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V októbrovom čísle nájdete:
V Lubline o menšinách v Poľsku . . . . . . 3-4
Poľsko je v súčasnosti domovom mnohých národnostných
menšín a etnických skupín. Ich postavenie nebolo dlhé roky zakotvené v samostatnom zákone. Až v roku 2005 bol prijatý zákon
o národnostných menšinách a etnických skupinách. Čo znamená
tento zákon pre národnostné menšiny? Pomohol im, alebo skôr
uškodil? Na tieto, ale i mnohé ďalšie závažné otázky týkajúce sa
národnostnej problematiky, mala dať odpoveď trojdňová konferencia v meste Lublin, na ktorej sa zúčastnila taktiež delegácia
Spolku Slovákov v Poľsku.

Aktívny krajan František Kurnát . . . . . 5-6
Nepochybne patrí medzi ľudí, ktorým sú Spolok i krajania za mnohé
veci vďační. Zastával sa ich práv, bojoval za sv. omše v slovenskom jazyku a občas sa snažil dokázať hádam
aj nemožné. Mnohé z týchto vecí sa
nakoniec podarilo zrealizovať. Či bolo
vždy ťažko, a či niekedy aj o čosi ľahšie, to sa dozviete zo životného príbehu nášho krajana.

Vám v Čriepkoch z histórie trochu atypicky predkladáme obsiahlu recenziu tejto publikácie.

Fridmančania v novej zbrojnici . . . . . 18-19
DPZ v Durštíne má 105 rokov . . . . . 20-21
Dobrovoľní požiarnici sú vždy
tam, kde ich práve niekto potrebuje. Výnimkou nie sú ani členovia
DPZ z Durštína. Aj preto si niektorí z nich zaslúžili ocenenie v podobe pamätnej medaile, na znak
vďaky za svoje záslužné činy. Vari
najlepšou príležitosťou pre slová
poďakovania bola oslava 105.
výročia existencie DPZ v Durštíne, na ktorej si všetci účastníci pripomenuli, akú veľkú úlohu
zohráva požiarny zbor v každej
obci, v každom meste a zároveň
aj to, akú ďalekosiahlu históriu má
durštínsky požiarny zbor za sebou.

Odkrývanie Slovenska . . . . . . . . . . . . 22-23

Životná cesta otca biskupa Dominika
Kalatu (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
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Slovensko – pre niektorých susedná krajina a pre niektorých
druhá vlasť. Mnohí sem chodia kvôli kráse prírody, avšak krajania kvôli tomu, aby lepšie spoznali svojich predkov, dávnu kultúru, zvyky a obyčaje. Je pre nich zdrojom sily v udržiavaní národného povedomia, ale aj radosti, keď sa sem vracajú, spoznávajú
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Územie Spiša bolo vždy
multikultúrnou krajinou, kde
vedľa seba žili predstavitelia
mnohých národností. Túto jeho
stránku si v názve stanovili za
cieľ opísať a prezentovať predstavitelia gminy Nižné Lapše,
obce Osturňa a Euroregiónu,
čoho výsledkom bolo vydanie
útlej publikácie. Bohužiaľ, výsledok projektu, ktorý stál takmer
30.000 eur, tomuto plánu nezodpovedá. Kniha je plná hrubých
faktograﬁckých a gramatických
chýb. Usúdili sme, že by sme
nemali nechať bez povšimnutia
takéto zneužívanie peňazí Európskej únie, či zosmiešňovanie
Slovákov a nášho jazyka. Preto

nové miesta, či navštevujú tie, ktoré po prvýkrát videli ešte pred
niekoľkými desiatkami rokov.
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ajväčšie sídlo vo východnom Poľsku, historické mesto Lublin, ktoré leží za Vislou, asi 100 km od hraníc s Ukrajinou, sa v dňoch
15. – 17. septembra stalo dejiskom medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti piateho výročia prijatia zákona o národnostných
menšinách, etnických skupinách a regionálnom jazyku. Záštitu nad konferenciou prevzal maršálek Snemu Poľskej republiky Grzegorz Schetyna, ktorý zároveň podujatie slávnostne otvoril. Na otvorení, okrem iných
významných hostí, nechýbal ani slovenský chargé d´affaires vo Varšave
Peter Kormúth. Hlavnými organizátormi boli: Katedra politológie – oddelenie pre ľudské práva UMCS v Lubline, Inštitút histórie – oddelenie
najnovších dejín UMCS v Lubline a Ukrajinský spolok, pričom rolu spoluorganizátora prijali aj ďalšie významné celopoľské i regionálne inštitúcie.
Mediálny patronát nad podujatím prevzali všetky významnejšie národnostné médiá v Poľsku, vrátane nášho slovenského mesačníka Život.
Príhovor maršálka Snemu PR Grzegorza Schetynu

V LUBLINE O MENŠINÁCH V POĽSKU
Trojdňovej konferencie, nabitej seminármi, diskusiami a okrúhlymi stolmi, sa
zúčastnili predstavitelia takmer všetkých
národnostných menšín a etnických skupín
uznaných v Poľsku, a to: Slováci, Ukrajinci, Bielorusi, Rusi, Česi, Nemci, Litovci,
Rómovia, Karaimovia, Lemkovia, Kašubovia, či Tatári. V tejto súvislosti nastolil známy poľský režisér Kazimierz Kutz problém
„Šlonzákov“, ku ktorým sa pri poslednom
sčítaní obyvateľstva prihlásilo vyše 170
tisíc poľských obyvateľov, ale za národSlovenský chargé d´affaires vo Varšave
Peter Kormúth s gen. tajomníkom SSP

nostnú menšinu neboli uznaní. Slovenskú
menšinu zastupovali gen. tajomník SSP
Ľudomír Molitoris, ktorý sa aktívne zúčastňoval viacerých okrúhlych stolov a diskusií, šéfredaktor Života Marián Smondek,
ktorý účastníkov sociologickej sekcie
oboznámil s problematikou regionálnej
a národnej identity obyvateľov hornej Oravy a redaktorka Života Milica Majeriková,
ktorá v historickej sekcii prezentovala postavenie slovenského obyvateľstva na severnom Spiši a hornej Orave po skončení
druhej svetovej vojny.
Súčasťou konferencie boli aj výjazdové
zasadnutia komisií riešiacich národnostnú
problematiku, a to: Komisie národnostných i etnických menšín Snemu Poľskej
republiky a Spoločnej komisie vlády a národnostných i etnických menšín. Už počas
týchto zasadnutí boli načrtnuté základné
problémy, ktoré viac-menej rezonovali
počas celého podujatia. Prvý z problémov sa týkal nadchádzajúceho sčítania
obyvateľstva. Jednak bolo poukázané na
viacero prípadov, kedy sa pri poslednom
sčítaní (v roku 2001) sčítací komisári neopýtali na národnosť, prípadne zapísali
národnosť ceruzkou a potom ju gumovali.
Kvôli takýmto problémom neboli schopné
skenery prečítať takmer polovicu sčítacích

hárkov z Malopoľského vojvodstva! Na
druhej strane aj nadchádzajúce sčítanie
obyvateľstva sa stretlo s kritikou predstaviteľov menšín. Najvýznamnejšou požiadavkou, ktorá, zdá sa, bude vypočutá,
bolo, aby pri udaní dvojitej národnosti bola
pri štatistickom spracovaní vzatá do úvahy aj národnosť menšiny. To znamená, že
ak pochádzate zo zmiešaných rodín alebo
sa z iných dôvodov neviete rozhodnúť,
môžete si napísať národnosť poľskú i slovenskú. Čo sa týka sčítacích komisárov,
je samozrejme ťažké ovplyvniť konanie
jednotlivých osôb, preto nabádame krajanov, aby pri príchode sčítacieho komisára
dohliadli na zapísanie slovenskej národnosti. Sčítací komisár vám otázku týkajúcu sa národnosti MUSÍ položiť. Taktiež by
bolo dobré, aby sa krajania sami prihlásili
za sčítacích komisárov. Máte na to právo
a ak prejdete testami, môžete si aj trošku
ﬁnančne prilepšiť.
Ďalším problémom vystupujúcim často vo viacerých diskusiách bol problém ﬁnancovania kultúrnej činnosti menšín. Boli
načrtnuté viaceré možnosti, pričom Slováci v tejto problematike zastávali názor vytvorenia aspoň jednej kultúrnej inštitúcie
pre každú menšinu, ktorej náplň by bola
ﬁnancovaná z prostriedkov štátneho roz-

Zasadnutie Komisie národnostných a etnických menšín Snemu Poľskej republiky
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Prednáška o postavení slovenského obyvateľstva po skončení druhej svetovej vojny

Rozhovory pri „okrúhlych” stoloch

počtu. V súvislosti s ﬁnancovaním sa ozývali aj hlasy navýšenia rozpočtu pre menšiny (ktorý je len tak mimochodom menší
ako bol rozpočet na oslavy 30-výročia
založenia Solidarity trvajúce jeden deň),
či možnosť uskutočňovania dlhodobejších
(ako ročných) grantov, čo by umožňovalo
menšinám napĺňať dlhodobejšie vízie bez
obáv, že projekt stroskotá na tom, že im
grant v ďalšom roku nebude pridelený.
Ako veľký problém sa ukázal problém
postoja samospráv, ktoré zvyčajne nepodporujú menšinové projekty, a to nielen ﬁnančne, ale ani morálne. Ich postoj býva
často ľahostajný, a niekedy, ako ukázal na
príklade Jablonky a Husinca gen. tajomník
SSP Ľ. Molitoris, priam protivnícky. Háčik
je v tom, že samosprávy zo zákona môžu
podporovať menšiny, čo v praxi znamená,
že nemusia. A to aj napriek tomu, že žijúca
tu menšina odvádza dane a vytvára hodnoty na území danej gminy. Nie je to problém len Slovákov, ale všetkých menšín,
ktoré nemajú v samosprávnych orgánoch
väčšinu. Preto z úst viacerých predstaviteľov padol návrh, aby bolo slovíčko „môžu“
nahradené slovíčkom „musia“.

Otázka negatívneho prístupu k menšinám je nerozlučne spojená s problémom
nedostatočnej edukácie a postoja médií.
Je všeobecne známe, že z nepoznaných
vecí máme strach. Nepoznanie menšín
a propagovanie predovšetkým negatívnych správ o menšinách, vedie k zvyšovaniu xenofóbneho správania. Preto zazneli
hlasy na väčší a pozitívnejší priestor pre
menšiny v médiách a vyučovacom procese. Koľko sa toho dozvedia deti na vyučovaní v spišských a oravských školách
o regionálnych dejinách a Slovákoch?
V niektorých vôbec nič a v niektorých, kde
pôsobia činitelia nášho Spolku, aspoň niečo. Patrí im veľká vďaka za to, že v rámci
možností budujú tieto pomyselné mosty
porozumenia. Je to veľmi náročná úloha,
zvlášť keď politika historickej pamäti je
pre menšiny nepriaznivá. Viacerí menšinoví zástupcovia (najmä z oblastí, ktoré
boli, podobne ako Spiš a Orava, pripojené k Poľsku až v 20. storočí) upozornili,
že dejiny regiónov akoby začínali až od
pripojenia k Poľsku. V horšom prípade
sú dejiny „prispôsobované“, s čím máme
skúsenosti aj v spišských a oravských

Hostitelia a hlavní organizátori Grzegorz Janusz a Grzegorz Kuprianowicz
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obciach, kde tzv. „informačné“ tabule pramálo, a k tomu ešte neodborne, informujú
o dejinách a vo väčšine prípadov takmer
vôbec nespomínajú existenciu Slovákov.
Ďalšie otázky, ktoré boli vo viacerých
panelových diskusiách pertraktované, boli
otázky možnosti zníženia 20% kvóty pri používaní menšinového jazyka na úradoch,
dvojjazyčných nápisov v obciach, či problém zastúpenia jednotlivých menšín v parlamente a samosprávach. Padol aj návrh
na zmenu volebných obvodov, čo by pre
slovenskú menšinu mohlo priniesť určitý
úspech, najmä v parlamentných voľbách.
Na záver konferencie sa väčšina jej
účastníkov zhodla, že prijatie zákona o národnostných menšinách a etnických skupinách v roku 2005 bolo veľmi významným
počinom, avšak nevyriešilo konkrétne problémy menšín. Jeho päťročné fungovanie
ukázalo jeho pozitívne stránky i nedostatky,
ktoré by sa v budúcnosti dali odstrániť buď
jeho samotnou novelizáciou, prípadne novelizáciou iných zákonov, ktoré ovplyvňujú
život jednotlivých menšín v Poľsku. Pretože
právo nielen reguluje život ľudí, ale zároveň
ich aj vychováva.
Milica Majeriková

Záver patril predstaviteľom jednotlivých menšín v Poľsku
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AKTÍVNY KRAJAN FRANTIŠEK KURNÁT
Do krajanského hnutia sa v priebehu
niekoľkých desiatok rokov aktívne zapojili viaceré generácie. Z radov krajanov
sa už pomaly vytrácajú tí, ktorí si ešte
z rokov svojej mladosti pamätajú počiatky krajanského hnutia, avšak dodnes
sú jeho oporou. Jedným z nich je nepochybne krajan František Kurnát, ktorý sa
do krajanského hnutia zapájal od skorej
mladosti a dlhé roky zastával funkciu obvodného predsedu SSP na Spiši. Začnime však pekne od začiatku.
František Kurnát sa narodil 30. marca 1930 v Novej Belej v uvedomelej
slovenskej rodine Silvestra a Márie rod.
Skupinovej. Tento rok si pripomíname
ich sté narodeniny. Jeho otec bol známym krajanským aktivistom a stál pri
zrode miestnej skupiny SSP. Zastával
taktiež rôzne spoločenské funkcie v obci. František bol najstarší, o dva roky neskôr sa narodila jeho sestra Emília, ktorá
vycestovala do Zámoria a tam si založila
rodinu. Najmladší spomedzi súrodencov
je Silvester, ktorý je od Františka mladší
o 17 rokov. S manželkou býva v Poprade.
Všetci súrodenci sa učili dobre, ale pre
rodičov bolo hospodárstvo najdôležitejšie a tak deti nemali možnosť pokračovať
v štúdiu. Jedine Silvester po absolvovaní
základnej školy pokračoval v štúdiu na
gymnáziu v Jablonke. Neskôr dva roky
študoval odbor melioračný technik. Keďže
bol oveľa mladší ako súrodenci a pri gazdovstve pomáhal František, mohol pokračovať vo vzdelávaní.
František začal chodiť do školy v roku
1937. Prvé dva roky prebiehalo vyučovanie v poľskom jazyku a ďalšie štyri ročníky
už po slovensky. Na školu má veľmi pekné spomienky, najmä na triednu učiteľku
Annu Bednarčíkovú, či učiteľov Františka
Zavodiančika a Štefana Petrika, ktorý pochádzal zo Žiliny. Učitelia spolu so žiakmi
nacvičovali rôzne divadelné hry. Počas
takýchto stretnutí bolo vždy veselo. Mládež rada prichádzala na takéto stretnutia.
František sa učil veľmi rád, preto nikdy nemal v škole problémy. – Učili sme sa mnoho básní a piesní, a keď sme išli na výlet,
vždy sme spievali, – spomína si na školské
roky František. V škole bola prísna disciplína. Každé ráno sme hlásili celkový počet
žiakov a stav prítomných i neprítomných.
Za peknú slovenčinu vďačí, podobne ako
aj ostatní jeho vrstovníci, učiteľovi Jánovi

Gombošovi z Jurgova, ktorý udeľoval rôzne tresty za to, keď počul cez prestávku
hovoriť niekoho nárečím. Náboženstvo
v škole vyučoval dp. František Móš. – Krstil ma, pripravil na prvé sv. prijímanie i na
birmovku, – hovorí František. Učiteľ Zavodiančik si veľmi prial, aby František pokračoval vo vzdelávaní. A meštianka síce nebola až tak ďaleko, veď sa nachádzala v
neďalekom Jurgove, musel však nakoniec
ostať pomáhať na rodinnom gazdovstve.
Mladosť Františka už nebola taká bezstarostná ako detstvo. V roku 1945 sa síce
už blížil koniec vojny, ale šírili sa poplašné
správy, že cez spišské obce prejde front.
Začali sa teda kopať zákopy. František
si spomína, že aj on ich chodil spoločne
s otcom kopať. Taktiež sa veľmi dobre pamätá na noc 20. januára 1945, keď ruskí
vojaci začali odpaľovať kaťuše. Každý sa
strhol zo sna a s veľkým strachom utekal
obyčajne do pivníc, ktoré slúžili ako úkryt.
Prvými frontovými vojakmi boli Nemci
a neskôr prišli Maďari, ktorí pochádzali zo
slovenského územia a preto vedeli aj po
slovensky. František si dodnes spomína,
ako jeden Maďar u nich hľadal úkryt. Františkovi rodičia sa mu dali najesť a začali
rozmýšľať, čo s ním ďalej. Jeho veliteľ sa
nakoniec o ňom dozvedel a dostal príkaz
na odchod. Neskôr sa dopočuli, že bol zabitý. Keď odišli Nemci i Maďari, prišla do
dediny ruská hliadka a chcela podpáliť stodoly. Malo to byť znamenie pre ostatných,
aby vedeli, kde sa nachádzajú. Našťastie,
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v obci boli ešte dvaja nemeckí vojaci oblečení v civile, ktorí veľmi dobre hovorili
po rusky. Tí ruskej hliadke povedali, že
v obci už nie sú žiadni nemeckí vojaci,
že všetci už odišli. Vďaka tomu ruské
vojsko odišlo do susednej dediny a Nová
Belá bola pred ohňom uchránená.
Okrem toho naše územia kontrolovali aj letecké hliadky, aby zistili, či sa na
nich nenachádza nepriateľ. Nemecké
vojská v tom čase utekali pred ruským
vojskom z Lápš cez územie Tribša a
Novej Belej. Obyvatelia sa už báli, že
nadíde bombardovanie, ale nad obcou
sa objavila tak hustá hmla, že nebolo
vidieť ani na krok. Starší ľudia z Novej Belej často na túto hmlu spomínajú
a vysvetľujú si ju ako zázrak. Vtedy sa
totiž všetci veľmi vrúcne modlili a hovorili, že Novú Belú ušetrila Panna Mária.
Front sa nakoniec presunul z Novej Belej cez Gronków, Bór, Szaﬂary smerom
na Oravu a zadržal sa v Jablonke. V tom
období sme museli pomáhať ruským vojskám predovšetkým tým, že sme im odovzdávali potraviny.
Koniec vojny však neznamenal koniec
trápení. Po fronte v roku 1946 sa začali
organizovať „partizánske jednotky“, ktoré
znepríjemnili život ľuďom najmä na Spiši.
Jeden raz sa stal taký prípad. Istí mládenci si spievali slovenské pesničky. Vtedy ich
začula ktorási z bánd, lebo tých bánd bolo
viacej, a prechádzajúc okolo spievajúcich
prikázala mládencom, aby sa povyzliekali
a oblečenie i obuv im ukradli.
Napokon prešli aj nepokojné roky a nastal rok 1949. V tomto roku sa udiala vo
Františkovom živote zmena. Vtedy totiž potrebovali pracovníkov na JRD v Markušoviciach. Po okolitých obciach hľadali ľudí na
brigádu a tak sa do práce prihlásili aj viacerí
krajania zo Spiša. On a jeho kamarát František Galuš sa tiež rozhodli odísť za prácou
na Slovensko. Napokon spoločne došli na
určené miesto. František mal síce záujem
o prácu, ale nechcel celý čas pracovať
na poli. Túto prácu vykonával od detstva
a chcel skúsiť aj niečo nové. Vedel, že podnik vo Svite tiež hľadá pracovníkov, a tak
odišiel hneď na druhý deň. V Chemosvite
pracoval štyri a pol roka. Späť do Novej Belej sa vrátil v roku 1954. Ešte pred odchodom na Slovensko sa stal členom Spolku
a po návrate domov sa začal naplno venovať práci v miestnej skupine.
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V roku 1957 sa zosobášil s Máriou rod.
Bryjovou. Založili si vlastné gazdovstvo,
na ktorom začali spoločne hospodáriť. Ich
dom sa pomaly začal napĺňať deťmi a ich
manželský život rozveselilo celkovo päť
detí - dcéra Irena a štyria synovia Marek,
Gabriel, Cyril a Marián.
Keďže František bol mladý a schopný človek, tak ho v roku 1972 zvolili za
obvodného predsedu SSP na Spiši. Túto
funkciu vykonával až do roku 1986. Zároveň bol členom Ústredného výboru
Spolku. Jeho úlohou bolo organizovanie
schôdzí, na ktorých sa riešili problémy
slovenskej menšiny. Zároveň počas stretnutí, pokiaľ to potrebovali, povzbudzoval
aj ostatné miestne skupiny. V tom čase
bol predsedom MS v Novej Belej Ján
Gronka s ktorým František veľmi pružne a aktívne spolupracoval. Spolu začali
organizovať oblátkové stretnutia, najprv
pre dôchodcov a neskôr začali na tieto
stretnutia prichádzať aj ostatní členovia
miestnej skupiny. Spolupracovali taktiež
s učiteľmi a podporovali divadelné krúžky, ktoré mládež zbožňovala. Snažili sa
rozvíjať slovenskú kultúru. František bol
skutočne veľmi činorodý. Okrem toho, že
bol členom miestnej dychovky, stál tiež pri
zrode folklórneho súboru Spiš, ktorý dodnes reprezentuje Novú Belú na rôznych
kultúrnych podujatiach. Vďaka jeho aktivite sú vo viacerých kostoloch na Spiši slúžené sv. omše v slovenskom jazyku. František bol zároveň aj členom rodičovského
združenia slovenskej školy. Patrí mu tiež
vďaka za postavenie pamätníka pre novobelanské obete bandy „Ognia“. Svoje povinnosti si plnil svedomite a s oddanosťou
realizoval kultúrne a organizačne úlohy.
Rok 1999 bol preňho náročným rokom. V tomto roku mu totiž zomrela manželka a následne aj matka. Otec Františka
zomrel o päť rokov neskôr.
František pevne dúfa, že keď Novobelanom vyrástol v centre taký pekný a veľký
kultúrny dom, kultúrny život v Novej Belej
sa opäť oživí. Zároveň by si prial, aby sa
oživili aj divadelné krúžky a mládež ukázala svoje herecké nadanie.
Ak ste si v úvode všimli dátum Františkovho narodenia, iste Vám neušlo, že
v tomto roku oslávil 80. narodeniny. Radi
by sme v mene celého Spolku, ktorý mu
vďačí za dobre vykonanú prácu v prospech krajanského hnutia, popriali veľa
síl do ďalšej práce, zdravia a božieho
požehnania.
Dorota Mošová
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ŽIVOTNÁ CESTA OTCA BISKUPA
DOMINIKA KALATU (2)
Rok 1950 bol prelomom v živote
rehoľníkov i kňazov v Československu. A azda aj ich najhorším rokom
v minulom storočí. „Na prelome rokov
1949–1950 bola katolícka cirkev hlavným nepriateľom ľudovodemokratického zriadenia. Komunistický režim sa
rozhodol zlomiť jej ”vplyv na masy” a
s týmto cieľom jej zasadil roku 1950
štyri hlboké rany: domácim väzením
všetkých biskupov oddelil pastierov od
ich stáda, v apríli 1950 Akciou K zlikvidoval všetky mužské rehole, Akciou P
zlikvidoval gréckokatolícku cirkev a v
auguste 1950 Akciou R paralyzoval činnosť ženských rehoľných spoločností.
Akcia K, známa tiež pod menom barbarská noc, sa odohrala v noci z 13. na
14. apríla 1950 a bola namierená proti
šiestim reholiam: františkáni, saleziáni,
jezuiti, tešitelia, redemptoristi a baziliáni. Bolo prepadnutých 56 kláštorov a
rehoľných domov, v ktorých sa zdržovalo 850 rehoľníkov,“ – píše František
Vnuk.
Po barbarskej noci nás uväznili a odviezli do sústreďovacieho tábora v Bohosudove pri Ústi nad Labem. To bolo bývalé sudetské pútnické miesto. Tam nás
zavreli a nakoniec sme tu strávili čas do
septembra, kedy sme dostali povolávacie
lístky. Síce v Bohosudove sme neboli väznení, avšak nemohli sme sa voľne pohy-
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bovať a počas tých niekoľkých mesiacov
sme pracovali v „kaolínke“. Každý deň
sme ráno nastúpili do práce, kde sme si
odpracovali osem hodín a potom sme sa
vrátili naspäť do sústreďovacieho kláštora. Náš pobyt tam bol zorganizovaný
podľa systému nemeckého koncentráku.
Odtiaľto sme viacerí museli narukovať do
Komárna. Vojenskú službu som si nakoniec plnil tri roky a štyri mesiace v rámci
oddielov PTP – Pomocné technické práce. Takto to šlo pomaly ďalej a nemali sme
na výber. Stále bol na nás nejaký nátlak
zhora. V Komárne sme mali výcvik a potom sme boli odvelení naspäť do Čiech,
do obce Podbořany pri Žatci. To bola známa chmeľová oblasť kde sa varilo kvalitné
pivo. V Podbořanoch sme stavali kasárne
pre tankistov. Tam som strávil asi osem
mesiacov. Odtiaľto sme boli odvelení na
Slovensko do Hájnik pri Zvolene neďaleko letiska Sliač. Tam sme nastúpili v roku
1951 a nakoniec ja osobne som tu bol až
do 31. decembra 1953.
Ale Vy ste už medzičasom boli vysvätený za kňaza?
Áno, ako vojak v roku 1951. Vysviacku som prijal v Bratislave. To bolo všetko
organizované. My sme len išli a bolo nám
povedané, že v Bratislave vás stretne ten
a ten jezuita a ten vám povie, čo bude ďalej.
No ale po barbarskej noci ste nemali možnosť slobodne sa pohybovať?

