Z nášho pohľadu je to racionálne,
pretože reaktivovanie vlakového spojenia
v blízkej budúcnosti nie je reálne, - myslí
si Antoni Nowak z Euroregiónu Tatry.
Cyklistická trať v dobe EÚ namiesto výkonnej vlakovej trate pôsobiacej za
vlády Habsburgovcov - paradoxne, k takémuto technickému „pokroku“ prišla
Orava v priebehu minulého storočia.
Jakub Łoginow
Foto: zdroj www.rogoznik.bnx.pl

P

rezident SR Ivan Gašparovič koncom októbra vymenoval už štvrtého
ministra životného prostredia SR v tomto volebnom období. Stal sa ním nestraník Jozef Medveď, ktorý je zároveň
prorektorom pobočky českej súkromnej
vysokej školy Bankovní institut vysoké
školy v Banskej Bystrici. (mm)

Magury cez sedlo pod Príslopom až do
Bachledovej doliny, ktorý sa už dlhší
čas nevyužíval pre popadané stromy.
Po vyčistení boli vyznačené aj prístupové trasy zo Ždiaru do okolitých zamagurských obcí. Vysadené boli tiež štyri
drevené prístrešky a štyri informačné
tabule. (mm)
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oncom októbra bola v Prešove
podpísaná slovensko-poľská partnerská zmluva, na základe ktorej budú
zmodernizované a zrekonštruované
cesty, mosty i chodníky na cestnom
spojení Osturňa – slovensko-poľská
štátna hranica – Nedeca. Na slovenskej
strane ide o celkovo 9 samostatných
stavebných projektov, a to: zrekonštruovanie prieťahov cez miestnu časť
Lysá nad Dunajcom a mestom Spišská Stará Ves, vybudovanie chodníkov
medzi nimi, odvodnenie ciest, zrekonštruovanie mostov v Lysej nad Dunajcom, zrekonštruovanie križovatky pri
hotely Eland, zmodernizovanie cesty
zo Spišských Hanušoviec do Osturne
a zrekonštruovanie dvoch drevených
mostov v Osturni. Práce by mali začať na jar nasledujúceho roku. Na túto
najväčšiu rekonštrukčnú investíciu bol
získaný nenávratný ﬁnančný príspevok
prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce. (mm)
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druženie turizmu obce Ždiar, vyčistením chodníka cez vrch Magurka, znovu sprístupnilo pre turistov
sedemkilometrový chodník zo Spišskej
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ovú knihu zamagurských rozprávok od Eriky Matonokovej s ilustráciami Milky Tiršelovej, pod názvom
Osturnianske rozprávky, uviedli do života 5. novembra v priestoroch Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. „Krstnými rodičmi“ sa stali: starostka Osturne
Kristína Gregoričková a primátor Spišskej Starej Vsi Jozef Harabin, ktorý má
svoje korene práve v Osturni. Podujatie
vystúpením spríjemnili žiaci Základnej
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inistri zahraničných vecí Slovenskej republiky a Maďarskej republiky Miroslav Lajčák a Péter Balázs
položili 4. novembra základný kameň
nového mosta cez rieku Ipeľ medzi
osadou Rároš v okrese Lučenec a obcou Rároszpuszta na maďarskej strane. Výstavba ipeľských mostov, ktorých
bolo pred druhou svetovou vojnou vyše
štyridsať, je jednou z priorít slovenskej
vlády. Obaja partneri vyzdvihli význam
budovania mostov, nielen medzi štát-

Foto: Ján Kubáň

IA

umeleckej školy a detský folklórny súbor Pieniny. (mm)

D

ňa 25. novembra sa v Poprade
uskutočnilo výjazdové zasadnutie
vlády SR, ktorého hlavnou témou bol
cestovný ruch. Vládny kabinet odsúhlasil Prešovskému a Žilinskému samosprávnemu kraju 8,6 miliónov eur na
podporu projektov v cestovnom ruchu,
z toho 4,4 miliónov eur z rezervy vlády a 4,2 z jednotlivých rezortov. Vláda
chce vytvoriť v Tatrách centrum turizmu, modernizovať športový FIS areál na
Štrbskom plese, športový areál spojenej
školy v Žiline, v obidvoch krajoch ﬁnancovať cyklochodníky, rekonštruovať
drevené kostolíky v Topoli, Potokoch,
Fričke a Vyšnom Komárniku, hrad Stará Ľubovňa, či odletovú halu na letisku
v Poprade. Do marca nasledujúceho
roku by mala byť pripravená tiež dlho
očakávaná nová zonácia územia Vysokých Tatier. (mm)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

d 1. novembra platí vo Vysokých
Tatrách uzávierka vysokohorských turistických chodníkov, ktorej cieľom je ochrana prírody, najmä
kamzíkov a svišťov. Taktiež lesníkom
umožňuje vykonať údržbu chodníkov
a nové značenie. Uzávera platí do 15.
júna a turisti sa tak môžu dostať už len
na zjazdovky a do zimných turistických
stredísk. (mm)

ačiatkom novembra poslanci Národnej rady SR schválili najdôležitejší zákon roka – rozpočet SR na rok
2010. Pri príjmoch 12,53 miliárd eur
a výdavkoch 16,28 miliárd eur dosiahne SR deﬁcit 3,75 miliárd eur, čo je cca
5,5% HDP. V nasledujúcom roku si
ﬁnančne najviac polepšia Ministerstvo
zdravotníctva a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. (mm)
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lovenská republika ako jedna z prvých krajín reagovala na požiadavku Ukrajiny o pomoc v súvislosti
s chrípkovou epi0démiou a zo štátnych
hmotných rezerv uvoľnila 200 000 rúšok na tvár, ktoré 1. novembra dorazili
do postihnutých oblastí. Ministerstvo
zahraničných vecí zároveň občanom
odporučilo, aby zvážili prípadné cesty
do tejto krajiny a dodržiavali preventívno-hygienické opatrenia. (mm)

súlade so zákonom č. 303/2001 o
voľbách do orgánov samosprávnych
krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007
Z. z. sa 14. novembra konalo prvé kolo
volieb do zastupiteľstiev samosprávnych
krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. V 5 902 okrskoch sa volieb
zúčastnilo 1 007 056 z 4 397 619 oprávnených voličov, čo tvorí 22,90% z celkového počtu. V Prešovskom kraji, do
ktorého spadá Spiš, bola účasť o niečo
vyššia – 26,31%. Predseda samosprávneho kraja nebol zvolený, pričom do druhého kola postúpili Peter Chudík, ktorý
získal 47,17% hlasov a Ján Hudacký so
ziskom 24,66% hlasov. Na túto funkciu
kandidoval aj primátor mesta Prešov
Pavel Hagyari, ktorý má svoje korene
v jednej z našich obcí – v Krempachoch,
avšak so ziskom 17,19% hlasov skončil
na treťom mieste. O kreslá 62 poslancov
v krajskom zastupiteľstve sa uchádzalo
547 kandidátov. Medzi uchádzačmi sa
nachádzal tiež terajší primátor mesta
Spišská Stará Ves Jozef Harabin, ktorý
bol aj veľkou časťou hlasov obyvateľov
Zamaguria zvolený, k čomu mu srdečne gratulujeme. V Žilinskom kraji, do
ktorého spadá Orava, bola účasť mierne
nad priemerom – 23,68%. Za predsedu
bol opätovne zvolený Juraj Blanár, ktorý
so ziskom 63,2% jednoznačne zvíťazil.
V prvom kole volieb boli predsedovia
samosprávnych krajov zvolení aj v Trnavskom kraji, kde bude túto funkciu
zastávať Tibor Mikuš, v Nitrianskom
kraji, ktorý bude riadiť Milan Belica a
Košickom kraji, kde si pozíciu obhájil
Zdenko Trebuľa. (mm)

mi, ale tiež vo vzájomných vzťahoch
a návrat k partnerskej a pragmatickej
spolupráci. (mm)
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ento rok oslávila malolipnická
dychovka, alebo ako by sme
ju pekne po slovensky nazvali
„Malolipničanka“ už 20 rokov svojej činnosti. A dalo by sa povedať, že
i viac, veď prvé snahy o jej založenie
bolo výrazne badať už v roku 1987.
V tom roku myšlienka založenia
dychovky bola už natoľko silná, že sa
začala pomaly realizovať. Aj keď od
začiatku nechýbala chuť, bolo treba
nabrať ešte odvahu a odhodlanie. Pri
rôznych poradách a stretnutiach zainteresovaných sa táto otázka preberala
skrz-naskrz. Otázkou založenia sa aktívne zaoberal aj malolipnický farár,
dp. kanonik Władysław Droździk. Po
dlhom premýšľaní odhodlanie zvíťazilo
a tak sa ešte v roku 1987 začalo s prvými prípravami. Úlohu založiť dychovku dostali na starosť požiarnici. Hlavnými organizátormi sa stali Eduard
Adamčik, Žigmund Bialoň a organista
Emil Luka. Prvou a vlastne zásadnou
otázkou, s akou sa museli zaoberať, bol
nákup hudobných nástrojov. Najprv
bolo potrebné zorganizovať ﬁnančnú
zbierku. Okrem miestnych obyvateľov,
túto snahu ﬁnančne podporilo Gminné družstvo, Urbár v Malej Lipnici a
Družstevná banka. Po zozbieraní peňazí sa delegácia vybrala do Varšavy, kde
plánovali kúpiť potrebné hudobné nástroje. Domov sa však vrátili len s činelmi, pretože nič iné sa vo Varšave kúpiť
nedalo. Preto nakoniec zloté vymenili
na vtedajšie koruny a všetky potrebné
hudobné nástroje kúpili v Československu. Vďaka tomu dychovka získala
základné nástroje a mohla sa ďalej rozvíjať.
Hudobné nástroje boli rozdané požiarnikom a tým, ktorí mali chuť hrať
v dychovke. Pred prvým kapelníkom,
ktorým sa stal miestny organista Emil

Malolipnická dychovka kedysi (1993) ...

MALOLIPNICKÁ DYCHOVKA
A JEJ 20. NARODENINY
Luka, stála náročná úloha zostaviť dychových orchester. Začali sa prvé skúšky a s nimi aj prvé problémy, ktoré sa
postupne podarilo prekonať. Približne
o rok neskôr, ako sa to všetko začalo,
teda 16. augusta 1988 na sv. Štefana
- uhorského kráľa, zazneli prvé tóny
v podaní malolipnickej dychovky počas slávnostnej odpustovej sv. omše
a niekoľko ľudových piesní po nej.
Bolo to vlastne ich prvé vystúpenie
a prvý úspech, od ktorého sa začala história dychovky uberať svojím smerom.
V tom čase mala dychovka 14 členov.
O rok neskôr sa začali prvé vážnejšie problémy. Emil Luka, ktorý dychovku viedol a dirigoval, mal vážne
zdravotné problémy. Vzhľadom na to
sa Žigmund Bialoň obrátil na vtedajšieho riaditeľa Gminného centra kultúry v Jablonke Eugena Mišinca, aby
pomohol Malolipničanom v hľadaní
nového kapelníka. Vďaka nemu sa dychovka skontaktovala s Miroslavom
Dušanom Rybárom, ktorý bol v tom
čase riaditeľom Domu kultúry v Trstenej a už dlhšie obdobie viedol na Orave
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veľmi dobre známu dychovku Oravanka. - S Eugenom Mišincom som sa poznal
z práce dlhší čas vďaka organizovaniu
hudobných, folklórnych i divadelných vystúpení v Poľsku. Pán Mišinec prišiel ku
mne domov do Trstenej a prosil ma, aby
som učil a dirigoval dychovku v Malej
Lipnici. Súhlasil som, aj keď som nevedel, kam idem, s akým orchestrom budem
spolupracovať a ako dlho táto spolupráca
potrvá. Mal som jazykové problémy, pretože som poľštinu nepoznal. Ale pomyslel
som si: „hudba a noty sú na celom svete
také isté“, takže to musím zvládnuť. Keď
som prišiel do Malej Lipnice, dychovka už
prakticky neexistovala. Zostali len Alfonz
Adamčik, Žigmund Bialoň, Teoﬁl Pakos
a Albín Šľachta. Len oni si boli vedomí
toho, čo to znamená hrať. Ostatní boli
začiatočníkmi. Nôt nebolo. Nebolo z čoho nacvičovať. Musel som začínať tak,
ako keby to bola úplne nová dychovka.
Nemali žiaden program, omšové piesne
som nepoznal. Museli mi ich najprv zaspievať, respektíve zahrať prvý hlas a ja
som ich na základe toho aranžoval. Neskôr mi Alfonz Adamčík priniesol niekoľko piesní od organistky z Jablonky, ktoré
som prepracoval pre dychovku. Takto som
vytvoril archív omšových piesní.
Prvé vystúpenie pod taktovkou Miroslava D. Rybára mala dychovka 3.
mája 1991. V tom čase mala 20 členov.
Od toho času úspešne pôsobí dodnes.
Je úplne samozrejmé, že občas musia
prekonať mnohé problémy, ale ako vidieť, zatiaľ im to ide úspešne. Za ten
čas sa zúčastnili mnohých prehliadok
na Orave i mimo nej. Niekoľkokrát
vystupovali na Slovensku, neobišli ani
krajanské prehliadky, na niektorých
dokonca obsadili popredné miesta, za

Marián Smondek
Foto: Agáta Jendžejčíková
a archív Miroslava D. Rybára

DRIAPAČKY V HARKABUZE
Dňa 18. novembra t.r. sa uskutočnilo už tradičné oravské podujatie,
ktoré každoročne organizujú oravské
školy z gminy Raba Wyżna pre školy
a žiakov z gminy spoza Oravy. Tento
rok organizačné povinnosti spadli na
plecia učiteľov ZŠ v Harkabuze v spolupráci s Gminným centrom kultúry
v Rabe Wyżnej.
Na podujatie, okrem žiakov a učiteľov zo škôl gminy Raba Wyžna, boli
pozvaní nielen miestni obyvatelia, ale
aj vojt gminy Raba Wyżna Andrzej
Dziwisz, riaditelia škôl a kultúrnych
inštitúcií, kňazi, richtári i ľudoví básnici a hudobníci.
Všetkých zúčastnených privítal riaditeľ školy Grzegorz Bisaga, poprial
všetkým milú zábavu na „Oravských
driapačkách“ a nakoniec odovzdal slovo Bogumile Warciakovej, ktorá nás
ako moderátorka sprevádzala celým
podujatím. V milej atmosfére, pri zvukoch Ľudovej kapely huslistu Mariána
Gribáča a heligonkára Františka Harkabuza, sa na scéne striedali scénky a súťaže pripravené žiakmi, napr. gúľanie cesta
na šišky, mletie cukru, šitie vankúšikov
a ďalšie, do ktorých sa zapojili nielen
žiaci ale i učitelia a pozvaní hostia.
Vyvrcholením celého programu
bolo driapanie peria, popri ktorom,
ako dávnejšie bývalo zvykom, mohli

sme si vypočuť rôzne príbehy a histórie, ktoré sa striedali s muzikou, spevom a tancom. Poduštičky ušité ešte
pred driapaním peria dievčatá teraz
naplnili perím a obliekli do návlečiek.
A tieto novučičké, čerstvo urobené
podhlavníky boli podarované jednotlivým zástupcom pozvaných škôl. Na

záver pán riaditeľ odovzdal hosťom pamätné predmety a diplomy a učitelia
spolu s rodičmi zaspievali oravskú pesničku, ktorou pozvali všetkých na milé
občerstvenie.
Cieľom organizovaného podujatia bolo vštepenie lásky a pripútania
k svojím koreňom, k oravským tradíciám, zvykom a obradom, veď to, čo
sa nám dnes podarí odkázať mladému
pokoleniu, isto prinesie v budúcnosti
svoje ovocie.
Organizátori (ZŠ v Harkabuze)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

