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každodennej strave. Bez neho si od stáročí ani nevieme predstaviť
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Gabriela Petráša, ktorého práce sú aktuálne vystavované v priestoroch klubovne v Jablonke. V príjemnej atmosfére vzhliadli jeho práce a s ochotou si zaspievali slovenské pesničky s hudobným doprovodom výborného slovenského heligonkára Serafína Ganobčíka.
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ALMANACH SLOVÁCI
V POĽSKU XII. alebo POCTA
MATEJOVI ANDRÁŠOVI

U

ž v predchádzajúcom čísle sme písali o významnom životnom jubileu, ktorého sa v septembri t.r. dožil prvý
československý konzul v Katoviciach Matej Andráš. Pri
tejto príležitosti mu aj prostredníctvom Života poslali svoje gratulácie viaceré osobnosti slovenského kultúrneho, vedeckého či
politického života. K radu gratulantov sa prirodzene pripojil tiež
Spolok Slovákov v Poľsku (SSP), ktorého predstavitelia sa na zasadnutí Ústredného výboru SSP v auguste v Novej Belej rozhodli uctiť
si tohto diplomata i vzácneho človeka vydaním almanachu s jeho
článkami uverejnenými v Živote.
Už v poradí dvanásty Almanach Slováci v Poľsku zostavila redakcia Života. Je rozdelený do štyroch častí. Prvú tvoria gratulačné príspevky a zoznam gratulantov, s ktorými sa jubilant stretol
počas svojho odborného pôsobenia, predovšetkým krajanov zo
Spiša a Oravy, ktorým je veľmi dobre známy, ale aj osobností slovenského kultúrneho a spoločenského života, inštitúcií, redakcií

Na pôde Matice slovenskej prítomných privítal Stanislav Bajaník

a spolkov. Náplň druhej časti tvoria články uverejnené v časopise
Život v rokoch 1987–2011, v ktorých sa Matej Andráš venuje rôznym otázkam zápasu slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na
území severného Spiša a hornej Oravy v Poľsku. Sú to popularizátorské články týkajúce sa slovensko-poľských vzťahov, diskusie,
polemiky a obranné postoje, v ktorých sa zaoberá rešpektovaním
slovenských jazykových a kultúrnych práv a taktiež podmienkami,
aké boli vytvorené na zveľaďovanie kultúrneho dedičstva slovenskej menšiny v Poľsku.
Mimoriadny význam pre štúdium a poznanie dejín Slovákov
v Poľsku majú však články týkajúce sa zrodu krajanskej činnosti
v rokoch pôsobenia Mateja Andráša vo funkcii konzula v Katoviciach (1947–1950) a jeho aktivity v dobe zápasu o povolenie
slovenských škôl na Spiši a Orave, povolenie spolkovej činnosti
– Spolkov Čechov a Slovákov na Spiši a Orave a zaistenie ostatných
občianskych práv. Veľmi závažným hlasom Mateja Andráša bola
obrana pamäti prenasledovaných Slovákov na Spiši a Orave v rokoch 1945-47, najmä však jeho rozhodný hlas proti neodôvodenej glorifikácii vodcu bandy „Ogňa“, pomenovanej podľa prezývky
jej veliteľa, samozvaného majora Józefa Kuraša, ktorý prebiehal
v Poľsku v rokoch 2005-2007.