Ale boli sme vojaci a ako vojaci sme
sa mohli pohybovať tak, ako nám dovolilo veliteľstvo. Dostali sme dovolenku, ako
to bolo napríklad v prípade, keď som bol
vysvätený. My sme boli tak vynikajúcimi
pracovníkmi, že nás veliteľ vychvaľoval
do neba. Keď sme potrebovali týždeň dovolenky, hovoril nám: - Len choďte, veď
vy to doženiete. V celom kraji nebolo tak
vynikajúcich pracovníkov, akými sme boli
my - vojaci. A prečo? Nám išlo hlavne o to,
aby sme urobili dobrý dojem a pritom sme
nechceli leňošiť.
Musím k tomu ešte dodať, že keď nás
internovali, mali sme skončenú už ﬁlozoﬁu a začali sme študovať teológiu, ale tú
sme skončenú nemali. Počas pracovnej
doby sme mohli celé hodiny študovať,
pretože sme mali tak zorganizovanú prácu, že to, na čo iní potrebovali 15 hodín,
my sme mali urobené za osem alebo aj
skôr. Zvyšok času som mohol teda venovať štúdiu. V chlebníku som nosil o.i. príručku morálky od Noldina alebo dogmatiku Lerchera atď. Čo sme si naštudovali
a naučili sa, z toho sme urobili skúšky.
Výhodou bolo to, že sme mali so sebou profesorov. Nás tam bolo skoro sto
– dominikáni, kapucíni, jezuiti – z radov
jezuitov aj profesori ﬁlozoﬁe, napr. Janko Konečný, pretože nemal vojenčinu za
sebou. Tam sme mali možnosť študo-

vať tak, že sme mohli aj
u iných profesorov urobiť
normálne skúšky. A to sa
nám aj podarilo. A keďže
sme mali skúšky hotové,
boli sme pripravení na
vysviacku. V roku 1951
celý proces postúpil tak
ďaleko, že sme boli zrelí
na vysvätenie. Predstavení českej provincie, do
ktorej sme patrili, to dovolili. Páter provinciál František Šilhan s tým súhlasil
a tak sme mohli byť vysvätení. Avšak vysviacku
som mal, tak, ako som už
povedal, v Bratislave.
Prišiel som do Bratislavy, kde som stretol jedného spolubrata a on ma
zaviedol na jedno miesto
a povedal mi, že tam ma
čaká ten a ten. Ja sa ho
pýtam: - A to je kto? A on
mi odpovedá: - Veď uvidíš, to je biskup. Ani to sa
nevedelo.
A od koho ste napokon prijali kňazskú vysviacku?
Od biskupa Hnilicu, ktorý bol krátky
čas pred tým za biskupa vysvätený v Rožňave.
Takže v rámci cesty na Slovensko
ste boli odrazu aj vysvätený...
No to bolo v rámci dovolenky. Nedalo sa nič iné robiť. My sme nemohli mať
slávnostnú vysviacku niekde v katedrále,
to boli zbytočné starosti. Katedrála bola
hocikde v malej kaplnke, alebo v nemocničnej izbe a niekedy dokonca aj v úkryte
v lese za nejakou stenou, alebo kopcom,
aby nás nebolo vidno. Všetko sa dalo.
Len sme museli poriadne rozmýšľať,
aby nám ŠtB, teda Štátna bezpečnosť,
neprišla na to, kto bol vysvätený za kňaza. Ani vlastnej matke som to nesmel
povedať. A moja mama bola veľmi nešťastná, pretože ona veľmi chcela, aby
sa aspoň jedno z jej detí stalo kňazom.
Mala veľmi veľkú radosť z toho, keď som
sa prihlásil do noviciátu k jezuitom. Raz,
keď som prišiel na dovolenku, mi hovorí:
- Vieš, ja som taká nešťastná. Moje priateľky v Novej Belej sa ma pýtajú, čo je
s tým tvojím synom Dominikom. Do toľkých škôl chodil, do Varšavy, do Levoče,
v Ružomberku, učí sa, učí sa a učí, no
čo bude z neho niekedy niečo? Na čo im
mama odpovedala: - Nuž ja som čakala,
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že bude z neho kňaz, ale teraz sú také
časy, pozatvárali ich, nuž ale po vojenčine možno tým kňazom bude... A preto
sa ma teda pýtala: - Nuž synu, a ty už
nikdy nebudeš vysvätený? A ja jej na to:
- Mama, ja už nikdy nebudem vysvätený.
- Tak začala plakať. - Ale mama, veď ja
som už dávno vysvätený, druhýkrát už
nemôžem byť vysvätený.
A to ste prezradili až vtedy, keď ste
boli biskupom?
To, že som biskupom, som jej ani neprezradil. Až v čase uvoľnenia politického
napätia za Dubčeka som mal v Novej Belej slávnostnú biskupskú bohoslužbu. A
za biskupa som bol vysvätený v roku už
1955. Takto sme museli žiť. Do roku 1968
som vôbec neprezradil, že som kňazom.
Jeden kolega to prezradil a onedlho na to
už sedel vo väzení. Prečo? Prišla ku nemu
mama na návštevu do Hodonína, kde on
pracoval pri vrtoch. Počas prechádzky ju
zastavili miestne ženy a pýtali sa jej, či nie
je matkou toho šikovného chlapca, čo tu
chodí. Keď to potvrdila, pýtali sa ďalej: A čo je teda s ním? Čo to je za chlapca?
Do krčmy nejde, do kina nepríde, za dievkami nechodí, čo sa s ním deje? A ona
na to: Môj syn a za dievčatami, čo vás to
napadlo, veď on je kňazom. A takto to prezradila. O tom sa rýchlo dozvedela tajná
polícia, prečo sa tak a tak chová, a už to
s ním šlo dole vodou. Onedlho bol uväznený.
A kde ste pôsobili v pastorácii?
My ako kňazi sme boli poverení tým,
aby sme sa stýkali s ľuďmi, pomáhali im,
ale tak neutrálne, aby nevedeli, o koho
ide. A ak uvidíme, že niekto má sklon
k štúdiu teológie a zaujíma sa o tieto
veci, máme mu pomáhať. Ja som takto
pomáhal jednému. Po istom čase sa ma
pýta: - Čo si myslíš o tom, mohol by som
byť niekedy aj vysvätený? Ja som mu na
to prikývol. - A kto ma vysvätí? - O to sa
nestaraj, to nie je tvoja vec, kto ťa vysvätí. Keď budeš hotový so skúškami,
ja ti to zariadim,- odpovedal som mu na
to. Keď už mal urobené skúšky a mal to
zapísané, tak sme sa dohodli, že ak je
pripravený, nech si urobí duchovné cvičenia a ja mu zoženiem biskupa. Keď
sme sa potom stretli, pýta sa: - A kde je
biskup? Ja mu na to: - Neboj sa, už je tu.
On úplne prekvapený povedal: - To ty si
biskupom???
Pokračovanie v budúcom čísle
Zhováral sa Marián Smondek
Foto: Archív D: Kalatu
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eň Ústavy SR patrí medzi najdôležitejšie slávnosti veľvyslanectiev
a konzulátov Slovenskej republiky
na celom svete. Pri tejto príležitosti zorganizovalo slávnostnú recepciu Veľvyslanectvo SR vo Varšave a taktiež Generálny
konzulát SR v Krakove.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky vo Varšave v spolupráci so Slovenským inštitútom pripravil v dňoch 13. a 14.
septembra 2010 spoločenské a kultúrne
podujatia. Dňa 13. septembra sa uskutočnila spomienková slávnosť pripomínajúca účasť čaty Slovákov vo Varšavskom
povstaní. Na námestí nesúcom názov po
veliteľovi čaty č. 535, Slovákovi a krajanovi Miroslavovi Iringhovi, si pamiatku padlých slovenských bojovníkov minútou ticha
a položením vencov k ich pomníku uctili
predstavitelia poľského politického života
- riaditeľ Kancelárie prezidenta Poľskej republiky Jacek Michałowski, podpredseda
Snemu PR Jerzy Wenderlich, podpredseda Poľsko-slovenskej parlamentnej skupiny priateľstva Jacek Falfus, predseda
Výboru Snemu pre spravodlivosť a ľudské
práva Ryszard Kalisz, senátor Marek Rocki, veteráni Varšavského povstania i ďalší.
Chargé d´affaires a. i. Peter Kormúth v príhovore ocenil prínos Slovákov bojujúcich
vo Varšavskom povstaní v roku 1944 pod
slovenskou zástavou a po boku poľských
povstalcov.
Príhovor generálneho konzula Marka Lisánskeho

Pri pomníku padlých slovenských bojovníkov vo Varšave

Peter Kormúth s ministerkou
regionálneho rozvoja
PR Elżbietou Bienkowskou

DEŇ ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V podvečer sa pri príležitosti štátneho sviatku uskutočnila
v priestoroch rezidencie veľvyslanca slávnostná recepcia,
ktorej sa zúčastnilo mnoho hostí
vrátane vysokých politických
predstaviteľov. Súčasťou osláv
štátneho sviatku bola i vernisáž výstavy „Chopin”, ktorá je
poctou slovenských a poľských
umelcov tomuto svetoznámemu
poľskému hudobnému skladateľovi. Výstavu pripravil Slovenský
Spoločná fotograﬁa s krajanmi zo Spiša
inštitút vo Varšave.

***

Dar od krajanov z Oravy
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Pri príležitosti Dňa Ústavy SR sa 15.
septembra t.r. v Malopoľskom centre kultúry v Krakove taktiež uskutočnila slávnostná recepcia, ktorú zorganizoval Generálny konzulát SR v Krakove. Na recepciu
prišlo mnoho pozvaných hostí, medzi ktorými nechýbali zástupcovia Maľopoského
vojvodstva, krakovskej arcidiecézy, mesta
Krakov, konzulátov, vysokých škôl, Euroregiónov poľsko-slovenského pohraničia,
krajania z Oravy a Spiša
a ďalší. Všetkých vítal
a zároveň prijímal gratulácie generálny konzul SR
v Krakove Marek Lisánsky
s manželkou.
Marek Lisánsky sa po
troch rokoch vlani v decembri opätovne vrátil do
Krakova, tentokrát však
už ako generálny konzul.
Keďže pred niekoľkými
rokmi stál pri zrode konzu-

OKTÓBER

2010

látu v Krakove, dodnes mu na ňom záleží.
Bolo to nepochybne vidieť aj počas príhovoru, v ktorom poďakoval všetkým hosťom, že prijali pozvanie na recepciu.
Zároveň poukázal na rolu, akú zohráva konzulát na poli poľsko-slovenskej spolupráce v oblasti kultúry, cezhraničných
projektov, turistiky a taktiež dobrého slovensko-poľského susedstva. Na viaceré
slovensko-poľské projekty, ktoré sa už
podarilo rozbehnúť, i na tie ktoré sú plánované do budúcnosti. Existuje totiž ešte
mnoho sfér a záujmov, v ktorých by sa
dva bratské národy – slovenský a poľský
– mohli navzájom podporovať.
Na záver generálny konzul pozval
všetkých k slávnostnému stolu, na ktorom
nechýbali ani mnohé slovenské špeciality. Slávnostnú recepciu spríjemnili melódie dychového kvinteta Národnej opery
v Banskej Bystrici pod vedením Miroslava
Masara.
Marián Smondek

Z DIANIA NA SLOVENSKU
Výsledky referenda. Na základe predvolebnej iniciatívy jednej z nových politických strán Sloboda a solidarita sa v sobotu 18. septembra uskutočnilo referendum,
ktoré vyhlásil prezident SR Ivan Gašparovič rozhodnutím č. 311/2010 Zb.z. zo dňa
6. júla 2010. V pekný sobotňajší slnečný
deň prišlo k urnám 998 142 z celkového
počtu 4 369 553 oprávnených voličov, čo
tvorí 22,84%. Z nich vyše 87% súhlasilo
so zrušením koncesionárskych poplatkov,
vyše 95% požadovalo zrušenie poslaneckej imunity, takmer 93% by chcelo vidieť
v slovenskom parlamente o tretinu menej
poslancov, takmer 89% žiadalo, aby cena
vozidiel orgánov verejnej moci nepresahovala 40 000 eur, vyše 70% by rado volilo
prostredníctvom internetu a takmer 75%
zo zúčastnených si myslí, že osoby poverené výkonom verejnej moci by mali byť
vyňaté z možnosti uplatniť právo na odpoveď, ktorú im dáva tlačový zákon. Keďže
sa však referenda nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, jeho
výsledky sú neplatné.

***
Zasadnutie NATO vo Vysokých Tatrách. V dňoch 16. – 19. septembra sa
Vysoké Tatry stali azda najstráženejšou
oblasťou na Slovensku. Konalo sa tu totiž
zasadnutie najvyššieho orgánu Severoatlantickej aliancie – Vojenského výboru
NATO. Náčelníci obrany všetkých dvadsiatich ôsmych členských krajín a ďalších asi 450 dôležitých hostí rokovalo o
otázkach terorizmu, samovražedných
útokoch, nukleárnom zbrojení, stratégii a
plánoch, ale aj zoštíhlení velenia a zefektívnení ďalšieho fungovania aliancie. Na
záver symbolicky vysadili stromčeky na
obnovu Tatier a navštívili Zamagurie, kde
boli v Červenom Kláštore pasovaní za Goralov. Vojenský výbor NATO uskutočňuje
svoje výjazdové zasadnutia raz ročne
vždy v inej členskej krajine. Ďalšie zasadnutie sa teda na Slovensku uskutoční až
o 28 rokov.

***
„Červený kal“ zatiaľ SR neohrozil.
Keď sa 4. októbra pretrhla hrádza s jedovatým odpadom, ktorý vzniká pri výrobe
oxidu hlinitého, nikto netušil, aké to bude
mať katastrofálne dôsledky. Obce Ajka
a Kolontar v západnom Maďarsku sa
v dôsledku vyliateho odpadu zmenili na
„mesačnú krajinu“. „Červený kal“, ktorý

obsahuje nebezpečné látky ako arzén,
hliník, či vanád sa následne dostal do
pôdy i riek a prostredníctvom nich hrozí aj
zamorenie okolitých štátov. Slovensko po
prvej etape meraní v rieke Dunaj ohlásilo,
že výsledky týchto nebezpečných látok
sú v stanovenom limite. Podľa odborníkov sa však stena nádrže už nedá opraviť
a môže hroziť ďalšie nebezpečenstvo. Pri
záchranných prácach zasahovali aj slovenskí záchranári, ktorí monitorovali celú
oblasť a našli aj obete. Slováci by sa mali
angažovať v postihnutej oblasti aj naďalej a ich úlohou bude použitie unikátneho
prototypu zariadenia na zmiernenie zásaditosti postihnutých plôch.

***
Pamätná tabuľa na Oravskej priehrade. Pri príležitosti 17. stretnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín V4,
ktoré sa konalo počas druhého októbrového týždňa, bolo vodné dielo Oravská
priehrada vyhlásené za technickú pamiatku. Pamätnú tabuľu umiestnili 9. októbra vrcholní predstavitelia inžinierskych
komôr V4 spolu s predsedom Žilinského
samosprávneho kraja Jurajom Blanárom.

***

členských štátov. V predchádzajúcom
období túto pomoc využilo už 13 miliónov
obyvateľov EÚ.

***
Oslava folklóru v Spišskej Starej
Vsi. V sobotu 16. októbra sa o 18. hodine
v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi
uskutoční slávnostný galaprogram pri príležitosti 30. výročia založenia folklórneho
súboru Maguranka a 80. nedožitých narodenín etnografa Viktora Majerika. V rámci
programu budete môcť uvidieť výstavu
fotograﬁí FS Maguranka, videoprojekciu
vydavateľstva Goralinga, goralský a zemplínsky folklór v podaní FS Maguranka,
premiéru dramatizácie zamagurskej rozprávky Viktora Majerika s názvom Chudobný Jendruš a bohatá Haľka, či prezentáciu
knihy k jeho 80. nedožitým narodeninám.
Program bude uvádzať známa moderátorka televízie JOJ Aneta Parišková. Organizátori, ktorými sú mesto Spišská Stará
Ves a vydavateľstvo Goralinga, všetkých
srdečne pozývajú do jediného zamagurského mestečka stráviť príjemný večer
plný folklóru a podmanivej magickej sily
zamagurskej rozprávky.
mm

Premnoženie medveďov v Tatrách. Územie
Tatranského národného
parku je známe druhovou
rozmanitosťou zvieracej
ríše. V poslednom období sa tu však výrazne
premnožili medvede, ktorým začína byť územie
TANAP-u pritesné a začínajú si hľadať nové pôsobiská mimo neho. Čoraz
častejšie a odvážnejšie
schádzajú do Podtatranských obcí, kde ohrozujú
obyvateľov i turistov.

***
SR proti chudobe.
Európska únia schválila
na budúci rok takmer pol
miliardy eur na potravinovú pomoc pre osoby
v núdzi. Slovenská republika do tohto balíčka
prispela sumou 4 809 692
eur. Počas budúceho
roku tak bude môcť tento program využívať 20
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Horčičné zrnko
10. 10. 2010
28. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 17, 11 – 19)
Počas svojej poslednej cesty do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Keď vchádzal do dediny,
stretol desať malomocných. Nepriblížili
sa k Ježišovi a jeho sprievodu, len zďaleka zastali. Zákon nedovoľoval, aby sa
malomocní stýkali s ostatnými ľuďmi.
Kristus sa nad nimi zľutoval a nenechal
bez povšimnutia ich prosby. Preukázal
sa ako štedrý a zázračný darca, keď im
vracia zdravie. Lenže z desiatich uzdravených sa vracia poďakovať iba jeden,
Samaritán. Táto štatistika nevyznieva zle
vo vzťahu k Ježišovi, ale vo vzťahu k tým
deviatim, ktorý sa od samej radosti rozutekali ktovie kam. Jedno antické príslovie
hovorí o tom, že štedrosť a vďačnosť sa
ešte nestretli. Max Kašparů vysvetľuje,
prečo je to tak. Uvádza: štedrosť sa stále
ponáhľa a vďačnosť je vždy lenivá. Štedrosť nestíha a vďačnosť má stále dosť
času. Štedrosť má ostrý zrak, vďačnosť
je takmer slepá. K radosti ľudskej duše
patria chvíle, keď dôjde aspoň k chvíľkovému stretnutiu štedrosti a vďačnosti.
Napríklad i pri ďakovnej modlitbe.

17. 10. 2010
29. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 18, 1 – 8)
„A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len čo však ruky spustil, víťazil
Amalek.“ Áron a Hur mu preto pomohli:
podopierali z oboch strán jeho ramená
a Mojžiš sa modlil až do západu slnka. Boj
skončil víťazne pre Izrael.
Boh nám v čase skúšok posiela veľa
milostí, oveľa viac ako sami prosíme. Sv.
Bernard hovorí, že veľa ľudí sa sťažuje,
ako ich Boh opustil a nepomáha im, ale
Ježiš musí žialiť nad nimi, keď ho o pomoc vlastne ani nežiadajú. Niekedy, keď
odpoveď na modlitbu neprichádza, nemusí to byť na škodu. Meškania bývajú
neraz dôležité, pretože dávajú vyzrievať
problémom a rovnako aj nám. Rozvíjajú
poníženosť, pokoru, odovzdanosť do Božej vôle a takisto podnecujú k tomu, aby
sme spolupracovali aj my na tých veciach,
o ktoré prosíme. Človek pri takomto čakaní pozerá na svoje problémy, okrem toho
odhaľuje nové súvislosti a postupne od-
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straňuje povrchnosť, s ktorou pristupoval
v minulosti k riešeniu svojich problémov.
Ďalší moment, ktorý je zaujímavý na
postave Mojžiša, sú jeho zdvihnuté ruky
v dôvere smerom k Bohu. Vtedy Izrael víťazil. Naša činnosť má byť posväcovaná
modlitbou a ešte správnejšie, keď modlitba predchádza naše rozhodnutia, keď nás
uvádza do nového dňa, do novej činnosti.
Ani len netušíme, koľko Božích milostí nám
sprostredkovala modlitba a koľko ich modlitbou môžeme my sprostredkovať druhým.

24. 10. 2010
30. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 18, 9 – 14)
Sv. Alfonz tvrdil, že Bohu je milé, keď
sa s ním zhovárame s dôverou. Píše:
„Keď sa postavíte pred neho s modlitbou
na perách, prineste so sebou svoju prácu,
svoje plány, svoje obavy a čokoľvek, čo
vás zaujíma. Boh sa neohlási iba tej duši,
ktorá sa s ním nezhovára.“
Evanjelium nám opisuje v podobenstve modlitbu dvoch ľudí. Hoci obaja vošli
do chrámu za rovnakým vonkajším účelom, ich úmysly sú úplne odlišné. Farizej
sa nemodlí k Bohu. Namiesto s Bohom sa
v skutočnosti rozpráva sám so sebou. Farizej stojí pred Bohom a vzdáva mu vďaky za to, že je taký poriadny. Porovnáva
svoje bezúhonné správanie so správaním
iných ľudí a cíti sa byť výrazne lepší. Svoje správanie používa ako legitimáciu na
posudzovanie, ba skôr odsudzovanie druhých. Zdalo by sa, že v skutočnosti Boha
ani nepotrebuje. Ten, ktorý sa bál čo i oči
zdvihnúť k nebu, mal už Pána nebies vo
svojom vnútri. Či je totiž Boh blízko alebo
ďaleko, závisí jedine a výlučne od človeka. Boh je vždy naklonený vypočuť s veľkou pozornosťou všetko, čo mu hovoríme.
Mýtnik si získal Božiu priazeň, pretože
prosil o Božie milosrdenstvo a nevymenúva žiadne zásluhy, prečo by mal byť k nemu Boh milosrdný. Iste by sa niečo našlo,
určite to nebol úplne zlý človek, veď prišiel
od chrámu.
Ak Ježiš predstavuje dvoch, ktorí prišli do chrámu, to znamená, že nič tretie
neexistuje. Každý z nás sa má hľadať
v jednom z tých dvoch. Alebo vo farizejovi, ktorý sa chváli, čo dobré vykonal, alebo
v mýtnikovi, ktorý prosí za odpustenie a je
si vedomý svojich chýb. Medzi ľuďmi nič
tretie nie je, ale ani medzi Božími postojmi
k nim. Mýtnikov omilosťuje, ak pravdaže
robia pokánie, farizejov nie.
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31. 10. 2010
31. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 19, 1 – 10)
Cestou do Jeruzalema Ježiš prechádzal cez Jericho. Keď sa Ježiš objavil
v meste, zhŕkol sa zástup ľudí a zaplnil
ulice. V takomto dave sa ocitol muž, ktorý
bol hlavným mýtnikom, bohatým a dobre
známym v Jerichu. Sv. Lukáš píše, že
Zachej zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, no
nemohol, lebo bol nízky. Dal teda bokom
každý ohľad, čo povedia ľudia a vyšiel na
strom na mieste, kadiaľ mal Ježiš ísť. Zachej musel mať vo svojom srdci čosi viac
ako iba zvedavosť, keď riskoval týmto
svojím správaním svoje dobré meno.
Zachej hľadal Ježiša a pripravil sa na
jeho príchod, čakal na mieste, kadiaľ mal
ísť. Vzápätí pochopil, že to Ježiš hľadal
a našiel jeho. V jednom ﬁktívnom rozhovore so sv. Zachejom je odporúčanie pre
veriacich, aby sme vyhľadali svoj ﬁgovník, z ktorého zazrieme Ježiša, ktorý nás
„oberie“ zo stromu, aby bol hosťom nášho
srdca. Veď jemu patríme, či chceme alebo
nechceme. Iba s ním a v ňom pochopíme
celú skutočnosť, a čo je najdôležitejšie: pochopíme seba a všetko podrobíme jemu.

7. 11. 2010
32. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 20, 27. 34 – 38)
Pýtali sa 10-ročného chlapca, ktorému
zomrel otec, či vie, kde je otec. Chlapec
odpovedal: „Večer sa modlím a dúfam, že
je v nebi.“ Tento chlapec pochopil, že náš
Boh je Bohom živých, nie mŕtvych. Šikovní
saduceji urobili z jedného brata siedmich
a bol z toho výsmech. Ježiš zareagoval
celkom pokojne a hovorí o dvoch rovinách
bytia. Iné zákony platia v oblasti tela, biológie, priestoru a času, iné v oblasti ducha
a života po smrti. Benjamin Franklin začínal s povolaním tlačiara, a dal si vyhotoviť v tomto duchu na svoj hrob nápis: „Tu
odpočíva ako pokrm červom telo tlačiara
Franklina, ako väzba starej knihy, ktorá
stratila svoje stránky, zlatú oriezku a titul;
dielo sa však nestratilo, pretože ono vyjde
znova v novom a vzácnejšom vydaní, ktoré Boh ako autor vylepší a znova vydá.“
Táto neotrasiteľná dôvera Benjamina
Franklina je veľkou silou pre každého, kto
žije, ale vie, že musí zomrieť.
Spracoval Viktor Pardeľ

POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
Odpovede zo septembrového čísla: 1.1. Jurgov, Čierna Hora,
Repiská, Kacvín, Nedeca, Nedeca-Zámok, Fridman, Falštín, Vyšné
Lapše, Nižné Lapše, Lapšanka, Tribš, Krempachy, Durštín, Nová
Belá; 1.2. Jurgov, Repiská, Kacvín, Nedeca, Nedeca-Zámok; 1.3.
Nová Belá, Kacvín, Krempachy, Vyšné Lapše; 1.4. Kacvín, Jurgov, Nižné Lapše, Vyšné Lapše, Krempachy, Nová Belá; 1.5. Nová
Belá (Jozef Majerčák), Krempachy (Mária Wnęková); 1.6. Jurgov
(Tomáš Vojtas), Krempachy (Jacek Petrášek); 1.7. Nowy Targ,
Nižné Lapše, Bukowina Tatrzańska; 2.1. Jurgov, ľudový rezbár
– Andrej Gomboš; 2.2. Čierna Hora, sochár – Ludwik Korkoš; 2.3.
Jurgov, kňaz, historik, publicista – Alojz Miškovič; 2.4. Tribš, kňaz,
slovenský národovec – František Móš; 2.5. Nižné Lapše, bernolákovský básnik – Ján Nálepka; 2.6. Kacvín, prvý rektor VŠMU
– Ján Strelec; 2.7. Nedeca, herec – Michal Dočolomanský, 2.8.
Čierna Hora, provinciál jezuitov – Ján Srna, TAJNIČKA: slovenské
príslovie: So lžou prejde človek celučičký svet, avšak nikdy sa už
nemôže vrátiť.; 3. hrad Dunajec, obec Nedeca.
OTÁZKY:
1. Pracujte s mapou:

1.7. V ktorých gminách sa nachádzajú oravské obce v súčasnosti?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2. Nájdite v osemsmerovke slovenské osobnosti, ktoré sa narodili na hornej Orave a priraďte ich jednotlivým charakteristikám. Pomôžte si iniciálkami v zátvorke. V tajničke sa dozviete
známe štvorveršie a názov diela významného štúrovského
básnika Sama Chalúpku, v ktorom sa nachádza.
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2.1. Horná Lipnica, poetka a výtvarníčka ......................... (ŠB-A)
2.2. Chyžné, prvý pokladník Matice slovenskej
............................................................................................. (TČ)
2.3. Pekelník, národný buditeľ a zberateľ ľudovej slovesnosti
.............................................................................................. (IK)
2.4. Podvlk, národne uvedomelý kňaz
............................................................................................. (JB)
2.5. Podvlk, slovenský spisovateľ a minorita
............................................................................................. (SB)
2.6. Vyšná Zubrica, cisársko-kráľovský podplukovník
............................................................................................ (JKĎ)
2.7. Jablonka, učiteľ a hudobník
1.1. Vymenujte oravské obce, ktoré pripadli v roku 1920 Poľsku:
......................................................................................................
......................................................................................................
1.2. Vymenujte oravské obce, ktoré dnes ležia na hranici so Slovenskom:

.............................................................................................. (JJ)

....................................................................................................
1.3. V ktorej z týchto obcí je slovenská klubovňa?
.....................................................................................................
1.4. V ktorej z týchto obcí pôsobia dychovky?
......................................................................................................
1.5. V ktorej z týchto obcí sa nachádza slovenské divadielko?
......................................................................................................
1.6. V ktorej z týchto obcí sú ľudové hudby prezentujúce slovenské pesničky?

3. Na obrázku je najvyšší vrch Oravy, ktorý sa vypína do výšky 1725 metrov nad morom. S touto výškou je zároveň najvyšším
vrcholom horskej sústavy Beskydy. Vrch i blízke okolie leží na
slovenskej strane v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a
na poľskej strane v Babiogorskom národnom parku (Babiogórski
Park Narodowy). Ako sa táto dominanta Oravy nazýva?
Stránku pripravila Milica Majeriková

......................................................................................................
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Čriepky z histórie
7. október 1320 – Kokoš Berzevicy
predal svojmu bratovi magistrovi Jánovi a jeho synovi Michalovi za päťdesiat
mariek striebra obce Nedeca, Kacvín,
Franková a Fridman. Je to vôbec prvá
písomná zmienka o obciach Nedeca,
Kacvín a Fridman.
18. október 1514 – stavovský
snem v Budíne prijal niekoľko zákonov
namierených proti sedliakom a poddaným ako napr. zákaz nosenia zbrane,
zákaz voľného sťahovania sa, „večité
pripútanie k pôde“, či základné daňové
a pracovné povinnosti voči vrchnosti,
čím upadli do tzv. nevoľníctva.
30. október 1661 – bol zásluhou
grófky Alžbety Rákociovej v Spišskej
Starej Vsi zriadený špitál, ktorý bol
popri zdravotníckej službe aj chudobincom.
20. október 1672 – prenikol na
Oravu kurucký oddiel Gašpara Piku
a s pomocou miestneho obyvateľstva
sa zmocnil Oravského hradu.
4. október 1683 – vkročili na Oravu
litovské vojská Jána III. Sobieského,
pod vedením hajtmanov Kazimierza J.
Sapiehu a Jana Ognińského, smerujúce ku Viedni. Oravské obce vydrancovali, olúpili a čo nedokázali odniesť,
zapálili, pričom vyvraždili takmer 68%
obyvateľstva. Z hornooravských obcí
utrpeli najviac Podvlk, Pekelník, Horná a Dolná Zubrica. V týchto obciach
bolo vyvraždené všetko obyvateľstvo.
Takmer úplne zničené boli aj Jablonka,
Orávka, a Chyžné.
18. október 1690 – bol v Podvlku
pri kostole posvätený prvý farský cintorín.
23. október 1826 – sa v Podvlku
narodil kňaz Vendelín Bánóczy, ktorý
vo svojej rodnej obci pôsobil v rokoch
1861 – 1896. Je pochovaný na miestnom cintoríne.
19. október 1858 – zomrel v Spišskom Podhradí dekan a kanonik, rodák
z Nižných Lápš Ján Nálepka, ktorý
bol autorom viacerých ód i rukopisnej
zbierky modlitieb a piesní v bernolákovčine a taktiež vynikajúci hudobník
i znalec cirkevnej hudby.
14. október 1874 – zomrel v Žiline
kňaz, básnik a náboženský spisovateľ,
rodák z Podvlka Ignác Stopka, ktorý
bol presvedčeným Slovákom.
26. október 1889 – zomrel vo Veľkej Lipnici národno-kultúrny dejateľ
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„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.“

SPISZ–
KRAINA WIELU KULTUR
(Recenzia)
PhDr. Milica Majeriková – PhDr. Ľudomír Molitoris
Pôvodne mali byť tieto Čriepky z histórie venované významnému výročiu, ktoré
si 7. októbra t.r. pripomenuli štyri spišské
obce Franková, Nedeca, Kacvín a Fridman. Pred 690-timi rokmi, teda v roku
1320, ich Kokoš Berzevicy predal svojmu
bratovi magistrovi Jánovi a jeho synovi
Michalovi za päťdesiat mariek striebra. Pri
troch z týchto obcí (Nedeca, Kacvín, Fridman) ide o ich vôbec prvú písomnú zmienku. Tesne pred uzavretím čísla nám však
do redakcie Života poslali útlu publikáciu
Spisz – kraina wielu kultur s tým, aby sme
o nej napísali. Už po prečítaní prvých riadkov sme usúdili, že o nej skutočne musíme napísať. Predkladáme Vám teda recenziu spomínanej knihy, aby ste si sami
mohli utvoriť príslušný názor a sľubujeme,
že k tomuto významnému výročiu sa ešte
v budúcnosti určite vrátime.
V roku 2010 sa objavila na slovenskom i poľskom trhu 190-stranová publikácia Spisz – kraina wielu kultur. Kniha
vyšla v spolupráci gminy Nižné Lapše s
obcou Osturňa, ktoré spoločne realizujú
mikroprojekt s rovnakým názvom. Projekt
je spoluﬁnancovaný Európskou úniou z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(EFRR) a zo štátneho fondu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Je
doplnením a pokračovaním predchádzajúcich iniciatív gminy Nižné Lapše, medzi
ktoré patrí vydanie publikácií s názvom
Kostoly poľského a slovenského Spiša a
Kaplnky poľského a slovenského Spiša.
Celkové výdavky na realizovaný projekt
činia 29 717 eur, pričom ﬁnančná podpora EFRR na mikroprojekt tvorí 85% celkových kvaliﬁkovaných výdavkov. Podľa
iniciátorov je základnou úlohou projektu
spracovanie a tlač sprievodcu týkajúceho
sa unikátnosti obradov, nárečia, krojov,
hudby, tancov, ručnej výroby, jedál pohra-