ktoré získali aj ﬁnančné odmeny a hudobné nástroje.
Prelomom v histórii dychovky boli
roky 1999 a 2000. V roku 1999 odišlo
z orchestra mnoho hudobníkov. Vzhľadom na to bolo treba urobiť nábor nových členov a opäť začať nacvičovať
prakticky od začiatku. Funkciu vedúceho dychovky prevzal Albín Šľachta.
Treba však poznamenať, že v roku 2000
pôsobilo v tejto dychovke hádam najviac členov – 32 hudobníkov. Avšak po
istom období sa nové zloženie natoľko
zohralo, že začalo opäť obsadzovať popredné miesta na rôznych prehliadkach
a tak je tomu dodnes.
Oslavu 20. výročia vzniku naplánovali na 22. novembra t.r. V miestnosti
malolipnického urbáru sa zhromaždilo
mnoho priaznivcov dychovej hudby,
pre ktorých si „Malolipničanka“ prichystala pekný koncert poprepletaný spomienkami z histórie dychovky.
Spomedzi tých prvých už v dychovke
pôsobí len Albín Šlachta a Teoﬁl Pakos.
Ostatok tvoria prevažne mladí hudobníci, ktorí začali hrať neskôr. Z hostí
sa ako prví ujali slova Eduard Adamčik
a Žigmund Bialoň, ktorí sú „otcami“
tohto orchestra. Po nich sa prihovoril
zástupca vojta Bolesław Wójcik. Medzi
hosťami nechýbal tajomník gminy Andrzej Woszczek, Magdalena Smreczaková z Towarzystwa Przyjaciół Orawy,
ktorá dychovke odovzdala pamätný
diplom a medailu, zástupcovia Gminného družstva v Jablonke, ktoré prispelo pri tejto príležitosti na dychovku
sumou 500 zlotých, veliteľ okresného
veliteľsta DPZ v Novom Targu Ján
Kučkovič, kňazi, zástupcovia iných
dychoviek a ďalší. Jubilejné podujatie
moderovali Beata Gwiždžová a Monika
Lihosytová. Po vypočutí piesní rôzneho žánru sa bohatý program chýlil ku
koncu. Po zaznení poslednej skladby
pozvali hudobníci všetkých na krátke
občerstvenie do požiarnej zbrojnice.
20 rokov je za nami. Podľa všetkého síce náročných, ale zároveň aj úspešných. Nech sa teda dychovke darí ďalších dvadsať alebo dokonca sto rokov,
aby prinášala ľuďom radosť, spríjemňovala slávnosti, lahodila bôle a naďalej získavala vyznamenania na rôznych
koncertoch a prehliadkach.
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ňa 8. novembra t.r. sa krajanský aktív opäť po roku stretol
na výročnej porade Života
v Jurgove. Od skorých ranných hodín
cestovali krajania z najodľahlejších kútov Oravy, aby stihli na slovenskú sv.
omšu. Už pred ňou sa mnohí krajania
zhromaždili pri kostole. Bohoslužba
bola obetovaná za krajanov. Celebroval
ju miestny farár dp. Józef Marek. Krajania sa po nej vybrali k miestnej požiarnej zbrojnici, kde porada pokračovala.
Pred požiarnou zbrojnicou čakala už na
nich miestna dychovka, ktorá ich rozveselila niekoľkými slovenskými ľudovými
pesničkami. O tom, že patria medzi
najlepšie dychovky v krajanskom prostredí, sme mali možnosť presvedčiť sa
už v kostole, kde zahrali niekoľko omšových piesní. A teraz to len potvrdili.
Stoosemdesiatročnú tradíciu dychovej
hudby v Jurgove jednoducho nezapreli a ako nám nakoniec prezradili, už sa
pomaly chystajú na oslavy tohto jubilea,
ktoré sa uskutoční na budúci rok.
Radostne naladení krajania sa schádzali do veľkej sály, kde sa porada pomaly už začínala. Doručovatelia Života
dostali potrebné papiere, aby mohli zapisovať predplatné krajanov. Keďže sa
za posledné 4 roky nič nezmenilo, nemal by byť problém s jeho predplácaním. Poradu otvoril predseda Miestnej
skupiny v Jurgove Jozef Vojtas, ktorý
privítal všetkých na jurgovskej zemi
a odovzdal slovo šéfredaktorke Agáte Jendžejčíkovej. Tá pozvala k predsedníckemu stolu čestného predsedu,
Počas sv. omše

podpredsedov a gen. tajomníka SSP.
Minútou ticha si krajania uctili zosnulých krajanov, ktorí v priebehu roka
odišli do večnosti. Medzi nimi bol aj
dlhoročný pracovník redakcie, bývalý
šéfredaktor Ján Špernoga. Chvíľka zamyslenia nad uplynulým časom, spomienka na všetko prežité nás na chvíľu
vytrhla z reality tohto stretnutia.
Po nej sa opätovne rozprúdila živá
diskusia. Slova sa opäť ujala Agáta
Jendžejčíková a poďakovala všetkým
kajanom, ktorí doručujú Život za ich
námahu a nezištnú prácu v prospech
krajanskej komunity, ktorá výrazne
posilňuje slovenské povedomie krajanov na Orave a na Spiši. Nuž a ako to
bude na budúci rok? V nasledujúcom
roku sa nemení cena predplatného do
MS, na Slovensko, do USA a Kanady,
do Európy, ale zmenila sa kvôli zásielke
do vnútrozemia. Dúfajme teda, že ani
záujem o náš mesačník neklesne. Treba
však vyzdvihnúť, že v porovnaní s rokom 2006 predplatné mierne stúplo, aj
keď oproti vlaňajšku zasa mierne kleslo. Z toho by sa dalo vyvodiť, že máme
stabilnú čitateľskú základňu.
Veľký záujem krajanov vyvolali
druhé balíky, ktoré vyzerali práve tak
isto ako balíky so Životmi. Ten istý
rozmer ich o to viac prekvapil, keď
sa dozvedeli, že sú to nové kalendáre.
Tejto výraznej zmene sa však potešili
z viacerých dôvodov. Jednou z nich je
šikovný rozmer, ktorý pasuje hlavne
doručovateľom, aby sa už nemuseli trápiť s roznášaním veľkých kalendárov.

Symbolickej odmene sa potešil hádam
každý z krajanov

Čo je však zvláštne, po jeho otvorení
kalendár sa veľkosťou skoro vôbec nelíši od toho vlaňajšieho. Ďalšou výhodou je to, že sa bez problémov zmestí
do balíkov, takže ho po prvýkrát dostanú aj krajania, ktorí si predplácajú
náš mesačník vo forme poštovej zásielky. A ďalším plusom nového kalendára je legenda, teda vysvetlivky nachádzajúce sa na poslednej strane, vďaka
ktorým si budú krajania úplne istí, čo
ktoré znaky znamenajú a ktoré meno
je z akého kalendára. Okrem toho sa
tu nachádza zoznam štátnych sviatkov
a dní pracovného pokoja v Poľsku i na
Slovensku. Verím, že táto zmena bude
v krajanskom prostredí prijatá pozitívne a že sa jej potešia hlavne krajania
roztrúsení po celom Poľsku, ako aj po
celom svete.
Po predstavení nového kalendára
sme sa dostali k otázke predplatného,
aké krajania predpokladajú na budúci
rok. Aj keď každoročne tvrdia, že sa ten
počet zmenší, akosi opak je pravdou.
Vďaka ich námahe a húževnatosti predplatné z roka na rok neklesá, ba dokonca niekedy aj vzrastie. A práve v tomto
treba vyzdvihnúť našu doručovateľku
krajanku Žoﬁu Fifanskú z Orávky, kde
sa predplatné za posledné dva roky
strojnásobilo. Veľmi pekne jej za to ďakujeme. Spolu s predplatným sú spojené aj symbolické ﬁnančné odmeny,
ktoré krajania každoročne dostávajú.
Síce ako to niektorí tvrdia, že im ne-

Slovenské pesničky v podaní jurgovskej dychovky

Krajanom sa prihovorili: Bronislav Knapčík a Ľudomír Molitoris

stačí ani len na topánky a nabehať sa
musia, preto sme k tejto symbolickej
odmene dodali dve knihy: Jánošík
- pravdivá história karpatského zbojníka a Templári na Slovensku, a ku
tomu diplom pre každého z nich.
Na záver redakcia vyhodnotila súťaž „O zlaté pero“, teda o najaktívnejšieho dopisovateľa redakcie, ktorým
sa opäť a doslova bezkonkurenčne
stal František Paciga. Touto cestou
mu ešte raz gratulujeme a ostatných
krajanov by sme chceli povzbudiť
k tomu, aby sa nebáli a taktiež do redakcie písali, pretože bez krajanských
listov sa naša rubrika Čitatelia – redakcia stáva prázdna a redaktori majú
vzhľadom na to problém s hľadaním
nových zaujímavých tém.
Posledná časť porady už tradične
patrila diskusii a krajanským témam.
Ako prvý sa ujal slova generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitoris,
ktorý vo svojom príhovore priblížil
aktuálnu situáciu Spolku. Nepochybne medzi najväčšie tohtoročné krajanské úspechy patrí nákup pozemku pod
Centrum slovenskej kultúry v Jablonke na hornej Orave a realizácia Centra
slovenskej kultúry v Novej Belej. Čo
sa týka menších projektov, podarilo sa
úspešne zorganizovať dva turnusy let-

ných táborov pre krajanské deti a mládež
v Žiline, recitačnú súťaž a viaceré kultúrne podujatia, o ktorých krajania isto vedia, veď patria medzi ich verných divákov.
Okrem toho z dotácie zo Slovenska sa
celý čas realizuje tvorba archívu redakcie,
ktorý okrem vlaňajšej digitalizácie potrebuje aj vhodné priestory a výbavu. Tento
rok sa nám podarilo získať ﬁnančné prostriedky na nábytok a počítač, v ktorom
budú všetky archívne dokumenty po zdigitalizovaní uložené.
Ako jediný z krajanov sa slova ujal
náš doručovateľ zo
Sliezka Bronislav
Knapčík, ktorý poďakoval
redakcii
za tvorbu pekného
časopisu, ako aj za
nápad novej formy
kalendára a poprial
všetkým do budúceho roka veľa úspechov a radosti.
Porada Života sa pomaly chýlila ku
koncu. Veľká diskusia tento rok medzi
krajanmi nevznikla, verme teda, že krajanské hnutie sa rozvíja dobrým smerom
a úsmevy na tvárach krajanského aktívu
sú toho len a len dôkazom. Čo je však
potešujúce, medzi krajanmi sa objavili aj

Za predsedníckym stolom

Krajania z Oravy

nové tváre, ktoré doposiaľ neprichádzali
na naše podujatia a stretnutia. Keďže sa
celoštátny zjazd pomaly blíži, v miestnych skupinách v Jablonke a Dolnej
Zubrici boli už zorganizované schôdze
a uskutočnili sa taktiež voľby do výborov miestnych skupín. Vďaka tomu sa
krajanská základňa rozšírila i omladila.
Ak tak bude v každej miestnej skupine,
Spolok Slovákov v Poľsku má pred sebou ešte dlhú budúcnosť. Na záver len

Krajania zo Spiša

e-mail: zivot@tsp.org.pl

dodám, že poradu obohatila aj výstava
fotograﬁí najvzácnejších jurgovských rodákov, medzi ktorými nechýbali kanonik
Jozef Vojtas, dp. Alojz Miškovič či predseda ÚV SSP Jozef Čongva. Po dobrom
obede, počas ktorého obsluhovali mladé
jurgovské krajanky, sa krajania začali pomaly zberať do svojich domovov.
Opäť sa jeden rok končí, ale ďalší
máme pred sebou. Nikto nedokáže povedať, aký bude. Ale pevne veríme, že
aspoň natoľko priaznivý a úspešný, ako
ten predchádzajúci. Veď práve nádej
na lepšiu budúcnosť udržala krajanské
hnutie toľké roky napriek mnohým
ťažkostiam nad vodou.
Na záver by som chcel poďakovať
predsedovi MS SSP v Jurgove Jozefovi
Vojtasovi, krajanke Anne Mačičákovej,
ako aj všetkým jurgovským krajanom
za prípravu a organizáciu tohtoročnej
porady.
Marián Smondek
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VESELÉ STROMY
hustom lese stálo veľa stromov.
Rástli, rástli, až vyrástol taký
hustý les, že aj vo dne tam bola
tma ako v noci. Prišli drevorubači, červenou farbou označili stromy, ktoré
spília.
Pílky začali stromy píliť. Napílili ich
celú kopu. Kone ich stiahli do doliny a
odtiaľ nákladné autá až do dediny. Tu
si mnohí ľudia z velikánskych stromov
začali stavať pekné domy - drevenice.
Brvná otesali, že boli bielunké ako
sneh. Začali ich ukladať na seba. Domy
rástli a rástli. Dali na nich krovy a nakoniec šindľové strechy z malých doštičiek poukladaných na seba.
Veľa ľudí pracovalo pri stavbe
domu. Keď bol dom hotový, natreli ho
svetlou farbou. Prišli doň bývať ľudia.
V prostriedku bola pec. Do nej dávali
odrezky z dreva, ktoré otesali, keď stavali dom. V peci horel ohník a spieval
pesničky.
Večer, keď v peci vyhaslo, stromy
dlho držali teplotu izby, aby obyvatelia
v nej nepomrzli. Praskali, spomínali si
medzi sebou, ako plakali, keď ich píly
zrezávali. Ale tu je im tiež dobre. Keď
sú všetci spolu a tvoria dom, je im teplo a veselo. Počúvajú rozprávanie ľudí
a ich spev.
V novom dome sa ľudia chystali
privítať Vianoce. Otec išiel do hory
vyrúbať krásnu jedličku. Deti ju vyzdobili. Vonku mrzlo až prašťalo, ale v
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domčeku bolo teplúčko. Brvná domu
sa nahriali a držali sa jedno pri druhom, aby ani trošku tepla neuniklo.
Jedlička bola vyzdobená. Piecka bola
celá červená, horeli v nej veľké polená. Vonku deti spievali koledy. Stromy
boli šťastné, že môžu byť užitočné a že
ich ľudia potrebujú, ale aj tak závideli
vyzdobenej jedličke.
„Pozrite, aká je krásna. Takú krásu
ešte nikdy nevideli!“
„A ako sa trbliece! Aké ma ihličie
ozdobené zlatými reťazami a farebnými sviečkami!“
„A koľko darčekov je pod ňou!“
K slávnostnému stolu sa už schádza
celá rodina. Uprostred stola žiari veľký
svietnik. Gazdiná doniesla voňavú kapustnicu, koláče, bobaľky, rybu so šalátom. Celá rodina si sadá za stôl. Gazda
sa prežehnáva, maže všetkým med na
čelo, aby celý rok boli sladkí ako med.
Potom si každý rozkrojí jablko.
„Ja ho mám zdravé!“ kričí Elenka.
„Aj ja!“ kričí Peťko.
„Aj ja!“ volá Vierka. „Budeme všetci
zdraví!“
„Teraz zjeme cesnak, aby nás choroby obchádzali.“
„Mamka, už sme dojedli. Hurá sa,
k darčekom!“
„Počkajte, kým zazvoní zvonček!“
„Cingi - lingi, cingi - ling!“
Deti už vybaľujú darčeky.