Almanach venovaný prvému československému konzulovi v Katoviciach

V tretej časti publikujeme výber z obsiahlej bibliografie Mateja Andráša. Pozornosť si však iste zaslúži aj jeho prekladateľská
činnosť, najmä z poľského jazyka, z ktorého preložil viac než 30 titulov, okrem iného takých velikánov poľskej literatúry ako Henryk
Sienkiewicz, Stefan Żeromski či Jarosław Iwaszkiewicz. Poslednou
časťou almanachu sú dobové fotografie a reprodukcie dokumentov, ktoré vhodne dopĺňajú publikáciu.
Almanach Matej Andráš a jeho diplomacia srdca je istou formou poďakovania Matejovi Andrášovi za jeho dlhoročnú a takmer
celoživotnú neúnavnú činnosť v prospech Slovákov v Poľsku, ktorým pomáhal nielen svojou diplomatickou službou a publicistikou,
ale aj ako predseda Spoločnosti priateľov Slovákov v Poľsku. Osobne mu zagratulovali a slávnostne odovzdali Almanach v mene SSP
predseda Jozef Čongva, gen. tajomník Ľudomír Molitoris a redaktorka Života Milica Majeriková-Molitoris 14. októbra v priestoroch
Jozefínskej knižnice Krajanského múzea Matice slovenskej v Bratislave, ktoré na túto príležitosť poskytlo priestory.
Niekoľko desiatok gratulantov i vzácneho hosťa privítali na
pôde národnej ustanovizne Slovákov jej predstavitelia Stanislav
Bajaník a Viera Ďenďúrová-Tapalagová. Potom sa slova ujal predseda SSP Jozef Čongva, ktorý vyzdvihol zásluhy prvého československého konzula v Katoviciach pre krajanské hnutie a zaspomínal
tiež na spoločné zážitky pri priateľských stretnutiach, ale aj riešení

Gratulácie predstaviteľov Spolku Slovákov v Poľsku
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problémov. Generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris poďakoval Matejovi Andrášovi za neúnavnú činnosť v prospech krajanov, stručne predstavil pohnútky vydania Almanachu a spoločne
s predsedom ho slávnostne, spoločne s diplomom SSP, odovzdal
oslávencovi. Potom už nasledovali gratulácie ďalších prítomných
hostí, medzi ktorými nechýbali zástupcovia historickej obce – Jozef Šimončič, Ľubomír Ďurina, Ondrej Krajňák, reprezentanti literárnej a vydavateľskej society – Anton Hykisch, Emil Vontorčík,
Viliam Jablonický, Igor Kšiňan, Dušan Mikolaj, Ján Kubáň, predstavitelia diplomatických služieb a politickej obce – Janka Burianová,
Augustín Marián Húska, v zastúpení svojej manželky tiež bývalý
veľvyslanec v Poľsku Marián Servátka, ktorý momentálne plní
svoj úrad v Minsku a ďalší, ktorí si prišli uctiť diplomata, publicistu
a prekladateľa Mateja Andráša.
Milica Majeriková-Molitoris
Ľudomír Molitoris

Oravský sviatok
v Harkabúze
Dňa 26. októbra 2011 sa uskutočnil na ZŠ Márie Konopnickej
v Harkabúze Oravský sviatok, ktorého organizátorom bola miestna základná škola a Gminné kultúrne stredisko v Rabe Wyżnej.
Podujatia sa zúčastnili početní hostia, o.i. vojt Gminy Raba Wyżna
Andrzej Dziwisz, riaditelia škôl, vedúci klubovne „Emaus,“ ľudové
rozprávačky, skupina „Trutnie“ zo Skawy, učitelia a žiaci zo škôl
v gmine Raba Wyżna a obyvatelia obce.
Tematicky sa tohtoročný sviatok niesol v duchu tradície prípravy chleba – od zrnka až k bochníku. Cieľom bolo pripomenúť tradíciu výroby chleba od vyklíčenia zrnka až po jeho upečenie v spojitosti s tradíciami, obradovými pesničkami s tým spojenými, ako
aj úctou voči tomuto základnému výrobku v našom každodennom
jedálnom lístku. Žiaci v oravských krojoch pripravili scénku tematicky spojenú s tradičným mláteným zrna cepmi a mletím ho. Na
záver si mohli zúčastnení pozrieť multimediálnu prezentáciu o rozdieloch prípravy chleba v minulosti a dnes. Rozdiel v chuti pocítil
každý, kto sa ponúkol chlebom z tradičnej piecky harkabuzských
gazdín. Hostia sa mali možnosť ponúknuť aj inými dobrôtkami pripravenými našimi gazdinkami.
Poďakovanie za finančnú podporu vyslovujeme Gminnému
kultúrnemu stredisku a Družstevnej banke v Rabe Wyżnej.
Grzegorz Bisaga
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Mateja Andráša si prišli uctiť viaceré osobnosti kultúrneho, vedeckého i politického života v SR