OKTÓBER

2010

ničia poľsko-slovenskej oblasti Spiša ako
historicko-zemepisnej oblasti viacerých
kultúr. Cieľom realizácie by malo byť popularizovanie vedomostí o kultúrnom dedičstve poľsko-slovenského pohraničia,
umožnenie prístupu k informáciám o kultúre Spiša v podobe zaujímavého turistického sprievodcu, či ochrana regionálnych
a kultúrnych tradícií pred zabudnutím.
Z týchto nárokov spomínaná publikácia
spĺňa iba malú časť, a to najmä čo sa týka
jej fyzikálnych vlastností a graﬁckej úpravy.
So svojou nízkou hmotnosťou a rozmermi
11 cm x 19,5 cm je skutočne vhodná či už
do cestovnej tašky alebo do ruky každého
turistu. Texty v štyroch jazykoch – poľskom,
slovenskom, anglickom a nemeckom – je
možné, vďaka dobre viditeľným vlajkám
týchto štyroch štátov na okraji strán, veľmi
ľahko nájsť. Rýchlo sa dá zorientovať aj
v obsahu, keďže každá zo štyroch obsahových častí je označená tou istou farbou ako
okraje prislúchajúceho textu. Na príťažlivosti tejto útlej publikácii dodáva tiež to, že
je vhodne doplnená vcelku kvalitnými fotograﬁami kultúrnych pamiatok a krojov. Na
druhej strane však informácie pod jednotlivými obrázkami sú uvedené iba v poľskom
jazyku, takže inojazyční čitatelia sa nemajú
možnosť dozvedieť, čo je na obrázkoch
prezentované.
To, čo však rapídne znižuje úroveň
celej publikácie, je jej samotný obsah,
ktorý je rozdelený do štyroch veľkých
častí. Prvá časť, ktorá nesie rovnaký
názov ako publikácia Spisz – kraina
wielu kultur, obsahuje okrem príhovoru
autorov (v slovenskom preklade Od autorom (s. 6)) a úvodu ešte ďalších osem
kapitol, ktorých názvy v slovenskom preklade znejú takto: Spišské kalendárium,
Obradníctvo, Spišský kroj, Hudba a tance, Nárečie, Spišská kuchyňa, Ručná
výroba a Architektúra. Už v príhovore
autorov sa v jednej vete nachádzajú mi-
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nimálne dve diskutabilné tvrdenia. Autorky textov Katarzyna Sikora a Elżbieta
Łukuś tvrdia, že na spišskom Zamagurí
kedysi žilo goralské obyvateľstvo, ktoré
rozprávalo poľským nárečím, pričom bolo silne zviazané s rímskokatolíckym
náboženstvom (Niegdyś obszar ten charakteryzował się zwartym osadnictwem
góralskim z polską gwarą i zwyczajami,
a także silnym przywiązaniem do kościóła rzymskokatolickiego. (s. 7)). Pisateľky
týchto riadkov úplne opomenuli rusínske
obyvateľstvo v zamagurských obciach
Osturňa (obec je pritom spoluúčastníkom
projektu!), Veľký Lipník a Stráňany, ktoré
vyznávalo výlučne pravoslávnu a neskôr
gréckokatolícku vieru. Taktiež o tom, či
goralský dialekt patrí do skupiny slovenských alebo poľských nárečí, etnograﬁ
a jazykovedci dodnes vedú spory. Toto
tvrdenie je pritom prezentované na viacerých miestach publikácie (pozri s. 68,
69, 72, 177). Veľmi nezvyklou skutočnosťou taktiež je, že práve vyššie spomínaná veta sa v slovenskom preklade vôbec
nenachádza. Vo všeobecnosti preklady
niektorých, najmä „sporných“, tvrdení do
slovenského jazyka pritom absentujú na
viacerých miestach tejto publikácie.
Ďalšia faktograﬁcky sporná informácia sa nachádza v úvode na s. 10: Przy-

puszcza się, że do XI wieku
cały teren Spisza należał
do Polski. W 1108 roku
Spisz przeszedł w ręce węgierskie, a władcy węgierscy sprowadzili pierwszą
falę osadnictwa z Nemiec.
(Slovenský preklad na s. 14
znie takto: Pripúšťa sa, že
do 11. storočia celé územie
patrilo Poľsku. V roku 1108
vládu nad Spišom prevzali
maďarskí panovníci, ktorí
priviedli prvú vlnu osadníkov z Nemecka.). Okrem
veľmi zlého prekladu textu,
ku ktorému sa ešte vrátime,
je v tejto vete opäť niekoľko nepodložených faktov.
Neexistuje totiž žiadny historicky relevantný dôkaz a
doklad o tom, že by územie
Spiša patrilo do 11. storočia
Poľsku alebo, že by ho v roku 1108 prevzali maďarskí
(!) panovníci. Prvá písomná
zmienka o Spiši pochádza
z roku 1209 a podobne ako
ona aj všetky ďalšie zmienky jednoznačne potvrdzujú kolonizáciu
Spiša Uhorskom. Okrem toho si autorky
o štyri strany ďalej protirečia, keď v tzv.
„spišskom kalendáriu“ uvádzajú, že okolo
roku 830 vznikla Veľká Morava, ktorá sa,
okrem iného, rozkladala aj na Spiši (s.
18). Ako teda mohol Spiš až do 11. storočia patriť Poľsku?
V úvode na s. 11 sa ďalej môžeme
dočítať, že: Po I rozbiorze Polski Austria
włączyła starostwo spiskie do Węgier
a pozostałe do Galicji. (...) Zamagurze
Spiskie pomimo tego, że zasiedlone było
przeważnie ludnością polską do Starostwa Spiskiego nie należało. Zróżnicowane etnicznie osadnictwo na Spiszu i jego
zmienna przynależność do różnych organizmów państwowych sprawiły, że skład
narodowościowy ludności Spisza pred
rokiem 1918 był złożony. (Znova absolútne neprofesionálny slovenský preklad
na s. 15 znie takto: Po rozdelení Poľska,
Rakúsko pridelilo časť Spišského okresu
Maďarsku a časť Galícii. Ďalšie citované
vety patria medzi tie, ktoré z neznámych
príčin do slovenského jazyka neboli preložené). Na margo týchto tvrdení treba poznamenať, že poľským štátom utvorené
tzv. „starostwo spiskie“ politicky naďalej
náležalo do Uhorska a teda nemohlo byť
po likvidácii zálohu do neho znovu začle-
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a teológ Štefan Radlinský. V obci pôsobil od roku 1848 a popri pastoračnej
práci sa venoval tiež verejnej, kultúrnej
a národnej činnosti. Bol zástancom hodžovsko-hattalovskej úpravy spisovnej
slovenčiny a autorom viacerých príležitostných rečí, ktoré vyšli aj tlačou. Je
pochovaný vo Veľkej Lipnici.
27. október 1907 – v obci Černová
pri Ružomberku uhorskí žandári zastrelili 15 a ťažko zranili vyše 70 dedinčanov, ktorí žiadali, aby im kostol v obci,
postavený z vlastných ﬁnancií, vysvätil
ich rodák Andrej Hlinka, a nie maďarský
kňaz. Táto tragédia bola jednou z najkrvavejších udalostí pred zánikom Rakúsko–Uhorska a vyvolala v európskej
tlači veľké protesty proti násilnej maďarizácii slovenského národa.
10. október 1917 – zomrel v obci
Kolačkov slovenský národný buditeľ,
zberateľ ľudových piesní, prísloví, porekadiel, zvykoslovia, povier a povestí
z Oravy a Spiša Ignác Kojda, ktorý bol
rodákom z Pekelníka.
19. október 1918 – vystúpil na
uhorskom sneme jediný slovenský
poslanec Ferdinand Juriga, ktorý deklaroval, že za Slovákov nemôže rozhodovať uhorský snem, ale iba Slováci sa majú právo slobodne rozhodnúť
o svojej budúcnosti a štátnom zakotvení.
19. október 1918 – na území
Těšínska vznikla Rada Narodowa
Księstwa Cieszyńskiego, ktorá postulovala pripojenie Těšínska k Poľsku.
28. október 1918 – veľkou demonštráciou v Prahe bol deklaratívne
vyhlásený vznik samostatnej Československej republiky. Zo slovenskej politickej špičky sa jej zúčastnil len Vavro
Šrobár, pričom na území Slovenska sa
o tomto kroku nič nevedelo.
30. október 1918 – sa v budove
Tatrabanky v Martine zišli predstavitelia slovenského politického života
združení v Slovenskej národnej rade,
ktorí sa tzv. Martinskou deklaráciou
prihlásili k novému československému
štátu a tým de facto vyjadrili odmietavý
postoj voči ďalšiemu zotrvaniu v Uhorsku. V tejto súvislosti predniesol Andrej
Hlinka svoj známy výrok: „Tisícročné
manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo.
Musíme sa rozísť!“
6. október 1919 – Slováci pochádzajúci z obcí Spišskej a Oravskej župy
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spísali rezolúciu za Československú
republiku a proti pripojeniu k Poľsku.
26. október 1921 – bol vydaný
prvý zákon, ktorý vo všeobecnosti riešil právne pomery v novovzniknutom
spišsko-oravskom okrese, avšak aj
po jeho prijatí platila naďalej väčšina
uhorského zákonodarstva, pričom
uhorské právo tu, v určitom rozsahu,
platilo až do roku 1946.
13. október 1922 – počas demonštrácie obyvateľov Jurgova proti
uväzneniu Slováka Andreja Pavľáka
bol poľskými žandármi zastrelený jeho
brat Ján Pavľák a postrelená Mária
Kráľová. Následne poľské úrady uväznili 90 mužov, ktorých držali vo väzbe
9 týždňov. Medzi najviac týraných patril otec prof. Alojza Miškoviča Vojtech
Miškovič.
6. – 16. október 1925 – sa v švajčiarskom meste Locarno uskutočnila
konferencia ministrov zahraničných
vecí. Jej výsledkom bo Rýnsky garančný pakt, ktorý zaručoval nemennosť versaillských hraníc na západe
Nemecka. Nemecko odmietlo uzavrieť
takýto pakt aj s Československom
a Poľskom, čo oba štáty na určitý čas
zblížilo.
Október 1933 – ostravský konzul
Karol Ripa zaslal centrále Ministerstva
zahraničných vecí vo Varšave memoriál Możliwości pracy uświadamiającej
na Słowaczyźnie, v ktorom odporúčal využiť slovenských autonomistov
na prebúdzanie sympatií k Poľsku,
pričom však priznával, že hlavne Zamagurie bolo ešte z čias plebiscitu
protipoľsky naladené. Taktiež v ňom
dokazoval poľské osídlenie veľkých
častí Spiša (25 000 Poliakov), Oravy
(15 – 20 000 Poliakov), Čadce (8 000
Poliakov) a dokonca i Liptova, Gemera, Zemplína, či Šariša, kde napočítal
25 000 Poliakov.
Október 1937 – zomrel fridmanský
farár Štefan Andrašovský. Nad hrobom, okrem iných, kázal po slovensky
aj farár zo Spišskej Starej Vsi Andrej
Podolský. Fridmančania plakali jednak
za svojim duchovným otcom, ale aj od
radosti, že počuli slovenské slovo.
6. október 1938 – Jozef Tiso vyhlásil z balkónu Katolíckeho domu
v Žiline autonómiu Slovenska v rámci
Československa.
19. – 21. október 1938 – návšteva Karola Sidora vo Varšave, počas
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nené Rakúskom, keďže nikdy neprestalo
byť jeho súčasťou. Poľsko na základe
zálohu z roku 1412 získalo právo vyberať
z týchto bohatých spišských miest dane,
čím sa v podstate šikovne obchádzala
možnosť požičať peniaze na úrok, pretože to sa v tom čase považovalo za úžeru. Úrok, a v tomto prípade veľmi veľký,
mal byť až do splatenia dlhu nepriamo
platený prostredníctvom daní z týchto
miest. Následné tvrdenie, že: W 1490
roku sąd rozjemczy we Wrocławiu, uznał
sprawe za przedawnioną, przyznając
tym samym sporny teren Polsce (s. 11) je
taktiež zavádzajúce, pretože spomínaný
súd sa týkal iba cirkevného sporu o vyberanie desiatkov z kostola Panny Márie v Podolínci a priľahlých kostolov, bol
teda sporom z roku 1235 o vykonávanie
cirkevnej jurisdikcie medzi krakovským
a ostrihomským biskupom. Určite by bolo
zaujímavé zistiť na základe čoho autorky tvrdia, že v tom čase bolo Zamagurie
osídlené poľským obyvateľstvom, pretože v 15. storočí neboli ani v Uhorsku,
ani v Poľsku a už tobôž nie na Zamagurí
vedené národnostné štatistiky. Možno
tento názor vyslovili na základe vizitácie
spišského prepošta Jána Zsigraya z roku
1700, ktorý pri vizitácii farnosti Richwald
(dnešná obec Veľká Lesná), konštatuje,
že všetci obyvatelia dunajeckého dištriktu sú Poliaci (s. 21). Je to však len jedno
z tvrdení, pretože existujú aj opačné názory, napr. poľského novinára a cestovateľa Seweryna Goszczyńskiego, ktorý vo
svojom Dzienniku z podróży do Tatrów z
októbra 1832 tvrdí, že od Fridmana „sa
začína krajina osídlená Slovákmi“. Takýto údaj sa však v publikácii nenachádza.
Úplne absurdné je tiež nasledujúce tvrdenie o prináležitosti Spiša do rôznych
štátnych útvarov, keďže celé územie Spiša bolo od prvej hodnovernej písomnej
zmienky o ňom (1209) až do roku 1920
výlučne súčasťou Uhorska.
Na tieto tvrdenia následne nadväzujú
ďalšie, ktoré konštatujú, že na Spiši pred
rokom 1918 žili Slováci, Nemci, Maďari a
sporo ludności etnicznie polskiej (s. 11),
či dokonca, že sa na Spiši začalo rozvíjať akési poľské národné hnutie, pričom
ako jeho centrá sú uvedené obce Lendak, Jurgov a Nižné Lapše, ktoré autorky
nazývajú „Malou Varšavou“ (tento pojem
vznikol až po skončení druhej svetovej
vojny, keď bol v Nižných Lapšoch zriadený Gminný úrad a má jednoznačne hanlivý význam, spojený skôr s centralizáciou
poľskej štátnej moci v tejto obci). Tieto
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absolútne ničím nepodložené tvrdenia
azda najlepšie vyvracia jeden z najzapálenejších polonoﬁlov tej doby Ferdynand
Machay, ktorý píše: Nepoznali sme vtedy
Spiš a nemali sme medzi ľuďmi známych
(...) napriek tomu sme v novinách, na
zhromaždeniach či delegáciách vystupovali v ich mene. (Pozri MACHAY, F.: Moja
droga do Polski. „Pamiętnik“. 3. vydanie.
Krakov : Oﬁcyna Wydawnicza „AGATPRINT“, 1992, s. 122). Machaya, ktorý
bol azda najzanietenejším bojovníkom za
pripojenie Spiša a Oravy k Poľsku, ťažko
upodozrievať z klamstva. Na dôvažok už
ani neprekvapuje, že celý tento odsek sa
opäť v slovenskom preklade nenachádza. Na okraj tejto národnostnej analýzy
treba ešte podotknúť, že autorky pri výpočte jednotlivých národností vynechali
hospodársky veľmi silnú a vo viacerých
mestečkách aj početnú komunitu židovského obyvateľstva (napr. v Spišskej
Starej Vsi tvorila až 20%), ktorá v tom
čase taktiež ovplyvňovala kultúrny a spoločenský život na Spiši.
Následné dejiny 20. storočia sú opisované akýmsi selektívnym spôsobom.
Po krátkej zmienke o rozdelení Spiša
v roku 1920 nasleduje fakt, že v septembri 1939 sa slovenské vojsko podielalo
na invázii do Poľska pri Wermachtu (tak
je uvedené v origináli s. 15!). Skutočnosť,
že poľské vojská, po tzv. Mníchovskom
diktáte v roku 1938, anektovali z územia
Spiša Javorinu a Lesnicu je jednoducho
ignorovaný.
Plné nepresností a fabulácií je taktiež
Spišské kalendárium. Môžeme sa tu dozvedieť, že v roku 1003 polský panovník
Bolesław Chrobry dobýva územie Slovanska a pravdepodobne aj Spiš (s. 23)
alebo, že v roku 1031 Slovensko je pod
nadvládou Štefana Maďarského, ravdepodobne z veľkou časťou Spiša (s. 23),
a to so všetkými gramatickými a faktograﬁckými chybami. Pre slovenskú historickú, ako aj laickú obec, sú pojmy „Slovansko“ alebo „Štefan Maďarský“ určite
neznáme. A napriek tomu, že neexistujú
žiadne písomné záznamy potvrdzujúce,
že Boleslav Chrabrý vôbec niekedy bol na
Spiši, autorky vedia, že pravdepodobne
dobyl „celý“ Spiš, pričom Štefan I., ktorý
na základe dohody s Boleslavom ustálil
severnú hranicu Uhorska, mal nadvládu iba nad „časťou“ Spiša. Okrem toho
opätovne nie sú z tohto kalendária do
slovenského jazyka preložené všetky
údaje (napr. 1108 Bolesław Krzywousty
wydaje córke Judytę za Stefana, syna
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króla węgerskiego Kolomana, wg części autorów dając jej w posagu ziemię
spiską (s. 18)), pričom preložené údaje
sú plné gramatických chýb, ktoré často
vyúsťujú do až nezrozumiteľnosti (1209
– prvá zmienka o spišskom župace – bol
nik nejaký Lutuinus a prepozite – Albert
z Meranu (s. 23); 1347 – Niedzecký kľúč
sa vracia k Berzeviczymu (s. 24); 1771
– gréckokatolícka diecézy mukačevskej
preberá Spiš (s. 26); 1804 – spišské biskupstvo vyčleňuje buku pápeža Piusa VI
(s. 26); 23. 3. 1939 – Nemecko (s. 26)),
prípadne úplne menia skutočný význam
viet (1319 – vstup Kokoša Berzeviczy do
kláštora na území terajšieho červeného
Kĺáštora (s. 24); 21. 11. 1939 – Nemci so
súhlasom A. Hitlera zmluvou Ribbentrop
oﬁciálne pridelujú obec Czernak, ktorá
patrila Poľsku od roku 1920, k Slovensku
(s. 26)).
Z množstva faktograﬁckých chýb
vyberáme len tie najvypuklejšie: prvá
písomná zmienka o Spiši z roku 1209,
ktorou uhorský kráľ Ondrej II. daroval,
na žiadosť svojej manželky Gertrudy
z Meranu, spišskému prepoštovi Adolfovi a jeho sestre „zem, ležiacu na Spiši
nad Popradom (...) až k snežným vrchom
[Tatrám]“, nehovorí o žiadnom spišskom
županovi menom Lutuinus (s. 19), pričom nám ani nie je známe, žeby existoval spišský župan s takýmto menom;
v roku 1319 Kokoš Berzevicy nevstúpil
do kláštora (s. 24), ale založil kláštor; v
roku 1320 nepredal Kokoš Berzevicy iba
Nedecu, Kacvín a Frankovú (s. 24), ale
aj zem Fridman; mestské práva v roku
1399 neboli udelené Spišskej Novej Vsi
(s. 24), ale Spišskej Starej Vsi; uhorský
kráľ v roku 1412 nenechal poľskému kráľovi spišské dediny (s. 24), ale dal mu do
zálohu spišské mestá; v roku 1769 neobsadzujú vojská Márie Terézie zálohované
spišské mestá pod zámienkou sanitárného kordónu (s. 26), ale preto, že ju o to
požiadali samotní mešťania v súlade so
znením zálohovacej listiny, lebo ich prepadli tzv. barskí konfederáti; Slovenská
Ľudová Strana (s. 26), ktorá sa mimochodom v roku 1928 už tri roky nazývala Hlinková slovenská ľudová strana,
neobnovila v roku 1928 svoju činnosť,
pretože nepretržite fungovala počas celého medzivojnového obdobia až do jej
zrušenia po skončení druhej svetovej
vojny; v novembri 1938 Poľsko zo Spiša neokupovalo iba Javorinu (s. 26), ale
taktiež Lesnicu; v novembri 1939 Nemci
nemohli prideliť Slovensku obec Czernak

(s. 26), pretože takáto obec neexistuje a
Černák je priezvisko slovenského ministra zahraničných vecí, ktoré nikdy nemalo žiadny poľský ekvivalent; v roku 1945
neboli obnovené hranice z roku 1938 (s.
27), ale z roku 1924; časopis „Na Spiši“, ktorý začal vychádzať v roku 1990
vzhľadom na kultúrnu vyspelosť Spiša
určite nie je prvým spišským časopisom
(s. 27). Treba tiež poznamenať, že sme
do tejto recenzie vybrali iba tie najvypuklejšie chyby, pretože v skutočnosti je, či
už gramatická alebo faktograﬁcká, chyba
takmer v každom jednom údaji.
V podobnom duchu, a to najmä čo sa
týka veľmi zlého slovenského prekladu,
sa nesie aj ďalšia časť prvej kapitoly pod
názvom Obrzędowość, ktorú prekladateľ
preložil ako Obradníctvo. Takto nadobúda pre slovenského čitateľa úplne nový
význam, pretože zatiaľ čo obrzędowość
znamená zvykoslovie, tak obradníctvo
je slovenčine dosť málo pertraktované
slovo, ktoré označuje lipnutie na obradoch. Iste sa každý Slovák podiví aj nad
tým aký sviatok je to Mäsopust (s. 42)
(prekladateľ mal na mysli fašiangy) alebo Doniebavzatie Matky Božiej (s. 44).
A napriek tomu, že názov publikácie i samotné autorky sľubujú mnohokultúrnosť,
v skutočnosti sa nedozvieme nič o zvykoch židovských, či nemeckých obyvateľov Spiša. Vo všeobecnosti je táto časť
zameraná výlučne na oblasť Zamaguria
a jeho blízke okolie. Nie je taktiež pravdou, že by problematika zvykoslovia na
Spiši nebola vôbec spracovaná (s. 32).
Z mnohých autorov, ktorí sa jej venovali, môžeme spomenúť napríklad Martina
Slivku, Andreja Sulitku, Noru Barathovú,
Viktora Majerika, či Karola Plicku. Predmetná tematika je tiež záujmom obšírneho výskumu Slovenskej akadémie vied.
V časti venovanej spišským krojom sa
opäť stretávame s problémom úzkej špeciﬁkácie autorky. Môžeme si prečítať pekné a detailné opisy zamagurských krojov
a sčasti aj blízkeho okolia, ale o tom, či
a aký kroj nosili obyvatelia Kežmarku,
Levoče a okolitých obcí, sa bohužiaľ nedozvieme. S podobným problémom sa
stretávame tiež v časti Hudba a tance.
A hoci autorka má ambíciu vymenovať
všetky folklórne súbory a zoskupenia na
Spiši (s. 63), jej snaha nakoniec končí pri
skupinách existujúcich na tej časti Spiša,
ktorá sa nachádza v Poľsku. Ešte horšia
je situácia pri vymenúvaní najdôležitejších a najpopulárnejších podujatí, ktoré sú na Spiši, podľa autorky, iba štyri,
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ktorej sa stretol s poľskými politickými špičkami, vrátane premiéra Józefa
Becka a na základe ktorej sa vyjadril,
že „Poliaci nechcú zo Slovenska ani
jednu dušu ani územie“.
25. október 1938 – poľský konzul
predložil bratislavskej vláde požiadavky Poľska voči Československu
týkajúce sa územia Slovenska v okolí
Čadce, tatranských lesov, Javoriny
a Spiša, pričom išlo o územia obývané asi 6000 obyvateľmi. Orava v týchto požiadavkách ešte neﬁgurovala.
Keďže len pár dní predtým Sidor informoval, že Poľsko nebude požadovať
„ani piaď“ zo slovenského územia, vyvolali tieto požiadavky na Slovensku
veľmi negatívnu a odmietavú reakciu.
31. október 1938 – poľský vyslanec Kazimierz Papée vyostril stanovisko Poľska hrozbou, že ak do večera nedostane kladnú odpoveď „Poľsko
použije najostrejšie prostriedky“. Za
tejto situácie Tiso ustúpil a telefonicky
oznámil do Prahy, že „v mene svojej
vlády v zásade akceptuje poľské požiadavky“.
26. október 1939 – Slovenský
snem zvolil za prezidenta Jozefa Tisu,
ktorý sa tak stal prvým slovenským
prezidentom v dejinách.
10. október 1945 – vznikol pod
predsedníctvom nedeckého emigranta Jána Baďurika Oslobodzovací výbor
severného Spiša, ktorý sa zameriaval
na bezprostrednú pomoc spočívajúcu najmä v zásobovaní a ubytovaní
utečencov z oblasti severného Spiša,
ktorá bola pripojená k Poľsku. Okrem
toho sledoval aj politické, hospodárske i kultúrne položenie slovenského
obyvateľstva v pripojených obciach
a podával o ňom správy.
27. október 1968 – Národné
zhromaždenie prijalo zákon o československej federácii. Československo
tvorili dve národné republiky: Slovenská a Česká, pričom sa vytvorili štátne
orgány federácie i republík.
25. október 1990 – Slovenská národná rada schválila jazykový zákon,
ktorým slovenčinu vyhlásila za úradný
jazyk, pričom v úradnom styku povolila taktiež používanie češtiny. V okresoch, kde jednotlivé menšiny tvorili
minimálne 20%, im bolo umožnené
v styku s úradníkmi používať materinský jazyk.
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Čriepky z histórie
pričom dva z nich – Góralski Karnawal
a Sabałowe Bajania sa konajú v Bukowine Tatrzańskiej (s. 63), ktorá nie je a ani
nikdy nebola súčasťou Spiša.
Časť pod názvom Nárečie má, podobne ako väčšina predchádzajúcich textov,
iné znenie v poľskej a iné v slovenskej
jazykovej verzii. Autorky vôbec nespomínajú novší slovenský výskum Júlie Dudášovej–Krišákovej a Mariána Servátku venovaný slovensko-poľským prechodným
dialektom. Za relevantné zato považujú
tvrdenie z 19. storočia, pripísané slovenskému vedcovi Samovi Czambelovi, ktorý mal napísať, že gwara na północnym
Spiszu jest taka sama, jak na sąsiednim
Podhalu, czyli jest polska (s. 68), čo je
však ďalekým zjednodušením jeho výskumu spišských nárečí, ktoré sa taktiež
radia medzi slovenské dialekty, o čom
samozrejme mlčia.
Azda najmenej možno vytknúť časti
Spišská kuchyňa, v ktorej, ak by sa nenachádzali gramatické a štylistické chyby
(dziadky, polywka z rzezakom, tworozniky, kolacze (s. 77)), by bola zaujímavým
kratučkým exkurzom do jedálnička našich
predkov. Podobne aj úroveň slovenskej
časti Ručná výroba výrazne znižuje veľmi zlý preklad do slovenského jazyka.
Posledná časť prvej kapitoly pod názvom Architektúra, okrem už tradične
zlého prekladu, obsahuje tiež niekoľko
sporných tvrdení. Autorka napríklad tvrdí, že väčšina starých domov v Osturni je
postavená podhalským štýlom (s. 85), čo
je jednak zle preložené z poľského jazyka a jednak sa nezakladá na pravde, lebo
rusínske prvky materiálnej kultúry sú súčasťou úplne inej tradície osídlenia.
Druhá kapitola sa nazýva Polski Spisz
(slovenský ekvivalent absentuje), pričom
obsahuje históriu desiatich obcí. Hneď v
prvom poľskom texte o obci Fridman (ktorý
samozrejme opäť nie je vcelku preložený
do slovenského jazyka) sa dozvieme znovu ničím nepodložené tvrdenie, že obec
osídlili Poliaci (s. 89), a to aj napriek tomu,
že kolonizácia prebiehala z Uhorska. Taktiež lokácia z roku 1308 sa netýka Fridmana, pretože ten bol ešte v roku 1320 stále
len rúbaniskom a v zmluve zo 7. októbra
1320 sa o ňom píše ako o „terram Fredmanuagasa”. V texte o obci Falštín autorky dokonca samé priznávajú, že fabulujú:
Chýbajú písomné zdroje potvrdzujúce túto
legendu (s. 94). Čo sa týka Litovcov pochovaných v Kacvíne, tabuľa na verande
hovorí o štyroch Litovcoch, a nie dvoch
Poliakoch a jednom Litovcovi (s. 102).