„To je krásna bábika a koľko má
šiat!“
„Tá knižka, plná rozprávok, je prekrásna! Ihneď ich idem čítať!“
„Môj vláčik je najkrajší!“
Mamka dostala pod stromček novú
šatku a ocko krásny teplý sveter.
„Taký som si už dávno želal!“
„Ďakujeme za šťastie, ktoré nám
Vianoce každý rok dávajú,“ povedala
mamka.
„Ďakujeme za darčeky, milí rodičia!“ zvolali deti. Za oknom poletovali
snehové vločky, meluzína hučala v komíne a z diaľky bolo počuť spev koledníkov.
Mráz bral drevenicu do náručia,
ale veľké brvná držali pevne a nepustili
zimu dnu.
Vianoce prešli. Ocko z jedličky pozbieral ozdoby a vyniesol ju na dvor.
Porúbal ju a spálil v kozube. Praskala a
plakala. Počuli ju iba steny drevenice.
„Už ma nikto nepotrebuje. Každý
na mňa zabudol!“
„Ostaneš ešte v spomienkach na
Štedrý deň,“ šepkali jej plamienky
ohňa. O krátky čas ju celú pohltili.
Stromy dreveničky zašepkali: „My
tu budeme dlhé, dlhé roky chrániť
teplo tejto rodiny. Hoci nie sme také
krásne ako jedlička na Vianoce, sme
užitočnejšie.“
Pevne sa pritisli k sebe, aby nepustili zimu do domčeka.

az, za dávnych čias, bolo v
hlbokých horách jazierko s
krištáľovou vodou. Chodili sa
k nemu osviežovať všetky lesné zvieratká. Žila v ňom prekrásna víla. Volala
sa Nun. Jej úlohou bolo napĺňať potôčiky žblnkotavou vodou v čase sucha,
podobne aj všetky studničky, ktoré vyvierali zo skál na lúkach.
Víla Nun si rada plnila všetky svoje
povinnosti. Večer čo večer si česala svoje zlatozelené vlasy pri brehoch jazera.
Rozprávala sa s kvetmi, stromami aj
so zvieratkami, ktoré sa chodili napiť
čistej vody z jazera. Pri tom si spievala
prekrásne piesne, ktoré sa niesli doďaleka. Všetky stromy, zvieratká aj vody
jazera počúvali ten prekrásny spev.
Keď prišla zima, víla Nun vysekala
uprostred jazera veľkú prierubu, aby
zvieratká mohli dýchať, keď ľad, ako
veľká tvrdá prikrývka, pokryl celé jazero.
Tak to bolo veľa rokov. Až raz šiel
okolo jazera lesný duch a počul prekrásny spev víly Nun. Prikradol sa bližšie a keď ju uvidel, jeho osamelé srdce

R

zahorelo veľkou láskou. Tak chodieval
večer čo večer počúvať krásny spev víly
a obdivovať jej zlatozelené vlasy.
Vtáčiky sepkali a švitorili víle Nun:
„Nie sme tu sami.“ Aj stromy šeptali
tichúčko to isté: „Nie sme tu sami.“ Aj
rybky v jazere. Ale víla Nun len spievala a nič nepočúvala.
A tak sa stalo, čo sa stať malo. Lesný duch prišiel k víle Nun, chytil ju
do svojho náručia a povedal: „Poď so
mnou do mojich podzemných jaskýň v
skaliskách, nemôžem bez teba žiť! Ľúbim ťa, víla jazier a studničiek! Darujem ti zlato a drahokamy. Cely palác ti
z nich postavím!“
„Nie!“ zvolala Nun. „Nie!“ Pozerala
do strašnej tváre lesného ducha, ale nič
jej nepomohlo. Ani žiaľ, ani plač, ani
prosby. Duch ju unášal ponad skaliská.
Preč od jazera, od priateľov, od potôčikov a studničiek, hlboko do podzemnej
jaskyne. Zasypal ju zlatom a postavil jej
prekrásny zámok z drahých kameňov a
vyhĺbil jej zrkadlovú studničku v skale,
kde sa umývala a tešila svojej kráse.
Víla Nun stále plakala za jazerom, za
priateľmi, za rybkami v jazere a jej slzy
stekali zo skál a zurčali, alebo sa penili,
keď sa víla hnevala na lesného ducha,
že ju zatvoril a odlúčil od všetkého, čo
mala rada. Jej hlas počúvali pútnici a

šli za ním do diaľav. Srdce Nun vädlo
veľkým žiaľom a jej spev bol čoraz žalostnejší, osamelosť väčšia a väčšia.
Tak sa stalo, že jazero s krištáľovou
vodou ostalo navždy opustené. Keď
prišla zima, zamrzol v ňom všetok život.
Rybky sa nemohli nadýchať čerstvého
vzduchu pre tvrdý ľadový pancier a na
jar jazero vyplavilo ich mŕtve telá, aj
žabky a raky. Pohynuli aj rastlinky zo
žiaľu, že už neuvidia vílu Nun.
Vtáčiky plačú za vílou Nun a spievajú o nej svoje piesne. Vody potôčikov
i priezračné studničky vysychajú. Život
sa z nich vytráca a smädné zvieratká
dlho musia hľadať pramienok, kde by
sa osviežili. A tak hynú. Lúky sa už nezelenajú a nekvitnú pestrým kvietím,
slniečko ich vysúša. Maľuje ich trávičku nie do zelena, ale dožlta.
Ale víla sa nevracia. Lesný duch
ju nepustí zo svojho zajatia. Spieva si
piesne o túžbe za jazerom, za priateľmi a roní slzy do horských bystrín. V
jej speve je túžba po bohatierovi, ktorý zíde do hĺbok skál a vyslobodí ju zo
zlatého, ale smutného zajatia.

Poviedky na voľnú chvíľu

VODNÁ VÍLA
NUN

(Erika Matonoková:
Osturianske rozprávky, Vydavateľstvo
KUBKO GORAL, 2009)
Opublikované so súhlasom vydavateľa.
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Úloha cirkvi v zápase o národnú identitu obyvateľstva
severného Spiša a Oravy v rokoch 1918 – 1939 (1)

P

ojem národ sa spravidla chápe ako spoločenstvo ľudí vytvorené pôsobením
rôznych činiteľov, akými sú najmä jazyk, spoločné územie, kultúra, hospodárstvo
či psychika. Nemenej dôležitým faktorom,
ktorý ovplyvňuje formovanie daného etnického celku je však aj konfesionalita. O jej
význame svedčí aj to, že jej konkrétna podoba je často neoddeliteľnou súčasťou určitého
národného spoločenstva a to nie len ako ďalší
doplňujúci faktor, ale mnohokrát suplujúci
tie, ktoré chýbajú. Neraz patrí konfesionalita
k základným činiteľom, či je dokonca najvýznamnejším faktorom determinujúcim danú
etnickú skupinu.
V prípade obyvateľstva oblastí severného
Spiša a Oravy, nazývaného tiež goralským,
bolo vierovyznanie (až na drobné výnimky
rímsko-katolícke) neoddeliteľnou súčasťou
jeho každodenného života a koncom 19. no
najmä v priebehu 20. storočia sa stalo jedným z rozhodujúcich faktorov dotvárania
národného povedomia.
Po ukončení prvej svetovej vojny v roku 1918 a následnom konštituovaní ČSR
a Poľska, vznikol o územie severného Spiša
a Oravy, ktoré bolo dovtedy súčasťou Uhorska, medzi oboma novovzniknutými štátmi
spor.
Československá strana sa pri nároku na
toto územie opierala o argumenty založené
na historickom princípe, keďže ČSR, ktorého súčasťou sa stalo Slovensko, bolo nástupníckym štátom bývalého Uhorska a uvedené oblasti k nemu patrili viac ako tisíc rokov.
Poľsko zasa vsadilo na etnický princíp, keďže
podľa neho bolo tamojšie obyvateľstvo poľského pôvodu. Spor oboch štátov o spomenuté územie bol prepojený so sporom o oblasti Tešínska, ktoré sa nachádzali na hranici
českých krajov a Poľska.
V decembri 1918 obsadili poľské jednotky časť Spiša, z ktorého sa, po zákroku
Najvyššej rady, museli už o mesiac na to
stiahnuť. Oba štáty sa s problémom obrátili
na parížsku mierovú konferenciu a tá 3. februára 1918 rozhodla, že hranicu medzi nimi
určí Najvyššia rada. Z rozkazu veľmocí sa
v júli 1919 konali v Krakove porady medzi
ČSR a Poľskom, kde poľská strana navrhla
riešenie sporu plebiscitom, pričom si nárokovala na územie celého okresu Trstenského,
Námestovského, Kežmarského, Ľubovnianského, Čadčianského, Kysúckonovomestského a polovicu Levočského a Popradského.1 Najvyššia rada rozhodla o plebiscite 28.
septembra 1919, ktorý sa mal uskutočniť na
Tešínsku, Orave (Námestovský a Trstenský

okres) a na Spiši (Spišskostaroveský, Staroľubovniansky a čiastočne Kežmarský okres).2
Poľská strana tvrdila, že tamojší obyvatelia sú etnickí Poliaci opierajúc sa o hláskoslovnú podobnosť goralského nárečia
s poľštinou.3 Slovenská strana sa pri určovaní identity Goralov zasa odvolávala na ich
národnostné cítenie, pretože sa vo väčšine
prípadov hlásili za Slovákov.4
Po vyhlásení plebiscitu sa obe strany
vrhli do práce na získavanie ľudí na svoju
stranu. Do akcie boli zapojené celé zástupy
dobre platených agentov, ktorí sa obyvateľstvo pokúšali presvedčiť nielen slovne, ale aj
kupovaním si ho rozdávaním nedostatkového tovaru: múky, petroleja, soli či cukru.5
Z jednej i druhej strany však dochádzalo
aj k rôznym násilným činom, či dokonca
vraždám.6
Do agitácie na oboch stranách boli zapojení i kňazi okrem iného aj vzhľadom na
už spomínané silné náboženské cítenie tamojšieho obyvateľstva. Na slovenskej strane
to boli najmä plebiscitný komisár – kapitulný vikár v Spišskom Podhradí Msgr. Marián
Blaha a plebiscitní pracovníci Ladislav Moyš
– farár z Haligoviec a František Klein – farár z Richvaldu (Veľkej Lesnej).7 Na poľskej
strane to boli najmä Ferdynand Machay,
Anton a Eugen Sikorovci, Józef Buroń či
František Dubron – kaplán z Podvlku.8
Agitátorom bolo od začiatku jasné, že
náboženská otázka bude pri rozhodovaní
obyvateľstva, ku ktorému štátnemu útvaru
sa prikloní, hrať nemalú úlohu, a to už aj
preto, že pre mnohých Spišiakov a Oravcov
bola ich katolícka viera na prvom mieste
a až po nej nasledovala národná identita.9
Náboženskú kartu vo väčšej miere využívala poľská strana. Hlavným dôvodom bolo,
že aj keď ČSR vznikla ako republika Čechov
a Slovákov (resp. československého národa),
vedelo sa, že hlavné slovo v nej majú Česi,
ktorých vlažný či dokonca nepriateľský postoj ku katolicizmu a viere vôbec, sa prijímal
ako fakt. Miestne obyvateľstvo o tom utvrdzovali správy z Čiech i Slovenska o barbarskom správaní sa Čechov k náboženským
stavbám a objektom. Najväčšie problémy
spôsobovali českí vojaci. Veľké pobúrenie
vyvolalo napríklad strieľanie opitých českých vojakov do mariánskeho stĺpu v Jablonke, či zdemolovanie kostola v Štiavniku.10 O reakcii Prahy na podobné incidenty
hovorí zápisnica zo zasadnutia Rady ministrov z 26. augusta 1919: „Usneseno, aby
ministr národní obrany byl požádán, aby
vydal rozkaz vojsku, aby šetřeno nábožen-

ských citů obyvatelstva na Slovensku, ježto
namnoze vyskytli se případy, že ze strany vojenských osob nebo oddílů nepředloženymi
řečmi nebo skutky bylo vzbuzeno v tom
směru pohoršení, takže se šíří u obyvatelstva
na Slovensku namnoze nespokojenost s čs.
vojskem nebo dokonce nenávist k němu.“11
Novoprichádzajúci vojaci na plebiscitné
územie už boli inštruovaní, že majú skladať čiapku pred krížom a svätými sochami
a namiesto pozdravu „Na zdar“ mali hovoriť
Pochválen Ježiš Kristus“.12
Poľskí agitátori využívajúc uvedené skutočnosti stavali Poľsko do pozície obrancu
náboženstva proti „neznabohom“ Čechom.
S ohľadom na to nehovorili o druhej strane ako o Slovákoch, ktorí boli rovnako
silne nábožensky založení, ale o Čechoch
a čechoﬁloch. V propagačných letákoch k
bežným patrili heslá typu: „Satan má sluhov
a tí sluhovia sú Česi“, „Ak sa zapíšeš a hlasovať budeš za Česko-Slovenskú republiku,
si zapísaný do čiernej knižky satana“, „Ak
budeš hlasovať za Poľsko, budeš zapísaný
do bielej knihy Krista“, „Ak nepristúpiš k
Poľsku, si nepriateľom Panny Márie a ona
ťa zdeptá svojimi tvrdými stopami“, „Boh
otec. Boh Syn, Boh Duch svätý a Panna
Mária chce, aby každý hlasoval pre Poľsko“,
či „Kto za Poľsko hlasuje, bude spasený“ a
podobne. Protičeský a náboženský charakter mali aj mnohé brožúry, čo bolo zjavné
už z ich názvov: „Gwalty českie na Spišu i
Orawie“, „Figielki czeskie“ „Co chcom dać
husicy?“ „Wiecie, jak cesi krencom?“, „4 obrázky mariánskej sochy v Prahe, ktorú zrútili 3. novembra“, Czeskie kłamstwa o polskiem głodzie“, „Ako Česi klamú národ“,
„Odezwa. Prec z falesnościom ceskom“,
„Podlí Česi ani mŕtvym nedajú pokoj“.13
České „bezverectvo“ či „neznabožstvo“
bolo stotožňované najmä s ich orientáciou
na husitskú tradíciu. Ján Hus a Martin Luther boli vyhlasovaní za nepriateľov „pravej
viery“.14 Veľké problémy spôsobilo v júni
1920 vydanie poštovej známky s obrázkom
husitského kňaza s kalichom. Česko-slovenskí plebisicitní pracovníci žiadali, aby známka nebola pustená do obehu. Negatívny dopad na kampaň česko-slovenskej strany malo
taktiež predloženie návrhu ústavnej odluky
cirkvi od štátu do pražského parlamentu,
o ktorom sa začalo diskutovať vo februári
1920, čo plne využili poľskí agitátori. Antonín Pudlač, sekretár ministra pre správu
Slovenska, o tom poslal do Prahy depešu:
„V Horní Lipnici je veliké rozčílení ... lidé
prohlásili, že půjdou raději do Polska nežli

Górze. Dovŕšenie jeho morálneho úpadku
bolo zavraždenie Wacława, ktorý pristihol
oboch milencov.23