JABLONKA

Jablonská klubovňa
v objatí umenia

V

stredu 26. októbra t.r. sa uskutočnila v klubovni SSP
v Jablonke vernisáž výstavy Gabriela Petráša, ktorého
práce putovali od Krakova cez Spiš až na Oravu. Milovníci umenia z celej Oravy majú možnosť sa bližšie zoznámiť s jeho
tvorbou. Času majú dosť, keďže výstava je sprístupnená do konca
novembra.
Na otvorení výstavy úvodné slovo patrilo predsedníčke OV SSP
na Orave Genovéve Prilinskej, ktorá privítala zhromaždených hostí, o. i. manželov Ganobčíkovcov z Oravského Veselého, podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku Františka Harkabúza, generálneho
tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, hostiteľa a predsedu MS
SSP v Jablonke Jána Bašistyho, všetkých predsedov z Oravy a krajanov. Následne odovzdala slovo gen. tajomníkovi Ľ. Molitorisovi,
ktorý v krátkosti oboznámil prítomných so životopisom a umeleckou tvorbou autora výstavy. Prezentované diela znázorňujú autorov postoj k obklopujúcemu ho svetu a dianiu prostredníctvom
rôznych umeleckých techník: akryl, linoryt, grafika, kombinovaná
technika. Upozornil zároveň na to, že novšie práce tvoria výber
z recyklovaného umenia, ktoré poputovalo priamo zo smetiska na
stenu galérie. Materiál tvoria vyhodené drevené bubny na káble, ktoré majú perforáciu. Autor ju buď necháva v takej podobe,
v akej, je alebo ju zväčšuje. Gabriel Petráš si veľmi obľúbil tento
materiál a maľuje naň akrylovými farbami.
Súčasťou výstavy bolo tiež uvedenie nového Almanachu Slováci v Poľsku XII., ktorý je venovaný prvému československému konzulovi v Poľsku po skončení druhej svetovej vojny JUDr. Matejovi
Andrášovi pri príležitosti jeho 90. narodenín.
Po príhovoroch nastala chvíľa, kedy sa zhromaždení mali možnosť individuálne oboznamovať s prezentovanými prácami. Obdivovali nápaditosť autora, využitie materiálov z recyklingu, pestrosť
farieb, námetov a veľavravnú symboliku prác. Zároveň pri malom
občerstvení diskutovali v skupinkách o krajanskom dianí, problémových otázkach, ktoré trápia oravský obvod.
Príjemnú atmosféru ozvláštnili svojou hrou a spevom manželia
Ganobčíkovci z Oravského Veselého, vďaka ktorým sa všetci zhromaždení rozospievali a vo výbornej nálade sa rozchádzali domov.

V oravskom kruhu umenia

Slovenské ľudové pesničky rozveselili krajanov

Božena Bryjová
Foto: Ľudomír Molitoris

Akvarel G. Petráša

Serafín Ganobčík s manželkou v kultúrnom programe
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KACVÍN

Medzi žiakmi v Kacvíne

N

a spišských školách sa vyučuje slovenský jazyk ako jazyk
národnostnej menšiny a zároveň je voliteľným predmetom. Počet žiakov na vyučovaní závisí od rodičov, či
majú záujem viesť svoje dieťa k tomu, aby spoznalo svoje korene
a naučilo sa reč predkov.
V tomto školskom roku sa celkovo na Základnej škole Jána
Pavla II. v Kacvíne prihlásilo na slovenčinu 29 žiakov. Skupinu začiatočníkov navštevuje 16 záujemcov, čo je pomerne veľký počet.
Radosť z toho má aj učiteľka slovenčiny Mgr. Alžbeta Górová, ktorá
už dlhé roky vedie malých školáčikov za poznaním jazyka, vlasti-