16 ŽIVOT

Tabuľu dal pritom v roku 1984 vmurovať
kňaz Mieczysław Zoń, aj keď vzhľadom
na skutky, akých sa títo vojaci dopustili na
slovenskom obyvateľstve Oravy a Spiša si
nezaslúžia, aby boli pochovaní v kostole.
Je skôr predpoklad, že sú pochovaní na
cintoríne pri miestnom kostole, kde sa pochovávalo do roku 1811. Taktiež tradícia
spojená s mestskými právami Kacvína (s.
101) nie je iba legendou, keďže v Štátnom
Archíve v Levoči je uložená pečiatka z roku 1704 s nápisom OPPIDI SIGILLI KACVINKELLI. Pri dejinách Nižných Lápš sa
dozvedáme, že v 19. storočí bola vraj táto
obec skutočnou baštou poľskosti (s. 110).
Ťažko určiť na základe čoho autorky niečo také tvrdia, avšak z tejto publikácie sa
už nedozvieme, že práve z Nižných Lápš
pochádzal a taktiež tu pôsobil jeden zo
slovenských národovcov, bernolákovský
básnik Ján Nálepka (1792 – 1858), čo by
skôr mohlo indikovať slovenské národné
ovzdušie. Podobné ničím nepodložené
tvrdenie o akýchsi „Poliakoch“, tentokrát
vo Vyšných Lapšoch v 17. storočí, sa nachádza aj v histórii Vyšných Lápš (s. 115).
V slovenskom preklade dejín Tribša je používaná jeho poľská forma Trybš a Juraj
Horváth je nazývaný, pre slovenského
čitateľa nepochopiteľným menom, Jerzy
(s. 129). Napriek tomu, že vo všetkých obciach severného Spiša žije aj slovenské
obyvateľstvo, jeho existencia sa spomína
iba v troch obciach, a to v Krempachoch
(s. 107), Vyšných Lapšoch (s. 115) a Novej Belej (s. 124), pričom by autorkám takéhoto diela malo byť známe, že Spolok
Slovákov v Poľsku má svoje miestne skupiny v každej z uvedených obcí. Na viacerých miestach je pritom zdôrazňovaná
akási „slovakizácia“ (s. 115, 124), ktorej
podliehalo miestne obyvateľstvo a použitá formulka, že obyvatelia sa považujú za
Slovákov (...część mieszkańców uważa
się za Słowaków... (s. 124)), navodzuje atmosféru ako keby v skutočnosti Slovákmi
neboli, iba si to o sebe mysleli. Slúženie
sv. omše v slovenskom jazyku sa spomína
len v obci Nová Belá, pričom minimálne
raz do týždňa je omša v slovenskom jazyku aj v Kacvíne, Nedeci, Vyšných Lapšoch, Jurgove a Krempachoch.
Tretia časť publikácie, pod názvom
Słowacki Spisz (slovenský ekvivalent
opäť absentuje), obsahuje opis deviatich spišských miest a obcí. Po prečítaní
faktograﬁcky i gramaticky absolútne nezvládnutých predchádzajúcich kapitol je
história mesta Kežmarok (s. 131 – 135)
príjemným prekvapením, pretože sa
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tu v slovenskom preklade nenachádza
zásadnejšia gramatická chyba a ani obsahovo text nie je tendenčný. To však
už bohužiaľ nemožno povedať o nasledujúcej obci Lendak, kde je ako jediná
významná osobnosť vyzdvihnutý roľník
Vojtech Halčin, ktorý zápasil o pripojenie Spiša a Oravy k Poľsku (s. 139).
Okrem toho, že samotný Vojtech Halčin
sa na margo svojho zápasu vyjadril, že
...ani nevedel ako sa dostal do Krakova, Varšavy a neskôr do Paríža, lebo
bol spitý do nemoty... (dokument sa
nachádza v Štátnom archíve v Levoči,
pobočka v Poprade, fond Okresný úrad
Kežmarok, 1384/1935 prez.), bolo by pri
tejto príležitosti iste vhodné spomenúť aj
omnoho početnejšiu delegáciu Lendačanov a Ždiaranov, ktorá v Prahe lobovala u prezidenta Tomáša G. Masaryka
za pripojenie Spiša k Československu.
Ďalšie faktograﬁcké chyby sa nachádzajú v histórii Spišskej Starej Vsi, kde sa
dozvedáme, že prvá písomná zmienka o
obci pochádza z roku 1268, kde vraj má
byť uvedená pod názvom Antiqua Villa
(s. 154). Pravdou však je, že prvá zmienka, kde je obec prenumeratívne vymenovaná ako Offalu, je až z roku 1326 a prvá
hodnoverná listina týkajúca sa územia
a nového osídlenia Starej Vsi, hoci tu nie
je priamo pomenovaná, je z roku 1308.
Napriek tomu, že sa predpokladá staršie
osídlenie, údaj o jej zničení Tatármi nie
je hodnoverne doložený ani písomne, ani
archeologickým výskumom. Čo sa týka
obce ako miesta významných stretnutí
medzi Uhorskom a Poľskom, rok 1385
sa nespomína v žiadnej slovenskej historickej spisbe. Zato rok 1411, kedy sa
do Spišskej Starej Vsi osobne dostavil
Žigmund Luxembruský, spomenutý nie
je. Miesto neho sa môžeme dozvedieť
o akomsi stretnutí v Spišskej Novej Vsi
v roku 1423, ktoré so Spišskou Starou
Vsou nemá nič spoločné. Ďalšou faktograﬁckou chybou je tvrdenie, že mesto sa
po administratívnych zmenách v polovici
19. storočia stalo sídlom zamagurského
okresu a až do roku 1960 odtiaľ bolo
riadených vyše 30 obcí (s. 154). Okrem
toho, že okres sa nazýval Magurský,
tak vyše 30 obcí spravoval len do roku
1920, kedy po pripojení trinástich z nich
k Poľsku, ich ostalo pod jeho správou už
len 20. S ďalšími spornými tvrdeniami sa
stretneme aj v histórii Spišského Podhradia a okolia. Autorky tvrdia, že najstaršia
písomná zmienka o Spišskom hrade je
z roku 1120 (s. 163), a to aj napriek tomu,
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že prvá hodnoverná písomná zmienka
o Spiši je až roku 1209. V histórii Ždiaru
sa zas píše, že bol založený začiatkom
17. storočia, pričom je znovu prezentovaná myšlienka príchodu osadníkov z poľského územia (s. 177). Najstaršia písomná zmienka o Ždiari však pochádza
už z roku 1590 a podľa ústnej tradície
ju založili uhliari, ktorí zbehli z poddanských majetkov v Zamagurí. Taktiež v roku 1938 Ždiar neobsadilo poľské vojsko,
pretože pri pokuse o jeho obsadenie došlo k prestrelke s československým vojskom, ktoré ho jednoducho do Ždiaru nepustilo. Tvrdenie, že obyvateľstvo Ždiaru
a okolitých obcí (Osturňa, Franková)
hovorí poľským nárečím, ktoré je totožné
s nárečím, ktorým rozprávajú obyvatelia
poľského Spiša (s. 177), svedčí o tom, že
autorky pravdepodobne nikdy tieto obce
nenavštívili. V Osturni sa hovorí zmiešaným rusínsko-goralským dialektom a v
ostatných obciach Zamaguria sa nehovorí „identickým“ poľským nárečím, ale
slovensko-poľským prechodným dialektom. Jazykové rozdiely sú pritom takmer
medzi každou obcou a niekedy dokonca
aj v obci samotnej.
Posledná časť publikácie – Informator
– je už takmer výlučne v poľskom jazyku.
A hoci by sme, na základe toho, že ide
o spoločnú slovensko-poľskú publikáciu,
očakávali, že bude informovať aj o slovenských kultúrnych akciách a turistickej
báze, opak je pravdou. Pri kultúrnych
podujatiach (s. 181) nie je uvedené ani
jedno, ktoré organizuje Spolok Slovákov
v Poľsku, pričom treba zdôrazniť, že Dni
slovenskej kultúry v Malopoľsku, Fašiangy–Ostatki, či Prehliadka krajanských
dychoviek, majú na severnom Spiši dlhodobú tradíciu i vysokú návštevnosť.
Zvláštne je, že Zamagurské folklórne
slávnosti sú napísané po poľsky, pričom
ide o podujatie, ktoré vzniklo na Slovensku a nemalo žiadny poľský ekvivalent.
Na mape poľského Spiša chýbajú pri pomenovaní slovenských obcí dĺžne i mäkčene a tzv. turistická báza vymenúva
výlučne poľské hotely, penzióny, chaty, či
reštaurácie. Na záver sa z použitej literatúry môžeme dozvedieť, že pri písaní
bola použitá len jediná slovenská kniha,
pričom minimálne polovica obcí slovenského Spiša má spracované a vydané
veľmi kvalitné monograﬁe.
Ako už vyplýva aj z vyššie napísaného, úroveň prekladu do slovenského
jazyka je veľmi nízka. Nie je takmer ani
jedna strana, kde by sa nenachádzalo

niekoľko štylistických, či gramatických
chýb. Okrem zvláštnych štylistických
konštrukcií, nesprávneho skloňovania
a popoľšťovania slov (napr.: ...vytvorili
16 spišských miest o ohraničenou autonómiou... (s. 14); ...vláda Gejzy II... (s.
23); ...obec bola založená Schwarcovocov z Berzeviczyh... (s. 116), ...spracowana... (s. 40)), najčastejšie sú v slovenskom preklade nesprávne použité
mäkčene (napr.: ...polských... (s. 8); ...
podielalo... (s. 15); ...Lubovni... (s. 24),
...remesieľ... (s. 81)), dĺžne (napr.: ...narodnostnými... (s. 8); ...administraciou...
(s. 14); ...krákovským... (s. 24); ...jedná
z zamagurských... (s. 151)), predložky (napr.: ...priniesli zo sebou... (s. 8);
...v bitke z Turkami... (s. 24)) a veľké
písmená (napr.: ...Pražských grošov...
(s. 14), ...červeného Kĺáštora... (s. 24),
...Slovenskej Ľudovej Strany... (s. 26)).
Niektoré slová sú úplne nezrozumiteľné
(napr.: ...bol nik nejaký... (s. 23); ...turisktcká báza... (s. 186)) a priam neuveriteľné je, že „y“ nájdeme v tejto publikácii
aj v prvom páde množného čísla (napr.:
...maďarský rómovia... (s. 8); ...bratia Zápoľskí, ktorý ho prebudovali... (s. 166)),
v rôznych slovách, kde by ich nenapísal
ani priemerný žiak základnej školy (napr.:
...kráľovy... (s. 24); ...zýskava... (s. 26)),
či dokonca po spoluhláske s mäkčeňom
(napr.: ...Žygmundovi... (s. 14); ...posiať
žyto... (s. 42); ...Berzevičy... (s. 90))!
Prekladateľ evidentne nerozlišuje pojmy
Uhorsko a Maďarsko, resp. pojem Uhorsko vôbec nepoužíva. Karol Róbert z Anjou je podľa neho Karol Róbert Andegavenský, Ján Zápoľský zas Ján Zapolya.
Namiesto udeľovania mestských práv sa
podľa prekladu tieto práva „darujú“ (s.
24), zálohované spišské mestá sú „spišské dediny“, ktoré však nie sú zálohované, ale „nechané“ (s. 24), ranogotický
kostol je „skorogotický“ (s. 90), knieža je
preložený ako „princ“ (s. 98), Šoproňský
snem ako „sejm Sopron“ (s. 25), Sliezsko ako „Šľask“ (s. 26), pražská jar ako
„pražská jeseň“ (s. 27) a konzervátorské
práce nazýva prekladateľ „údržbárskym
zásahom“ (s. 128)! Zjavne slovenská
časť publikácie neprešla ani jednou korektúrou.
Záverom možno konštatovať, že
publikácia má síce pekný „obal“, ale jej
„vnútro“ je plné historických i jazykových
nepresností a úplnej ignorácie seriózneho
vedeckého výskumu Spiša. Z tohto hľadiska teda ani zďaleka nesplnila stanovený cieľ, pretože neobsahuje vedomosti o
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kultúrnom dedičstve poľsko-slovenského
pohraničia a ani neumožňuje prístup k
informáciám o kultúre Spiša, či ochranu
regionálnych a kultúrnych tradícií pred zabudnutím. Za európske peniaze prezentuje dlhodobé snahy niektorých poľských
„pseudohistorikov“ zobraziť Spiš ako akúsi poľskú dŕžavu, ktorá bola Poľsku v minulosti nespravodlivo odobraná. A síce sa
v názve hovorí o mnohokultúrnosti, v skutočnosti sa o slovenskej kultúre nedozvieme takmer nič. Významné slovenské
osobnosti, ktoré sa narodili na severnom
Spiši, ako napríklad herec Michal Dočolomanský (*1942 Nedeca), dekan, kanonik a
bernolákovský básnik Ján Nálepka (*1792
Nižné Lapše), prvý rektor Vysokej školy
múzických umení v Bratislave Ján Strelec
(*1893 Kacvín), rektor košického seminára Jakub Šefčík (*1902 Kacvín), spišský
historik a kanonik Jozef Vojtas (*1906 Jurgov), ľudový rezbár a insitný umelec Andrej Gomboš (*1921 Jurgov), kňaz a historik Alojz Miškovič (*1902 Jurgov), cirkevný
a osvetový pracovník, ktorý vybudoval
školy a dal obnoviť viacero kostolov i oltárov na Spiši Lukáš Miľon (*1866 Tribš),
kňaz prenasledovaný za svoje slovenské
národné presvedčenie František Móš
(*1891 Tribš) a viacerí národne uvedomelí
kňazi pôsobiaci v slovenskom národnom
hnutí v časoch najtvrdšej maďarizácie, sa
v publikácii vôbec nespomínajú. Podľa
autorov stoja za zmienku iba dvaja rodáci, a to: vynikajúci znalec Vysokých Tatier
a riaditeľ levočského gymnázia Franz Denes (*1845 Tribš) (s. 128) a učiteľ Michal
Balara (*1904 Fridman) (s. 89), ktorý sa
v medzivojnovom i povojnovom období
„zaslúžil“ o polonizáciu slovenského obyvateľstva. Okrem rodákov je za významnú
osobnosť označený kňaz Jan Ratułowski,
ktorý bol vraj veľmi zaslúžilý nielen pre
Spiš (s. 89). Čím sa však zaslúžil sa už
bohužiaľ z tejto publikácie nedozvieme.
Vzhľadom na to, že táto publikácia je
preložená aj do dvoch svetových jazykov,
je nielenže predurčená šíriť tieto fabulárne absurdity ďalej, ale so zreteľom na
katastrofálnu jazykovú úroveň diela, taktiež vo svete prezentovať Slovákov ako
neschopných používať svoju materinskú
reč. Je preto skutočne na zamyslenie, ako
sa využívajú nemalé ﬁnančné prostriedky
z európskych fondov, či vôbec niekto spätne kontroluje ich využitie a či skutočne národná hrdosť slovenských spolutvorcov
a propagátorov tejto publikácie klesla už
na takú úroveň, že za peniaze sú ochotní
prezentovať čokoľvek...
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nes si už život bez požiarnikov nedokážeme ani predstaviť. Pomáhajú nám nielen pri požiaroch, ale aj
v iných situáciách, ktoré ohrozujú ľudský
majetok a život. Avšak aby nám mohli poriadne pomáhať, potrebujú k tomu nielen
kvalitné vybavenie, ale i vhodné priestory.
A práve vo Fridmane prednedávnom dokončili výstavbu novej požiarnej zbrojnice
a pri tejto príležitosti zorganizovali peknú
slávnosť.
Dňa 26. septembra sa konala posviacka novovybudovanej požiarnej zbrojnice
vo Fridmane. Na túto slávnosť okrem
Fridmančanov prišli delegácie požiarnikov
z okolitých obcí. Zúčastnili sa jej aj poslanci snemu PR Anna Paluchová, Andrzej
Gut-Mostowy a Edward Siarka, ktorý je
súčasne predsedom vojvodského oddielu
zväzu DPZ v Krakove, zástupca vojvodského veliteľa Štátneho požiarneho zboru
Józef Galica, predstavitelia novotarského
okresu, vojt gminy Nižné Lapše Paweł
Dziuban spolu s ďalšími predstaviteľmi
gminého úradu. Tejto slávnosti sa zúčastnila aj delegácia požiarnikov z obce Niedar, ktorej fridmanskí požiarnici pomáhali
počas posledných povodní.
Slávnosť sa začala sv. omšou v miestnom kostole, ktorú celebroval duchovný
požiarnikov v Malopoľsku Władysław
Kulig spolu s dp. farárom Ludwikom Węgrzynom. Na kázni zazneli slová o nezištnej pomoci požiarnikov, ktorých dnes už
vidíme nielen pri hasení ohňa, ale aj pri
autonehodách, či pri povodiach. Sú všade
tam, kde je potrebná pomoc pri nešťastí.
O tom, že je to nebezpečná práca, nikomu netreba pripomínať. A ako sám názov
„dobrovoľný požiarny zbor“ hovorí, je to
obetavá práca. Pre lepšie fungovanie dobrovoľných požiarnych zborov je potrebná
Chvíľa pre slová vďaky
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FRIDMANČANIA
V NOVEJ ZBROJNICI
aj funkčná a moderná výbava zbrojnice i
samotná zbrojnica.
Po sv. omši prešli delegácie v slávnostnom sprievode od kostola k budove
požiarnej zbrojnice. Pochod sprevádzala fridmanská dychovka pod vedením
Stanisława Wojtaszeka. Hostí privítal
fridmanský predseda DPZ Jozef Prelich,
pričom všetkých oboznámil s krátkou históriou DPZ vo Fridmane. Po privítaní hostí
E. Siarka označil fridmanskú zástavu DPZ
zlatou medailou „Za zásluhy“. Neskôr nasledovalo vyznamenanie bývalých požiarnikov. Predseda okresného výboru DPZ
v Novom Targu Jan Kuczkowicz udelil
medailu Boleslava Chomicza za zásluhy
bývalému náčelníkovi Albínovi Pavlikovi a
sošku požiarnika za zásluhy udelili Jánovi

Vodziakovi, Vladislavovi Barnašovi, Jozefovi Jurgovskému a Františkovi Plevovi.
Nová požiarna zbrojnica bola ﬁnančne
náročnou investíciou. Polovica ﬁnančných
nákladov na výstavbu zbrojnice bola ﬁnancovaná z prostriedkov EÚ z programu
rozvoja vidieka. Demontáž starej zbrojnice
bola zrealizovaná v roku 2009. Vykonali ju
fridmanskí požiarnici a tak si ušetrili peniaze, ktoré určili na ďalšie práce. Výstavba trvala jeden a pol roka. Treba podotknúť, že
novopostavená zbrojnica prevyšuje niektorými svojimi elementmi štandardnú výbavu
zbrojníc západnej Európy a USA. Ako prvá
v novotarskom okrese má digitálnu sirénu.
Odteraz táto budova bude slúžiť nielen
požiarnikom, ale aj všetkým občanom, no
najmä mládeži. V budove sa nachádza

Fridmanská dychovka pod vedením Stanisława Wojtaszeka
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klubovňa, ktorá je vybavená počítačmi, biliardovým a pingpongovým stolom. Patrične
vybavená je aj kuchyňa. Nakoniec odzneli
slová vďaky aj od požiarnikov z Niedar,
ktorí im ešte raz poďakovali za pomoc pri
povodni, ktorá postihla ich obec.
Po úvodných príhovoroch, vyznamenaniach a gratuláciách dp. Władysław
Kulig posvätil budovu, po čom hostia prestrihli pásku, čím sa zbrojnica považovala
za otvorenú. Po zakončení oﬁciálnej časti
boli hostia pozvaní na slávnostný obed,
ktorý pripravili manželky požiarnikov. Zábava však pokračovala až do rána. Na
túto slávnosť si pripravil kultúrny program
aj detský folklórny súbor Malí Fridmančania pod vedením Márie Wnękovej a
hudobný program pripravili taktiež deti zo
základnej školy. Neskôr vystúpila hudobná skupina Power Folk. Jednotlivé vystúpenia boli poprelínané rôznymi súťažami
pre deti i dospelých. Na účastníkov slávnosti čakala taktiež tombola, v ktorej bolo
možné vyhrať ako prvú cenu štvorkolku,
Novú zbrojnicu si Fridmančania prišli pozrieť vo veľkom počte a pritom sa zapísali
aj do pamätnej knihy a kto mohol, ochotne
prispel na činnosť DPZ.

Z histórie
Dobrovoľný požiarny zbor vo Fridmane vznikol v roku 1901. Tento dátum je
napísaný taktiež na zástave. Žiaľ, nezachovali sa žiadne dokumenty, ktoré by to
mohli potvrdiť. Zbor sa reaktivoval 29. júla
1928, kedy boli schválené stanovy DPZ
a zvolený výbor. Predsedom zboru sa
stal dp. Štefan Andrašovský, náčelníkom
Valent Markovič, tajomníkom Michal Balara. Gminná rada odovzdala k dispozícii
budovu, ktorú spolu s obrazom sv. Floriána posvätil dp. Š. Andrašovský. Požiarny
Pýcha požiarneho zboru – požiarnická zástava

Požiarnici v pekných uniformách

zbor založili tieto rodiny: Balarovci, Markovičovci, Deverovci, Jurgovskovci, Barnašovci, Subišakovci a Tazikovci. V týchto
rodinách sa stalo tradíciou, že požiarnické
remeslo prechádzalo z otca na syna. Syn
doslova dedil otcovu uniformu. Pri zrode
DPZ mal zbor 37 aktívnych členov. Po jeho
vzniku urobili ľudia zbierku a za získané
peniaze kúpili ručnú striekačku a v strede
obce postavili akúsi šopu na skladovanie
požiarnického náradia. Bola to vlastne
prvá zbrojnica DPZ vo Fridmane. V roku
1930 bola posvätená motorová striekačka
„Rosenbauer“ a barón Jungenfeld, ktorý
ﬁnančne podporil miestny zbor, bol prijatý
za čestného člena. V dňoch od 23. marca
do 1. apríla 1930 sa vo Fridmane konalo
školenie veliteľov a ich zástupcov, kde boli
prestavené nové metódy hasenia požiarov a ich lokalizácie i využívania náradia.
Tieto školenia robili v spišských obciach
inštruktori Okresného veliteľstva požiarnych zborov v Novom Targu. 10. júla 1930
zasahovali členovia DPZ vo Fridmane pri
havárii lietadla, ktoré sa zrútilo neďaleko
Fridmana. V tom istom roku vďaka podpore gminného úradu Nižné Lapše a zároveň
verejnej zbierke kúpili požiarnici striekačku M-400, ktorá bola prvou
motorovou
striekačkou
v spišských obciach, ktoré
v tom čase patrili Poľsku.
V roku 1946 bolo na
obecnej schôdzi rozhodnuté o adaptácii požidovskej budovy na požiarnu
zbrojnicu. V roku 1947 túto
budovu požiarnici získali
a prispôsobili si ju vlastným potrebám.
Začiatkom 60. rokov
mali požiarnici k dispozícii
vozidlo „Doodge“, neskôr
vlastnili „Star 25“. Po veľkých požiaroch v rokoch
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1929, 1952, 1957, 1963 a 1982, ktoré pohltili mnoho domov a hospodárskych budov,
bolo schválené, že budú v časti Równia vybudované dve protipožiarne vodné nádrže.
Predsa len je lepšie predchádzať nešťastiu, ako hasiť oheň. V 80. rokoch požiarnu
zbrojnicu prestavali a zväčšili, a kúpili taktiež vozidlo „Star 244“. V 90. rokoch si vzal
DPZ do opatery kaplnku sv. Floriána, ktorú spolu s obrazom sv. Floriána obnovil.
V roku 2000 požiarny zbor dostal vozidlo
„Magirus“ a v roku 2006 požiarnický rebrík.
V roku 2007 bolo odsúhlasené rozhodnutie
o stavbe novej zbrojnice. O rok neskôr boli
vybudované dočasné garáže pre vozidlá.
Následne sa začala demontáž starej budovy požiarnej zbrojnice, po ktorej sa naplno
rozbehla výstavba novej. Výstavba bola
ukončená v roku 2010.
Aktuálne je predsedom zboru Jozef
Prelich, veliteľom Stanisław Pisarczyk,
pokladníkom Jozef Pleva a tajomníkom
Jacek Kutarnia. Vo výbave DPZ sa nachádza automobil „Star 244“, automobil „Magirus“, požiarnický rebrík SD-30, hasičský
príves, veslová loď, dva agregáty na výrobu elektriny, tri kalové čerpadlá, plávajúce
čerpadlo, motorová striekačka Tohatsu,
motorová striekačka PO-5, slovenská motorová striekačka, päť motorových píl, píla
do betónu, a iné náradie, ktoré je používané počas akcií. Pri DPZ zároveň funguje
dychový orchester, ktorý vedie Stanisław
Wojtaszek. Fridmanský orchester sprevádzal aj slávnosť posvätenia a otvorenia
novej zbrojnice. Popritom sa prezentuje
na rôznych cirkevných či obecných kultúrnych podujatiach.
Pri príležitosti otvorenia novej požiarnej
zbrojnice prajeme fridmanským požiarnikom čo najviac úspechov v požiarnických
súťažiach a čo najmenej záchranných
výjazdov pri požiaroch, nehodách či živelných pohromách.
Dorota Mošová
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resne 105 rokov svojej existencie
má za sebou jednotka Dobrovoľného požiarneho zboru v Durštíne.
Pri tejto príležitosti sa konala obecná slávnosť spojená s odovzdávaním medailí vybraným požiarnikom za ich záslužné činy,
pričom jubilujúci DPZ dostal k svojmu
výročiu naozaj pekný darček - zásahový
automobil značky Mercedes.
Oslavu otvoril slávnostný sprievod požiarnych jednotiek z gminy Nowy Targ a
Nižné Lapše smerujúci do miestneho kostola sv. Jána Krstiteľa, kde sa konala ďakovná svätá omša venovaná požiarnikom
a ich rodinám. Počas slávnostnej procesie
predniesli požiarnici obetné dary, nechýbalo, o.i., víno a chlieb na znak vďaky sv.
Floriánovi za starostlivosť o požiarnikov.

Nový automobil bol pokrstený tak, ako sa patrí

DPZ V DURŠTÍNE MÁ 105 ROKOV
Po slávnostnej svätej omši sa zúčastnení členovia okolitých oddielov požiarnych zborov, zástupcovia samosprávy
a široká verejnosť na čele s dychovkou
z Krempách presunuli pred požiarnu zbrojnicu, kde bolo posvätené nové zásahové
vozidlo, zakúpené s ﬁnančnou podporou
gminy Nowy Targ a obce Durštín.
Predseda durštínskeho DPZ Walenty
Kaczmarczyk pripomenul niekoľko dôležitých faktov týkajúcich sa histórie DPZ.
Všetkým prítomným poďakoval za ich
účasť na slávnosti, pričom osobitné poďakovanie patrilo hosťom podujatia, medzi ktorými nechýbali: poslanec snemu
Edward Siarka, okresný veliteľ Štátnej

požiarnej stráže Mariusz Łaciak, predseda okresného výboru DPZ v Novom Targu
Jan Kuczkowicz, vojt gminy Nowy Targ
Jan Smarduch a ďalší.
Dôležitým bodom slávnosti bolo odmenenie svedomitých požiarnikov za ich
záslužnú činnosť v podobe pamätných
medailí.
Zlatú medailu za zásluhy získali: Kazimierz Hornik, Franciszek Bizub a Seweryn Jeleń.
Striebornú medailu si zo slávnosti
odniesli: Andrzej Kaczmarczyk, Florian
Kaczmarczyk, Andrzej Sowa, Stanisław
Bigos, Andrzej Sołtys, Stanisław Sołtys
a Stanisława Sołtysová.

Bronzová medaila putovala do rúk Tomasza Bigosa a Michała Hornika.
Odznak „Vzorný požiarnik“ získali:
Andrzej Bizub, Grzegorz Sołtys, Dariusz
Jeleń, Krzysztof Bigos a Daniel Kaczmarczyk.
To však nebolo všetko, Kazimierz Hornik a Walenty Kaczmarczyk si od vojta
gminy Jana Smarducha prevzali medailu
za zásluhy pre gminu Nowy Targ.
Po skončení osláv sa všetci pozvaní
hostia presunuli do požiarnej zbrojnice,
kde na nich čakalo pohostenie, ale aj zábava, ktorej nebolo konca kraja. Náladu
nielen oslávencom, ale aj hosťom spríjemňovala hudobná skupina “Sprytni“.

Pohľad na Durštín
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Odovzdávanie pamätných medailí

Z histórie DPZ
v Durštíne
Začiatky požiarnej stráže v Durštíne
siahajú do roku 1905, kedy bolo toto územie súčasťou Uhorska. Prvým veliteľom
bol Józef Kaczmarczyk a predsedom Žid
Ebsejn Spirn.
Prvá svetová vojna a nová politická
situácia, žiaľ, spôsobila to, že sa z tohto
obdobia nezachovali žiadne zdroje dokumentujúce činnosť durštínskeho požiarneho zboru. No z ústneho podania sa podarilo zachovať informácie, že zbor pôsobil
nepretržite od vzniku, počas vojny, ale
i v povojnovom období. Oﬁciálne sa hovorí o oživení činnosti zboru 11. mája 1930.
Tento údaj bol zapísaný v protokole zo
stretnutia členov požiarneho zboru, ktoré
viedol náčelník 168. obvodu vo Fridmane
Michał Balary. Z neho sa môžeme dozvedieť, že na tomto volebnom stretnutí bol
zvolený za predsedu DPZ Paweł Hornik
a za veliteľa Józef Bizub, ktorý svoju funkciu zastával až do roku 1958.
Prostriedky a vybavenie požiarneho
zboru boli v začiatkoch viac než skromné.
Slávnostný sprievod

Nové vozidlo čaká na svoju prvú výpravu

V roku 1938 bola zakúpená prvá hasičská
dvojkyvadlová striekačka, ktorú využili počas hasenia veľkého požiaru v roku 1945
vo Vyšných Lapšoch. Po vojne nadobudol
požiarny zbor v Durštíne rôzne typy motorových čerpadiel a striekačiek. V roku
1959 zvíťazil na súťaži Vojna s červeným
kohútom a ako odmenu získal novú kvalitnú striekačku Leopolia M-800.
V roku 1960 všetci členovia DPZ dostali pekné uniformy a v roku 1967 bola
zakúpená nová striekačka M-800R, ktorú
pri hasení požiarov využívajú dodnes.
Jedným z dôležitých medzníkov v histórii DPZ bol rok 1995, kedy bola zakúpená
požiarnicka zástava. Pokiaľ ide o požiarnu
zbrojnicu, ktorá stojí dodnes, jej výstavba
sa začala v roku 1986.
Treba pripomenúť, že počas existencie DPZ v Durštíne vykonali dobrovoľní
požiarnici množstvo záslužných činov,
vždy s veľkým nasadením a aj za cenu
veľkého rizika. Za požiarnikmi a ich činmi vždy stáli predovšetkým velitelia. Pripomeňme si poradie i mená osôb, ktoré
túto funkciu zastávali. V rokoch 1905
– 1930 bol veliteľom DPZ v Durštíne Józef

Kaczmarczyk, 1930 – 1958 Józef Bizub,
1958 – 1962 Marcin Kaczmarczyk, 1962
– 1982 Jan Jeleń, 1982 – 1989 Walenty
Kaczmarczyk (od Maciaski) 1989 - 1993
Franciszek Kaczmarczyk, 1993 – 2006
Walenty Kaczmarczyk (súčasný predseda DPZ) a napokon Florian Kaczmarczyk,
ktorý svoju funkciu zastáva dodnes.
Veľkú zásluhu na činnosti DPZ majú
však aj predsedovia požiarneho zboru, v jeho histórii sa ich vystriedalo niekoľko. V rokoch 1905 – 1930 bol predsedom
Ebsejn Spirn, 1930 – 1958 Paweł Hornik,
1958 – 1962 Józef Pitek, 1962 – 1996 Walenty Hornik, 1996 – 2005 Jan Jeleń a od
roku 2005 bol za predsedu vymenovaný
Walenty Kaczmarczyk.
Bez ochrany pred požiarom by sa neobišla žiadna obec. Požiarnici zachraňujú nielen majetok, hospodárstvo a domy
občanov, ale aj ich životy. Patrí im preto
obrovská vďaka za ich dobrovoľnú snahu
a úsilie, ktoré na svoju obetavú pomoc vynakladajú.
Text: L. Ostrowska, F. Paciga
Foto: F. Paciga

Na slávnosti zahrala dychovka z Krempách
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Odkrývanie Slovenska

ktorej výsledkom je aj vznik Oravskej galérie. Na výstave sme si mali možnosť pozrieť mnohé jej obrazy, ktoré boli odzrkadlením nielen umeleckého vývoja maliarky,
ale zároveň odzrkadlením reálneho života
oravského ľudu, ktorý najčastejšie prenášala na plátno.