Pokračovanie v budúcom čísle
Poznámky a literatúra:
1
MIŠKOVIČ, A.: Napravená krivda. Turčiansky Sv. Martin, 1941, s. 47 – 48.
2
CIĄGWA, J.: Rozdelenie Spiša v roku 1920
a jeho právne dôsledky. In: Spiš v kontinuite
času. Prešov – Bratislava – Wien : FF v Prešove,
UPJŠ v Košiciach, Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut Wien, 1995, s. 154 – 165.
3
Väčšina poľských historikov sa tejto tézy pridŕža i dnes a niektorí sa vo svojich prácach snažia dokázať, že goralské obyvateľstvo v priebehu
predchádzajúcich storočí podľahlo slovakizácii
pod vplyvom slovenských učiteľov a kňazov. Pozri zborník TRAJDOS, M. T. (Ed.): Spisz i Orawa w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych
części obu ziem. Krakow, 1995. Slovenský historik Ivan Chalupecký naopak tvrdí, že príbuznosť
goralského nárečia s poľštinou bola spôsobená
popoľštením. CHALUPECKÝ, I.: K otázke goralských nárečí na Spiši. In: Studia historica Tyrnaviensia IV., 2004, s. 161 – 172.
4
BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava: b. d., 1946, s. 24 – 27.
5
VARINSKÝ, V.: Vytváranie severnej hranice
Slovenska na Orave a Spiši v r. 1918 – 1920. In:
Rok 1918 w Polsce i w państwach sąsiednich.
Opole: 2002, s. 126; MACHAY, F.: Moja droga
do Polski. Kraków, 1992, s. 180.
6
CHALUPECKÝ, I.: Krvavá hranica na
Dunajci. O delení územia nerozhodol plebiscit. Historická revue 4, 1993, č. 4, s. 15 – 16;
MIŠKOVIČ, A.: c.d., s. 52; TOMASZEWSKI,
J.: Czechosłowacka propaganda plebiscytowa
na Spiszu i Orawie (1919 – 1920). In: Střední
a Východní Evropa v krizi XX. století. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et historica 3
– 4/1995, s. 330 – 331; KOŹMIŃSKI, M.: Politics, propaganda and national awareness in the
Polisch-Slovak borderland after the First World
War. In: Acta Poloniae Historica 63 – 64, 1991,
s. 163; ORLOF, E.: Orawa i Spisz w latach 1918
– 1920. In: TRAJDOS, M. T. (Ed.): Spisz i Orawa ..., s. 23.
7
MAJERIKOVÁ, M.: Spiš v politike Poľska
v medzivojnovom období v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov. Rigorózna práca Katedra slovenských dejín a archivníctva FF PU,
2005, s. 39.
8
TOMASZEWSKI, J.: c. d., s. 329.
9
GROMADA, V. T.: Woodrow Wilson and
Self-Determination for Spisz and Orawa. In:
Wilsonian East Central Europe: Current Perspectives. New York: The Pilsudski Institute,
1995, s. 31.
10
TOMASZEWSKI, J.: c. d., s. 326.
11
Tamže. s. 324.
12
KOŹMIŃSKI, M.: c. d., s. 164.
13
MIŠKOVIČ, A.: c. d., s. 53 – 55.
14
KOŹMIŃSKI, M.: c. d., s. 163.
15
TOMASZEWSKI, J.: c. d., s. 330.
16
MACHAY, F.: c. d., s. 182.
17
Tamže. s. 183 – 187.
18
MIŠKOVIČ, A.: c. d., s. 190 – 192.
19
MACHAY, F.: c. d., s. 184 – 185.
20
TOMASZEWSKI, J.: c. d., s. 326.
21
Tamže. s. 329.
22
MACHAY, F.: c. d., s. 185 – 187.
23
TOMASZEWSKI, J.: c. d., s. 327 a 329.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Jablonky s nábožnými písněmi, nesli pred
sebou kříž a pronesli fanatické pobuřující řeči... Kříž v Jablonce postavili v kostele
na oltář a zpívali tedeum, co vikář spišský a
ostatní kňeží pleb(iscitového) území nedovolí si ani jedenkráte...“.21 Medzi tým česko-slovenská vláda i naďalej vyvíjala tlak na
kapitulárneho vikára spišského biskupstva
Mariana Blahu, aby poľských kňazov prinútil stiahnuť sa z plebiscitného teritória. Na
všetky fary zmieneného územia teda boli rozoslané listy informujúce kňazov o prísnom
zákaze konania sv. omší a akýchkoľvek cirkevných činností vykonávaných Machayom, Sikorovcami a Burońom. Z kazateľníc
proslovenských kňazov sa ozývali káravé vyjadrenia na adresu poľských duchovných, že
neposlúchajú svojho nadriadeného biskupa.
Štyrom kverulantom hrozilo suspendovanie. No nedošlo k nemu. V júli sa pri náhodnom stretnutí v Jablonke spýtal Machay
Blahu, prečo ich dosiaľ nesuspendoval. Blaha potvrdil, že na neho pražská vláda vyvíja
tlak, aby k tomuto kroku pristúpil a on nosí
príslušné suspenzačné listy stále so sebou,
ale neurobí to, lebo by to, podľa neho, spôsobilo viac škody ako úžitku. Stali by sa z
nich totiž populárni mučeníci.22
Okrem pokusov o paciﬁkáciu propoľských kňazov sa česko-slovenská strana snažila napraviť, nie najlepšie, obraz Čechov
medzi veriacimi na severnom Spiši a Orave
organizovaním grátis výletov tamojšieho
obyvateľstva na Pražský hrad spojených s
návštevou katedrály sv. Víta, ako aj do iných
českých a moravských náboženských lokalít.
Samozrejme, že poľská strana takúto propagáciu krajiny a jej náboženského charakteru
využívala tiež. Najčastejšie išlo o Krakov,
Čenstochovú a Varšavu. O tom s akými
obavami prijímala česko-slovenská strana
výlety do poľských miest vypovedá správa
komisie adresovaná Antonínovi Pudlačovi:
„...výpravy do Varšavy nám veľmi škodia,
lebo účastníci prichodia späť nadšení za Poľsko“.
Podobne ako poľskí agitátori využívali husitizmus a „bezbožníctvo“ Čechov
na očiernenie súpera, i česko-slovenskí sa
chopili každej príležitosti na vytváranie negatívneho obrazu druhej strany. Tak tomu
bolo aj v prípade známeho poľského pútnického miesta Čenstochová, ktoré malo
dobré meno medzi slovenskými veriacimi.
Na zníženie jeho popularity a poukázanie
na prehnitosť poľskej cirkvi poslúžilo československej strane pertraktovanie kauzy čenstochovského mnícha Kacpera Macochu,
ktorá sa odohrala v roku 1910. Menovaný
sa zamiloval do manželky svojho príbuzného, Wacława Macochu, Heleny. Kvôli nej
postupne vykrádal cennosti z oltára v Jasnej

Po stopách minulosti

by žili s národem, který takto smýšlí o náboženství“.15 Kritike poľskej strany neušiel ani
česko-slovenský prezident T. G. Masaryk.
Nowiny spisko-orawskie z 1. februára 1920
označili Masaryka za pomätenca, ktorý sa
asi považuje za slovanského Krista, keďže dal
odstrániť všetky kríže zo škôl a zavesiť miesto nich svoju fotograﬁu. Autor poznámky sa
pýta, či sa dá tiež ukrižovať.16
Aj keď väčšina miestnych kňazov agitovala za ČSR alebo sa aspoň prikláňala k
tomuto riešeniu, vzhľadom na nelichotivý
antiklerikálny obraz Čechov a Česko-Slovenskej republiky v očiach obyvateľov plebiscitného územia, bola kampaň poľských
a polonoﬁlských kňazov vnímaná československou stranou ako veľmi nebezpečná.
Už spomínaní štyria najagilnejší: Ferdynand
Machay, Anton a Eugen Sikorovci a Józef
Buroń unikli pred právomocou spišského
biskupstva do Poľska ešte pred začiatkom
plebiscitu. Po jeho vyhlásení česko-slovenská vláda naliehala na spišského biskupa,
aby ich presunul do oblastí, ktoré by boli
čo najďalej od sporného územia. V decembri 1919 odovzdali poľským vojakom českí
colníci listy zo Spišskej Kapituly pre Józefa
Burońa a Ferdynanda Machaya. Obaja sa
mali pod hrozbou cirkevných trestov vrátiť na Slovensko. Jeden mal prevziať miesto
katechétu na gymnáziu v Levoči a druhý
vikára v Spišských Markušovciach. Príkaz
neuposlúchli.17 Za deštruktívnu považovalo
ich činnosť aj veľké množstvo obyvateľov
obcí dotknutého územia, ktorí posielali svoje petície na Medzinárodnú plebiscitnú komisiu. Jedna z nich žiadala, aby Machayovi
a Sikorovi bola znemožnená agitácia. Ako
dôvod bolo uvedené, že keď svojho času
„poslala Rada Narodowa z Krakova pre chudobné tunajšie obyvateľstvo topánky, látky,
plátna, detské obleky... tieto veci boli tým
spôsobom rozdeľované, že dostal len ten,
kto sa na resolúciu podpísal, že pristane k
Poľsku. Tento podvod previedol kňaz Ferdiš
Machay s kaplánom Síkorom“. Ďalším obvinením bolo, že „sprisahali... ľud pod holým nebom ku Poľsku a strašia ich pekeľnými tresty, keď od prísahy odstúpia“.18 Inde
sa zasa uvádza, že by im mal byť zabránený
prístup na plebiscitné územie, lebo kde sa
oni zjavia, celá Orava a Spiš je plná vrážd,
krádeží a nepokojov.19
Ich pohyb na spornom území bol uľahčený odchodom česko-slovenského vojska
koncom marca 1920. Avšak žandárstvo a
colná stráž naďalej zostala pod kontrolou
ČSR.20 Antonín Pudlač o pôsobení Machaya
a jeho spoločníkov informuje vo svojej správe takto: „Když ale hranice pleb(iscitového)
území byli otevřeny polské propagandě,
kněží Machay, Buron a Sikorové vtáhli do
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POĎAKOVANIE
ZA KNIŽNÝ DAR

R

edakcia časopisu Život vyjadruje poďakovanie vydavateľstvu Spolku sv. Vojtecha so sídlom v Trnave za
rýchlu reakciu na našu prosbu o detské knihy, ktorú
sme zaslali na začiatku novembra t.r. a už koncom mesiaca
k nám prišiel balík so 60 kusmi slovenských detských kníh
a desiatimi CD s príbehom Fatimy. Ďakujeme aj F. H. Jakóbczakovi z Čenstochovej za doručenie týchto kníh.
Vďaka vášmu daru naši najmladší čitatelia budú získavať krásne farebné, detské slovenské knihy v súťažiach, ktoré pre nich organizujeme. Nebyť Vašej podpory museli by
sme sa vzdať odmeňovania slovenskými knihami. Odmenou pre Vás nech bude aj úsmev týchto mladých čitateľov,
keď dostávajú do rúk Vaše knihy.
Veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa vydavateľských
úspechov a božieho požehnania v blížiacom sa novom roku.
Redakcia Život
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DOBROTY NA SVIATOČNÝ STÔL
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Vianoce sa pomaly, ale iste blížia. Ľudia akoby dostávali dodatočnú
energiu na všetky prípravy spojené s
týmito sviatkami. V obchodoch a obchodných centrách je množstvo ľudí,
každý chce kúpiť pre svojich blízkych
ten najlepší darček. Domáce gazdinky sa zase snažia, aby stôl bol bohato
prestretý. Najskôr si svedomite robia
zoznam potravín, ktoré treba kúpiť.
Vďaka tomu potom vznikajú dobroty,
z ktorých nám po sviatkoch ostane aj
nejaké to kilo navyše.
Neodlúčiteľnou súčasťou Vianočných sviatkov je pečenie zákuskov, s tým je spojená vôňa tých najlepších domácich. V dnešnej dobe žijeme
oveľa rýchlejším tempom, ako voľakedy. Nájdu sa usilovné gazdinky, ktoré
majú čas a sami si napečú vianočné pečivo. Pre zaneprázdnené ženy, ale aj tie,
ktoré nemajú v láske pečenie zákuskov
je tu pani Irena Kedžuchová - majiteľka cukrárne.
Irena Kedžuchová pochádza z Vyšných Lápš a spolu s manželom majú
rodinnú ﬁrmu, o ktorej sme už písali.
Tento rodinný podnik sa po technickej
stránke stále rozvíja, pretože Kedžuchovci pracujú už v novovybudovanej
produkčnej hale, ale snažia sa aj o to,
aby ich výrobky boli na náležitej úrov-

ni. Práve preto sa zúčastňujú rôznych
školení a kurzov pečenia zákuskov a
ich konečného spracovania. Získané
vedomosti potom využívajú v praxi
a ďalej sa so svojimi skúsenosťami delia
so svojimi pracovníkmi. V poslednom
čase sa u nich rozšíril sortiment príchutí krémov, napríklad mätový, vanilkový, tofí, hľuzovkový. Piškótové cesto na
tortu môže byť v kombinácii s tmavým
alebo svetlým cestom s príchuťou makovou, kávovou a orechovou. Môžeme
si tiež pochutiť na ovocnej torte so šľahačkou.
Položili sme pani Irene otázku, ktoré zákusky sú typické pre Vianočné
sviatky a ktoré sú zvyčajne na každom
rodinnom stole?
- Dnes nie je problém kúpiť si zákusky, každý má svoju obľúbenú cukráreň, v ktorej rád nakupuje. Pri výbere je
najdôležitejšie, aby zákusky boli čerstvé
a chutné. Čo sa týka Vianočných sviatkov, na stole by nemal chýbať makovník
a tvarohový koláč. Ak si chce niekto kúpiť tvarohový koláč, treba sa opýtať na
rôzne druhy, ktoré nám môže ponúknuť
cukráreň. Existuje totiž niekoľko druhov

tvarohových koláčov, ktoré sú rovnako
chutné ako tradičný tvarohový koláč.
Práve tieto dva zákusky patria k tým,
ktoré ľudia najčastejšie objednávajú. Iné
si ľudia objednávajú podľa chuti - teda
také, ktoré majú radí. Každá cukráreň
má bohatý sortiment zákuskov, výber
pozostáva na zakáznikovi. Ak však chce
niekto zmenu, nemusí to byť len tradičný koláč, ale môže si objednať napríklad
tortu s vianočnými motívmi, alebo kolačíky v tvare stromčekov, - prezradila nám
pani Irena.
Možno aj niektorí z našich krajanov
si pochutia na koláčoch z cukrárne vo
Vyšných Lapšoch. Na záver krátkeho
rozhovoru prajeme pani Irene príjemné Vianoce a čo najviac chutných dobrôt pripravených na sviatočný stôl.
Dorota Mošová

MESTO
STRIEBRA
Banská Štiavnica sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy
(Slovenské stredohorie). Je to mesto
plné zaujímavostí, s bohatou baníckou
tradíciou, vďaka ktorej sa preslávilo
i v zahraničí. Bohatstvo plynúce z ťažby cenných kovov sa prenášalo aj na
peknú architektúru a pamiatky, ktoré
môžeme dodnes obdivovať. Leží v Banskobystrickom kraji a v minulosti bolo
vďaka významnej ťažbe striebra známe
aj ako strieborné mesto.
Viac ako tisíc rokov sa ťažila v banskoštiavnickom prírodnom prostredí
ruda s vysokým obsahom vzácnych
a drahých kovov. Tony zlata a striebra opúšťali brány mesta a z tohto bohatstva banskoštiavnického podzemia
sa budovali mestá, žil z neho cisársky
dvor, podporovala sa veda, školstvo
a kultúra, ﬁnancovali sa aj vojny.
Banská Štiavnica rozdávala, kým mala.
Nakoniec však zostala chudobná, bohatá už iba na históriu a spomienky.
Preto má pre mesto mimoriadny význam december 1993, keď bolo historické jadro mesta spolu s technickými
pamiatkami okolia zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
V historickom jadre Banskej Štiavnice, vyhlásenom za Mestskú pamiat-

v rámci Európskeho festivalu poézie,
divadla a hudby.
V rokoch 1710 - 1711 prepukla
v hrdom kráľovskom banskom meste
Banská Štiavnica veľká mórová epidémia. Na pamäť jej zániku postavili
v roku 1764 na rínku, ktorý neskoršie
dostal pomenovanie Trojičné námestie,
mohutné barokové súsošie sv. Trojice.
Pozostáva z troch dvojstĺpov, ktoré
stoja na masívnom podstavci. Stĺpy sú
zakončené baldachýnom a sochou sv.
Trojice, medzi nimi sa na oblaku vznáša socha Immaculaty. Vedľa stĺpov stojí
6 sôch banských patrónov. Jeden z najväčších mórových stĺpov v strednej Európe zreštaurovali v roku 1982.
Banícku klopačku nad mestom
Banská Štiavnica postavili v roku 1681.
Vysoko vo veži sa nachádzalo klopacie
zariadenie, ktoré zvolávalo baníkov do
práce. Klopačkou vyhlasovali poplach
pri živelných pohromách, oznamovali banícky pohreb, alebo vítali vzácne
návštevy v meste. Každá udalosť mala
svoj vlastný rytmus klopania.