Žiaci s peknými učebnicami v spoločnosti pani učiteľky

vedy, zaujímavosti a histórie Slovenska. Ako hovorí, je to jej srdcu
veľmi blízke, keďže sa cíti Slovenkou a je absolventkou slovenskej
vysokej školy. Získané počas štúdia informácie chce odovzdať svojim malým i väčším zverencom a vytvoriť u nich kladný vzťah ku
krajine predkov a susednému národu, keďže obec Kacvín priamo
hraničí s Veľkou Frankovou a mnohí jej obyvatelia majú tam svoje
rodiny a známych.
Zastavili sme sa na jednej vyučovacej hodine, počas ktorej sme
sa porozprávali so žiakmi a spolu s nimi sme si zalistovali v pekných nových knihách, ktoré dostali ako dar zo Žiliny zo Slovenska.
Srdečné poďakovanie za získané nové učebnice patrí pánu Pavlovi

Počas vyučovania

6

Holeštiakovi, riaditeľovi úradu ŽSK, ktorí ich pomohol zadovážiť.
Sú to šlabikáre a pracovne zošity k nim. Podľa slov pani učiteľky
Górovej, je to pre ňu obrovská didaktická pomôcka, ktorá nielen
podporila vzdelávací proces, ale vďaka peknej pestrofarebnej grafickej a obsahovej úprave upútala už pozornosť žiakov a tí s ochotou sa z nich učia. Prístup k didaktickým pomôckam na vyučovanie
slovenčiny je obmedzený, keďže v Poľsku nie sú a slovenský trh
síce nejaké ponúka, ale prístupnosť pre zahraničného učiteľa slovenčiny je obmedzená. Ako sme sa dozvedeli, veľakrát sa o tom
rozprávalo pri príležitosti rozličných stretnutí, ale k praktickému
riešeniu otázky nedochádzalo. Vyučovanie by isto spestrili digitálne pomôcky, slovenské rozprávky na DVD a nahrávky slovenských
pesničiek pre deti a mládež, pričom aj na slovenskom trhu sa ťažko dostať k takýmto pomôckam.
Najčastejšie rozprávky pre deti sú
v českom znení, čo môžeme aj po
krátkej prechádzke obchodmi na
Slovensku potvrdiť.
Žiaci sú veľmi spokojní s novými
učebnicami a ako povedali, po detských časopisoch, ktoré dostávajú
na školu vďaka predplatnému, ktoré hradí Spolok Slovákov z dotácie
z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, výletom na Slovensko a táborom, je to pre nich ďalší podnet
k tomu, aby prichádzali na vyučovanie. Slovenčina je pre nich jazykom
predkov, zbližuje ich k susedom, ponúka možnosť komunikácie s priateľmi, ktorých získavajú počas pobytov v tábore na Slovensku. Je to
zároveň možnosť už od najmladších
rokov vzdelávať sa v ďalšom jazyku,
ktorý v živote určite využijú.
Našej návšteve sa malí žiaci
veľmi potešili. Boli zvedaví na prácu v redakcii, ktorá sa im zdá
byť veľmi zaujímavou, keďže je spojená s cestovaním za krajanmi.
Žiaci mali radosť z fotografovania a dúfali, že sa budú môcť nájsť
v časopise Život a ukázať ho svojim rodičom, starým rodičom i rovesníkom. Zároveň sľúbili, že sa zapoja do nedávno vyhlásenej výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, do ktorej ich srdečne pozývame.
Prajeme kacvínskym žiakom veľa usilovnosti pri poznávaní tajov slovenského jazyka a pani učiteľke veľa odhodlania a vytrvalosti počas vyučovania.
Dorota Mošová