V Dolnom Kubíne

ádam aj takto by sme mohli
nazvať zájazd, ktorý zorganizovala redakcia Život pre doručovateľov Života a učiteľov slovenského
jazyka na Orave a Spiši ako odmenu za
ich každoročnú námahu či už pri doručovaní krajanského časopisu do jednotlivých
domácností, alebo pri vyučovaní slovenského jazyka na jednotlivých školách.
Síce kroky krajanov neviedli ďaleko za
hranice, predsa len mnohí z nich objavili
na Slovensku nové zákutia, doposiaľ nepoznané.

H

V Tvrdošíne
Krajania vyrážali zo svojich domov
v skorých ranných hodinách. Našťastie,
všetci prišli na čas a tak sme bez problémov mohli spoločne v posledné sobotné septembrové ráno vyraziť na cestu na
Slovensko. Poriadne sme sa nestihli v auPrvé kroky v Tvrdošíne...
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tobuse ani len zohriať a už sme museli
vystupovať, pretože sme dorazili do Tvrdošína, kde sme chceli navštíviť drevený
gotický kostolík zasvätený Všetkým svätým z polovice 15. storočia. Legenda hovorí, že ľudia kostol vybudovali na tomto
mieste preto, že na tomto kopci nad mestom, na tom kúsku zeme, na sv. Jána napadol sneh, čo považovali v istom zmysle
za znamenie. V rokoch 1986 - 1993 bol
kostol plne zrekonštruovaný podľa renesančných úprav z polovice 17. storočia. Po
prehliadke tejto vzácnej architektonickej
kultúrnej pamiatky, ktorá je zapísaná taktiež v zozname UNESCO, sme prešli do
Galérie Márie Medveckej. Mária Medvecká sa po štúdiách v Bratislave, vo Viedni
a v Prahe vrátila natrvalo na rodnú Oravu,
s ktorou sa spojila na celý život a spolu
s manželom akademickým maliarom Ctiborom Belanom sa venovali tvorivej práci
a významnej kultúrno-výchovnej činnosti,
Čo sú to tie rašeliniská?
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Prvou našou zastávkou v Dolnom
Kubíne bol Florinov dom. Nachádza sa
kúsok od hlavného námestia. Kedysi bol
domovom známeho publicistu a básnika,
Thea H. Florina, ktorý sa v Dolnom Kubíne narodil a tu i žil a pôsobil. Pôvodne to
bol farbiarsky dom. Na jeho poschodí je
zrekonštruovaná drevená pavlač. V jeho
hornej časti sa pravidelne usporadúvajú
výstavy. My sme mali možnosť pozrieť si
výstavu venovanú rašeliniskám Hornej
Oravy, ktorá bola v ten deň otváraná.
Keďže väčšina krajanov z Oravy pozná
tieto rašeliniská ako vlastnú dlaň, mnohí
z nich našli na fotograﬁách známe miesta.
Po prezretí expozície sme sa vybrali
na hlavné námestie. Žiaľ, príliš sme ho
obdivovať nemohli, pretože práve prebieha jeho rekonštrukcia, takže po krátkom
oboznámení sa s najdôležitejšími historickými medzníkmi a pamiatkami Dolného
Kubína sme prešli na miesto posledného
odpočinku najvýznamnejšieho slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava, aby sme si uctili jeho pamiatku.
Hviezdoslav ako rodený Oravec a milovník oravského kraja bol hlboko dotknutý
odtrhnutím severovýchodnej časti Hornej
Oravy, ktorá v roku 1920 pripadla Poľsku.
Svoju zlosť nedusil v sebe, ale prelial ju
na papier:

Ja plačem nad Oravou drahou, horko plačem;
ach, starec som... Bo mladec nech, tak zúrim, skáčem
od zlosti; päste zatnem na čís‘ leb,
ho zohrdiac jak z biednej hliny črep...
Veď roztrhané ako vetché niti pásky
odvekej, v srdciach, v hrude, v skale žitej lásky...
Och, zrada, pranier, škripec, poprava!
Včuľ, Orava, len budeš boľavá,
jak nikdy predtým, hoci šťastnou bys‘ byť mohla,
jak ešte nikdy!... No, pád, krivda pravdu zohla...
Keďže slnko už malo polovicu cesty
za sebou, museli sme myslieť aj na obed.
Našťastie, Dolný Kubín nie je príliš veľkým mestom a tam sme už o chvíľu sedeli v Kolibe – slovenskej reštaurácií, kde
si krajania pochutili na rýdzo slovenských
špecialitách.

V Martine
Posledným mestom, ktoré sme v slnečnú jesennú sobotu navštívili, bol Martin. Naše kroky viedli najprv do Matice
slovenskej a konkrétne do druhej budovy
Matice slovenskej, v ktorej nás privítal riaditeľ členského ústredia Matice slovenskej
Daniel Zemančík. Predstavil nám zároveň

nielen históriu tejto slovenskej národnej
inštitúcie, ale taktiež jej aktuálnu činnosť
a priority. Krajania sa zaujímali predovšetkým o činnosť, ktorú MS vykonáva
v prospech krajanov v zahraničí a spoluprácu s nimi, ako aj o možnosť podpory
miestnych odborov v krajanských komunitách. Na záver sme si pred budovou Matice urobili všetci spoločnú fotograﬁu.
Slovenské národné literárne múzeum v Martine bolo poslednou zástavkou
nášho jednodňového putovania po slovenskej zemi. Našli sme tu vzácne originály
pôvodných slovenských diel, ktoré boli základom národného povedomia Slovákov
a ktoré boli nejedenkrát písané v útrape
a prenasledovaní, či v exile.

Pred tvrdošínskym kostolíkom

Hrob P. O. Hviezdoslava

A opäť
v Tvrdošíne
Cestou naspäť, po neustálom chodení
a navštevovaní, si krajania konečne oddýchli. V ten deň sa totiž v Tvrdošíne konal jarmok, ktorý bol spojený s kultúrnym
programom a tak si okrem „povinných“ nákupov mohli chvíľku odpočinúť pri peknom
kultúrnom programe.
Na záver by som sa chcel všetkým, ktorí
pomohli redakcii Život zorganizovať krajanský zájazd na Slovensko srdečne poďakovať. Našej sprievodkyni Janke Cabadovej
za priblíženie Slovenska, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za ﬁnančnú podporu,
bez ktorej by sa zájazd isto nebol uskutočnil
a krajanom za výbornú náladu, bez ktorej by
celý výlet stratil svoje čaro a radosť, aká im
žiarila z tvárí cestou domov.
Marián Smondek
Foto: M. Majeriková a M. Smondek
Chvíľka oddychu...

Už nás čaká dobrý obed...
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Stretnutie absolventov lýcea v Jablonke. Dňa 23. septembra t.r. sa v klubovni Spolku Slovákov v Poľsku v Jablonke
uskutočnilo stretnutie absolventov prvých
ročníkov lýcea so slovenským vyučovacím
jazykom v Jablonke. Organizátorom stretnutia bol krajan Bronislav Knapčík z Mikołowa. Pri tejto príležitosti sa niektorí krajania stretli v klubovni, kde si pospomínali

KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
vej hudby presunuli z kostola do miestnej
školy. Tu ich čakala ďalšia milá povinnosť,
a to slávnostné prestrihnutie stuhy pred
dverami novovybudovanej telocvične. Po
zaspievaní hymny a odhalení pamätnej
tabule Jánovi Pavlovi II. pristúpil kardinál Stanisław Dziwisz k posväteniu novej
športovej haly. Po slávnostnom odovzdaní štandardy riaditeľke školy, následných
príhovoroch a kultúrnom programe boli
pozvaným hosťom odovzdané pamätné
medaily a informačné brožúrky. Prítomní
mali tiež možnosť pribiť na tabuľu pamätné klince a zapísať sa do Zlatej knihy.

***

pri káve a sladkom občerstvení na dávne
študentské roky, veď v tomto roku si prví
maturanti pripomenuli skúšku dospelosti
už po 55-ty krát. Na záver si krajania urobili na pamiatku spoločnú fotograﬁu. (ms)

***
Obnovená kupola kostola vo Veľkej Lipnici. Začiatkom septembra sa už
obyvatelia Veľkej Lipnice mohli tešiť z pohľadu na obnovenú kupolu kostola sv.
Lukáša Evanjelistu. V rámci opravy, ktorá
trvala od začiatku júna, bol vymenený zinkový povrch strechy za medený a zároveň
opravené poškodené časti krovu.

***
Nové pomenovanie školy v Hornej
Zubrici. Dňa 2. septembra t.r. sa o 10. hodine začala v kostole sv. Michala archanjela v Hornej Zubrici svätá omša, ktorú
celebroval kardinál Stanisław Dziwisz pri
príležitosti pomenovania miestneho gymnázia menom Jána Pavla II. Omšu spríjemnili požiarnická dychovka z Hornej Zubrice
a súbor Skalniok. Slávnosti sa zúčastnili
predstavitelia gminy i okresu, pozvaní
hostia, učitelia a žiaci so štandardami z
okolitých škôl, administratívni i pomocní
pracovníci, rodičia a široká verejnosť. Počas sv. omše sa, okrem iného, uskutočnilo
posvätenie štandardy gymnázia, ktorú priniesla delegácia Rady rodičov gymnázia.
Po omši sa zúčastnení za zvukov dycho-

24 ŽIVOT

Športovo-požiarnické preteky v gmine Jablonka. Druhú septembrovú nedeľu
patrila Jablonka hasičom Dobrovoľných
hasičských zborov z celej gminy. Pod
hostiteľskou a organizátorskou taktovkou
vojta gminy, najvyšších predstaviteľov
Dobrovoľného hasičského zboru v Jablonke, poľského poslanca Edwarda Siarku
a ďalších predstaviteľov gminy i okresu
sa tu zišlo šesť dospelých a šesť mládežníckych družstiev, ktoré si zmerali sily
v rôznych disciplínach. V súťaži mužov
bolo najrýchlejšie domáce družstvo z Jablonky s výsledným časom 102 sekúnd.
Z mládežníckych družín najlepšie obstálo
družstvo z Hornej Zubrice, ktoré nazbieralo 1036 bodov. Súťaže sa zúčastnilo aj
jedno družstvo dievčat z Malej Lipnice. Víťazi dostali záväzný prísľub na zakúpenie
požiarnických pomôcok, avšak odmenení
cenami boli nakoniec všetci zúčastnení.

***
Gminné dožinky v Jablonke. V tomto
roku sa v Jablonke konal 29. septembra
už XVIII. ročník dožinkových slávností. Ako zvyčajne oslava začala svätou
omšou, počas ktorej kňaz ocenil ťažkú
i zodpovednú prácu roľníkov a prirovnal ju
k tajomstvu božieho stvorenia. Po sv. omši
pokračovala dožinková slávnosť na športovom štadióne. Všetci zúčastnení roľníci
prezentovali svoje dožinkové vence i vozy,
ktoré hodnotila určená porota. Mala ťažkú
úlohu, pretože výtvory roľníkov z celej
gminy boli bohaté, rôznorodé, nadväzujúce na oravské tradície, ale aj moderné.
Nakoniec v troch kategóriách vybrala až
niekoľko víťazov. V kategórii „dožinkové
vence“ boli ako najkrajšie ocenené vence
z Malej Lipnice, Hornej Zubrice, Chyžného
a Jablonky. V kategórii „dožinkové vozy“
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sa uznania dočkali vozy z Hornej Zubrice
a Jablonky – Borov. Ako najlepšie „dožinkové zoskupenia” sa porote pozdávali roľníci z Orávky, Chyžného a Jablonky – Borov. Náladu zúčastneným spríjemňovali
súbory Małe Podhale, Skalniok z Hornej
Zubrice, Rombań z Chyžného, Kumoratky
z Podvlka, hudba Hajduki z Dolnej Zubrice a Ziemia Suska z Suchej Beskidzkiej.
Na záver všetkým do tanca hrala skupina
Chłopców z Łazisk.

***
Nové miesto odpočinku kňaza Štefana Pirončáka. Prvý pondelok v mesiaci október sa v Jablonke začal zvláštnou
slávnosťou. Pozostatky slovenského kňaza Štefana Pirončáka, ktorý pôsobil v obci
v rokoch 1902 – 1912, boli prenesené do
nového hrobu. Pri tejto príležitosti sa ráno
o ôsmej hodine konala v miestnom kostole slovenská svätá omša. Po pohrebnom
obrade prehovoril aj gen. tajomník SSP
Ľudomír Molitoris, ktorý vyzdvihol zásluhy tohto kňaza pri šírení božieho slova
na Orave v slovenskom jazyku prostredníctvom redigovania a vydávania náboženského časopisu Kráľovná svätého
Ruženca. V tejto súvislosti však všetkých
Slovákov iste veľmi zasmútila skutočnosť,
že pôvodný slovenský náhrobok kňaza
Pirončáka bol pri exhumácii rozbitý a na

***
Novobeľania v Kežmarku. V dňoch
25. – 26. septembra sa v Kežmarku konalo Celoslovenské večeradlo. Večeradla,
trvajúceho dva dni, ktoré boli naplnené
pobožnosťami, ružencovou modlitbou, sv.
omšami a svedectvami, sa zúčastnila aj
delegácia z Novej Belej. (dm)
novom náhrobku sú nielen bibliograﬁcké
údaje napísané v poľskom jazyku, ale dokonca aj jeho meno je popoľštené (Pirończak). Pevne veríme, že dané skutočnosti
boli len nedorozumením a že v blízkej
budúcnosti bude na peknom náhrobku
napísané jeho meno tak, ako si ho želal
mať po smrti a ako bolo napísané na pôvodnom náhrobku. (mm)

***
Dožinky vo Fridmane. Dňa 19. septembra 2010 sa Fridman stal miestom konania gminných dožiniek. Akcia sa začala
tradičnou omšou v miestnom kostole, po
ktorej sa dožinkový sprievod presunul na
námestie pred obecné kultúrne stredisko,
kde všetkých prítomných privítali vojt gminy Nižné Lapše Paweł Dziuban a riaditeľka
gminného kultúrneho strediska Krystyna
Milaniaková. Tohtoročné dožinky svojou
hrou spríjemnila dychová hudba Lolek Orkiestra zo Zamościa, ale tiež domáca dychovka z Fridmana, či speváčka Klaudia
Milaniaková. Ľudia sa, aj vďaka dobrému
počasiu, zišli v hojnom počte. Porota, ktorá hodnotila dožinkové vence mala teda
ťažkú úlohu. Cenu za najkrajší veniec si
nakoniec odniesli do Kacvína. Druhý najkrajší veniec podľa poroty zhotovila Rodičovská rada vo Fridmane a tretie skončili
gazdinky z Nedece. Súčasťou slávností
bola aj rozlúčka s letom a vyhodnotenie
súťaže o najkrajšie obydlie. Vydarenú
akciu zavŕšili gazdinky z Fridmana, ktoré
pripravili chutné pohostenie. (dm)

***
TANAP-u v Tatranskej Lomnici v spolupráci
s odbormi pripravilo stretnutie dôchodcov
– bývalých pracovníkov TANAP-u. Tieto
stretnutia sa konajú každý rok v inej lokalite. V tomto roku padla voľba na krajanskú
obec Jurgov. Stretnutie sa konalo 25. septembra, pričom v programe bola prehliadka
kostola, múzea a výstavy Jurgov na starej
fotograﬁi. Pre všetkých hostí pripravil Peter Šturcel chutný kotlíkový guláš. Okrem
toho zatancoval aj jurgovský folklórny súbor, ktorému do tanca hrala ľudová kapela.
Všetkých jubilantov, ktorí sa v tomto roku
dožili okrúhleho výročia, čakali vrelé gratulácie. Najstarším spomedzi zúčastnených
dôchodcov na tomto stretnutí bol, nedávno
oslavujúci, storočný Sebastián Milan. Pre
týchto bývalých pracovníkov TANAP-u sú
každoročné stretnutia veľmi milou a dôležitou udalosťou. Tešia sa, že sa na nich nezabúda, pričom sa stretávajú takmer všetci,
ktorí kedysi spolu pracovali. Takéto posedenie im dáva možnosť trochu pookriať,
zaspievať si, či porozprávať sa so svojimi
starými priateľmi. (dm)

***
Birmovka v Novej Belej. Posledný
septembrový deň tohto roku prijala mládež v Novej Belej sviatosť birmovania.
Štyridsaťpäť mládežníkov birmoval biskup
Józef Guzdek. (dm)

***
Stretnutie bývalých pracovníkov Tatranského národného parku v Jurgove.
Tak ako už tradične každý rok riaditeľstvo

Futbal v Krempachoch. Počas druhej septembrovej soboty privítali juniori
z Krempách na domácom štadióne súperov z oravskej Jablonky. Zápasy o druhé
miesto v druhej lige juniorov dopadli lepšie pre oravských futbalistov, ktorí v zápase mladších juniorov zvíťazili 2:1 a v zápase starších juniorov 3:1. Pohár víťazom
odovzdal podpredseda Podhaľanského
futbalového zväzu Tadeusz Firek a predseda miestneho oddielu Walenty Pietraszek. (fp)

Ceny predplatného
za Život na rok 2011
Vzhľadom na zdanenie časopisov
a knižiek o začiatku roku 2011 cena časopisu Život od nového roka vzrastie.
Jeden výtlačok bude od januára stáť
2,50 zł (v tom 5% DPH vynáša 0,12 zł).
Vzhľadom na to sa zvýši cena predplatného nasledovne:
Cena pre odberateľov
v miestnych skupinách
1 mesiac – 2,50 zł, polročné – 15,00
zł, ročné – 30,00 zł
Individuálna, vnútroštátna
spolu s poštovným
vnútroštátna tj. Poľsko
1 mesiac – 4,40 zł, polročné – 26,40
zł, ročné – 52,80 zł
Individuálna, zahraničná spolu
s poštovným
na Slovensko – 5,00 zł – ročne 60,00 zł
do Európy (v tom Česko) – 9,60 zł
– ročne 115,20 zł
do USA a Kanady:
normálna zásielka – 10,10 zł –
ročne 121,20 zł
letecká zásielka – 16,00 zł –
ročne 192,00 zł
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Poviedka na voľnú chvíľu
„Ale, prosím ťa, starý, nehovor ... Ešte
si budú myslieť...“
„Ja sa nebojím, mamika. Otcovi ukážem, že sa nebojím exámenu.“
A Elena debutovala skvele. Čo nastolila, chutilo všetkým. Bol to obed i večera,
stiahnuté dovedna. Starý pán, hoci mal
chuť veľkú hnať dcéru do rozpakov, nemohol v ničom objaviť zvláštneho nedostatku, ani chyby.
Pani rechtorka, ktorá znala všetky spády kuchárskeho umenia a techniku jedál
dokonale, zbadala to i to, ale čušala. Bola
jej to radosť, že v tomto ohľade prevyšuje
ďaleko svojho vysokoučeného manžela. A
hostia, tí čo by boli i odhliadli od toho, kto
to všetko pripravil - boli by nielen uspokojení, ale uveličení.
Po večeri chytil ešte syna a začal otázkou: „Quid est syllogismus?“ Nielen syn,
ale i jeho inštruktor pozreli udivene na
starého pána. Tu, keď videl, že zaťal privysoko, púšťal sa do nižších sfér, do sfér
syntaxe, a keď syn i tam len oči vyvaľoval
- do gramatiky. Zastal na laudo, laudas,
ba vrátil sa až k lupus, lúpi, kde už Petrík
nedal sa nikomu prekabátiť, hoci dakoľko
ráz i zazíval. „No, deti, spať!“
Hosťov zaviedli do izby čistučkej, milej, kde im kynuli biele postele s nakopenými perinami. Hodili sa do nich a usnuli
spánkom spravodlivých.
Miško prebudil sa, keď slnko, dlhým
pásom padajúc na posteľ, pošteklilo mu
oči. Podvihol hlavu, oprel sa lakťom o podušky a obzeral sa po neznámom priestore. Ah – v škole! Koľko ozaj hodín? Pozrel
na oblohu, slnce bolo už dosť vysoko nad
horou. Natiahol nohavice, topánok pri
posteli nebolo. Ah - veľmi pekne! Videl ich
stáť pri dverách v rade ani vojsko. Čisté,
pekné - príjemná vec!
Napolo oblečený chodil po izbe. Pozrel do zrkadla: na tvári pod pravým okom
pupenec. Včera ho ešte nebolo, pomyslel.
Viečka od tuhého spania opuchli. Zazíval.
Na stene obrazy Šafárika a Jozeffyho, na
treťom obraze alpská krajina s vodopádom, mlynom, salašom, kravami, mostom,
kozami, chlapmi, ženami, s modrým nebom, zeleným potokom a bielymi oblakmi.
Tieto krásy, zohnané na tak malý priestor,
pôsobili tak, ako keď sa človek obje samými tortami. Stáli v izbe dve kasne, orechovým drevom vykladané, politrované, na
nich nič iného, len zaváraniny vo fľašiach.
Za kasňami ani smetí, ani papierov. Čistota až stiesňujúca. Na zemi masívny koberec, ktorý utlmuje kroky. Medzi oblokmi
toaletný stolík, prikrytý riedkou tkaninou,
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na ňom zrkadlo. Vytiahol šuplík, v ňom nič
iného len hrebeň a kefa na vlasy. Miško
pustil sa do umývania, ktorý obrad vykonával, ako obyčajne, veľmi hlučne.
Ferkova posteľ zvržďala, podvihol i on
hlavu a obdivoval divné okolie.
„A - to sme v Motišovciach!“ zvolal,
spamätajúc sa.
„Vari nie na Kamčatke,“ odpovedal
Miško spoza uteráka, ktorým sa drhol,
prskajúc a odfukujúc.
„Ja som znamenite spal.“
„Chvála pánu bohu!“
„A čo je tebe, Mišo?“
„Nič.“
Miško, vezmúc košeľu, objavil, že límec je už zafúľaný. „Kde sú naše balíky?“

A prikľakol k nohám Ferkovým.
„A čo chcete, báťa?“
„Keď pýtali šuviks!“
„Vodu - vodu. Kdeže šuviks - umývať!“
Báťa vyniesol vodu a doniesol čistú.
Bolo mu do smiechu, i z kuchyne počuť
smiech.
„Si si tiež vykázal!“ karhal ho Miško.
„Miesto dobrého rána pýta od domácej
slečny šuviks!“
Pri raňajkách zišla sa celá rodina.
Podľa obyčaje zaspievali rannú pieseň a
domáci pán sám modlil sa z knižky hlasite.
Hostia iba z modlitby vyrozumeli, že dnes
je vlastne nedeľa. A k tomu Kvetná! Miška
to ešte väčšmi mrzelo, lebo balíka dosiaľ
nenašiel, pravda, ani sa nevypytoval oň.

Martin Kukučín

SPOD ŠKOLSKÉHO PRACHU
pýtal sa Ferka, ktorý práve naťahoval topánky.
„Čo za balíky?“
„Ty vôbec nemáš o nič starosť. Potrebujem límec, mašľu, a balíka nič.“
„To ti je dobrá.“
„Eh - netáraj!“
Miško klesal do zlej nálady. Oblečený,
nevedel čo počať. Na šťastie mal penálik, roztvoril ho, orezával a čistil si nechty.
Ferko si zas proti obyčaji pohvizdoval, čo
Miška iba hnevalo. Ferko chcel sa umyť,
nebolo čistej vody. Čo robiť? Ani to ho nevyrušilo z dobrej vôle. Hvízdal ešte hlasnejšie, úfajúc, že ako Orfeus, i on priláka
hvízdaním dakoho. Nehlásil sa nik. Začal
pokašliavať - vždy silnejšie, nič.
„Miško, ty si už oblečený: choď mi pýtať vody.“
„Veru ja! To je znamenitý nápad!“ a
smial sa mu jedovato.
„No, počkaj, veď i ja ...“
„Čakám.“
Ferko odchýlil dvere, vytrčil hlavu do
pitvora, nevidí ani tam nikoho. Iba dvere,
čo sa na kuchyni otvorili, a v nich Elena.
Tázavo pozrela naň, potom cúvla, vidiac,
že gavalier je v nočnej košeli.
„Prosím šuviks!“ zvolal za ňou a vtiahol sa do izby. „Ech, som ja mamľas, nepovedal som jej ani dobré ráno, a takýto
som sa tam ukázal!“
Báťa Mišo vošiel so šuviksom a kefami.
„Veď som ich čistil, kdeže ešte treba?“
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Ale že má včerajšiu mašľu, to ho veľmi
trápilo. Tiež nebolo pri ruke kefy, aby šaty
očistil zo včerajšieho prachu. Tiež pomády
nebolo, a tu mu chlp vlasov na vrchhlave
čnel dorovna a bez pomády nechcel sa
poddať. I na pravom veľkom prste zabehol
nožík do nechta a nadrapil ho; ktovie kedy
sa necht zaokrúhli.
Ferko, vzdor nemilej pri pádnosti so
slečnou a šuviksom cítil sa celkom dobre. Povedal jej dobré ráno teraz; ona ho
nielen prijala, ale sa mu i usmiala. Spozoroval tiež, že pod spevom dva razy pozrela naňho a čosi mu vravelo, že to nebol
pohľad ako pohľad. Petrík už bol vyhriaty.
Navštívil už horných i dolných susedov.
Líce sa mu ešte ligoce od medu, čo ho u
susedov častovali. Starý pán dnes málo
hovoril; bol vážny, ani hosťom nevenoval
zvláštnu pozornosť. Ferko to už znal po
otcovi. Jeho otec v nedeľu tiež býval zamĺklejší.
Po raňajkách sa všetko rozišlo. Petrík
pojal Ferka ukázať mu dedinu. V izbe zostali iba starý pán a Miško. Starý pán pochytil Tranoscius, z ktorého sa bol už modlil, prehrabal v ňom a nad čímsi rozmýšľal.
Pán Peter Zvarina bol človek viac starý
ako mladý, blížil sa k šesťdesiatim, hoci
by mu človek hádal sotva päťdesiat, keby
nevidel hlavu celkom šedivú. Bol vysoký;
za mladi musel byť driečny. Jeho šaty boli
voľné, z dobrej látky, i pekne šité. Vôkol hrdla mal obviazanú batistovú šatôčku, kto-