Banícka akadémia
Cisárovná Mária Terézia prijala návrh Jána Tadeáša Peithnera a rozhodnutím z 13. decembra 1762 nariadila
zriadiť školu. Bola to prvá vysoká škola
technického charakteru na svete a Banská Štiavnica sa stala centrom rozvoja banskej vedy a techniky v Európe.
Prvá prednáška na Baníckej akadémii
odznela 1. októbra 1764. S menami
profesorov tejto školy sú spojené mnohé európske, ba aj svetové prvenstvá v
oblasti vedy a techniky. Banícka akadémia sa neskôr zlúčila s Lesníckym inštitútom a tak vznikla Banícka a lesnícka
akadémia v Banskej Štiavnici. Akadémia vyškolila množstvo banských odborníkov, ktorí sa podieľali na zavádzaní nových metód a postupov pri ťažbe
rúd prakticky na celom svete.
Ján Kubáň

e-mail: zivot@tsp.org.pl

kovú rezerváciu, nachádza sa viac než
360 objektov umeleckohistorických
pamiatok. K najvzácnejším patrí Starý zámok s historickými exponátmi,
Nový zámok s expozíciou z obdobia
protitureckých bojov, radnica - dnes
sídlo Mestského úradu, Piargska brána, Klopačka, ktorej zvuk budil v stredoveku baníkov.
Starý zámok je „učebnicou“ architektonických štýlov 13. - 19. storočia.
Nachádzajú sa v ňom zaujímavé expozície: archeologická - Baníci prichádzajú - maketa neskorogotického oltára
majstra M. S., kováčska dielňa, baroková plastika, strelecké terče a zbrane, fajkárska dielňa, Expozícia hodín
a žaláre i mučiareň. Najstaršou časťou
zámku je pôvodne románska bazilika
sv. Michala. Priestory Starého zámku
sú každoročne atraktívnym prostredím pre konanie zaujímavých podujatí. Medzi najznámejšie patria: Festival
kumštu, remesla a zábavy (máj), Festival peknej hudby (júl), Noc na Starom
zámku (júl, august, september).
Nový zámok, nazývaný aj Dievčenský hrad, postavili na kopci Frauenberg v časoch hroziaceho tureckého
nebezpečenstva (1564 - 1571). Dodnes je jednou z výrazných dominánt
Banskej Štiavnice. Exteriér Nového
zámku tvorí hranolová viacposchodová
pevnostná stavba so štyrmi kruhovými
baštami na nárožiach. Expozície z obdobia protitureckých bojov v interiéroch zámku dodnes pripomínajú jeho
pôvodný význam.
Mestský hrad, renesančná protiturecká pevnosť prebudovaná v 16. stor.
z pôvodného románsko-gotického
kostola s rozsiahlym opevnením. Stojí v historickom jadre na terase úpätia
vrchu Paradajs a tvorí dominantu mesta. Mestský hrad v Banskej Štiavnici
tvoria tri celky: bývalý farský Kostol
Panny Márie (v priestoroch, ktorého sa
dodnes zachovalo množstvo detailov,
proﬁlov ostení, portálov, častí rebier
niekdajšieho klenbového systému),
kaplnka sv. Michala (najstaršia stavba
v komplexe so zvyškami fresiek zo 14.
stor.) a vstupná brána s baštami. V súčasnosti je v objekte umiestnená expozícia Slovenského banského múzea zahrňujúca archeologickú časť, expozíciu
barokovej plastiky, expozíciu fajkárstva,
kováčstva a insitných terčov. Nádvorie
hradu sa pravidelne využíva ako otvorená koncertná a divadelná scéna napr.
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ozitívny prístup k životu je veľmi
dobrý, keďže vtedy si vždy nájdem niečo, čo ma poteší. Jedného dňa som sa rozhodla zacestovať si za
poznaním tradičnej slovenskej dediny.
Takéto jedinečné miesto, kde som sa
mohla ponoriť do atmosféry minulých
čias a popritom vnímať nielen žblnkotavý potôčik, ale aj pozorovať domáce
zvieratká uprostred chalúp, som objavila v skanzene v Zuberci.
Skanzen - Múzeum oravskej dediny
sa nachádza v Brestovej, ﬁliálke vzdialenej 3 kilometre od Zuberca. Stačí
vojsť a ponoriť sa do histórie týchto
objektov. Je tu zhromaždených 58 objektov na ploche 20 hektárov. Oravská
dedina z minulého storočia sa rozprestiera po obidvoch brehoch Studeného
Potoka. Dojmy zo skanzenu podporuje aj prekrásny výhľad na hory. Keď sa
rozhodneš na ešte jeden krok, dozvieš
sa, prečo Zuberec, ktorý sa rozprestiera pri vchode do Roháčskej Doliny, sa
volá Roháčskou Bránou. Oplatí sa.
Pekne uložené budovy obytných
domov v skanzene nás pozývajú na
putovanie do minulosti. A preto idem
na to - stroj času sa pohol. Pred mojím očami sa objavuje zemiansky dvor
z Vyšného Kubína. V jeho staršej časti sa nachádzala latinská škola, ktorú
navštevoval aj najvýznamnejší slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav, rodák z Vyšného Kubína. Potom
prezerám remeselnícky dom z Veličnej, ako aj dom farbiara zo Štefanova.
Je zaujímavé, že vyrábané až 3 mil.
štvorcových metrov plátna sa predávalo na Ukrajinu, do Maďarska, Turecka
a aj do Egypta. Môj záujem padol aj
na Sedliacke domy zo Žaškova z roku
1790 alebo chalupu drevorubača, ktorý si postavil dom z neotesaného dreva. Túlajúc sa po skanzene všimla som
si, že oravské dedinky boli stavané pri
potokoch, aby mali ľahký prístup k
vode. Takisto to bolo aj s kováčskymi
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OČARENÁ KRÁSOU
ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
vyhňami. Zasa odrazom šikovnosti
oravských predkov sú drobné domčeky s úzkymi oknami a šindľovými
strechami, z ktorých je cítiť tradičnú
atmosféru Slovenska v dobách starých
či prastarých rodičov.
Tie dediny boli zorganizované tak,
aby boli sebestačné. Našla som tu aj
mangeľ z už spomínanej Veličnej,
hrnčiarsku pec z Trstenej, v ktorej sa
vypaľovalo až 3600 keramických nádob za rok a konalo sa to 4 až 6-krát
do roka. Dlhšiu chvíľu som sa pozastavila aj pri lisovni oleja a sýpke pre
troch gazdov. A tak prechádzajúc sa
po skanzene si robím poriadok s mojimi poznatkami o oravskej architektúre (ktorá je reprezentovaná aj domom stredného roľníka z Čimhovej)
a beskydskej – na príklade objektu z
Oravského Veselého. Dve miestnosti a štyri hospodárske budovy jeden
celok – pod jednou strechou. Veľkým
prekvapením bol aj kostol sv. Alžbety zo Zábreža, postavený na začiatku
XV. storočia. Je to príklad cirkevnej
budovy zo severného Slovenska. Najstarším objektom v tomto kostole je

Tradičné pletené úle zo slamy

doska z neskorogotickou výzdobou s
kvetinovým ornamentom.
Nad celou budovou kostola sa vznáša, ako strážna brána, zvonica zo Záskalia (z r. 1860), s kovovým kohútom,
ktorý mal chrániť pred požiarom.
Stretnutie s oravskou dedinou ma
naplnilo novými dojmami a obohatilo
moje poznatky. Páčilo sa mi, že som si
mohla sama bez zbytočného ponáhľania sa nazrieť do všetkých objektov
a byť v nich tak dlho, ako som chcela.
Okrem toho sa tam nachádzajú vkusné
obchodíky s typickým tovarom, aký sa
voľakedy na dedinách bežne vyrábal,
o. i. voskové sviečky rôznych tvarov,
napr. anjelici, perníkové srdiečka, pekne zdobený kuchynský riad, maškrtou
sú aj podomácky upečené koláče, malé
zákusky zo slivkovou náplňou. V letnej
sezóne sa v skanzene uskutočňujú aj
folklórne podujatia, prezentujú sa kroje, ľudové nástroje a sú aj ukážky niektorých remesiel. Turista si má naozaj
čo vybrať. S ruksakom plným slovenských suvenírov a zážitkov sa poberám
domov.
Eva Modjeská

Miestnosť, kde sa nachádzala latinská škola

V auguste a v septembri t.r. Gminné kultúrne stredisko v Lopušnej
v spolupráci s Poland Culinary Vacations a spolu s krúžkami vidieckych gazdiniek z Podhalska a Spiša zorganizovalo ochutnávky regionálnych jedál pre
amerických turistov, ktorí pri návšteve
Poľska chceli ochutnať a naučiť sa variť
tradičné jedlá z týchto regiónov.
Pre Američanov sú takéto regionálno-kuchynské prázdniny novým
a veľmi príjemným spôsobom trávenia
voľného času. Touto formou spoznávajú nielen krajinu, ale aj jej regionálne
zvláštnosti.

BLAHOŽELANIE
k narodeniu dieťaťa
Veľa radosti, potešenia, zdravia
a božieho požehnania praje rodine
Márie a Jozefa Mačičákových z Repísk
- Bryjovho Potoka pri príležitosti narodenia druhej dcéry Aliny a jej krstu
teta z Jurgova.

Zo starého albumu
Je to záber zo schôdze Spolku v Nedeci - Zámku z roku 1966 alebo 1967.
Na spoločnej fotograﬁi sú krajania
(zľava): Karol Prelich z Fridmana, Ján
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Jedinečná chuť
regionálnych jedál

BLAHOŽELANIE
k narodeninám
Petrášek, Valent Krištofek z Krempách
a ďalších sme nespoznali. Možno niekto z vás bude vedieť, odkiaľ sú ďalší
dvaja krajania. Záber pochádza z archívu krajana V. Krištoféka z Krempách.
(aj)

Oprava
V článku Slovenský jazyk na Spiši v školskom roku 2009/2010 v
č. 10/2009 na str. č. 8 bolo uvedené,
že ...na slovenčinu v Krempachoch sa
zapísalo 21 žiakov na prvom stupni a
vo vyšších ročníkoch je ich 8, - čo je nesprávne, keďže sa tam celkovo zapísalo
na slovenčinu 51 žiakov. Za vzniknutú
chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia

Dar srdca
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil
krajan Bronislav Knapčík z Mikołova
sumou 1 110 zlotých, ktoré určil pre
potreby Miestnej skupiny na Sliezsku.
Srdečne ďakujeme.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš
Spolok, môže prispievať na adresu:
Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul.
św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. III/O Kraków,
36-1240-2294-1111-0000-3708-6972.

e-mail: zivot@tsp.org.pl

V septembri pripravili takéto ochutnávky o.i. gazdinky z Harklovej,
Krempách a Novej Belej. Američania
sa v jednotlivých obciach oboznámili
s typickými jedlami a učili sa ich pripravovať spolu s gazdinkami.
V Novej Belej sa napr. stretli s varením tradičnej fazuľovej polievky
s haluškami, obilnej kávy s mliekom,
tzv. bulatej a k tomu si upiekli tzv.
gruľovnik, tzv. koloc a urobili praženicu na slanine a ďalšie jedlá. Popri
príprave jedál im gazdinky rozprávali o starodávnych zvykoch spojených
s jedlom, žartovali, spievali pesničky
v nárečí a slovenčine. Čím aj zdôraznili, že práve región Spiša je obývaný
o. i. slovenskou národnostnou menšinou. Hostia si pochutili aj na nápoji
z liehu „naliateho na trnku”. Stretli sa
u Márie Bednarčíkovej.
Gazdinky pri všetkých prezentáciách boli oblečené do krojov, čo podčiarklo ráz regiónu. Jazykovú bariéru
odstraňovala tlmočníčka, ktorá turistov sprevádzala. Ako na záver povedali, boli veľmi spokojní s tým, čomu sa
naučili a čo spoznali počas týchto pobytov. (aj)

Milá naša mamička a starká,
Nech vám stále slnko svieti
v oknách vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho,
zažiari vám odznova.
Všetko dobré k Vášmu sviatku,
prijmite naše želanie,
nech Vám šťastie, zdravie, láska,
nablízku vždy zostane!
Akým prianím veršík skončíme?
Azda sa nás spýtate?
Nech sa v živote tak vám darí,
ako o ňom snívate!
Toto pekné blahoželanie putuje od
neviest, vnúčat a pravnúčat do náručia
krajanky Márie Rusnakovej z Jurgova,
ktorá 12. januára 2010 oslávi svoje 80.
narodeniny v rodinnom kruhu.
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 22. októbra 2009 zomrela vo
Falštíne vo veku 70 rokov krajanka

MÁRIA RUSNAČIKOVÁ

Dňa 4. novembra 2009 zomrel
v Krempachoch vo veku 57 rokov krajan

FRANTIŠEK LORENC
Zosnulý bol členom Spolku a dlhoročným čitateľom Života. Odišiel od
nás dobrý krajan, manžel, otec, brat,
švagor a starý otec. Nech odpočíva
v pokoji!

mamička, babička a prababička. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Jurgove

* * *
Dňa 13. októbra 2009 tragicky zahynul v Nedeci vo veku 35 rokov krajan

ANDREJ KAŠICKÝ

Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Krempachoch
Zosnulá bola vernou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás dobrá
krajanka, starostlivá manželka, matka a
babička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Falštíne

* * *
Dňa 19. novembra 2009 zomrela v
Jurgove vo veku 86 rokov krajanka

VERONIKA ČONGVOVÁ

* * *
Dňa 1. novembra 2009 zomrel v
Krempachoch vo veku 57 rokov krajan

JÁN KRIŠTOFÉK
Zosnulý bol členom Spolku a čitateľom Života. Odišiel od nás dobrý
krajan, starostlivý brat, švagor a strýko.
Nech odpočíva v pokoji!

* * *
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Na Mestskom zastupiteľstve
v Spišskej Starej Vsi evidujú v poslednom období zvýšený počet podujatí, ktoré pripravuje Mestská
knižnica, aj zásluhou Vydavateľstva
KUBKO GORAL. Okrem vydavateľskej činnosti organizuje stretnutia
s budúcimi čitateľmi svojej produkcie, kolportovaniu kníh, premietaniu
a besedám o prvom nemom slovenskom ﬁlme Jánošíkovi.
Ešte sa neskončila výstava fotograﬁí
tunajšieho obyvateľa A. Kubáňa s názvom „Spišská Stará Ves očami Antona
Kubáňa“ a už v závere októbra pripravili
prezentáciu práve vydanej knihy Eriky
Matonokovej: Osturnianske rozprávky.
Autorka je manželkou rodáka z Osturne. Obaja dlhé roky pôsobili v školstve,
pani Erika ako riaditeľka základnej ško-

Zosnulá bola dlhoročnou členkou
Spolku a čitateľkou časopisu Život.
Odišla od nás vzorná krajanka, drahá

ly a Jozef Matonok ako učiteľ a neskôr
školský inšpektor, najmä v okrese Stará
Ľubovňa. Bývajú v Prešove a do Osturne prichádzajú niekoľkokrát do roka
načerpať nové sily, najmä pani Erika,
ktorá sa v tomto prostredí inšpiruje pre
svoju tvorbu, v zbieraní povestí o tejto
pamiatkovo-chránenej dedine drevenej
architektúry. Z jej pera si môžete prečítať tri knižky: „Povesti z Osturne“, sciﬁ „Nebol to sen“, „Doktor Mrumko
od jazera“, „Lačnovské povesti“, ktoré
si môžete objednať na adrese vydavateľstva KUBKO GORAL, Púpavová 28,
841 04 Bratislava.
Prezentáciu spestril folklórny dievčenský súbor Pieniny, ktorý vedú manželia Kostkovci pri Centre voľného času
a dievčence Základnej umeleckej školy
pod vedením Františka Kačicu. Pred
žiakmi a deťmi, ktorým je knižka určená, ale aj dospelými, knihu pokrstila
starostka Osturne pani Kristína Gregoričková, primátor Spišskej Starej Vsi,
rodák z Osturne, Ing. Jozef Harabin,

Zosnulý pochádzal z uvedomelej
krajanskej rodiny Jána a Ireny, rod.
Braviakovej, ktorí patria k aktívnym
a verným čitateľom a doručovateľom
Života. Od najmladších rokov mal
styk s folklórom, keďže jeho otec Ján
bol dlhoročným členom súboru Veselica a divadelného krúžku. Odišiel od
nás vzorný krajan, starostlivý manžel,
otec, dobrý syn a brat. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci

za účasti autorky Eriky Matonokovej
a ilustrátorky Milky Tiršelovej.
Ján Kubáň

Živé ploty sú jednou z najlepších
možností, ako vytvoriť v záhrade intímne prostredie. Samozrejme bude
závisieť od toho, v akej záhrade má byť
živý plot vysadený, či v meste alebo na
dedine ap. S tým súvisí výber vhodného
druhu dreviny, aby zapadla do daného
prostredia a prípadne, aby nadväzovala
na okolitú prírodu.