Žiaci v laviciach
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

KRAKOV

Slovenčina bez záhad

K

urz slovenského jazyka pre začiatočníkov a pre stredne
pokročilých, organizovaný Spolkom Slovákov v Poľsku, sa
v priebehu posledných rokov stáva čoraz populárnejší.
Každý rok po letných prázdninách sa začínajú na kurz prihlasovať
prví účastníci. Niekedy je ich viac, inokedy trochu menej, a tak každý semester očakávam, koľko bude záujemcov.
Prvé organizačné stretnutie sa uskutočnilo 5. októbra t.r. v krakovskom sídle Spolku a o dva týždne na to sme sa s veľkou chuťou
a odhodlaním naučiť sa čo najviac pustili do práce. Na kurz pre
začiatočníkov sa zapísalo 7 záujemcov. Iwona, Anna, Dorota, Lidia, Zbigniew, Stefania a Tomek sa počas budúcich mesiacov oboznámia so základnými pravidlami slovenskej gramatiky, slovnými
druhmi, skloňovaním podstatných mien či časovaním slovies.
Podľa učebného plánu by sme mali zvládnuť celkovo 30 lekcií. Užitočnou pomôckou bude pre nás učebnica slovenčiny ako cudzieho
jazyka Krížom krážom. Témy budú zaujímavé - cieľom každého
stretnutia bude predovšetkým obohatenie slovnej zásoby týkajúcej sa rôznych oblastí. Súčasťou plánu sú aj takzvané príležitostné
lekcie - pred Vianocami a Veľkou nocou sa určite porozprávame
o zvykoch a tradíciách, ktoré sa viažu s týmito sviatkami na území Slovenska. Na vylepšenie nálady si tak, ako aj s minuloročnými
účastníkmi kurzu, pozrieme nejaký pekný slovenský film. V zásobe
plánov bude aj polročný test, vďaka čomu si kurzisti zopakujú všetky dovtedy nadobudnuté poznatky a bude nám všetkým jasné, čo
si budeme musieť v nasledujúcich mesiacoch doštudovať.

hľadať dobrú prácu a vedia, že angličtina už nie je dostačujúca, ale
treba vedieť viac. Ďalším z dôvodov je aj záľuba v turistike a láska
k slovenským horám.
Aj skupina stredne pokročilých, ktorú tvorí 5 účastníkov, má
už svoju prvú lekciu za sebou. Sú to chlapci: Tomek, Rafał, Łukasz,
Jakub. Navštevovali kurz slovenského jazyka minulý rok. K týmto
zanietencom pre slovenčinu sa pridal nový účastník - Andrzej.
Hoci je to čisto chlapčenská skupina, dobre vedia, že témou našich
stretnutí nebude len futbal a politika. Všetci už poznajú základné
pravidlá slovenskej gramatiky a ich cieľom je naďalej rozvíjať svoju
slovnú zásobu a upevňovať nadobudnuté poznatky.
Všetkým účastníkom možno popriať jedine to, aby ich učenie
jazyka susedov naozaj bavilo a prinieslo im nové poznatky. Ukončenie kurzu je naplánované na jún 2012, pevne verím, že po záverečnom zopakovaní učiva si každý účastník odnesie domov zaslúžený záverečný certifikát.
Lýdia Ostrowska, lektorka