Poviedka na voľnú chvíľu
rej belosť mohla so snehom závodiť. Fúzy
boli pristrihnuté nakrátko. Lalok mal pod
bradou mohutný, zakrývajúci čiastočne
bielusa točku. Na ňom rástla brada, ktorá ako veniec obtáčala oholenú tvár. Pán
rechtor je pekná postava učiteľa starého.
Keby ho bol osud hodil do širokého sveta,
bol by musel urobiť kariéru. Takto zahrabal sa, čiastočne svojou vinou, v odľahlej
dedine, Motišovciach, strávil v nej mladé
časy i ostarel, pôsobiac v tichosti, bez hluku a bez nárokov. O veľký svet sa mnoho
nestaral; neznal ho z vlastného názoru,
ani nikdy nezatúžil po ňom. Obmedzený
kruh, na ktorý jeho činnosť rozprestierala
sa, dostačil mu úplne. Nie preto, že by
bol človek obmedzený alebo nevzdelaný,
ale že nemal času nad iným rozmýšľať a
iným sa zapodievať. Ako väčšina starých
evanjelických učiteľov, vyštudoval i on tri
fakulty. Pekná tvár, vysoká, plná postava, mocný, hlboký hlas - mal všetko, čo
potreboval, aby bol dobrým rečníkom,
kazateľom. Ale že fary nebolo, prijal školu
v Motišovciach. Mal to byť len gradus ad
Parnassum, dočasné zaopatrenie, kým sa
fara trafí, ale teológ vžil sa do učiteľského
povolania a oddal sa mu telom - dušou.
Nemálo k tomu prispievala pozostalá dcéra jeho predchodcu, starého učiteľa motišovského, do ktorej sa zaľúbil. I oženil
sa onedlho a vzal si ju, vzdor tomu, že
nedostal s ňou mnoho. Zdedil s ňou starý
nábytok v škole, lásku a vážnosť občanov
i staré kompendie, v ktorých podľa paragrafov uložené boli začiatky vied pre dedinských školákov. Pán Zvarina bol šťastný i úplne spokojný s behom sveta v tichej
domácnosti, ktorá sa o jedného člena – o
syna bola rozmnožila. No osud dotkol sa
i jeho: a síce zomrel mu syn a onedlho,
asi o pol roka na to, žena, ktorá bola vždy
slabá a chorľavá. Pán Zvarina viac rokov
žil osamotený, odlúčený od sveta, a vzdor
všelijakým nástrahám zaumienil si zostať
vdovcom až do smrti. Ale tu vrátila sa z
Dolnej zeme, kde bola viac rokov na čare
a v akejsi dievčenskej škole, dcéra prvšieho gazdu, Pavla Kremeňa, Eva. Pán Peter
videl ju v kostole; krém toho chodievala do
ich domu, a dievča sa mu zo dňa na deň
viac ľúbilo. Dievča nebolo zlé, i dosť vzdelané i cítilo k nemu náklonnosť. Starý Kremeň mal síce s ňou iné plány, chcel ju dať
sedliackemu synovi, ale neprotivil sa, lebo
znal učiteľa ako hodného a statočného
učiteľa. Tak pán rechtor uviedol do školy
svoju terajšiu ženu. Ona bola ešte mladá, on v plnom mužskom veku. I tu zažil
mnoho radostných a šťastných chvíľ, len

smrť tesťova a testinej hodila tieň do tichého blaha rodinného. Tu potom nastali mu
iné starosti; musel prevziať ženino hospodárstvo pod svoju ruku. Ale jeho dobrá,
rozumná žena pozdejšie sama chopila sa
hospodárstva, ponechajúc mužovi starosť
o úrad a jeho povinnosti.
I v úrade vodilo sa mu dobre. Vychoval
a vyučil skoro celú dedinu; len starí ľudia
sú ešte žiakmi jeho predchodcu. Podarilo
sa mu zaviesť mnoho rozumných novôt v
hospodárstve. On premenil dedinu a jej
chotár v ovocnú záhradu, takže išiel chýr
dediny naďaleko. Včely tiež uviedol do
obce, a to so skvelým výsledkom. Ostatne mal prácu obľahčenú tým, že v dedine
nenašiel krčiem a ľud, bývajúci v úrodnom
kraji, tešil sa veľkému blahobytu. K jeho
chvále môže slúžiť, že pod jeho vedením
ľud nepoklesol, ale povzniesol sa duševne. Založil knižnicu, ktorá pekne prekvitala a neležala zapadnutá prachom, lebo
ľud, keď ho netlačí telesná bieda, má veľmi vyvinutý zmysel pre duševný pôžitok
a poučenie. To bol výsledok jeho dlhej,
neúnavnej činnosti, výlučne jeho činnosti,
lebo v dedine nebolo farára. Motišovce a
susedné dve obce, Z. a P., vydržovali jedného farára, vzdor tomu, že každá z nich
mala svoj kostol a školu. Farár každú nedeľu v inej obci odbavoval služby božie,
na ktorých sa zúčastňovali všetci učitelia i
so svojimi obcami.
Motišovská škola pričinením pána
Zvarinu stála v dobrom chýre i v okolí. Pán
Zvarina vedel svoju školu vždy udržať na
výške doby. Keď stal sa učiteľom, slovenčina vstúpila do svojho práva v školách
namiesto češtiny, a on bol prvý v celom
okolí, ktorý písal podľa príkladu nebohého
tesťa školský materiál, ale v slovenčine.
Po revolúcii nastúpila iná éra, do škôl tisli češtinu. Pán Zvarina nezľakol sa novej
doby, spísal: „Rukoveť, čili sbírka všech
vedomostí pro školu vedle A. nezmeneného vyzn. v Motišovcach, ve verších,
čili rythmech složená“ - kde bolo všetko
vo veršoch spísané. V svojej praxi prišiel
na tú skúsenosť, že dieťa rado učí sa v
rýmoch, a čomu sa raz v rýmoch naučí,
to tak ľahko nezabudne. A skutočne, deti
s radosťou učili sa, a keď bol exámen, z
okolitých obcí nahrnulo sa mnoho ľudu
počúvať pekné verše. Niektoré ukážky: „V
gemerské stolici tyto jsou vesnice: Záhorie
i Rybník, Sása, Motišovce, Budikoväny,
pák Driečany, Ratková, Štitník, Jelšava,
kde stojí škola nová, atd“. Alebo z prírodopisu: „Lev jest dravé zvíře, také králem
zvířat, že nad nimi moc svou provozuje.
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Bydlí u potoku, ve kroví na paušti, ponejvíce v noci svoji skrýš opouští. Čo mu v
cestu přijde: vúl, krava nebo ovce, v jeho
drápech dočká se života konce: A svého v
pustine když pozdvihne hlasu, všecka se
zvířata pred ním strachy trasou: a všecko
utíká pred ním se ukrytí, jen lidem nezkrátí
jejich živobytí. Človeka se bojí, jeden pohled smelý zažene ho rázem, jako jasné
strely. Jen když ho poraní, aneb s ním bojuje, tu si človek jistou, strašnou smrt hotuje.“ Z histórie: „Když panoval v Uhrách
Bela štvrtý zvaný, nechtéli ho slauchat
uherští zemani. Prali se s Kumány a Mahomedány, zbíjali, laupili, v noci, na svitaní. Ale tuto bujnost draze zaplatili: Tatári
z Ázie na nich se pozdvihli. Pálili, rúcali,
dediny a mesta, zostala za nimi zkrvavená
cesta. Jich přehrozný vůdce, ukrutný Batukán, v naši krásne vlasti chtél svoj rozložil
stan: jako hvézd na nebi, jako písku v mori
- tak se valili k nám psohlavské potvory.
Lidske mäso jedli, krev lidskou chlaptali,
neušel jim nikdo, mladý ani starý. Když
to slyšel Bela, zbožný král uherský, že na
neho táhne Batukán ten zverský: pánu i
zemanﬁ, kresťana i židů volal, ať s ním
proti psohlavcům tém idou. Ale mezi pány
byla velká pýcha, neslyšeli, jak lid pred
Tatary vzdychá. Neposlechli rozkaz svého
panovníka, každý jen do svého se hradu
utíká. Tu přišel Batukán se svými hordami,
pri Šajavé zastal; hroznými šípami slunce
se zatmilo, neb jich tolik bylo: čo si ty proti
nim, ó královská silo! Boj se počal tuhý,
krev tekla potokem, všudy mŕtve tela,
kam jen hodíš okem. Král bojuje smelé, i
ti, čo mu slauží; nejednu proťali tatárskou
již koži. Ale když mnoho vrán sa nékam
naslétá, i kone sežere – sberba bohokletá! Tak čo jsau u krále verné bojovali, od
tatárskych šípu všickni popadali. Král s
holým životem sotva utéct stačí a za ním
se valí to potomstvo dračí. Celá krajina je
krev a popel. Bída, jaké již tu nikdo nikdy
neuhlída. Hrady, mesta horí, páni pozde
plači, nečisté svedomí duši jejich tlačí.
Také všickni mečem sišli z tohto sveta,
Batu když je pobil, truhly jim vymetá. Z jich
zámku a hradu kameň na kameni nezustal
v ukrutném mongolském plenéní. Avšak
buh netrpel více tyto hříchy! Vyhnal ven
Mongoly – nastal pokoj tichý. Král se vrátil
domú, všecko uspořádal, jako vypravuje
nám histórie dal.“
Pokračovanie v budúcom čísle
(M. Kukučín: Spod školského prachu,
Slovenské vydavateľstvo krásnej
literatúry. Bratislava 1963)
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Po stopách minulosti

U

ž aj tak veľmi zložitá pozícia poľskej exilovej vlády sa výrazne oslabila desať dní po tomto rozhovore,
24. novembra 1944, po demisii premiéra
Stanisława Mikołajczyka, ktorý po návrate
z rokovaní so J. V. Stalinom a W. Churchillom do Londýna nedokázal získať súhlas
poľskej vlády so sovietskym scenárom
riešenia poľskej otázky. Československé
ministerstvo vnútra venovalo tejto udalosti
zvláštnu správu. Konštatovalo sa v nej, že
Mikołajczyk sa k tomuto kroku odhodlal
„zcela neočekávaně“. Koncipient správy
ju dával do priamej súvislosti s rozhovorom S. Mikołajczyka s britským ministrom
zahraničných vecí Anthonym Edenom,
ktorý sa uskutočnil v deň zloženia demisie. Pre úplnosť dodal, že „postavení Mikołajczykovo bylo ovšem již několik týdnů
neudržitelné a situace neřešitelná.“37 V tejto správe československého ministerstva
vnútra nachádzame aj pokus o náčrt poľskej mentality zoči-voči krízovým momentom: „Z pocitu značné zoufalosti, která se
zmocnila Poláků při neblahém varšavském povstání, vyvinul se typický postoj
polského fatalistického vzdoru, který možno v polských dějinách spatřovati při nejbeznadějnějších situacích. Ačkoli vyhlídky
na dohodu padaly jedna po druhé, – písal
český koncipient – postoj polských politických stran stával se pevnějším, neústupnějším“ a postupne „rozleptal i strukturu
polského vládního tábora samotného.“38
Je zjavné, že tento pokus vyznieva pre
Poliakov nepriaznivo.
Spôsob myslenia poľských vládnych
kruhov v tomto období výstižne charakterizuje výpoveď vyššieho úradníka ministerstva informácií, ktorý v rozhovore s Ivanom Glaserom z MZV povedal, – použijúc
pritom výstižné porovnanie s najnovšími
dejinami Československa – že Poliaci by
sa zmierili so zmenou hraníc Poľska, tak
ako to žiadajú Sovieti, keby neboli presvedčení, že to bude akýsi „Mníchov“, po
ktorom bude nasledovať „15. marec“.39
S odstúpením Stanisława Mikołajczyka z postu premiéra opustila poľskú vládnu koalíciu Poľská ľudová strana (PSL).
Predsedom novej vlády, ktorá zložila prísahu 29. novembra 1944, sa stal socia37

AMZV ČR, Praha, f. LA-dův., šk. 145, správa
ministerstva vnútra č. 6396/taj./4.-1944 z 29. 11.
1944.
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Tamže.
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AMZV ČR, f. LA-dův., šk. 102, správa I.
Glasera z rozhovoru s pracovníkom ministerstva
informácií (zrejme Aleksandrom Mniszkom) z 8.
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lista Tomasz Arciszewski. Poľská vláda
sa stávala obyčajným štatistom udalostí.
Po odchode Mikołajczyka totiž stratila
podporu Veľkej Británie, ktorá ju uznala
až po krátkom váhaní, a v ďalšom priebehu ju jedine tolerovala. Churchill dával
Arciszewského vláde len krátke trvanie
a správal sa k nej veľmi chladne.40 Podobný postoj charakterizoval československú
vládu. Prezident Beneš neskrýval názor,
že „s vládou Arciszewského se k ničemu
nedojde“ a očakával, že PVNO sa ustanoví poľskou vládou.41 Tento postoj neunikol

formuláciu možno konštatovať, že tragédia Poľska – a z perspektívy medzinárodnopolitického vývoja bezprostredne
po skončení druhej svetovej vojny celej
stredovýchodnej Európy vrátane Československa – spočívala v tom, že bajonety
Červenej armády boli jednak veľmi početné a jednak boli efektívnym prostriedkom
paciﬁkácie a sovietizácie tohto geopolitického priestoru, ktorý sa krátko po vojne
ocitol na dlhé desaťročia v zhubnom orbite
totalitnej veľmoci.
Sporadické poľsko-československé

„DERNIÉRA“
diplomatických vzťahov medzi
československou a poľskou
exilovou vládou (4)
Dušan SEGEŠ
ani ministrom poľskej vlády, ktorí tak ako
minister informácií Adam Pragier upozorňovali nie bez irónie, aby „naši přátelé na
československé straně nepočítali s tím, že
dnešní vláda je toliko krátkodobým provisoriem.“42
Vzťahy medzi československou a poľskou vládou boli koncom roku 1944 už
len formálne a stretnutia ministrov boli
zriedkavosťou. Výnimkou je okrem iného
záznam Josefa Hejreta zo stretnutia s poľskými politikmi z polovice septembra 1944,
na ktorom rezonovala predovšetkým téma
poľských hraníc a pomeru londýnskej vlády k lublinskému výboru. Člen Národnej
rady (Rada Narodowa) za Ľudovú stranu
Władysław Zaremba sa v tejto súvislosti
vyjadril, že si nemyslí, že by vplyv členov
prosovietskeho PVNO mohol byť väčší
od toho, aký im dokážu zabezpečiť ruské
bajonety.43 Parafrázujúc túto inak výstižnú
40
Korespondence, c. d., dok. č. 362, s. 296297, depeša W. Churchilla pre J. V. Stalina z 3.
12. 1944.
41
Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945. Dokumenty. NĚMEČEK, J. – NOVÁČKOVÁ, H. – ŠTOVÍČEK, I. – TEJCHMAN, M. (eds.), 2. diel (červenec 1943 – březen
1945). Praha : Státní ústřední archiv, 1999, dok.
č. 191, s. 397, záznam E. Beneša z rozhovoru s
legačným radcom veľvyslanectva ZSSR pri spojeneckých vládach I. A. Čičajevom z 26. 12. 1944.
42
AMZV ČR, f. LA-dův., šk. 101, správa J. Hejrera pre MZV č. 11013/dův/44 z 8. 12. 1944.
43
AMZV ČR, f. LA-dův., šk. 102, správa J. Hejreta pre MZV č. 7356/dův/44 z 15. 9. 1944.
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stretnutia na sklonku roku 1944, odohrávajúce sa v atmosfére zdržanlivosti a chladu, boli pre poľských politikov
vhodnou príležitosťou, aby sumarizovali
nenaplnené nádeje vkladané do československého spojenca. Tomasz Arciszewski,
ktorý priletel do Londýna z okupovaného
Poľska koncom júla 1944 v rámci operácie
s krycím názvom „Most“, sa v rozhovore
s Hejretom vrátil k „pochovanému“ projektu poľsko-československej federácie.
Spomenul, že keď bol v okupovanom Poľsku, všetci nadšene vítali konfederačné
rokovania s Československom a nabádali
poľskú exilovú vládu, aby v nich za každú cenu pokračovala. Poľský premiér sa
netajil tým, že politika čs. vlády v istom
zmysle priťažila situácii Poľska.44 Jednou
z príčin poklesu intenzity v kontaktoch
predstaviteľov poľskej a československej
vlády bol postoj československej strany,
ktorá napríklad cielene odďaľovala audienciu nového ministra zahraničia Adama
Tarnowského u prezidenta E. Beneša.45
Táto návšteva sa napokon neuskutočnila.
Pre československú vládu sa totiž čoraz
nástojčivejšie kládla otázka zaujať postoj
k dvom paralelne pôsobiacim a existujúcim poľským politickým „svetom“. Vyslanec J. Skalický sa nemýlil, keď 2. januá44

AMZV ČR, f. LA-dův., šk. 102, správa J. Hejreta pre MZV č. 7356/dův/44 z 15. 9. 1944.
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AAN, f. AIH, Poland. Poselstwo Czechoslovakia, mf. č. 6, s. 18, správa S. Karalusa z 31. 1.
1945.
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ra 1945 v tejto súvislosti poznamenal, že
„nebude snadno tímto úskalím proplouti.“46
Uznanie poľskej dočasnej vlády so sídlom
v Lubline sa pri rastúcom tlaku Moskvy
a zahraničnopolitickom smerovaní Československa od podpisu spojeneckej zmluvy
s východnou veľmocou v decembri 1943
stávalo pre československú vládu otázkou
krátkeho času.
Zásadným prelomom v poľsko-československých vzťahoch bolo rozhodnutie
Rady ministrov československej vlády z 30.
januára 1945 uznať dočasnú poľskú vládu
na čele s Edwardom Osóbka-Morawským,
ktorá sa vytvorila 31. decembra 1944 z Poľského výboru národného oslobodenia.47
Uznaniu „lublinského“ Poľska československou vládou predchádzal kontakt čs. úradov s poľskými komunistami a komunizujúcimi činiteľmi v Moskve, Spojených štátoch
amerických a Londýne, ktorý mal niekoľko
podôb: od prejavu sympatií a opatrnej sondáže na nižšej úrovni až po sprostredkovanie kontaktu medzi oponentmi poľskej
exilovej vlády na linke USA-Sovietsky zväz.
Na uznanie prosovietskeho exekutívneho
orgánu so sídlom vo Varšave československou vládou reagovala poľská vláda v Londýne odvolaním svojho diplomatického
zástupcu, chargé d’affaires Stanisława Balińského. Deﬁnitívnu bodku za takmer päťročnou epizódou poľsko-československých
diplomatických vzťahov v exile znamenala
likvidácia poľského vyslanectva pri československej vláde v apríli 1945.
Táto skutočnosť silne zapôsobila
v radoch českej a slovenskej opozície
v Londýne, pre ktorú znamenala výrazný
impulz k politickým aktivitám, orientovaným prevažne na poľskú vládu. Veľkým
osmelením pre ňu bolo komuniké poľskej
vlády uverejnené vo vládnom tlačovom orgáne Dziennik Polski 2. februára 1945, že
prerušením stykov s čs. exilovou vládou
sa nemení vzťah k slovenskému a českému národu, s ktorými chce poľská vláda
úzko spolupracovať aj v budúcnosti. Nové
nádeje slovenských a českých skupín
najpresvedčivejšie dokumentuje list gen.
Leva Prchalu prezidentovi Poľska Władysławovi Raczkiewiczovi zo 7. februára
1945, v ktorom mu navrhol, že ako predstaviteľ českého národa vystúpi vo verej46
AMZV ČR, f. LA-dův., šk. 101, správa J. Skalického č. 1 z 2. 1. 1945.
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Rozsiahlu dokmentáciu k uznaniu dočasnej poľskej vlády československou vládou pozri
ŠŤOVÍČEK, I.: Diplomatické pozadí uznání polské
lublinské vlády. In: Sborník archivních prací 43,
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nom prehlásení proti rozhodnutiu československej vlády uznať lublinský výbor za
poľskú vládu.
V kontaktoch poľskej vlády a jej rezortov s predstaviteľmi slovenskej (Peter Prídavok a Slovenská národná rada so sídlom v Londýne) a českej (gen. Lev Prchala
a ním vedená Česká národná rada) opozície v Londýne, ktorí zostali ich jedinými
partnermi na česko-slovenskej strane, začala roku 1945 dominovať vízia pokračujúceho vyhnanstva a vedomie, že návrat
domov bude zložitý aj po skončení vojny.
V politickom prostredí opozície sa črtal pokus o vytvorenie českého a slovenského
protibenešovského „Piemontu“, ktorého
rady mali posilniť funkcionári čs. štátneho
zriadenia v zahraničí. Správa o prerušení
stykov poľskej vlády s čs. vládnou reprezentáciou osmelila aj vyslanca Slovenskej
republiky v Madride Jozefa Ciekera, ktorý
začiatkom februára 1945 požiadal o rozhovor poľského vyslanca v Španielsku
Jerzyho Potockého.48
Stojí za to pokúsiť sa deﬁnovať hlavné tendencie politických zoskupení po
obidvoch stranách, poľskej i československej, na základe ich postojov k základným motívom, ktoré dominovali v
poľsko-československých vzťahoch za 2.
svetovej vojny. Týka sa to aj postoja k slovenskej otázke v rámci týchto vzťahov. I
keď aj v tomto prípade sa nemožno zaobísť bez zjednodušenia a schematizmu,
dá sa konštatovať, že na poľskej strane
to bola najmä pravica, ktorá sa živo zaujímala o slovenskú otázku ako o samostatný, no nie izolovaný aspekt – úvahy
poľských pravicových politikov, novinárov a spoločensko-kultúrnych činiteľov
o Slovensku a Slovákoch sa totiž zväčša
formovali v kontexte poľsko-maďarských,
respektíve poľsko-českých/československých vzťahov, prípadne v širších stredoeurópskych súradniciach. Poľská pravica
si zároveň pomerne ťažko a opatrne hľadala cestu k Edvardovi Benešovi a štýlu
politiky, ktorý reprezentoval, respektíve
v nejednom prípade sa o takéto hľadanie ani nepokúsila. Z retrospektívneho
pohľadu možno tvrdiť, že Benešov politický čin z decembra 1943 a cestu, ktorá
k nemu viedla, musela interpretovať ako
trpký dôkaz správnosti svojho nedôverčivého, alebo priam odmietavého postoja
k československému prezidentovi. Na
československej strane to boli v prvom
rade komunisti a sociálni demokrati, ktorí
48

SEGEŠ, D.: Dvojkríž, c. d., s. 448-449.
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za vojny žili v zajatí stereotypnej percepcie Poliakov ako veľkostatkárov a aristokratov. Napokon, ani početnej časti československej politickej emigrácie, bez
rozdielu politickej príslušnosti, nebolo
cudzie vnímanie Poľska ako (v porovnaní s Československom) zaostalej a v konečnom dôsledku menejcennej krajiny.
V tomto politickom prostredí nebolo ojedinelé vnímať poľskú politickú elitu (teda
nielen vládu) a jej názory na územné,
koncepčné a geopolitické otázky aktuálneho a povojnového vývoja v myšlienkových súradniciach poľských veľkopanských manier a imperialistických chúťok,
pričom súčasne – a to je do istej miery
paradoxné – v týchto československých
spoločensko-politických kruhoch existovala veľká dávka pochopenia a tolerancie, či dokonca sympatie pre teritoriálnu
nenásytnosť a nároky Sovietov na územia susedných štátov (Poľsko, Rumunsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Ukrajina,
a v konečnom dôsledku aj Československo), resp. priamo likvidáciu politickej
a medzinárodnej suverenity pobaltských
štátov, a v ďalšom dôsledku sovietsku
politickú supremáciu v stredovýchodnej
a juhovýchodnej Európe. Krutým trestom za túto chybnú kalkuláciu a politickú
krátkozrakosť bola anexia územia Československa a v ďalšej etape nastolenie
diktatúry sovietskeho typu a začlenenie
Československa ako satelitného štátu do
sféry vplyvu ZSSR.
Ak sa sústredíme na pozitívne momenty v československo-poľských vzťahoch za 2. svetovej vojny – vojenskú spoluprácu, spoločný boj Slovákov, Čechov
a Poliakov (nielen) na frontoch, nádejne
rozpracovaný projekt federácie/konfederácie a podobne – a uvedomíme si, že
obidve exilové politické reprezentácie sa
rozišli ešte pred skončením vojny, vtedy
môžeme dať za pravdu Robertovi Bruceovi Lockhartovi, ktorý plnil funkciu britského
zástupcu pri československej dočasnej
vláde a od roku 1941 bol vedúcim Political
Warfare Executive. Lockhart totiž koncom
decembra 1940 v správe pre britského ministra zahraničných vecí Anthonyho Edena komentoval československo-poľskú
deklaráciu o federácii z novembra 1940,
pričom kriticky a výstižne poznamenal:
„Dejiny vzťahov medzi Poliakmi a Čechmi
sú dlhým zoznamom premárnených šancí
pre spoločný postup“.49
49
TNA, London, Public Record Office, f. FO
371, 26376, C 6.
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Srdečné blahoželanie
k narodeninám

VIANOČNÁ
POHĽADNICA

Dňa 19. októbra t. r. oslávi krásne 75. narodeniny Hilda Krempaská z Teplíc v Čechách.

VII. medzinárodná
detská výtvarná súťaž

Aj napriek svojim šedinám
vždy budeš pre nás jediná,
aj napriek tvojim vráskam
hreje ťa naša láska.
Čas mladosť odniesol,
ale nie srdce.
Všetci dnes na teba
myslíme vrúcne.

Tento krásny vinš zasiela rodina z Nedece, švagor Vendelín
s rodinou, švagriné – Anežka s
rodinou, Helena a Žofka s rodinami. S kyticou bozkov sa pripája Žofka s Mirkom, Tomáš s
manželkou a Mirka s manželom
a dcérkou.

Popriať ti chceme
radosť a zdravie
do mnohých ďalších rokov.
Popriať ti chceme
zdravie a radosť
a čas nech ide krokom.

***
Dňa 11. júla t.r. sa narodila Mirke a Gregorovi Trelovcom dcérka
Paulínka a pravnučka našej krajanky Žoﬁe Bogačíkovej.
Na svet prišla trochu hlasná –
z vašej lásky vzácny kvet.
Nech je zdravá, šťastná, krásna,
to vám želá celý svet.
Rodičom a prababičke
srdečne gratulujeme.

Spomienka na Michala Grigera
Dňa 8. októbra t.r. sme si pripomenuli smutné piate výročie
smrti pedagóga, organistu a historika profesora Michala Grigera,
ktorý bol celý život veľkým priateľom Slovákov v Poľsku. Na múdru
a láskavú povahu si iste spomínajú nielen jeho žiaci a členovia rezbárskeho družstva z Jurgova, ale
aj mnohí ďalší, ktorých podporil
v ťažkých začiatkoch po skončení druhej svetovej vojny, keď boli
spišské obce opätovne pripojené k Poľsku. Angažoval sa v tom
čase, okrem iného, aj v Oslobodzovacom výbore Spiša a Oravy,
ktorý poskytol pomoc takmer 6000
spišským a oravským Slovákom.
Ani potom však na krajanov nezabudol a v rámci možností, či už
prostredníctvom historických prác
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alebo sporadických návštev,
podporoval krajanské hnutie
v Poľsku. Zozbieral pritom množstvo materiálu, ktorý je dnes uložený v Štátnom archíve v Levoči
a tvorí širokú bázu pre výskum
krajanskej problematiky. Pri tomto smutnom výročí by sme mu
s vďakou chceli venovať tichú
spomienku.
Krajania

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Oravské
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s partnerskými organizáciami v Poľskej republike. V minulom roku
sa súťaže zúčastnilo viac ako 5000 autorov zo šiestich
štátov Európy. Posúťažná výstava bola nainštalovaná na
Slovensku, v Poľsku a v Českej republike.
Téma výtvarných prác znie nasledovne - Vianoce, vianočné prírodné, zvykoslovné, biblické motívy. Výtvarná
súťaž bola vyhlásená 15.9.2010, uzávierka zasielania prác
je do 20.11.2010. Do 1.12.2010 budú práce vyhodnotené.
Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, ktoré sa uskutoční v decembri 2010 v Dolnom
Kubíne. Následná posúťažná výstava bude inštalovaná na
Slovensku, v Poľsku a v Českej republike.
Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 5
rokov. Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A5 (pohľadnica), jeden autor
môže zaslať maximálne dve práce, na základných a základných umeleckých školách odporúčame urobiť predvýber prác pedagógmi. Súťaž je neanonymná, každý autor
na rubovú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov
práce; technika; meno a priezvisko autora; vek autora; adresa autora; názov školy; meno a priezvisko vyučujúceho.
Organizátori súťaže súťažné práce nevracajú. Zaslaním
práce dáva autor práce svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, ako
aj zverejnenie formou propagačných materiálov. Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do
20.11.2010 na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika.
Práce zaslané alebo doručené po tomto termíne nebudú
akceptované.
V rámci súťaže sú vydelené tri vekové kategórie: 5 - 6
rokov, 7 - 11 rokov, 12 - 15 rokov.
Práce môžu byť vykonané nasledovnými technikami:
maľba, kresba, graﬁka, kombinovaná technika - koláž, počítačová graﬁka.
V rámci hodnotenia vyhlasovateľ súťaže vymenuje
minimálne trojčlennú medzinárodnú odbornú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2.,
a 3. miesto a hodnotné vecné ceny. Porota si vyhradzuje
právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť.
Ocenení detskí tvorcovia budú pozvaní na dvojdňový výtvarný a remeselný workshop, ktorý sa uskutoční v mesiaci
december 2010 v Dolnom Kubíne. Dopravné i pobytové
náklady uhrádza vyhlasovateľ súťaže. K výstave bude vydaný katalóg.
Bližšie informácie na tému súťaže získate v
Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne,
tel. 00421 43 5864978, vytvarnictvo@osvetadk.sk
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BLAHOŽELÁME K SOBÁŠU

Sv. omša
v slovenskom jazyku
v Krakove

Dňa 4. septembra 2010 si navzájom manželskou
prísahou vernosť sľúbili Marta Bizubová a Marek
Kačmarčík z Krempách o tri týždne neskôr t.j. dňa
25. septembra 2010 si vernosť prisahali Peter Pacyga a Aneta Owsiaková.
Pri tejto príležitosti im členovia krempašskej dychovky želajú všetko najlepšie do nového spoločného života a zároveň im zasielajú blahoprajný vinš.

Sv. omša sa bude odbavovať každú
druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• Október - 10.10.2010
• November - 14.11.2010
• December - 12.12.2010
Pozor, zmena termínu sv. omší v slovenskom jazyku v kostole Sv. Kríža pri ulici Sv. Kríža 23 v Krakove. Sv. omša bude
slúžená každý posledný utorok v mesiaci
o 16.30 hod.
• Október - 26.10.2010
• November - 30.11.2010
• December - 28.12.2010

Všetky chvíle každej doby
nech v žití šťastie zdobí.
Deľte sa o všetko a v každý čas,
aby keď na vlasy sadne mráz,
keď zvädne telo,
zhasne oka jas,
mohli ste si povedať,
že prežili ste krásny čas.
Nech život váš je rozprávka,
kde kráľom je pokoj a kráľovnou láska.