Živé ploty z ihličnanov
Prirodzená krása ihličnanov vyniká nielen v období vegetácie, ale aj v
zimnom období, v ktorom preberajú
hlavnú úlohu pri výzdobe záhrad a ďalších sadovníckych úprav. Rozmanité
sfarbené ihlice značne oživujú trochu
smutné záhradky. Ihličnany sú rastliny,
na ktorých spočíva, popri ostatných
drevinách, dôležitá úloha rozdeliť záhradu do určitých, väčšinou pohľadovo oddelených častí. Svojím vzrastom
dokážu vytvárať zaujímavé živé kulisy,
nepriehľadné zelené steny, úhľadné po-

Ak sme sa pridržiavali predchádzajúcich rád a odporúčaní a včelstvá
správne zazimovali, neuškodí im ani
najtuhšia zima. Včelári, ktorí majú

včelstvá mimo intravilánu obce alebo
včelária víkendovým spôsobom, by sa
mali raz mesačne ísť pozrieť na svoj
včelín. Pri každej návšteve sa odporúča odstrániť z letáčov sneh, ktorý bráni
výmene vzduchu v úľoch.
V decembri majú včelári čas na študovanie odbornej literatúry určenej pre
nich. Vďaka tomu majú možnosť obohatiť sa o nové poznatky a potom ich
aj uvádzať do praxe. Možno si dokonca
niektorí pozrú nejaké odborné ﬁlmy
alebo vypočujú si diskusie na témy
spojené s otázkami včelstiev.
Decembrom sa končí hospodársky
rok. Včelári síce poznajú svoje hospodárske výsledky už koncom septembra,

doteraz však nemali čas na bilancovanie a hodnotenie jednotlivých včelstiev.
Po rozbore hospodárskych výsledkov, ktoré sme pri včelárení dosiahli, je čas vypracovať si výrobnoﬁnančný plán pre nasledujúci rok.
Mali by sme sa včas zabezpečiť aj potrebným zariadením, medzistenami,
a nečakať až na čas, keď ho budeme
potrebovať. V zimnom období sú aj
predajne so včelárskymi potrebami
lepšie zásobované ako počas včelárskej sezóny. I v tejto činnosti nech
sú pre nás včely vzorom svojej usilovnosti.
(aj)

Spracovala: Miriam Chudá

e-mail: zivot@tsp.org.pl

O K I E NKO
VČELÁRA

mavý kultivar tisu prostredného (Taxus
x média) „Hicksii”. Dorastá do výšky 2
m, má trochu redší, stĺpovitý vzrast a
ihlice na líci lesklo tmavozelené.
Okrem tisov možno na rovnaký účel
použiť aj niektoré cyprušteky, najmä
pekné kultivary cyprušteka Lawsonovho (Chamaecyparis lawsoniana) „Alumii“, „Ellwoodii“ a „Fle-tcheri“.
Široké živé ploty možno vytvoriť
napríklad zo zaujímavého kultivaru
borievky čínskej (Juniperus chinensis) „Pﬁtzeriana“. Je to veľmi dobre
rastúca borievka so široko rozprestretými, mierne ovisnutými konármi a
sivozeleno sfarbenými ihlicami, ktorá
dorastá do výšky až 2 m a šírky až 4 m.
Je celkom nenáročná, vhodná však iba
do veľkých záhrad.
Rez dobre znáša aj smrek obyčajný s pomerne pravidelným, široko
pyramidálnym rozkonárením, ktorý v
prírode dorastá do výšky 30 až 50 m.
Preto ho môžeme použiť na vysádzanie
širších a vyšších živých plotov. Obľubuje výživné pôdy s obsahom vápnika,
ktoré majú byť primerane vlhké, nie
však trvalé mokré. Na živý plot sa používa iba vo vyšších nadmorských výškach.
K ihličnanom, najčastejšie používaným na vysádzanie živých plotov patria
tuje (Thuja). Väčšinou sú neobyčajne
odolné proti mrazu a veľmi dobre znášajú aj pôdy chudobné na živiny, pokiaľ sú však primerane vlhké. K zvlášť
vďačným druhom patrí tuja západná.

Poľnohospodárstvo

ŽIVÉ PLOTY

zadia, intímne prostredie a okolo jednotlivých partií alebo aj celej záhradky
pekný zelený rám.
Na vytvorenie nepriehľadných zelených stien v podobe hustých živých
plotov sú zvlášť vhodné niektoré druhy
a kultivary tuji, cypruštekov, smrekov,
tisov i borievok, ktoré možno výborne tvarovať strihaním, alebo ponechať
voľnému rastu, najmä v prípadoch, keď
im môžeme poskytnúť dostatok voľného priestoru. Pekne tvarované živé
ploty vysoké 0,6 až 1 m, ale aj vyššie,
vytvorí napr. tis obyčajný (Taxus baccata). Tisy sú všeobecne veľmi odolné,
netrpia chorobami ani škodcami a za
trochu starostlivosti sa odmeňujú bujným a zdravým rastom. Rezom možno
udržať žiaducu výšku rastlín od 0,6 m
až do 2 až 3 m. Vyhovuje im najmä
hlbšia, starostlivo spracovaná pôda s
obsahom vápnika, v období rastu primerane vlhká. Tisy patria vzhľadom na
vynikajúce vlastnosti na prvé miesto
pred ostatné ihličnany. Znášajú akýkoľvek rez a uspokoja sa s miestom tak
na slnku (ak majú dostatok vlahy), ako
aj v polotieni a dokonca aj v tieni, pričom im ani menej priaznivé stanovište
neuberá na kráse. Živé ploty vysoké 1
až 2 m vytvoria už popri uvedenom
tise obyčajnom aj niektoré jeho kultivary, napríklad „Fastigiata” so štíhlym
stĺpovitým vzrastom, krátkymi, husto
rozkonárenými konárikmi a hustými,
tmavozelenými ihlicami. Tento páčivý
tis sa veľmi dobre uplatňuje najmä v
menších záhradkách. Na vysádzanie živých plotov je rovnako vhodný aj zaují-
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Mladým – mladším – najmladším

Danuša Dragulová-Fektorová

STRATENÝ
BRAT
Odkedy zvonček Tiborko vyrástol
na lúčke pri potoku, spoznal už veľa,
preveľa kvetov, chrobáčikov a vecí.
Spoznal slnko i dážď, ktoré dávajú kvetom život. Les a veľké stromy, ktoré zadržia silný vietor, aby kvetom neublížil. Chrobáčiky, ktoré rozveseľujú celú
lúku. Na vôkol nikde nevidel taký istý
kvet, ako bol on sám.
„Ja nemám brata?“ – hútal zvonček
Tiborko.
„Sedmokráska Etelka má veľa sestier. A púpava Klaudia ich má toľko, že
niektoré miesta na lúke sú od ich strapatých hlávok celé žlté.“
Ako zvonček Tiborko rozmýšľal,
zrazu zbadal, že sa z oblohy stratilo slniečko. Nebolo ho vôbec vidieť.
„Ale čo je to? Čo je to na oblohe
namiesto slnka? Veď je to presne také
isté modroﬁalové ako ja! To bude určite môj brat!“ – zvolal radostne zvonček
Tiborko.
„Aha, plače! Určite preto, lebo ma
nevidí! Tu som, tu som!“ – mával zvonček Tiborko na veľkého modroﬁalového kamaráta. No ten sa rozplakal, až
jeho slzy zmáčali celú lúku. Aj zvonček
Tiborko bol celý skropený. A keď sa
opäť pozrel dohora na veľkého modroﬁalového druha, už tam nebol. Vtedy
sa zasa rozplakal zvonček Tiborko.

„Čo sa ti stalo?“ – prihovorila sa mu
púpava Klaudia.
„Našiel som brata, takého ako ja,
a hneď sa mi aj stratil!“ – ukázal na oblohu.
„ To nebol tvoj brat, nebol to zvonček. Bol to veľký modroﬁalový mrak.
A celý sa vypršal,“ – dodala Klaudia.
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VIANOČNÉ
KOLÁČE
- Vianoce sú predo dvermi, - povedala babka Maťkovi. A ten, na všetko
zvedavý, vyšiel predo dvere, aby zistil,
či má babka pravdu.
- Maťko, načo si bol vonku? - čuduje sa babka.
- Hľadal som tam Vianoce.
- Ale, Maťko, veď tie musím sama
pripraviť!

Maťko tomu nerozumel, preto sa
opýtal: - A ako sa pripravujú Vianoce?
Babka povedala, že predovšetkým
treba upiecť vianočné koláče. A keď„Chcel som brata,“ – vzlykal Tibor- že ju čas už súril, pustila sa do roboty.
Z trošky mlieka, štipky cukru a kúska
ko.
„Možno sa ho dočkáš na budúcu kvasníc urobila v hrnčeku kvások. Vo
veľkej mise ho zmiešala s múkou a cesjar,“ – upokojovala ho Klaudia.
„No nemusíš smútiť. Máš predsa to na koláče bolo hotové. Prikryla ho
celú lúku kamarátov. Všetci sme tu bielou utierkou a nechala kysnúť. Potom povedala Maťkovi: - Dávaj na cesako jedna veľká rodina!“
to pozor, aby neutieklo z misy. Ja idem
(Zvonček, č. 11/2005) ešte dačo kúpiť.
Maťko prikývol, posadil sa k mise
s cestom a nespúšťal ho z očí. Po chvíli
začalo rásť. Dvíhalo sa, čo nevidieť bola
ho plná misa. Maťkovi sa zdalo, že chce
z nej utiecť, keď sa vyhrnulo na stôl,
zľakol sa. Vybehol na chodbu a rýchlo
zatvoril za sebou dvere. Práve sa vracala
babka: - Čo je, Maťko, čo sa salo?
- Cesto chcelo ujsť, ale ja som ho
nepustil! Zatvoril som dvere.
- Dobre si urobil, - pochválila ho
babka a ponáhľala sa zastaviť cesto, čo
chcelo ujsť. Vygúľala ho na lopár, povaľkala a potom z neho kúzlila vianočné
koláče. Makové, orechové, tvarohové,
lekvárové. A keď ich upečené a voňavé
vytiahla z vyhriatej rúry, Maťko povedal: - Babka, ty vieš krásne pripravovať
A hoc ja malučká,
Vianoce. Už nie sú predo dvermi, ale
veľkého muža chcem, čo by ma vyložil v kuchyni!
zo zeme na posteľ, hej, hej, hej!
(Včielka, č. 7 - 8/1990)

A hoc ja malučká

A hoc ja malučká,
ale šikovnučká
stanem ku milému
ako pravá rúčka, hej, hej, hej!

Pavol Štefánik

R. Baumvoľová

Pod stromčekom

Pomaranč a jablko

Veselo je pod stromčekom,
keď prskavka srší,
cez ihličie zlatý dáždik
do dlaní nám prší.

Dievčatko olúpalo pomaranč. Videlo, že
má veľa dielikov a spýtalo sa:
- Pomaranč, prečo si zo samých dielikov?
- Preto, aby si sa mohla so všetkými podeliť, - odpovedal pomaranč.
- A ty, jablko, si vcelku, bez dielikov. To
preto, aby som ťa mohla celé zjesť? - opýtalo sa dievčatko.
- Nie, - odpovedalo jablko, - to preto, aby
si ma mohla celé darovať!

Čo spravila stolička?
Zvolala: Anička, podrž hlavu mrňavú,
vyleziem ti na hlavu!
Pošmykla sa stolička.
Mala koniec priúbohý,
zlomila si štyri nohy.
Zaplakala Anička ako mrak.
Alebo to bolo všetko naopak?
(Včielka, č. 7 - 8/1990)

Mladým – mladším – najmladším

Elena Čepčeková

Libuša Friedová

Veselá stolička
a polička
Bola jedna polička
pri poličke stolička.
Čo je v poličke?
Stolička ju jedla rada.
No videlo každé oko
„Čokolka“ je privysoko.

ÚLOHA

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Milé deti!
Je tu čas Vianoc, čas
ktorý očakávajú deti každý rok s veľkou radosťou.
Vianoce sú pre vás príležitosťou pomôcť svojim
mamičkám a babičkám
pri vianočnom upratovaní a pečení sviatočných
koláčov. Spolu so svojimi
súrodencami, rodičmi, či
kamarátmi môžete vyzdobiť vianočný stromček. Na
nasledujúcom obrázku sú
vianočné ﬁgúrky, ktorým
však chýbajú pestré farby.
Vymaľujte ich a pošlite
do redakcie. Čaká na vás
odmena.
Z prác, ktoré nám
do redakcie prišli minulý mesiac, sme odmenili: Karolínu Kozubovú
z Kacvína a Agnešku Wojeńskú z Novej Belej.
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Film a moto

študovať pod vedením Martina Hubu,
či Soni Korenčiovej. Pod ich prísnym
dohľadom rozvíjala svoj herecký talent, čo prinieslo svoje ovocie - hneď
po absolvovaní herectva v roku 1990 sa

ZUZANA
MAURÉRY
Sympatická herečka a speváčka
Zuzana Mauréry sa narodila 23. septembra 1968 v Bratislave. Svoj herecký
talent prejavovala už v detstve - k spevu
a tancu mala vždy blízko. Roky plynuli a keď sa mala rozhodnúť, kam budú
smerovať jej kroky po maturite, zvolila
si štúdium herectva na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave. Na roky
strávené v kolektíve hercov - učiteľov
a budúcich kolegov si spomína veľmi
rada. Dodnes je hrdá na to, že mohla
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S Alfou 159 začína nová éra projektovania športových sedanov Alfa
Romeo. Použitím najnovších technologických inovácií sa z nového sedanu
Alfa Romeo jednoznačne stáva vozidlo
vyššej triedy, ktoré ponúka dynamiku,
komfort, aktívnu aj pasívnu
bezpečnosť na maximálnej
úrovni. Zároveň si však
udržuje športové vlastnosti
vozidiel Alfa Romeo a ich
nezameniteľný
temperament riadenia.
Alfa Romeo je jednou
zo svetových automobiliek,
ktorá kladie obrovský dôraz
na dizajn. Talianski dizajnéri sú všeobecne najlepšími
dizajnérmi na svete. Jedným z dôkazov je aj nová
Alfa Romeo 159. Hlavnou
prednosťou Alfy Romeo
nie je iba dokonale jemný a
ladný dizajn, ale pochváliť sa môže aj
pohonnými jednotkami, troma benzínovými a dvoma dízlovými. Najsilnejším motorom z ponuky je benzínová
3,2-litrová V6-tka so sériovým výko-

dostala do Radošinského naivného divadla, ktoré bolo jej domovou scénou
nasledujúcich 10 rokov. Účinkovala v
ňom takmer vo všetkých úspešných

nom 260 konských síl pri nie malých
6200 ot./minútu a 322 Nm. A ako na
tom stojí Alfa Romeo 159 1.75 TBi?
Nový turbomotor 1750 TBi patrí do koncernovej rodiny „familia B“,
ktorá spája zážihové i vznetové agregáty s rovnakou koncepciou a liatinovým
blokom. Motor 1750 TBi nie je žiad-

na vykopávka, hoci číselné označenie
1750 je opäť len odkazom na minulosť.
Na konci šesťdesiatych rokov bol motor s rovnakým objemom montovaný
do všetkých úspešných sedanov značky

humorných predstaveniach, medzi
inými: Pokoj domu tomuto, Ženské
oddelenie, Kino Pokrok. Po roku 2000
sa začala venovať účinkovaniu v muzikáloch na Slovensku a v susedných
Čechách. Na bratislavskej Novej scéne
zožala mimoriadny úspech v inscenácii
Niekto to rád horúce, ďalej v muzikáli
Vlasy, v ktorom za úlohu Rony získala
prestížnu cenu Literárneho fondu. Pod
režisérskou taktovkou Jozefa Bednára si
zahrala v divadelnom hite DONAHA!
Slovenské publikum pozná Zuzanu
Mauréry aj z úspešnej televíznej kabaretnej relácie Dereš. Popri všetkých
spomínaných hereckých aktivitách si
nájde čas aj na dabing a svoj hlas prepožičiava tým najznámejším ﬁlmovým
hviezdam.
V roku 2005 začala spolupracovať s divadlom - Raimund Theater
vo Viedni. Kolegovia o nej tvrdia, že
o svojom hereckom talente nemusí
nikoho presviedčať, pretože ten z nej,
jednoducho, vyžaruje. (lo)

Alfa Romeo. Nová poháňacia jednotka disponuje priamym vstrekovaním
benzínu a dvojitým variabilným časovaním ventilov VVT. Konštruktérom
sa z objemu necelých 1,8 l podarilo
vytiahnuť úctyhodný výkon 200 koní,
ktorý motor dosahuje už pri otáčkach
5000 1/min. Rovnako pôsobivá je
hodnota krútiaceho momentu 320 Nm, odovzdávaná na
benzínový motor pri extrémne nízkych otáčkach 1400
1/min. Čo viac si zákazník od
benzínového motora môže
želať, než okamžité reakcie na
stlačenie akcelerátora a rýchly
nástup turba? Motor ide za
plynom s takou chuťou, akú
mu môže závidieť nejeden
akože športový automobil, o
ťahu odspodu ani nehovoriac.
Nestáva sa často, že ak výrobca napíše od otáčok 1400
1/min, tak to aj v skutočnosti platí. Odráža sa to však
na spotrebe, kde priemer vychádza na
8,1 l/ 100 km. Nuž ale pri komfortnej
výbave, akú ponúka značka Alfa Romeo k jednotlivým modelom, predsa
len treba niečo oželieť. (ms)

ZIMA

Foto: F. Paciga

Dozneli trilky vtáčie po záhradách,
akési ticho od hôr sa nesie,
už krajina stmavela vo farbách.
Blíži sa s vetrom súmrak hmlivý,
tmavie aj úhor za humno sivý.
Zamĺkla clivosťou jesene pieseň.
V podvečernom majestáte ticha
z komínov stúpať začnú dymy,
sniežik si padať začal, na polia líha.
Hľa, vločka za vločkou na srdce sadá
a smútok akoby nad pocitmi vláda.
Nesie nám predzvesť tupej zimy.