Tradičná krempašská svadba
Ako bolo na prvej lekcii?
Prvú lekciu už máme, dá s povedať, že úspešne za sebou. Hneď
v úvode sme si predstavili základné rozdiely medzi poľskou a slovenskou abecedou, samozrejme všetci sa dozvedeli, že slovenčina
je typická predovšetkým dlhými samohláskami a dvojhláskami, ale
aj mäkkými spoluhláskami, ktoré sa v poľskom jazyku nevyskytujú.
Veľkým prekvapením boli aj dve dlhé spoluhlásky -ĺ, -ŕ, ktorých výslovnosť sme si stihli precvičiť a poriadne sme sa pritom nasmiali.
No aj výslovnosť -ď, -ť, -ň, -ľ, -č, a iných mäkkých spoluhlások môže
byť pre niektorých účastníkov kurzu menším, či väčším problémom,
ale všetci zhodne tvrdia, že postupne si budú svoju výslovnosť zlepšovať. V úvode každej lekcie si budeme precvičovať artikulačné cvičenia a tak pevne verím, že v druhom semestri už veta Strč prst
skrz krk, alebo Vo štvrtok štvrtého štvrtý o štvrť na štyri nebude pre
nikoho problémom. Hneď na prvej lekcii sme sa potrápili aj s výslovnosťou spoluhlások -h a -ch a musím poznamenať, že medzi
slovami chladný a hladný, či hudobný a chudobný, nikto nezbadal
rozdiel. Ale našťastie, všetko sme zvládli s úsmevom na tvári.
Okrem toho si začiatočníci osvojili aj základné zdvorilostné frázy a na záver prvej lekcie sme sa, zatiaľ ešte po poľsky, porozprávali o tom, čo účastníci očakávajú od kurzu a zaujímalo ma aj to, čo
ich viedlo k rozhodnutiu prihlásiť sa na kurz slovenčiny. Mnohí ako
dôvod naučiť sa slovenčinu uvádzajú, že si v budúcnosti plánujú

29. októbra t.r. sa uskutočnila prezentácia inscenácie tradičnej krempašskej svadby z obdobia osemdesiatych rokov 20. stor.,
v ktorej účinkovali členovia súboru Zelený javor a mnohí ďalší
milovníci tradícií. Inscenáciu pripravila vedúca súbor Mária Wnęková. Bolo to pekné predstavenie zvykov spojených so svadbou
v postupnej následnosti od stretnutia budúcich novomanželov
a ich rodín, pytačiek, pozývanie na svadbu až po svadobné obrady.
Predvedené boli aj tradičné pesničky.
Celok tvoril výbornú inscenáciu, vďaka ktorej mladá generácia získala dokonalú predstavu, ako kedysi vyzerala svadba v obci.
Predstavenie zaznamenávala fotografická firma z Poznani, ktorá
z toho prípravy špeciálny album. Všetkým účinkujúcim a vedúcej
inscenácie poďakoval richtár Jozef Petrášek, ktorý uistil, že sa bude
snažiť, aby súbor mal vždy dosť prostriedkov na svoju činnosť.
František Paciga
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FALŠTÍN