V spomienkach
Dňa 18. augusta 2010 zomrela v Harkabuze krajanka Genovéva Žoberková.
Patrila medzi najstarších krajanov v Harkabuze i na Orave. Narodila sa 10. októbra 1921 v Harkabuze v chudobnej roľníckej rodine. Mala ešte jedného brata a štyri
sestry. Jedna zo sestier sa neskôr odsťahovala na Slovensko do Trenčína. Všetci
však už dávnejšie zomreli.
Na Genovévu sa pamätám ešte
z čias, keď som chodil do základnej školy.
Jej otec pracoval na gazdovstve, avšak
gazdovstvo mali neveľké. Mali len jednu
kravu. Keďže nemali ani dom, bývali pod
jednou strechou spolu s bratom. Geno-

véva si privyrábala slúžiac u bohatých
gazdov. Keď si už nejaké peniaze ušetrila,
dohodla sa s otcom, že si postavia malú
drevenicu. Aj keď jej otec bol už starší, sľúbil jej, že jej pomôže a spoločnými silami
sa pustili do práce. Drevo z lesa dovážali
na stavbu zapriahnuc doňho jednu kravu,
ktorú mali. Takto si pomaličky postavili
domček síce s jednou izbou, ale vystačil
im. Tento dom stojí podnes.
Keď Genovéve zomrel otec, zostala
sama. Žiaľ, v tom čase sa chudobné dievča vydať len tak ľahko nedokázalo. Nakoniec si však našla síce staršieho, ale súceho i nádejného ženícha. Volal sa Karol
a bol fotografom a taktiež vyrábal rôzne
pamiatky z dreva – hlavne valašky a drobné škatuľky.
Po svadbe k Genovévinmu domu pristavili ešte jednu izbu a maštaľ. Spolu
mali štyri deti – dve dcéry a dvoch synov.
Jedna z dcér chodila dva roky do slovenského lýcea do Jablonky, avšak v treťom
ročníku umrela. Najstarší syn, ktorý býval
v Rybníku, tiež už zomrel. Druhý
syn Jozef sa vyučil za elektrikára v Jaworzne, neskôr sa oženil
a zostal bývať v Harkabuze, kde si
postavil spolu s manželkou dom.
Najmladšia dcéra Anna sa taktiež
vydala a odsťahovala sa do Rybníka, kde býva dodnes. Genovéva
nakoniec zostala sama, pretože
jej manžel zomrel. Aj keď sa Genovéva vydala aj druhýkrát, manželského šťastia si dlho neužila,
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pretože aj druhý manžel jej po nejakom
čase zomrel.
Zdá sa, že osud Genovéve neprial. Ale
ona bola vždy živá a aktívna a so samotou
si vedela poradiť. Ešte keď v obci nebolo
ani elektriky, ani televízorov, Genovéva,
ktorá bola mimochodom dobrou herečkou, vymyslela, že by nebolo na škodu
veci nacvičiť spolu s ďalšími nejaké divadlo. Pri nácvikoch si svietili petrolejovými
lampami. Dodnes si pamätám na niektoré
predstavenia. Najviac mi utkvel v pamäti
Kubo, Strašidlo či Už ste všetci v jednom
vreci. Genovéva však nebola len dobrou
herečkou, ale i speváčkou. A okrem toho
mala veľmi dobrý zmysel pre humor, vďaka čomu dokázala vymyslieť nejednu zábavnú scénku. Okrem toho písala rôzne
básne a texty, predovšetkým o Orave,
ale i o ťažkej práci Oravcov, ako kedysi
ženy z ľanu robili nite a neskôr tkali plátno
a pod. Orave sa zapísala nadosmrti a tu aj
dokončila svoju životnú púť. Nech odpočíva v pokoji!
František Harkabuz
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 10. augusta 2010 zomrel v Čiernej Hore vo veku 80 rokov krajan

Ján BUDZ

╬
Dňa 16. júla 2010 zomrel v Čiernej
Hore vo veku 68 rokov krajan

Ján LITVIN

žel, otec, dedo a brat. Nech odpočíva
v pokoji! Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách –
Bryjovom Potoku

╬
Dňa 19. septembra 2010 zomrela vo
Veľkej Lipnici – Prívarovke vo veku 43 rokov

Mária JAŠUROVÁ
Zosnulý bol absolventom jurgovskej
meštianky. Po jej ukončení absolvoval pedagogický kurz v Tarnove a vysokú školu
- odbor matematika ukončil vo Varšave.
Neskôr začal učiť v Čiernej Hore na Základnej škole č. 1. Počas prázdnin sa Ján
zúčastnil kurzu pre učiteľov slovenčiny
v Bratislave, po ktorom začal pracovať na
Základnej škole č. 2. v Čiernej Hore. Následne ho kuratórium preradilo do Repísk
- Grocholovho Potoka, kde dva roky pôsobil na stanovisku riaditeľa školy. Následne
bol opäť preradený do Základnej školy
č. 1, kde taktiež vykonával funkciu riaditeľa. Zároveň vyučoval slovenský jazyk.
Okrem toho bol aj výborným včelárom a
členom Karpatského včelárskeho zväzu,
členom Okresného krúžku včelárskeho
zväzu a predsedom Gminného včelárskeho krúžku v Bukovine Tatrzańskej.
Zosnulý zároveň patril medzi členov Spolku a verných i horlivých čitateľov Života.
Odišiel od nás vzorný manžel, starostlivý
otec, milovaný dedko a pradedko. Nech
odpočíva v pokoji!

╬
Dňa 20. júla 2010 zomrel v Čiernej
Hore vo veku 83 rokov krajan

Jozef GÓRNIK

Zosnulý bol aktívnym členom Spolku a
verným čitateľom časopisu Život. Odišiel
od nás starostlivý manžel, dobrý otec a
dedko. Nech odpočíva v pokoji!

╬
Dňa 1. augusta 2010 zomrel v Čiernej
Hore vo veku 53 rokov krajan

Valent SARNA

Zosnulá bola vernou čitateľom Života. Odišla od nás dobrá krajanka, drahá
dcéra, manželka a matka. Nech odpočíva v pokoji! Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Veľkej Lipnici –
Prívarovke

Zosnulý bol čitateľom Života a členom
Spolku Slovákov v Poľsku. Odišiel od nás
dobrý brat a kolega. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Čiernej Hore
a OV SSP na Spiši

╬
Dňa 5. septembra 2010 zomrel v Krakove vo veku 84 rokov priateľ Slovákov
v Poľsku

Dr. Ing. kpt. Andrzej ŚLĘZAK

╬
Dňa 30. augusta 2010 zomrel v Repiskách – Bryjovom Potoku vo veku 57 rokov
krajan

František BRYJA

Zosnulý patril medzi členov Spolku
a dlhoročných čitateľov Života. Odišiel od
nás dobrý manžel, starostlivý otec, dedko
a pradedko. Nech odpočíva v pokoji!
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Zosnulý bol zaslúženým vojakom a
skautom, dlhoročným aktívnym činiteľom
krakovskej samosprávy. Mnoho rokov sa
aktívne zapájal do kultúrneho života Spolku Slovákov v Poľsku a stal sa verným čitateľom Života. Odišiel od nás otec, dedko
i priateľ. Nech odpočíva v pokoji! Rodine
zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Zosnulý bol verným čitateľom Života.
Odišiel od nás dobrý krajan, drahý man-
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ÚV SSP v Krakove
a redakcia Život

Poľnohospodárstvo

V

októbri sa dni nezadržateľne krátia
a každá chvíľa strávená v záhradke je nám čím ďalej vzácnejšia.
Rána síce bývajú chladné a hmlisté, ale
potom sa náhle objaví slniečko a my si
užívame jeho posledné lúče a kocháme
sa v krásnych farbách jesene. A máme
tu opäť jeseň.
S príchodom mesiaca „farebného lístia“ by sme mali dokončiť výsadbu ihličnanov a stálozelených drevín. Ku koncu
októbra príde čas tiež na opadavé dreviny, predovšetkým zjari kvitnúce kríky.
V tomto období môžeme sadiť stromčekové a kríkové ruže. Staršie ružové
kríky prerežeme a súčasne skrátime
staré výhonky po zavädnutom kvetenstve na 5 cm od hlavnej stonky. V prípade, že nám ešte rastie tráva, môžeme
pokračovať v kosení, ale nie tak často.
Rozhodne už prestaneme s hnojením a
začneme s pravidelným zhrabávaním
opadaného lístia. Pretože chladných
dní pribúda, je najvyšší čas vybrať zo
zeme cibule georgín, hľúzky mečíkov,
begónií a kán, ale i ďalších chúlostivejších cibuľových alebo hľuznatých rastlín. Necháme ich dôkladne vyschnúť
a zazimujeme v suchej nevykurovanej
miestnosti. Ak dovnútra prichádza denné svetlo, zabalíme ich ešte do novinového papiera. Do pivnice tiež budeme
musieť preniesť nádoby s leknami a
ďalšími vodnými rastlinami. Ak ich budeme chcieť nechať vo vypustenom
bazéne, vystelieme ho suchou trávou
a pred nástupom mrazov ho starostlivo
zakryjeme. Väčšina vonkajších trvaliek
už má svoje najlepšie obdobie za sebou
a teraz budú potrebovať zazimovať. Odstránime im všetky zaschnuté časti, ku
korienkom prihrnieme zem a pohnojíme
kompostom. Predtým sa ale pozrieme,
či by ich trsy nepotrebovali rozdeliť.
Okrem astrovitých a niekoľkých ďalších
kvitnúcich rastlín nám na záhonoch zostávajú chryzantémy. Aby sa už zbytočne nevysiľovali, vyštipneme u nich puky,
ktoré si vzájomne prekážajú a nemajú
už šancu vykvitnúť.
V ovocnej záhrade stále zberáme
dozrievajúce ovocie. V ovocnej záhrade
zberáme v tomto čase neskoré odrody
jabĺk, hrušiek a plne vyzreté domáce
slivky. Tieto plody by sa mali oddeliť
miernym nadvihnutím a pootočením.
Uložíme ich v chladnej a dobre vetrateľ-

PRICHÁDZA JESEŇ
nej pivnici, ktorú sme predtým vyčistili a
vydezinﬁkovali. Pokračujeme so zberom
popínavých černíc, poprípade dvakrát
plodiacich malín. Od druhej polovice
mesiaca k nim pribudnú ešte dule. Ich
optimálnu zberovú zrelosť spoznáme
podľa toho, že začnú padať. Okolo
zberaných ovocných stromov bude
treba ešte pred zimou zrýľovať pôdu
a pridať kompost. Môžeme tiež použiť
jednozložkové fosforečné alebo draselné hnojivá. Pri malinách a černiciach je
nutné ostrihať odrodené prúty. Ak plánujeme výsadbu nových stromčekov, mali
by sme sa o ne pomaly začať zaujímať.
Vzhľadom k pomerne veľkému rozšíreniu chorôb dáme prednosť rezistentným
odrodám so zvýšenou imunitou.

V zeleninovej záhrade
rýľujeme, hnojíme
a zberáme
V zeleninovej záhradke sezóna zďaleka nekončí. Treba zrýľovať pozberané
záhony a vyhnojiť kompostom alebo
pridať vápnik. Záhony s prezimujúcou
jarnou cibuľou, zimným hlávkovým šalátom, špenátom povrchove skypríme a
zbavíme buriny. Prerastené trsy pažítky
rozdelíme a znovu zasadíme alebo uložíme v kvetináči do pivnice na rýchlenie.
V zemi najskôr ešte prebýva červená a
biela kapusta, čierny koreň, kel kučeravý, mrkva, červená repa, reďkvička, čakanka a pekinská kapusta. V budúcich
týždňoch ich začneme zberať, ale príliš
sa s tým nemusíme ponáhľať. Práve v
takýchto dňoch nadobúda neskorá zelenina veľkosť a hrúbku. Zatiaľ ju radšej za suchého počasia zalievame a
so zberom počkáme, až sa budú hlásiť
mrazy. Mierny pokles teploty pod nulu
dobre znáša pekinská kapusta a fenikel.
Tie by sme pri prízemných mrazoch mali
ochrániť netkanou textíliou, ktorá pomáha udržať teplo okolo koreňov. Zelenina,
ktorá nám však už dlhšie v záhradke nevydrží, a to ani pod fóliovým krytom, sú
paradajky. Ak nám nejaké nezrelé ešte
zostali, tak či tak ich otrháme a uložíme
na mise alebo v debničke do chladnej,
tento krát však svetlej miestnosti, kde
pomaly dôjdu.
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Každým rokom nám jeseň so sebou
prináša krásnu škálu farieb. Je množstvo zaujímavých rastlín, najmä drevín,
ktoré lákajú farebnými listami, plodmi
a voňavou kôrou, o záplavu farieb sa
však môžu postarať aj na jeseň kvitnúce trvalky a okrasné trávy. Teraz je ten
správny čas všetko si to zadovážiť.
Príjemnú jesennú náladu si môžeme
vytvoriť aj na balkóne či terase. Zadovážite si kvitnúce chryzantémy, vresy a
vresovce, horce, okrasné kapusty a trávy. Potom nimi stačí vysadiť rôzne nádoby a všetko pekne porozmiestňovať
po poličkách a stolíkoch. Nádherne a
bohato kvitnú šternbergie (Sternbergia
lutea) so žltými kvetmi a cyklámeny (Cyclamen hederifolium). V črepníku im budeme môcť dať presne to, čo potrebujú
- humusovitú pôdu a dostatok vlhkosti.
Atraktívne pri nich môžu byť aj kvitnúce
jesienky (Colchicum). Sú však jedovaté,
preto ak máte malé deti, radšej sa im
vyhnite.

Vresy na niekoľko
spôsobov
Jeseň by azda ani nebola jeseňou
bez kvitnúcich vresov a vresovcov - v
tomto období ich dostaneme kúpiť dokonca niekoľko druhov. Môžeme si ich
vysadiť do vresovísk, do záhonov kde
rastú nižšie a zakrpatené ihličnany a
okrasné trávy, prípadne do prírodne
ladených skaliek. Veľmi pekné sú aj v
okenných debničkách. Pôvodné druhy
sa hodia najmä do vidieckych záhrad,
menej známe a exotickejšie pôsobiace
kultivary aj do záhrad moderných. Nezabudnime, že vresy potrebujú v prvom
roku po výsadbe stále mierne vlhkú
pôdu, inak vyschnú. Dôležitá je pre ne
piesočnato-rašelinová pôda.
Miriam Chudá
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Mladým – mladším – najmladším
Ján Andel

JOZEF PAVLOVIČ

Išla myška
Je jeseň. Všetci družstevníci kopú zemiaky. Iba dedko, babka,
vnučka, pes a mačka ťahajú repu. Aj to musí niekto urobiť. Repa však
nešla von, čo ako sa namáhali. Zospodu ju držal krt, ktorý si neželal,
aby mu do komory svietilo slnko. Ešte šťastie, že sa tu naďabila myš.
Zaryla sa do zeme a prehryzla konček repy. Krt padol do zaváranín a
ostatní aj s repou na zem.
Keď vstali, dedko si spomenul, že sa musí prezuť do ľahšej obuvi.
Jednu čižmu si stiahol poľahky a druhú za ten svet nemohol. Kto by mu
pomohol? Babka, vnučka, pes a mačka. Ani tak to nešlo, čižma drží ako
hluchý dvere! A tu zasa zasahuje myš. Zbadala na čižme dieru. Vopchala
sa do nej a pošteklila dedka na pätu. Dedko mykol nohou a čižma letela
ako raketa aj so všetkými cestujúcimi.
Keď znovu povstávali zo zeme, prezutý dedko im vraví:
„Je jeseň, ideme púšťať šarkana.“
Aby šarkan neuletel, držal ho dedko. Aby šarkan neuletel aj s dedkom,
držala ho babka. Aby šarkan neuletel s dedkom a babkou, držala ho aj
vnučka. Aby šarkan neuletel s dedkom, babkou a vnučkou, držal ho aj
pes. Aby šarkan neuletel s dedkom, babkou, vnučkou a psom, držala ho
aj mačka.
A čo myš? Šarkan je pre ňu priveľké zviera. Stojí bokom za potokom
a púšťa si netopiera.
Zlaté slniečko, Mladé letá 1987

Išla myška briežkom,
stretla sa tam s ježkom.
- Kamže, ježko, kam?
- Tamže, myška, tam!
- A čože je tam?
- Neviem ani sám.

Ale poďme, uvidíme
a nikomu nezradíme,
čo to bolo tam.
Kto sa pridá k nám?

Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša 2010/2011
MILÍ MLADÍ PRIATELIA
Redakcia Život, za spoluúčasti základných škôl a gymnázií na Spiši a Orave, vyhlasuje pre Vás ďalší ročník Výtvarnej
súťaže Ludwika Korkoša 2010/2011 pod názvom

Téma je zaujímavá, stačí si len predstaviť, ako asi vyzeral život na dedine - na Orave a na Spiši - za dávnych
čias. Myslíte si, že sa niečo zmenilo? Alebo je dnes život v týchto regiónoch presne taký istý, ako to bolo pred
mnohými rokmi? Možno Vám pritom pomôžu starí, či prastarí rodičia a radi Vám vyrozprávajú, ako vyzeralo
ich detstvo, mladosť a život v rodnej obci. Možno budete naozaj prekvapení a dozviete sa aj niečo z histórie
svojho domova. Stačí sa len opýtať, vziať do ruky pastelky, farbičky, voskovky a pustiť sa do Vašej tvorby. Pri práci
môžete používať ľubovoľnú techniku a postup, ako napríklad kresba, či maľba na papieri, dreve prípadne na skle,
práca s textilom, využitie rôznorodého materiálu, ako napríklad plastelína, textil, plody z prírody a pod.
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií, ktorí nám pošlú aspoň jednu prácu na uvedenú tému.
Každá práca musí obsahovať nasledujúce údaje: názov (titul), meno a priezvisko, vek, triedu, školu a presnú
adresu autora.
Svoje práce posielajte na adresu redakcie - Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31 -150 Kraków, najneskôr do 31. januára 2011.
Výsledky súťaže budú vyhlásené v budúcoročnom aprílovom čísle. Najlepšie práce budú odmenené hodnotnými cenami a budú
uverejnené aj na stránkach Života.
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Mária RázusováMartáková

V lese
Veverička
hop do kríčka.
Zľakla sa jej jašterička.
Jašterička šuch do trávy.
- Kto to straší?
Zajko vraví.
Skočil zajko
medzi kríčky,
srnkám zahnal
sladké sníčky.

Jeseň pani bohatá,
farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad.
Zletel vietor, šiki-miki,
hojdá všetky konáriky,
vraj by stromy zobliecť rád.
Vyhúda im celý čas:
„Ide zima, bude mráz,
pomrznete zaiste!“
Ale strom mu rozosmiaty
ako dáky peniaz zlatý
púšťa len list po liste.

A tie srnky
štrnky-brnky
strmým skokom
vedľa trnky.
Do húštiny zabočili
diviaka tam preskočili.
Diviak kričí:
- Kroch-kroch-rata!
Čosi ma tu straší, máta.
Počula to sojka v letku,
narobila
kriku, zmätku.
Veverička sa len smiala:
- Či som všetkých naľakala!

Vojde Evka maličká
- v žltých vláskoch mašlička Na polici v komore
vyskočí a povie: „Jaj!
stojí vojsko v pozore
Žltý jačmeň, žlté žitko,
a do okna nakúka...
žltá skriňa, žlté sitko,
A to vojsko na parádu,
vonku žltý celý kraj!“
to sú plody z nášho sadu:
krásne žlté jablká.
(A. Kryzstofeková: Venček,
Varšava 2000)

SLOVENČINA
PRE NAJMENŠÍCH
Ahoj, milé deti. Ak si dobre pamätáte, v poslednom čísle ste si pekne vymaľovali ovocie, ktoré na jeseň dozrieva.
Pokiaľ ste ho stihli počas septembra obrať a uložiť do pivnice, urobili ste veľmi dobrý skutok a zároveň aj poriadnu
zásobu vitamínov na zimu. Ak ste ich obrať nestihli, isto
vám v tom pomohli vtáčiky alebo iné zvieratká, ktoré sa už
taktiež pripravujú na zimu. A to čo ste nestihli ani vy, ani
zvieratká, stromy jednoducho zhodili zo seba na zem. Dúfam, že ste sa vtedy pod žiadnou jablonkou nemotali, lebo
zrelé jabĺčko dokáže urobiť poriadnu hrču na čele.
Keď jablonka už pozhadzuje jabĺčka, isto dobre viete,
že onedlho pozhadzuje aj lístočky. Avšak prv, ako sa to
stane, všetky lístočky zmenia farbu. Niektoré budú žlté, iné
červené, ďalšie hnedé a iné dokonca oranžové. Len kde-tu
ešte nájdeme pekný zelený letný lístoček.
A aká je vaša úloha? Pekne celú jablonku vyfarbite jesennými farbami, najprv jabĺčka a potom aj lístočky a potom ešte každú farbičku správne pomenujte a takto vymaľovaný a opísaný obrázok pošlite čo najskôr do redakcie.
Odmena Vás neminie.
Z prác, ktoré sme dostali do redakcie minulý mesiac,
sme odmenili: Karola Surmu z Krempách a Olivera Kačmarčíka zo Skőndal.
Pripravil: Marián Smondek
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Hudba a moto

SAMUEL
TOMEČEK
Nie je to tak dávno, čo hladinu slovenskej hudobnej scény rozvíril mladý,
sympatický ale hlavne talentovaný Samo
Tomeček. Zapáčil sa nielen porote v populárnej hudobnej súťaži Slovensko
hľadá SuperStar I. v roku 2005, pričom aj milovníkom skvelej muziky,
ale svoj obdiv a rešpekt pred rodiacim
sa talentom neukrývala ani hudobná
kritika. Hoci spomínanú SuperStar
nevyhral, rok 2005 odštartoval jeho
sólovú hudobnú kariéru.
Samuel Tomeček sa narodil 22.
mája 1986 v Bratislave, tam prežil
spokojné detstvo a po štúdiu na ZŠ
sa prihlásil na jedno z bratislavských
gymnázií. Ako gymnazista založil
svoju prvú hudobnú skupinu, ktorá
spočiatku existovala pod viacerými
názvami, no napokon sa ustálil názov HOT AIR. V máji v roku 2003
odohrala svoj prvý koncert v Dome
kultúry Lúky v Bratislave, po ktorom
ju začali pozývať organizátori festiva-

MAZDA RX-8
Značka Mazda má za sebou skutočne
dlhodobú históriu. V roku 1920 založil pán
Jyujiro Matsuda v Japonsku spoločnosť
pod názvom Toyo Cork Kogyo Co., Ltd.,
ktorá sa považuje za predchodcu Mazdy.
Terajší názov automobilky je odvodený od
mena starovekého boha Ahura Mazda. V
roku 1931 sa začala výroba trojkolesovej dodávky Mazdago. Logo Mazdy na
kapote sa objavuje až v roku 1934. Prvé
dvojdverové osobné vozidlo Mazda R360
Coupe opúšťa výrobnú halu v roku 1960.
Odvtedy ubehlo už veľa času a Mazda
vyprodukovala pekný balík automobilov.
Jedným z posledných modelov, ktorým sa
môže pochváliť na automobilovom trhu, je
Mazda RX-8.
Srdcom Mazdy RX-8 je nový rotačný
motor RENESIS. Pri nákupe novej Mazdy
RX-8 si budete môcť vybrať z dvoch variánt hnacej jednotky RENESIS. Pripravená
je vysoko výkonná alternatíva (170 kW pri
8 200 ot./min s obmedzením na 9 000 ot./
min) a jednotka so štandardným výkonom
(141 kW pri 7 000 ot./min s obmedzením
na 7 500 ot./min). Obidva modely ponúkajú vynikajúci výkon s výnimočným ovlá-
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lov i hudobných koncertov, a to nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. V priebehu
leta roku 2004 skupina koncertovala v Holandsku a Belgicku. Počas toho leta zmenila kapela názov na Free Inna Cage. Pod
týmto názvom vystupuje kapela dodnes.
O rok neskôr sa Samuel rozhodol
prihlásiť sa do súťaže Slovensko hľadá

SuperStar. Po prvých vystúpeniach sa
všetko odohrávalo ako na bežiacom páse
– záujem zo strany publika narastal, okolo
Sama sa začali krútiť novinári, reportéri
a predovšetkým fanynky. To, čo bolo na
Samuelovi zaujímavé, bol jeho skromný
úsmev a triezvy postoj k všetkému, čo sa
okolo neho dialo. Ako sám tvrdil, najväčší
význam má pre neho hudba, písanie
pesničiek a škola. V žiadnom prípade nechcel a dodnes ani nechce žiť
životom pop-hviezdy.
Popri účinkovaní v rámci skupiny
ﬁnalistov SuperStar po všetkých väčších mestách na Slovensku sa začal
venovať aj tvorbe svojho vlastného
albumu. V roku 2005 nahral CD Mladý a drzý, pri ktorom mu pomáhal aj
kolega Ivan Tásler. Ďalšie CD nahral
v roku 2009 pod názvom Ako v nirváne.
V súčasnosti koncertuje so svojím
repertoárom, vystúpil aj na hudobnej
súťaži Slávik 2009 a naďalej koncertuje so svojou mladou kapelou.
Čo možno o ňom netušíte, je to,
že jeho najobľúbenejším jedlom sú
bryndzové halušky a hudobným vzorom je spevák Sting. (lo)

daním a jazdnou stabilitou. Konštrukčné
detaily prezrádzajú vlastnosti jedinečného
rotačného motora RENESIS v celom vozidle. Na radiacej páke, opierkach hlavy,
dokonca aj na brzdových svetlách. Starostlivosť venovaná detailom zahŕňa tiež
vzhľad motorového priestoru. Kryt motora,
ktorý je navrhnutý tak, aby dopĺňal vysoko výkonný vzhľad rotačného motora, je
presne prispôsobený výške a tvaru zakrý-

vaných súčastí. Okrem elegantného športového štýlu vám Mazda RX-8 ponúka aj
dostatok priestoru pre využitie vozidla na
praktické každodenné účely. V zadných
dverách je uhol otvorenia optimálne nastavený tak, aby sa zmiernilo úsilie pri ich
otváraní. Ľahká konštrukcia hliníkových
zadných dverí a absencia stredových stĺpikov zaisťuje ich plynulú a ľahkú obsluhu
so širokým priestorom otvorenia. (lo)
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Umenie a varenie

FRANTIŠEK KOLKOVIČ a šípový ker vzplanul

Rodný kraj
Túlaš sa po horách,
vietor ti prehŕňa vlasy.
Voniaš živicou a surovým
drevom.
Hora na teba vydýchla
riedku hmlu
a mach ti vsával
zvuky tvojich krokov.
Bolo ráno

letné dažde a víchrice
rastie a plače
ako tie dažde.

ako fakľa.
Sadneš si a vyšepkáš:
rodný kraj!

Ročné obdobia
človek vo svojom živote
podobá sa
ročným obdobiam:
najprv sa rodíjarná krása a žije v tej nôte.
Potom keď chodia
v jeho živote

Keď šípy vtáčie
v tiché podvečery
šinú v jeseni každej
aj on zočí
jednu húsku sivú,
ktorej ani súmrak šerý
prikryť nezdolá
snehom bielym.
Už je starý...
(Stopy jesene, 2010)

ZUZKA VARÍ
ČO NA OBED
Hŕstková polievka
Zmes strukovín a obilnín – asi tak 6
polievkových lyžíc, 3 kusy väčších šampiónov, petržlenovú vňať, strúčik cesnaku,
soľ, vegeta, červená paprika, pálivé korenie, gulášové korenie, voda.
Zmes obilnín umyjeme v sitku pod vodou, dáme variť do 2 l vody, občas premiešame, varíme prikryté. Po 45 minútach
pridáme soľ, vegetu, koreniny, červenú papriku aj nasekané hríby na drobné kúsky,
pretlačený strúčik cesnaku
a nadrobno nasekanú vňať.
Ak je málo vody, pridáme
horúcu vodu, toľko vody,
aby polievka nebola veľmi
riedka a povaríme ešte 15
minút. Tým, že nedávame
olej, či múku a nepridávame
zápražku, je polievka zdravšia a málo kalorická.

Štiavnický guláš
400 g bravčovej krkovičky s kosťou,
400 g hovädzieho (predné bez kosti), 4
cibule, 3 lyžice bravčovej masti, 800 g
olúpaných zemiakov, 1 rajčina, 1 paprika,
mletá červená paprika, rasca, mleté čierne

korenie, 1/2 lyžice maďarskej zmesi Erős
Pista, 1 čili paprička, majorán.
Na zohriatu masť pridáme nadrobno
nakrájanú cibuľu a opražíme. Pridáme
na kocky nakrájané bravčové a hovädzie
mäso a opražíme. Keď už je mäso zatiahnuté a pripečené pridáme mletú papriku,
zamiešame, zalejeme vodou. Pridáme
mleté čierne korenie, rascu, na kocky
nakrájanú rajčinu a nakrájanú papriku a
nastrúhame asi 250 g zemiakov. Varíme,
pokiaľ mäso nie je mäkké - asi 60 minút.
Pridáme čili papričku, 1/2 lyžice maďarskej
zmesi Erös Pista a majorán a ešte chvíľu
povaríme. Podávame s bielym chlebom a
nadrobno pokrájanou cibuľou a cesnakom
(do taniera pridáme 1 lyžicu cibule a 1 lyžičku cesnaku).

ZÁKUSKY
Muffﬁny s čokoládou
3 hrnčeky polohrubej múky, hrnček
oleja, hrnček mlieka, hrnček kryštálového
cukru, 2 vajcia, vanilínový cukor, prášok
do pečiva čokoláda, potrebujeme tiež košíčky alebo formičky na mufﬁny.
Najprv zmiešame v miske vajíčka, cukor, vanilínový cukor, pridáme olej a mlieko. Potom pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom a premiešame. Nakoniec
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do cesta nalámeme čokoládu, kúsky by
nemali byť úplne maličké, aby sa v ceste
úplne nerozpustili. Naplníme košíčky alebo formu na mufﬁny a pečieme vo vyhriatej rúre cca 20 minút pri teplote 180°C.