Tá prišla z hôľ, v doly zabočila,
pod bielou plachtou drieme svet,
tak zaspáva si jeho veľká sila.
Pozrieš sa do polí - pristaví sa dych
na hlohoch závejmi zaviatych,
čo vyzerajú ako rozkvitnutý kvet.
Dolu riekou sivé plujú sriene,
dymí si Orava, opar zimy dvíha,
vetrisko po poliach fujavice ženie.
Potom v pološere dedina zaspáva,
rodí sa divý sen v diaľavách.
Zimná noc na celý svet dýcha.
(1959)

tanier kapustnice lyžičkou kyslej smotany.

ZUZKA
V A RÍ
ČO NA
OBED
Domáca kapustnica

Pečený moriak
s mandľovou plnkou
1/2 sendviča, 2 dl mlieka, 50 g masla, 50 g mandlí, 2 vajcia, mleté čierne
korenie, soľ, 1 menší moriak, 50 g oleja.
Zo sendviča odstránime kôrku,
namočíme do mlieka a vytlačíme. Pridáme rozpustené maslo, posekané a
olúpané mandle, ktoré sme predtým
obarili vo vriacej vode a olúpali, vajcia,
okoreníme a osolíme. Zmes dobre premiešame, naplníme očisteného a umytého moriaka, otvor zašijeme. Moriaka
potrieme olejom, osolíme a v pekáči za
občasného podlievania vodou pečieme
v stredne vyhriatej rúre. Keď je moriak
mäkký, prelejeme ho šťavou z výpeku a
podávame. Ako prílohu podávame dusenú ryžu a kompót.

ZÁKUSKY
Čokoládové salónky
200 g kockového cukru, 1,5 dl vody,
200 g horkej čokolády.
Cukor zalejeme studenou vodou a
uvaríme hustý sirup na nitku. Čokoládu necháme v rúre zmäknúť, potom

ju dáme do porcelánovej misy a za stáleho miešania pomaly do nej prilievame cukrový sirup. Hustú hladkú kašu
vylejeme na plech, ktorého dno sme
vyložili mokrou, dobre vyžmýkanou
utierkou a rozotrieme na hrúbku prsta.
Keď hmota začne tuhnúť, pokrájame
ju na malé obdĺžniky (2x1,5 cm), necháme vysušiť a zabalíme do ozdobných papierikov.

ŠALÁTY
Figový šalát
Na 4 porcie: 4 ﬁgy, 4 plátky parma
šunky alebo prosciutto, 2 mozarely, bazalkové listy, 6 polievkových lyžíc olivového oleja, 3 polievkové lyžice citrónovej
šťavy, 1 polievková lyžica medu, soľ a
mleté čierne korenie.
Figy prekrojíme na 4 časti, aby sa
nám dresing dostal do vnútra ﬁgy. Naukladáme ich na taniere. K tomu naukladáme šunku, natrhanú na menšie
kúsky mozarelu a bazalkové listy. V
druhej miske si pripravíme dresing:
spolu zmiešame olej, citrónovú šťavu,
med, soľ a mleté čierne korenie. Premiešame a nalejeme to na ﬁgy. Podávame s chlebíkom.
(Zdroj: recepty.sk)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

1 kg údených rebierok alebo iné údené mäso, 1 kg kyslej kapusty, celé korenie,
bobkový list, 60 g cibule, 50 g nadrobno
nakrájanej údenej slaniny, mletú červenú papriku, mleté čierne korenie, za hrsť
sušených a namočených húb, 2-3 strúčiky cesnaku, 250 g údenej klobásy, kyslú
smotanu.
Údené mäso alebo rebierka uvaríme
domäkka. Potom do vývaru pridáme
kyslú kapustu, pokrájanú cibuľu, huby,
cesnak, koreniny a spolu varíme. Tesne
pred dovarením pridáme údenú klobásu, pokrájané údené mäso, vyškvarenú
nadrobno pokrájanú údenú slaninu,
červenú papriku a necháme prejsť varom. Pred podávaním ozdobíme každý

Umenie a varenie

František Kolkovič
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Porady
kosmetologa
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Cała prawda o MIODZIE
Miód jest jednym z najbardziej cenionych naturalnych produktów spożywczych. Jadany był i jest wśród ludzi różnych kultur na całym świecie.
Jest cennym produktem odżywczym,
zwłaszcza dla osób wyczerpanych ﬁzycznie czy umysłowo. Obecnie wchodzi
w skład diety sportowców: alpinistów,
płetwonurków, kolarzy. U najmłodszych spożycie miodu wspomaga rozwój umysłowy i zwiększa odporność
na choroby. Jednak mało kto zdaje
sobie sprawę z jego wartości pielęgnacyjnych. Już około roku 51 p.n.e. jego
zadziwiające właściwości odkryła Kleopatra. Stosowała kąpiele w oślim mleku
z dodatkiem miodu, który pomagał jej
w nawilżeniu i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności skóry. W I wieku n.e.
jego właściwościami ujędrniającymi i
antyoksydacyjnymi zachwyciła się Poppeya, żona cesarza Nerona. Stosowała
ona mieszaninę mleka i miodu w formie
okładów podtrzymujących piękny, młody wygląd jej twarzy. Dzięki zawartości
witamin A, B1, B2, B5, B6, C, D, PP
oraz K, kwasu foliowego, kwasu pantotenowego i nikotynowego czy minerałów (jak krzem, cynk, miedź, żelazo, potas, fosfor, magnez, wapń, siarka, ﬂuor,
mangan, chrom, molibden, kobalt i jod)
ma działanie nawilżające, wzmacniające
i ujędrniające, świetnie radzi sobie także
z usuwaniem toksyn. Barwniki roślinne
- karoten, ksantoﬁl, ﬂawonoidy i antocyjany niszczą toksyny i wolne rodniki.
Zawarta w nim katechina opóźnia proces starzenia się komórek. Jego pH wynosi 4,5 do 5,4, czyli jest zbliżony do
naszej skóry.
Od XIX w. gdy powstawały pierwsze
fabryki kosmetyków aż do współczesności miód jest stałym dodatkiem do kremów, balsamów, emulsji czy pomadek
do ust. Towarzyszy nam od tysiącleci,
warto więc zwrócić na niego większą
uwagę, nie stosować go tylko jako słodki dodatek do herbaty czy kanapek, lecz
jako broń do walki o nasze zdrowie i
piękny młody wygląd. Teraz podam
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Państwu kilka ciekawych zastosowań
miodu w domowej kosmetyce:

Maseczka Kleopatry
Dobrze wymieszać łyżkę miodu z łyżką pełnotłustego mleka i jednym małym
kurzym białkiem. Nanieść na dobrze
umytą twarz i szyję. Pozostawić na 30
minut. Maska po zaschnięciu jest bardzo
krucha! Maskę zmyć letnią wodą, następnie opłukać chłodną. Nałożyć krem
odpowiedni do cery.

Mydło miodowe
Kilogram zwykłego mydła pokroić
na drobno, włożyć do emaliowanego
garnka, dolać szklankę wody. Pozostawić do rozmoczenia. Następnie dodać
100 g miodu, wymieszać i podgrzać do
zagotowania. Odstawić z ognia, dodać
kilka kropel wonnego olejku, dobrze
wymieszać i rozlać do foremek, pozostawić do stężenia. Mydło ma właściwości
zmiękczające skórę. Zamiast wody możemy dodawać napary ziołowe według
potrzeb.

Miodowa odżywka
do włosów
Wymieszać 100 gram miodu z oliwą z oliwek (1-3 łyżek w zależności od
suchości włosów i skóry głowy). Zwilżyć mieszanką włosy, nałożyć czepek i
pozostawić na 30 minut. Umyć głowę
szamponem i spłukać jak zwykle. Włosy będą błyszczące, jedwabiste.

Kąpiel
W wannie z ciepłą wodą (38°C)
rozpuścić 350 gramów soli. W jednym
litrze ciepłego mleka rozpuścić 350 gramów miodu, następnie wlać do kąpieli.
Kąpiel taka odpręża, odżywia i uelastycznia skórę. Czas kąpieli do 20 minut.
I tym słodkim akcentem żegnam
2009 rok.
Życzę Państwu udanych świąt i wystrzałowego Sylwestra. Do zobaczenia
w Nowym Roku!
Dawid

Jozefa Pieronek
Stwardnienie
zanikowe boczne
Stwardnienie zanikowe boczne z
łac. sclerosis lateralis amyotrophica
– SLA – trzy litery a życie z tą chorobą
to pasmo bólu i nieszczęść. Jest bardzo
poważnym schorzeniem centralnego
i obwodowego układu nerwowego,
które znane jest już od 100 lat i występuje we wszystkich częściach świata.
SLA jest zupełnie czymś innym niż SM
(stwardnienie rozsiane), obie te choroby nie mają ze sobą nic wspólnego.
Choroba rozpoczyna się między
50 a 70 rokiem życia, bardzo rzadko
chorują młodsi wiekiem. Zwykle mężczyźni chorują na SLA dwa razy częściej. Rozwój choroby u poszczególnych
chorych jest bardzo zróżnicowany. Jednym z pierwszych objawów jest zanik
krótkich mięśni rąk - dłoni, zwykle też
od początku stwierdza się spastyczny
niedowład kończyn dolnych. Upośledzenie nerwów obwodowych, szczególnie w rogach przednich rdzenia kręgowego prowadzi do zaniku mięśni i
mimowolnych drżeń mięśni. Często są
charakterystyczne tylko dla jednej strony, a potem w trakcie rozwoju choroby
rozszerzają się na drugą. SLA atakuje
nerwy ruchowe, ale co trzeba podkreślić sprawność umysłowa pozostaje w
normie. Są również chorzy, u których
pierwszym objawem jest osłabienie
mięśni aparatu mowy, żuchwy i przełyku. Dzieje się to u tych chorych, u
których zaatakowane są nerwy wychodzące z rdzenia przedłużonego. Porażone mogą być również mięśnie oddechowe. Wielu chorych obserwuje przy

Pr a w n i k
Nowe zasady podlegania ubezpieczeniu w KRUS-ie

Naša poradňa

dokończenie z poprzedniego numeru
Kasa poprzez swoje jednostki terenowe:
• doręczy rolnikom obowiązanym
do opłacenia składek informację o wysokości miesięcznych składek należnych do zapłaty w czwartym kwartale
2009 r.
• wyda rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych decyzje
stwierdzające obowiązek opłacania i
ustalające wymiar dodatkowej składki
miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
W sytuacji, gdy po wejściu w życie
nowych przepisów rolnik opłaci składki
na ubezpieczenie społeczne rolników
za cały kwartał, a następnie w trakcie
kwartału przestanie podlegać temu
ubezpieczeniu, powstała nadpłata zostanie rozliczona zgodnie z przepisami
art. 41b ust. 10-15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oznacza
to, że nadpłacone lub nienależnie opłacone składki zostaną z urzędu zaliczo-

ne na poczet zaległych lub bieżących
składek, a w razie ich braku - na poczet
przyszłych składek, chyba że płatnik
złoży wniosek o ich zwrot. Zwrotowi
podlegają nadpłacone lub nienależnie
opłacone składki, jeżeli są one wyższe
od kwoty stanowiącej równowartość
sumy kosztów powiadomienia płatnika o nadpłacie listem poleconym oraz
kosztów jej zwrotu. Wówczas Kasa zawiadamia płatnika o kwocie nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek podlegających zwrotowi, a płatnik
może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, złożyć wniosek
o zwrot nadpłaconych lub nienależnie
opłaconych składek.
W razie braku przyszłych należności z tytułu składek, nadpłacone lub
nienależnie opłacone składki zostaną
płatnikowi składek zwrócone z urzędu.
Prawo do zwrotu składek przedawnia
się po upływie 10 lat od terminu ich
wymagalności i wówczas składki nie
podlegają zwrotowi.

Sposób obliczania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – stan na 01.10.2009 r.
za rolnika/ małżonka, prowadzących działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym:
o pow. do 50 ha przelicz.
o pow. powyżej 50 ha przelicz. do 100 ha
przeliczeniowych
o pow. powyżej 100 ha przelicz. do 150 ha
przeliczeniowych
o pow. powyżej 150 ha przelicz. do 300 ha
przeliczeniowych
o pow. powyżej 300 ha przeliczeniowych

Kwota miesięcznej składki
w zł za 1 osobę

Podstawa wymiaru
składka podstawowa = 10% emerytury
podstawowej
składka podstawowa + 12% podstawy
wymiaru
składka podstawowa + 24% podstawy
wymiaru
składka podstawowa + 36% podstawy
wymiaru
składka podstawowa + 48% podstawy
wymiaru

składka emerytalno-rentowa za rolnika/małżonka prowadzącego dodatkową pozarolPodstawa wymiaru
niczą działalność gospodarczą i działalność
rolniczą w gospodarstwie rolnym:
o pow. do 50 ha przelicz.
dwukrotność składki podstawowej
dwukrotność
składki podstawowej +
o pow. powyżej 50 ha przelicz. do 100 ha
składka dodatkowa =12% podstawy wyprzeliczeniowych
miaru, łącznie 32% emerytury podstawowej
o pow. powyżej 100 ha przelicz. do 150 ha
przeliczeniowych
o pow. powyżej 150 ha przelicz. do 300 ha
przeliczeniowych
o pow. powyżej 300 ha przeliczeniowych
za domownika rolnika
niezależnie od powierzchni gospodarstwa
za domownika prowadzącego dodatkową
pozarolniczą działalność gospodarczą

dwukrotność składki podstawowej +
składka dodatkowa =24% podstawy wymiaru, łącznie 44% emerytury podstawowej
dwukrotność składki podstawowej +
składka dodatkowa =36% podstawy wymiaru, łącznie 56% emerytury podstawowej
dwukrotność składki podstawowej +
składka dodatkowa =48% podstawy wymiaru, łącznie 68% emerytury podstawowej
składka podstawowa = 10% emerytury
podstawowej
dwukrotność składki podstawowej

68,00
149,00
230,00
311,00
392,00
Składka
należna
136,00
217,00
298,00
379,00
460,00
68,00
136,00

(Źródło: www.krus.gov.pl)

e-mail: zivot@tsp.org.pl

dalszym rozwoju choroby osłabienie
mięśni karku, co sprawia, że mają
oni trudności z utrzymaniem głowy.
Ogólnie przyjmuje się, że SLA prowadzi do śmierci w przeciągu 3-5 lat,
najczęściej śmierć następuje wskutek
niewydolności oddechowej.
Przyczyny choroby nie są znane i dotychczas nie ma żadnej metody leczenia, która prowadziłaby
do wyleczenia. Jednakże jest kilka
możliwości leczenia objawowego,
które mogą wpłynąć na polepszenie
jakości życia chorych i złagodzenia objawów. Istotne znaczenie dla
chorych na SLA mają różne rodzaje
gimnastyki leczniczej. Ćwiczenia aktywizują zachowane funkcje mięśni,
zapobiegają usztywnieniu stawów i
zmniejszają spastyczne kurcze mięśni. Zawsze należy zwrócić uwagę na
to, by ćwiczenia były dostosowane
do indywidualnych możliwości – pacjent powinien czuć po ćwiczeniach
lekkie przyjemne zmęczenie, a nie
wyczerpanie. Po fachowym instruktażu ﬁzjoterapeuty pacjent powinien
codziennie, samodzielnie wykonywać ćwiczenia w domu. Polecane
jest pływanie i ćwiczenia w wodzie.
Nie należy prowadzić intensywnych
treningów siłowych, gdy pacjent
jest bardzo zmęczony lub odczuwa
po ćwiczeniach bóle mięśni, oznacza to, że obciążenie jest zbyt duże.
W sytuacji pogarszającego się stanu
zdrowia należy rozważyć możliwość
zastosowania pomocniczego sprzętu
specjalistycznego (kul, balkoników,
wkładek do butów, aparatów na ręce
i nogi, wózka inwalidzkiego, urządzeń w toalecie). Wzrastającą spastykę, skurcze mięśni można zmniejszyć
poprzez zażywanie odpowiednich leków. Przy zaburzeniach przeżuwania
i połykania konieczne jest specjalne
przygotowywanie posiłków. Papkowate pożywienie jest często łatwiejsze
do przełykania niż płyn. Przy zaburzeniach mowy wskazane są ćwiczenia logopedyczne. Przy niezrozumiałej mowie pomocne są elektroniczne
środki komunikowania się, pamiętajmy, że sprawność intelektualna
jest zachowana i chory może poprzez
wydruk przekazać informację. Przy
porażeniu mięśni oddechowych prowadzi się ćwiczenia oddechowe.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii
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NÁŠ TEST

Viete vybrať vhodný darček?
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

RAK (22.6.-22.7.)