ŠALÁTY
Koňakový šalát na sladko
600 g cukrového melóna, 1 štamperlík
koňaku, šťava z citróna – asi jedna lyžica,
40 g práškového cukru, čerstvá mäta na
ozdobu a dochutenie.
Umytý melón ošúpeme, dužinu pokrájame na kocky, ktoré uložíme na sklenenú
misu. Koňak zmiešame s citrónovou šťavou, osladíme a z melóna zalejeme. Necháme uležať v chlade. Môžeme ozdobiť
niekoľkými kúskami drobného sezónneho
ovocia. Namiesto koňaku môžeme použiť
sladký likér, maraskíno, griotku a miesto
cukru môžeme šalát ochutiť vanilínovým
cukrom. Ozdobíme mätou. Podávame v
pohároch dobre vychladený.
Zdroj: recepty.sk
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Naša poradňa

Porady kosmetologa

Z

a oknem mamy jesień, niestety
brzydka pogoda i brak promieni
słonecznych źle wpływa na nasze
samopoczucie, dlatego wiele osób zaczyna korzystać z solarium lub/i samoopalaczy. W tym numerze podam państwu kilka
ciekawych informacji na temat solarium i
samoopalaczy.
Moda na czekoladową opaleniznę trwa
od lat, im bardziej głęboka i brązowa - tym
lepsza i piękniejsza. Jednakże w parze z
piękną opalenizną musi iść również piękna i zadbana skóra. Wystawiając nasze
ciało na promieniowanie lamp solaryjnych
bez użycia odpowiednich kosmetyków,
narażamy ją na wysuszenie i przedwczesne starzenie – dlatego zawsze musimy
pamiętać o balsamach i kremach do opalania dostępnych w każdym dobrym solarium. Jeśli wybierzemy profesjonalne
solarium, w którym zarówno właściciel
jak i obsługa wie, co robi to możemy być
pewni, że opalając się według indywidualnego planu, opalimy się tak jak na plaży.
Dodatkowo możemy opalać się w ściśle
kontrolowanych warunkach unikając bardzo niebezpiecznych poparzeń. Niestety
są i minusy: z użyciem solarium wiąże się
większe ryzyko niektórych chorób skóry,
m.in. czerniaka złośliwego. Ze względu na
otrzymanie dużego natężenia w krótkim
czasie otrzymujemy 20-25 - krotnie większa dawkę promieniowania niż ma to miejsce w przypadku naturalnego powolnego
opalania. Skóra przeciętnego Europejczyka nie jest przystosowana do pochłaniania tak dużych ilości promieni UV, co do
czasu uzyskania odpowiedniego stopnia
trwałej opalenizny jest nie do uniknięcia.
Przedłużanie czasu kąpieli słonecznych
i zwiększanie częstotliwości wizyt może
doprowadzić do tanoreksji czyli uzależnienia, polegającego na ciągłej chęci bycia
opalonym. Tanorektycy odczuwają potrzebę częstego przebywania na słońcu lub w
solarium. Osoby uzależnione od opalania
mają ciągłe uczucie, że są blade czyli - w
ich rozumieniu - mało atrakcyjne, podczas,
gdy ich skóra może być wyróżniająco opalona. Tanoreksja zaczyna się niewinnie,
najczęściej od kilku wizyt w solarium. Niepokój budzą już takie objawy jak potrzeba
chodzenia do solarium przynajmniej raz
w tygodniu i systematyczne zwiększanie
czasu opalania. Tanorektykom nie sposób
uświadomić, że są opaleni, gdyż podobnie
jak nałogowi palacze twierdzą, że „palą,
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bo lubią, ale nie są uzależnieni”, twierdzą,
że robią to dla urody tudzież poprawienia
kondycji zdrowotnej skóry. A na koniec
przedstawię kilka najważniejszych przeciwwskazań do korzystania z solarium:
- Bardzo jasna karnacja skóry
- Uczulenie na słońce
- Bielactwo skóry
- Trądzik
- Opryszczka
- Rozszerzone naczynka, żylaki
- Znamiona barwnikowe
- Bardzo młody wiek
- Świeże rany, blizny (np. świeżo wykonany tatuaż)
- Choroby serca i układu krążenia
- Epilepsja, cukrzyca
- Nowotwory
- Ciąża
- Miesiączka
- Stany pourazowe
- Stany zapalne, gorączka.
Czy samoopalacz opala? Nie. Samoopalacz pomimo swojej nazwy nie ma nic
wspólnego z opalaniem. Jest to środek
kosmetyczny w postaci kremu, pianki lub
mgiełki, mający na celu bezpieczne nadanie skórze brązowego odcienia. Głównym, aktywnym składnikiem samoopalaczy powodującym przyciemnienie skóry
jest związek o charakterze cukrowym dihydroksyaceton - DHA. Właściwości
przyciemniające kolor skóry tego związku
zostały odkryte przypadkiem pod koniec
lat 50. w szpitalu dziecięcym. DHA jako
węglowodan czyli związek z grupy cukrów był stosowany w leczeniu cukrzycy.
Zauważono, że dzieci, którym podawano
syrop zawierający DHA, przypadkowo
plamiły sobie skórę. W tym miejscach po
czasie pojawiało się trwałe brązowe zabarwienie.
I chyba wyszło, że jestem stanowczym
przeciwnikiem uczęszczania do solarium
– ale osąd i decyzje zostawiam Państwu.
Do zobaczenia za miesiąc!
Dawid
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Jozefa Pieronek
Przeziębienie
To dolegliwość wszechobecna,
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Na pewno każdy z nas wie jak
uciążliwy jest cieknący z nosa katar,
ból głowy, łamanie w kościach… W
takim stanie normalna codzienna
praca staje się wyjątkowo trudna.
Aby temu zapobiec należy zadbać o
układ odpornościowy, czyli immunologiczny, który jest stale czuwającym
strażnikiem dla naszego zdrowia.
Choć układ ten jest bardzo złożony
i rozbudowany (węzły chłonne, grasica, jelita, migdałki, śledziona), nie
zawsze może funkcjonować na najwyższych obrotach. Możemy mu pomóc stosując metody wzmacniania
odporności.

Dieta
Każdy chyba wie, że witamina C
podnosi odporność organizmu. Witamina C jednak może występować
w różnej postaci, może być syntetyczna występując sama w tabletce,
może być z dodatkiem innych wspomagających jej działanie składników.
Najbardziej wartościowa, najlepiej
przyswajalna jest jednak naturalna
postać witaminy C. A zatem pijmy
dużo różnego rodzaju herbatek z
owoców leśnych, w ich skład wchodzą takie rośliny jak dzika róża, tarnina, owoc maliny, borówki, ostrężyny,
rokitnika, czarnej porzeczki, dzikiego
bzu, czasem występuje liść melisy,
mięty, ziele jeżówki. Herbatki takie
oprócz witaminy C zawierają całe
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mnóstwo innych zwiększających
odporność składników. Oprócz
owocowych warto pić też soki warzywne i owocowe oraz zieloną herbatę. Warto również wprowadzić do
diety pokarmy, które w szczególnie
dobry sposób zapobiegają przeziębieniom. Są to m.in. cebula, czosnek, chrzan, owoc czerwonej papryki (nieocenione źródło witaminy
C i karotenu), natka pietruszki (zimą
możemy hodować na parapecie
okna lub mieć zapas zamrożonej).
Przede wszystkim należy jeść regularnie – to pozwala organizmowi
skupić się na ochronie.

Sen
Śpij co najmniej 7-8 godzin. To
pozwala zregenerować siły obronne. Przed snem warto bardzo dobrze przewietrzyć sypialnie.

Świeże powietrze
Jeśli mamy czas warto wychodzić na spacery, nawet gdy pogoda
nie jest idealna. Ruch na świeżym
powietrzu wspaniale wzmacnia odporność.

Ubranie
Bardzo ważne jest odpowiednie
dopasowanie ubrania do temperatury na zewnątrz. Ważne jest nie tylko by nie zmarznąć, ale i by się nie
przegrzać. Najlepszym sposobem
jest ubieranie się na tzw. cebulę.

Hartowanie
Zamiast gorącej kąpieli wybierzmy chłodny prysznic.

Czas na relaks
Układ immunologiczny jest
sprzężony z układem nerwowym.
Oznacza to, że stres ma duży
wpływ na odporność. W trosce o
swoje zdrowie warto postarać się
zdystansować wobec pracy i nieprzyjemności. Pamiętaj, że walkę
ze stresem wspomaga magnez.
Jeśli chorujesz bardzo często,
idź do lekarza, być może potrzebujesz specjalnych preparatów stymulujących odporność.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

Prawnik

lokaty oferują zysk na poziomie 5-6 proc.
rocznie.
Konto oszczędnościowe ma już w swojej ofercie większość banków. Korzystając
zaś z tej formy oszczędzania cały czas ma
się dostęp do swoich pieniędzy. Można je
wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie
bez utraty odsetek. Najlepsze dają zarobić
5 procent w skali roku.

Kary za jazdę w stanie
nietrzeźwym
Od 1 lipca br. weszły w życie nowe, surowsze przepisy dotyczące jazdy w stanie
nietrzeźwym. Kierowca, który po pijanemu
spowoduje śmiertelny wypadek lub ciężkie
obrażenia, straci prawo jazdy na zawsze.
Sąd może odstąpić od takiej kary, jeśli uzna,
że sprawca wypadku będzie np. w trudnej
sytuacji rodzinnej. Prawo jazdy będzie także odbierane dożywotnio kierowcom, którzy
zbiegną z miejsca wypadku.
Dotychczas sądy mogły stosować taką
karę, ale nie miały takiego obowiązku. W
praktyce bardzo rzadko z niej korzystały. Teraz będą miały obowiązek odbierania prawa
jazdy w powyższych okolicznościach.
Nowe przepisy są surowsze także dla
kierowców, którzy już wcześniej popełnili podobne przestępstwo. Taki kierowca-recydywista, który zostanie przyłapany na jeździe
pod wpływem alkoholu lub narkotyków, może
zostać skazany na pozbawienie wolności od
trzech miesięcy do pięciu lat. Dotychczas
maksymalna kara wynosiła dwa lata.
Policja liczy na to, że ostrzejsze kary
skuteczniej zniechęcą kierowców do wsiadania za kółko po pijanemu. Jak wielka jest
skala zjawiska świadczą liczby, np. podczas
czerwcowego długiego weekendu policja
zatrzymała ponad 2,5 tys. nietrzeźwych kierowców.

Bezpieczne sposoby
oszczędzania
Pieniądze można bezpiecznie zainwestować bez ryzyka ich utraty w obligacje
skarbowe, umieścić na lokacie bankowej
lub koncie oszczędnościowym. Obligacje
skarbowe gwarantują pewny, z góry ustalony zysk. Jest to jednak oferta dla osób,
które mogą zamrozić pieniądze na dość
długi czas. Na rynku są dostępne obligacje
2-, 3,- 4-, i 10-letnie. Koszt jednej to 100
zł. Ich oprocentowanie wynosi obecnie od
4 proc. w skali roku dla obligacji 2-letniej
do 5,25 proc. dla 10-letniej. Lokata bankowa jest zakładana na określony czas, np.
miesiąc, pół roku, rok lub dłużej. Umowę
można oczywiście zerwać przed terminem,
oznacza to jednak utratę całości lub części
odsetek. Obecnie najwyżej oprocentowane
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Zwolnienie dyscyplinarne
Pracodawca może zwolnić pracownika
bez wypowiedzenia, czyli dyscyplinarnie, w
trzech przypadkach określonych przez kodeks pracy. Pierwszy - ciężkie naruszenie
obowiązków - pracownik może być zwolniony
z dnia na dzień, gdy np.: będzie nietrzeźwy w
pracy, nie usprawiedliwi nieobecności, ukradnie mienie pracodawcy, celowo zniszczy jego
rzeczy. Drugi przypadek – utrata specjalnych
uprawnień – do wykonywania niektórych zawodów wymagane są szczególne uprawnienia. Jeśli pracownik je utraci z własnej winy,
zostanie zwolniony dyscyplinarnie. Spotka
to np. kierowcę, który utracił prawo jazdy,
bo prowadził po pijanemu lub pielęgniarkę,
która podała pacjentowi niewłaściwą dawkę
leku. Trzecim przypadkiem jest popełnienie
przestępstwa. Taki czyn, nawet jeśli pracownik dopuścił się go poza miejscem pracy, też
może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego. Warunek: przestępstwo musi być
stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Jeżeli np. pracownik na stanowisku związanym
z odpowiedzialnością materialną, ukradnie
coś poza ﬁrmą, przestępstwo to może być
dla pracodawcy podstawą do rozstania się
z pracownikiem z dnia na dzień. Podstawa
prawna: art. 52 kodeksu pracy. Należy też
wspomnieć o tym, że pracownik zwolniony
dyscyplinarnie nie uzyska zasiłku dla bezrobotnych po zarejestrowaniu się w urzędzie
pracy. Będzie mógł pobierać zasiłek dopiero
po 180 dniach od daty zwolnienia.

Palenie zabronione
Palenie zabronione jest m.in. w szpitalach, przychodniach, szkołach, na terenie uczelni, w pomieszczeniach obiektów
kultury i sportu, w środkach transportu
publicznego, na przystankach, na placach
zabaw dla dzieci, w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
Od 15 listopada 2010 r. pracodawca nie
będzie musiał tworzyć palarni. Jedynie właściciel obiektu, w którym pracujemy, może
zdecydować o utworzeniu palarni. Dotychczas było tak, że palarnie musiały tworzyć
wszystkie ﬁrmy zatrudniające co najmniej
20 pracowników. (aj)
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Zábava a humor

HVIEZDY O NÁS

Rada nakupujete?

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

BÝK (21.4.-20.5.)

Prišli ste na veľmi znepokojivé zistenie, že za sprisahaním proti vám sa skrýva
niekto, koho ste považovali za priateľa. Je
pre vás ťažké prehltnúť túto horkú pilulku,
ale nemárnite čas zbytočnou sentimentalitou. Nervozita a pomstychtivosť vám
nepomôžu, ale naopak, môžu vám ešte aj
uškodiť.

V tomto mesiaci máte možnosť
stretnúť niekoľko zaujímavých ľudí rôzneho
veku. Pozor, aby ste v niektorých záležitostiach nerozhodovali rýchlejšie, ako veci
domyslíte do konca. Rady aj tých najlepších
priateľov nemusia byť pre vás najlepšie.
Partner zrejme príde s novými nápadmi,
ako využiť voľný čas na vylepšenie bytu.

STRELEC (23.11.-21.12.)

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Od začiatku mesiaca ste unavení: to
sa prejaví najmä vo vašom súkromnom živote. Na spoločenské akcie, či na priateľské
návštevy ani nepomyslite. Nebudete mať
chuť ani na jedlo i zábavu. V tomto smere
však budete mať stopercentnú oporu v partnerovi. Ak sa vám podarí zrealizovať svoje
nápady, dosiahnete očakávaný úspech.

Nebude sa diať nič prevratné, čaká
vás celkom pokojný týždeň, pokiaľ si ho
však sami nepokazíte. Nedajte sa vtiahnuť
do zbytočných hádok a konﬂiktov, ktoré nič
nevyriešia, len vám môžu pokaziť náladu.
Pri rozhovore s nadriadeným sa držte pozadu a nehovorte, čo nemáte overené.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Sú mesiace, ktoré nie sú priaznivé.
Žiaľ, práve taký sa vo vašom živote vyskytne. Nič však nie je také zlé, ako sa na prvý
pohľad zdá. Nie veľmi dobrá planetárna
konštelácia trvá, ale už čoskoro sa všetko
obráti k lepšiemu. Tieto dni by ste mohli využiť na stretnutie s dôverným priateľom, na
návštevu kina či zveľadenie bytu.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Očakávajte, že môže dôjsť k čudným
nehodám spojeným s cestovaním na veľké
vzdialenosti. Môžu byť spojené s požiarmi
či rôznymi prírodnými živlami. Musíte sa vyrovnať s chorobami blízkych, ktoré rušivo
zasiahnu aj do vašej práce. Pokiaľ však ide
o súkromný život a veci s tým súvisiace, tu
našťastie nehrozia žiadne katastrofy.

RYBY (19.2.-20.3.)
Vaša túžba po nezávislosti a samostatnosti narazí na komplikácie. Zmeny,
ktoré by mohli mať radikálnejší vplyv na
váš doterajší život, radšej prediskutujte so
zainteresovanými osobami. Nepodnikajte
bez spoľahlivého sprievodu žiadne večerné
výlety do prírody, do kina, či divadla. Ďalší
mesiac by mal byť oveľa priaznivejší.

BARAN (21.3.-20.4.)
Ťažkosti, s ktorými sa stretnete, nestoja za to. Poznáte svoje prednosti a ak
ste o nich doteraz pochybovali, úspechy u
opačného pohlavia vás presvedčia o opaku. Nepripusťte, aby vás kolegovia nahovorili na neviazané žúry, mohlo by sa to zle
skončiť. Barani s riskovaním nech radšej
počkajú na budúci rok.
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RAK (22.6.-22.7.)
Šetrite si fyzickú silu, pretože ju cez
víkend budete potrebovať. Pocítite zvýšenú pozornosť o vašu osobu ale aj o všetko,
čo urobíte. Nič nezostane bez komentára.
Tento záujem môže najmä u nežnejšieho
pohlavia prerásť až do nedorozumenia.
Snažte sa byť tolerantný, aby ste nedali
podnet na takú reakciu.

LEV (23.7.-23.8.)
Nesnažte sa robiť desať vecí naraz.
Zatiaľ sa vám všetko darí, nemusí to však
byť navždy. Môžete sa totiž skoro stať nepohodlným pre svoje okolie. Vašu výkonnosť si môžu zamieňať s nežiadúcou horlivosťou. Navyše nie ste na tom najlepšie so
zdravím. Začínate sa cítiť unavení, jedzte
vitamíny.

PANNA (24.8.-23.9.)
Takmer celý mesiac sa vám bude
zdať dlhý a nudný. Vydržte a tešte sa na
koniec roku. Ten sľubuje dobrú náladu a
mnohým aj nejaké ľúbostné rozptýlenie.
Zoznámenie s príjemným náprotivkom neberte príliš vážne. Až v nasledujúcich mesiacoch nájdete spriaznenú dušu, dovtedy
treba vydržať.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Hrozí vám vážny konﬂikt s niekým,
koho ste mylne považovali za priateľa. Až
zistíte, aké boli jeho pravé úmysly, budete
mať sto chutí si to s ním vybaviť. Schlaďte
svoju horúcu hlavu, pomsta je pokrm, ktorý
najlepšie chutí za studena. Zatiaľ postačí,
keď budete vo výbere priateľov obozretnejší.
Zdroj: horoskopy.sk
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Povedzte nám, čo nakupujete, a my
vám povieme, aká ste. Odpovedzte úprimne na všetky otázky a zaznačte si písmená, ktoré ste za ne získali.
1. Nákupy sú pre vás...
a) ...lepšie ako sex. - K, b) ...lepšie ako pracovať. - L, c) ...nervák a výzva. - D, d)
...otravná nevyhnutnosť. - R
2. Na ktorý z vašich úlovkov ste najviac
hrdá?
a) Na kozák, ktorý som si kúpila na služobnej ceste. - R, b) Na kuchynské nože z
ocele. - K, c) Na kostým z výpredaja. - D,
d) Na svadobné šaty z poslednej parížskej prehliadky. - L
3. Kde ste získali ten model, ktorý visí vo
vašom šatníku?
a) Som šikovná krajčírka. - D, b) Musela
som ho mať okamžite, ako som ho zbadala na módnej prehliadke. - K, c) Niežeby som ho chcela nosiť. Niektoré kúsky
chce mať človek prosto v skrini. - L, d)
Darovala mi ho priateľka, ona doň so
svojím zadkom nevlezie. - R
4. Vo výklade visia nádherné šaty. Sú
však príliš drahé...
a) ...vyrabujem konto. Taká príležitosť mi
nesmie ujsť. - K, b) ...vyskúšam si ich a
poviem si, že aj tak mi nesedia. - R, c)
...možno majú v tržnici podobné. - D, d)
...pekné, ale ušijem si lepšie. - L
5. Vaša priateľka sa vydáva. Čo jej darujete?
a) Značkové riﬂe, dúfam, že jej v nich sexi vyniknú boky. - K, b) Perlový náhrdelník. - L
c) Upletiem jej domáci župan, bude ho potrebovať. - D, d) Voľnú letenku, keby sa
jej manželstvo zunovalo. - R
6. Prišla vás navštíviť stará priateľka,
ktorá teraz žije v zahraničí. Pred jej
návratom domov...
a) ...ju pozvete na parádny obed. - L, b)
...ešte raz s ňou prebehnete obchody. K, c) ...jej vyrátate, koľko ušetrila, keď nemusela platiť hotel. - D, d) ...posedíte si
doma pri červenom víne a spomienkach
na starých frajerov. - R
7. Ideálny predavač...
a) ...ma oslovuje menom a pozná moje veľkosti. - L, b) ...je taký, s ktorým môžem
vyjednávať. - D, c) ...odloží mi, čo potrebujem. - K, d) ...sa ozve až vtedy, keď ho
potrebujem. - R
8. Ktoré reklamné heslo si vás najviac
získa?
a) Tá podprsenka musí byť moja! - R, b)
Milujem dotyk kvalitného kašmíru! - L, c)
Daj si! Ešte máš predsa tisícku na kon-

Slovník a humor
te! - K, d) Pozri, v samoobsluhe majú
akciu! - D
9. Ktorá situácia u vás okamžite vyvolá
nákupnú horúčku?
a) Prvý deň letného výpredaja. - D, b) Plánovaná dovolenka pri mori. - L, c) Príchod
jari. - R, d) Hádka s partnerom. - K

Hodnotenie:
Spočítajte si, koľko písmeniek D, K, L
alebo R ste získali a dozviete sa o sebe
veci, o ktorých ste ani netušili.
Väčšina písmen D - Držgroška:
Predpokladáme, že ste na seba dokonca hrdá. Všetko, čo máte na sebe, ste
kúpili neuveriteľne výhodne. Kostým vo výpredaji, dovolenku last minuté, hoci aj do
Grónska, topánky v partiovke. Na dôsledky vášho konania nemyslíte. Všimnite si,
že život ponúka aj iné radosti, ako po večeroch zratúvať ušetrené koruny. Doprajte
si trochu luxusu. Ak náhodou neviete, čo
to je, je to presne tá zbytočnosť, ktorá sa
vám páči, ale vôbec ju nepotrebujete.
Väčšina písmen K - Kamikadze:
Keby ste toľko pili, koľko nakupujete,
boli by ste zrelá na liečenie. Kupujete, čo
vám príde pod ruku - od maľovaného hrnčeka po kozmetické nezmysly. Nič z toho
naozaj nepotrebujete, ženie vás len túžba
veci vlastniť. Povieme vám, ako skončíte.
O desať rokov budú mať vaše priateľky
chalupy a jachty, na ktorých budú tráviť
víkendy, a vám zostane len plný byt nepotrebných vecí a splácanie dlhov. Čo tak
trocha pribrzdiť?
Väčšina písmen L - Luxus za posledné:
Z vás majú obchodníci radosť. Vždy
chcete mať len to najlepšie. Ale povedzte
pravdu - naozaj viete, ako rozoznáte pravý kašmírový pulóver a ako má byť vypracovaná topánka? Veríte, že čo je drahé, je
luxusné. Kdesi ste začuli pár mien módnych návrhárov a teraz sa nimi oháňate.
Položte si otázku, či by ste sa nemali správať rozumnejšie a za svoje peniaze nevyžadovať iba značku, ale aj kvalitu.
Väčšina písmen R - Rozvážna:
Nakupujete s rozvahou, ale občas si
doprajete čosi, čo vám urobí radosť. Navštevujete obchody, ktoré ponúkajú kvalitný tovar za slušné ceny. Ak sa vám niečo
zdá príliš drahé, počkáte na výpredaj.
Alebo skombinujete značkový kostým s
tričkom z tržnice a vždy vyzeráte úžasne.
Len jedno ste nepochopili. Každá žena
má mať aspoň nejakú vášeň, inak sa stane nudnou.

AKO JE TO SPRÁVNE?
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:
ornat
stuła
komża
brewiarz
proboszcz
wikariusz
mszał
lekcjonarz
alba
kapłan
ksiądz (oslovenie)
ks. (ksiądz)

V SLOVENČINE:
ornát
štóla
kamža
breviár
farár
kaplán
misál
lekcionár
alba
kňaz
dôstojný pán
dp. (dôstojný pán)

Príde opitý chlap domov s
roztrieskanou tvárou a hneď
pri dverách na neho žena
kričí:
- Zasa si sa v krčme pobil!
Priznaj sa, s kým si si začal?
On sa však bráni:
- Kdeže, tentoraz som v
tom úplne nevinne. Keď som
išiel z krčmy, všetko bolo ešte
v poriadku. Ale až tu pred našim domom, ako som tak kráčal po chodníku, ten chodník
hnusný sa zrazu z ničoho nič
prudko zdvihol, že ma tresol
po papuli!

***
Príde babka k doktorovi a
vraví mu:
- Pán doktor, mne tmavnú
nohy.
- A umývate ich?
- A to pomáha?

***
Príde blondínka do reštaurácie a objedná si pizzu.
Čašník sa jej spýta:
- Mám Vám tu pizzu rozkrájať na štyri alebo na osem
častí?
- Radšej na štyri, osem by
som asi nezjedla.

***
OKTÓBER

- ... a prečo sa tak maľujete, slečna?
- Aby som bola pekná.
- A prečo teda nie ste?

***
Na diaľnici tlačí nadávajúci a spotený chlap auto.
Žena sedí za volantom a pýta sa ho:
- Už môžem uvoľniť tú ručnú brzdu?
Zdroj: vtipy.sk
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Zaujímavosti
Vďaka čokoláde do väzenia?
Deti, ktoré jedia veľa cukríkov, sa
môžu v dospelosti dostať za mreže kvôli
agresívnemu správaniu. Vyplýva to z rozsiahlej dlhoročnej štúdie tímu britských
výskumníkov.
Vedci takmer štyri desaťročia študovali vyše 17.000 detí narodených v 70.
rokoch 20. storočia. Dospeli pritom k zaujímavej spojitosti medzi konzumáciou
sladkostí a násilnou trestnou činnosťou.
Až 69 percent detí, ktoré ako desaťročné
denne jedli cukríky a čokoládu, sa
do 34. roku života
dostalo do väzenia za násilný
delikt.
V skúmanej
vzorke, ktorá nebola v dospelosti trestne stíhaná, priznalo
dennú konzumáciu sladkostí v detskom
veku len 42 percent respondentov. Vedci
zdôrazňujú, že problém prirodzene nespočíva v samotných sladkostiach. “Nejde o to, že by boli sladkosti samé o sebe
zlé. Je to skôr spojené s tým, ako deti robia rozhodnutia,“ uviedol jeden z autorov
štúdie Simon Moore z univerzity v Cardiffe.Mnohí rodičia totiž pravidelne „podplácajú“ deti cukríkmi a čokoládami, aby ich
motivovali k dobrému správaniu. Deti sa
preto nenaučia odkladať uspokojovanie
svojich potrieb, čo môže viesť k impulzívnemu a násilnému správaniu. Podľa
vedcov ide o komplexnú tému, ktorá vyžaduje ďalšie overovanie. Štúdia vyšla v
októbrovom vydaní odborného časopisu
British Journal of Psychiatry.

Vtáky uviazli v lúčoch svetla
Vyše 10 000 zmätených vtákov uviazlo
v lúčoch svetiel, rozsvietených na počesť
smutného deviateho výročia teroristických útokov z 11. septembra 2001 v New
Yorku. Dva kužele svetla vychádzajúce z
newyorskej štvrte Manhattan, známe ako
Pocta svetlu, museli minulý týždeň päťkrát zhasnúť, aby tak umožnili sťahovavým vtákom pokračovať v ich púti. Vtáky
boli na ceste z Kanady do teplejších oblastí Karibiku a Južnej Ameriky.
Sťahovavé vtáky nie vždy letia ponad
New York a naposledy sa ich trasa zhodovala s dátumom 11. september v roku
2004.
Kužele nazývané Pocta svetlu rozsvecuje Mestská umelecká spoločnosť
každý rok na výročie útokov na Dvojičky.
Členovia organizácie na ochranu newyorských vtákov, New York City Audubon,
sledovala tohtoročnú poctu a upozornila
organizátorov na zmätené vtáky. Hovorca organizácie Audubon uviedol webovej
stránke televízie Animal Planet, že vtáky
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poletovaním okolo svetelných lúčov možno
minuli cennú energiu, potrebnú na sťahovanie. Členovia spoločnosti ďalej oznámili,
že cez svetelné kužele prelietavali obrovské množstvá vtákov, pričom veľké počty
z nich mali ťažkosti nájsť správny smer a
vyletieť zo svetla von.
Organizácia Audubon aj Mestská umelecká spoločnosť spolupracujú v prípade
podobných udalostí. Preto boli svetlá po
upozornení vypnuté zakaždým približne
na 20 minút, aby tak vtáky mali možnosť
odletieť z oblasti.
Každý rok zahynie v New Yorku okolo
90 000 vtákov kvôli tomu, že sú dezorientované svetlami alebo narazia do mrakodrapov, keď migrujú na zimu na juh.

Plávanie nie je ﬂirt
Vedeli ste, že prvé plavecké preteky
na Slovensku, v Nitre, zorganizoval Július
Gisser v roku 1882? Odvtedy uplynulo už
veľa času, no určite stojí za zmienku, ako
to vtedy vyzeralo. Štartovalo sa z pontónového mostíka, ktorý na hladine rieky držali sudy. Plávalo sa „proti prúdu a späť“.
Súťažili muži aj ženy. Nežné pohlavie
však muselo v tých časoch bojovať proti
predsudkom. V novinách z 25. mája 1899
sa píše: „U nás predsa len niektorí skeptici kritizujú športovanie žien. Pochybujú
o spojení žena - šport. Plávanie vo vode
spájajú s koketovaním, ktoré je proti etike
i estetike. Väčšina žien sa však nad takéto
názory povznesie, veď plávanie je šport
a nie ﬂirt. Aj muži by mali podľa vzoru mnohých žien radšej s rodinami športovať.“
Kúpacie šaty v tom čase zahaľovali
ženy od krku až pod kolená. Na slušný
plavecký úbor dozerali žandári. Ktovie,
ako by sa správali dnes, keby sa prešli po
pieskových plážach na Slovensku? Zrejme
by boli zhrození, veď ani na Slovensku nie
je žiadnym prekvapením opaľovanie sa
takzvane – hore bez. Nehovoriac o tom,
že mnohí, či mnohé plavkyne si plávanie
mýlia s ﬂirtovaním.
Zdroj: zaujimavosti.sk
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Na výstave o rašeliniskách

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW
W POLSCE
SPOLOK SLOVÁKOV
V POĽSKU
POLECAMY NASZE WYDAWNICTWA
Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków . . . 10,00 zł
J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim,
Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 zł
Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 . . . . . . . . . 10,00 zł
J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . 10,00 zł
H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša,
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 zł
Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich,
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże (Moje krajinky,
Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł
Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce,
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 . . . . . . . 5,00 zł
Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa,
Kraków 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 zł
Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . 15,00 zł
Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998 13,00 zł

Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa),
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł

Peter Zmátlo, Dejiny slovenskej ligy na Spiši, Kraków 2007 . . . 10,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa,
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 zł
Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana
Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł
Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł
Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 . . . . . . . . . . 15,00 zł

Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945-1947,
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł
Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 . . . . . . . . . . . . 10,00 zł
R. Kožiak, J. Nemeš, Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha,
Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł
J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy
Środkowej, Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 . . . . . . . . . 10,00 zł
Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł
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