Koniec kalendárneho roka je zároveň pre teba koncom roka astrologického. Istotne to pocítiš. Nerob si však
veľkú hlavu z toho, že budeš unavený
a čiastočne aj znechutený. Radšej si
oddýchni. Problémy nechaj stranou.
Sviatky stráviš vo väčšej spoločnosti,
takže sa radšej citovo uvoľni.

Aj keď ti hviezdy pomáhajú, prácu
za teba neurobia. Tvoja kariéra sa bude
rozvíjať veľmi zaujímavým spôsobom.
Chyť si svoju šancu, ale nemysli si,
že hneď vyhráš milióny. To je len začiatok. Možno je čas zainvestovať do
vzdelania. Sviatky so sebou prinesú nádej a dávne sny.

VODNÁR (21.1.-18.2.)

LEV (23.7.-23.8.)

Nadišiel najlepší čas, aby si zakončil
všetky rozpracované projekty. Aj keď
sa objavujú problémy, hodnotenie by
malo byť pozitívne. Najlepšie ťa ešte
len čaká. Možno sa ti splní dávny sen.
Silvester stráviš radšej pracovne, ale nezahadzuj ﬂintu do žita, môže byť výnimočne zaujímavý.

Tento mesiac bude spoločensky
nanajvýš zaujímavý. Nebude ti to však
prekážať v kariére a hromadení majetku. Nečakaj na lepšiu životnú šancu.
Rýchlo do roboty – nový projekt, nová
pracovná zmluva, a možno dokonca
obrúčka… Osud ti to dobre odplatí.
Podeľ sa cez sviatky svojou radosťou.

RYBY (19.2.-20.3.)

PANNA (24.8.-23.9.)

V kontakte s okolitým svetom budeš musieť byť ostražitý. Musíš si vymyslieť nejakú stratégiu. V srdcových
záležitostiach nechaj city stranou, aspoň teraz. Mohol by si urobiť veľkú
chybu. Nestrať celý svoj majetok na
vianočné nákupy. Vianočné sviatky si
uži na spokojne a bez stresu.

V tvojom živote nastane veľký zmätok. Úspechy sa budú striedať s neúspechmi v závratnom tempe. Nečiň dôležité rozhodnutia, radšej sa nad sebou
zamysli a zhodnoť posledný rok. Musíš
konať kompromisne, ak sa nechceš na
Vianoce usmievať nasilu. S peniazmi sa
príliš nerozhadzuj.

BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

Pochybností v láske sa tak rýchlo
nezbavíš. Ale obchodných záležitostiach sa ti bude dariť, nadviažeš nové
kontakty. V právnych otázkach je čas
na tvojej strane, máš možnosť zbaviť
úradných problémov. Voľné chvíle využi na študovanie. Možno ťa čaká celkom zaujímavá cesta.

Čakajú ťa príjemné, milé a rodinné
sviatky, aj keď ti bude možno niekto
chýbať. Pokým však sviatky prídu, nezabudni vybaviť jednu delikátnu záležitosť. Využi svoj diplomatický talent
a charizmu. Isto sa ti ho podarí vyriešiť. V láske sa ti bude dariť, či to však
vydrží dlhšie, dozvieš sa neskôr.

BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

Budeš mať veľa práce a vybavovaní,
ktoré musíš urobiť hneď. Musíš si však
dôverovať a urob to podľa seba. Drž
sa pevne svojho cieľa. Výsledok bude
vtedy výnimočný. Budeš sa cítiť veľmi
príjemne v spoločnosti druhej osoby,
a to, čo vyzeralo na ledajakú známosť,
potrvá trošku dlhšie.

Peniaze sú teraz najdôležitejšie, pretože sú už presne určené, na čo budú
použité. Možno sa však nejako budú
dať rozmnožiť. Aj keď plány na sviatky
a koniec roka budú veľké, nakoniec zistíš, že najlepšia bude asi tá najspokojnejšia možnosť doma s rodinou. Čaká
na teba zaujímavý darček.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

STRELEC (23.11.-21.12.)

Ak sa cítiš, že tvojou loďkou hádže
na všetky strany, uchop poriadne kormidlo. Musíš sa správne rozhodnúť. Aj
keď očakávania máš voči sebe veľké,
nestrať zdravý rozum a pokoru. Sviatky
budú až nad mieru pokojné, ale vďaka
tomu si oddýchneš a budeš mať čas pre
svojich najbližších.

Máš pred sebou novú etapu života,
ktorý by mal byť pre teba výnimočne
priaznivý. Skončia sa problémy, nájdeš
správne východisko alebo sa zmení jednoducho situácia. Dlho čakať nebudeš.
Možno to bude svadba, lepšie miesto
v práci alebo zaujímavá cesta. Jednoducho máš pred sebou šancu. (ms)

1. Vaša najobľúbenejšia víkendová činnosť je:
a) nákupy; b) šport; c) sledovanie televízneho programu.
2. Vianočné darčeky nakupujete:
a) podľa momentálnej inšpirácie; b) podľa
dôkladne pripraveného zoznamu; c) podľa stavu peňaženky.
3. Pred Vianocami nakupujete:
a) každý deň; b) počas víkendu; c) všetko
kúpite počas jedného dňa.
4. Partner a deti vyslovia želanie, čo by chceli. Ako zareagujete?
a) zabávate sa; b) usmerňujete ich; c) odchádzate z miestnosti.
5. Na Vianociach vás stresujú:
a) nároky rodiny; b) nič; c) nakupovanie.
6. Prečo vlastne nakupujete vianočné darčeky?
a) pretože sa to od vás očakáva; b) aby ste
urobili radosť; c) zo zvyku.
7. Vianoce sú pre vás:
a) možnosťou na nakupovanie; b) príležitosťou na stretnutie s rodinou a priateľmi; c)
časom odpočinku a dobrého jedla.
8. Peniaze na darčeky a vianočné dobroty:
a) si požičiate a potom dlho splácate; b)
odkladáte počas celého roka; c) vyberiete
z účtu.
9. Ako reagujete na všadeprítomnú predvianočnú reklamu?
a) povzbudzuje vás v nakupovaní; b) vzbudzuje vo vás vianočnú náladu; c) prekáža
vám.
10. Ako skončili darčeky, ktoré ste kúpili rodine minulý rok?
a) nemám ani tušenie; b) stále ich používajú; c) v skrini.
11. Viete koľko peňazí miniete na Vianoce
tento rok?
a) vôbec nie; b) odhadom; c) viem presne.
VYHODNOTENIE:
Najviac a): Symbolom vianočných sviatkov sú pre vás darčeky. Ak ich nie je pod
stromčekom veľa, nie sú to pre vás tie pravé
Vianoce. Robíte nájazdy na obchodné domy
v širokom okolí a čím sú darčeky drahšie,
tým máte z Vianoc lepší pocit.
Najviac b): Viete nájsť kompromis medzi
svojimi ﬁnančnými možnosťami a želaním
rodiny a priateľov. Vymýšľanie darčekov
vám zaberie veľa času, ale na druhej strane
kupujete veci, ktorými každého potešíte.
Najviac c): Vy skutočne neprepadáte nákupnej horúčke. Darčeky totiž zásadne kupujete na poslednú chvíľu. S ich výberom si
hlavu nelámete, hlavne aby pod stromčekom
niečo bolo. Preto sa stáva, že vaše darčeky často končia na dne skrine. (aj)

a
-

o

-

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:
towary i surowce
na rynku
maseczka ochronna
grypa świńska
żywotność
zyskowność

aﬁlacja

-

e

)

oferta bożonarodzeniowa
centrów handlowych
szał bożonarodzeniowych
zakupów
gorączka zakupów
zakupowy zawrót głowy

V SLOVENČINE:
komodita
ochranné rúško
prasacia chrípka
životnosť
výnosnosť
aﬁlácia (Podľa SCS): 1. pripojenie, pridruženie, pričlenenie podniku k inému (tzv. materskému);
2. obchodná spoločnosť so samostatným štatútom
zriadená materským podnikom v zahraničí a slúžiaca
na získavanie trhu, odbytu, prípadne na nákup tovaru al. výrobné a servisné činnosti
vianočná ponuka nákupných centier
vianočný ošiaľ nákupov

Zaujímavé výroky
o zdraví
„Lekársky výskum urobil také pokroky,
že na svete už niet zdravého človeka.“
William Shakespeare,
anglický dramatik
„Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s
priateľom a večeru daj nepriateľovi.“
ľudové príslovie

Slovník a humor

-

Ako je to správne?

„Vo víne je pravda, vo vode je zdravie.“
latinský výrok
„Byť niekedy chorý je zdravé.“
Henry David Thoreau,
americký spisovateľ a ﬁlozof
„Nie je nič ohavnejšie pre zdravého
človeka ako strata času.“
George Bernard Shaw,
anglický aforista
„Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti a nebáť sa námahy.“
Hippokrates, grécky lekár
a zakladateľ medicíny

nákupná horúčka
nákupný zhon

)
e

-

e

Ide delegácia po blázinci a doktor
pri jednej izbe hovorí:
„Toto je izba automobilových bláznov.“
Jeden z delegácie sa čuduje: „Ale
veď tu nikto nie je.“
„Ale je,“ hovorí doktor, „všetci ležia
pod posteľami a opravujú.“

d
é
y
,

Muž vbehne do spálne a zakričí na
svoju nahú manželku:
Rýchlo, hoď si niečo na seba, horí
dom!
Vtedy sa ozve vystrašený hlas zo
skrine:
Najprv treba zachraňovať nábytok!

a

-

-

i
m
-

Sviatky prichádzajú...

Na Sibíri v strašnej zime hovorí
babka svojmu vnúčikovi.
- Iváňuška, zabila som kura na
obed.
- A čím si ho zabila bábuška?
- Ale, na peci som našla nejaký bumerang, tak tým.
- Bábuška, keď sa ešte raž dotkneš
mojej ponožky, tak ti zlomím deku.

Manželka veselo podvádza manžela
s poštárom. Jedného dňa príde nečakane domov manžel a zastihne ich akurát
v situácii, keď má už poštár v predizbe
stiahnuté nohavice. Skríkne:
- Čo to má znamenať?
Poštár sa pohotovo vynájde:
- Pani, naposledy vám hovorím,
ak mi okamžite nevyplatíte to inkaso,
očúram vám koberec!

***

***

***
Príde Maďar do zelovocu a chce si
kúpiť hrach. A hovorí:
- Eť kilo zelená bobuľa, na ktorom
Jánošík rozbila papuľa.

***
Učiteľ sa pýta Móricka:
- Keby si mal sedem cukríkov a ja
by som ťa o dva poprosil, koľko by ti
ich ostalo?
- Sedem!

e-mail: zivot@tsp.org.pl

i
m
v
e

***
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Zaujímavosti

Darwinova kniha
na dražbe
Do dražby ide vzácny výtlačok
knihy Charlesa Darwina O vzniku
druhov prirodzeným výberom. Našli ju
na záchode pre hostí u britskej rodiny
v Oxforde. Výtlačok je jednou z asi
1250 kópií knihy, ktoré uzreli svetlo
sveta v prvom vydaní v roku 1859.
Rodina vraj mala vzácny výtlačok založený na poličke na toaletách pre hostí.
Aukčná sieň Christie‘s knihu vydražila v deň 150. výročia prvého vydania
Darwinovho diela. (ČTK)

Antarktída sa topí rýchlo
Podľa novej štúdie publikovanej v
časopise Nature Geoscience Východoantarktický ľadovec, ktorý sa zdal byť
globálnym otepľovaným nezasiahnutý,
prišiel od roku 2006 o miliardy ton
ľadu a v budúcnosti by mohol spôsobiť
prudký rast hladiny oceánov. Avšak aj
Západoantarktický ľadovec prichádza
o značné množstvo ľadu. Vedci sa preto obávajú, že neustále narastajúce teploty na Zemi, by mohli spustiť rýchly
rozpad Západnej Antarktídy, ktorá
obsahuje dostatočné množstvo zamrznutej vody na
to, aby mohla
hladinu oceánov zdvihnúť
približne o päť
metrov. Podobne, ako pri
predchádzajú-

com výskume zistil, že Západná Antarktída každoročne uvoľní do mora
približne 132 a naviaže na seba len 26
miliárd ton ľadu. Rovnako je na tom
aj Východná Antarktída, ktorá taktiež
prichádza o ľad, najmä v pobrežných
oblastiach, rýchlosťou asi 57 miliárd
ton ročne. Doteraz sa vedci domnievali, že Východná Antarktída sa nachádzala v „rovnováhe“, čo znamená, že
akumulovala toľko ľadu, koľko aj odovzdávala. (SITA)

Prvé zrážky
v obrovskom urýchľovači
Vedci zaznamenali prvé zrážky v
obrovskom urýchľovači Európskej organizácie pre jadrový výskum. Častice
priviedli ku kolízii v štyroch bodoch 27
kilometrov dlhého kruhového tunela
vybaveného
9 600 magnetmi, ktoré riadia a urýchľujú
ich tok. Kolízie
protónov obiehajúcich tunelom proti sebe
by mali vytvárať elementárne častice,
ktoré neboli ešte nikdy pozorované.
Tieto častice prevládali vo vesmíre tesne po takzvanom veľkom tresku, kde sa
spojili a vytvorili jadrá atómov. „Stopy
(vytvorené kolíziami častíc), ktoré pozorujeme, sú nádherné,“ povedal hovorca CERN Andrej Golutvin. Urýchľovač, ktorý dokáže urýchliť pohyb
častíc tak, že dosahujú takmer rýchlosť

svetla, dali v novembri do prevádzky
po štrnásťmesačnej prestávke spôsobenej ťažkou poruchou. (ČTK)

Galileove prsty a zub
Dva prsty a zub, ktoré boli odstránené z pozostatkov Galileiho Galileia v
18. storočí a považovali sa za stratené, sa
po viac než 250-tich
rokoch našli. Vedcovi
obdivovatelia v roku
1737, 95 rokov po
jeho smrti, odobrali
z pozostatkov astronóma tri prsty, stavec
a zub. Jeden z prstov
sa krátko nato podarilo opätovne získať,
no zub a ďalšie dva prsty z Galileovej
pravej ruky si uchovával taliansky markíz, ktorý ich uzavrel do debny a tú následne potomkovia tejto rodiny dedili.
Časom však generácie zabudli na to, čo
sa v nej skutočne nachádza. Nedávno
sa táto debna objavila na jednej aukcii,
kde ju kúpil istý súkromný zberateľ,
ktorý si ale nebol istý, či tieto pozostatky naozaj patria astronómovi. Preto
sa rozhodol skontaktovať s riaditeľom
múzea, ktorý potvrdil, že skutočne
išlo o Galileove časti tela. Vatikán v
roku 1642 vedca obvinil, lebo tvrdil,
že Zem obieha okolo Slnka. Vtedajšia
cirkev totiž zastávala názor, že Zem je
stredom vesmíru. Začiatkom 90-tych
rokov však pápež Ján Pavol II. uznal
správanie cirkvi za chybu. (SITA)
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