Zaslúžilí pre spoločnosť

S

veľkou radosťou sme uvítali správu, že krajanka Ing. Anna
Dunajčanová z Falštína a krajan František Šoltýs z Lapšanky sa stali držiteľmi vyznamenania Zlatý kríž za zásluhy
pre gminu Nižné Lapše, ktoré im udelil prezident Poľskej republiky
Bronisław Komorowski.
Ich celoživotná práca v prospech obce i gminy si zaslúži pozornosť. Sú to dve osobnosti so slovenskými koreňmi, ktoré sa veľmi
zaslúžili o rozvoj nielen Lapšanky či Falštína, ale pružne sa podieľali aj na rozvoji gminy Nižné Lapše. Porozprávali sme sa s nimi o ich
práci v prospech svojho okolia.
Z rozhovoru s Annou Dunajčanovou sa dozvedáme o jej osobnom i pracovnom živote. Bola učiteľkou, poslankyňou gminnej
rady v gmine Nižné Lapše počas troch volebných období - do roku
1989 a štyroch volebných období od roku 1994 do 2008. Jednoducho je to aktivistka s mottom: Moja práca v prospech lokálneho
prostredia, ktorá koná pre jeho rozvoj.
Kde ste sa narodili a z akej rodiny pochádzate?
Narodila som sa koncom II. svetovej vojny v roku 1944 v malej
spišskej obci Falštín v sedliackej rodine s feudálnymi povinnosťami,
keďže majitelia Falštína barónovia Jugenfeldovci a Šalamunovci sa
vysťahovali z dvora až v roku 1945. Na otca si nepamätám, pretože
zomrel v máji 1945 na následky zranenia počas vojny v slovenskej
armáde. Brata a mňa vychovala mama spolu so starými rodičmi.
Čo si pamätáte z detstva a ako vyzeralo?
Náš, na vtedajšiu dobu veľký poschodový dom, krásne zariadený vďaka nábytku a náradiu prevzatému z dvora, hospodárske staviská typické pre roľné hospodárstva oplotené dreveným plotom
s „kapurou“ čiže s vchodovou bránou. Pamätám sa na noce, keď
dedo na brechanie nášho psa Kručka utekal cez okienko v kuchyni
do „Skalek“, hvizd gúľ a na noc, kedy nás mama zobudila a schovala pod posteľ. Vládol zhon, bolo počuť rozhovory – vtedy som vyšla
spod tej postele a pozrela som von oknom do dvora. Pri kapure
som videla muža držiaceho v ruke pušku a vo dvore ďalších cudzích
mužov so zbraňou namierenou na môjho deda, ktorý vyťahoval
voz a zapriahal doňho našu kobylu „Bašku“ a potom som si všimla
aj jeho uja z „koňca“, ktorý takisto viedol svojho koňa a za ním išiel
muž so zbraňou namierenou naňho. Zapriahli toho koňa do nášho
voza a tí všetci cudzí chlapi odišli na našom voze a s našimi koňmi.
Dlho sa o tom hovorilo, že to bola banda Ogňa. Prečo boli u nás,
som pochopila až oveľa neskôr, keď som bola už dospelá.
Kto mal vplyv na Váš záujem o prácu v prospech lokálnej spoločnosti?
Môj rodinný dom a atmosféra, aká v ňom vládla. Predovšetkým aktivita môjho deda, ktorý bol prvým richtárom obce. Bol
spoluzakladateľom spoločenského diania v našej obci, spojeného
s pozemkovou reformou, organizovaním školy, obchodu, pracoval
pri zriaďovaní odberového bodu mliekarne, bol pri stavbe energetických stĺpov a pouličného osvetlenia v obci. Spoluzakladateľ roľníckeho krúžku, dokonca doma zriadil knižničné stredisko.
Keďže dedo bol veľmi aktívny, cez náš dom prešlo množstvo ľudí
s najrôznejšími vecami na vybavovanie. Ja, ako dieťa som sa medzi nimi krútila, pozorovala som ich a počúvala, ako riešia rôzne
problémy. Jednoducho „nasiakla som“ tým všetkým, čo sa dialo
okolo mňa. Všímala som si, ako vznikajú jednotlivé štruktúry pri
budovaní nášho okolia.
Druhým faktorom, ktorý mal vplyv na moju budúcu verejnoprospešnú prácu, bola škola, ktorú som začala navštevovať ako
šesťročné dieťa. Do IV. triedy som mala vyučovanie v slovenskom
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jazyku a od V. triedy v poľskom jazyku. Učila som sa pri naftovej
lampe a pri pasení kráv.
Keď sa rozsvietila prvá žiarovka, v našom dome ako prvom
bolo rádio značky Pionier, ktoré dedo dostal ako odmenu za organizovanie odstraňovania škodcov zo zemiakov. To rádio, to bola
senzácia v obci, ako hovorili naše tetky „nevidieť ich a rozprávajú
sa“ pre mňa samu to bol už veľký svet.
Istým spôsobom podporila moje budúce rozhodnutia aj moja
mamka, ktorá viedla výkup mlieka a ktorá predplácala časopis
„Priateľka.“ Bola to pre mňa lektúra, v ktorej som čítavala rozhovory v rubrike „medzi nami,“ dobrodružstva „Apólonii Bywalec,“
z tohto časopisu som čerpala vedomosti o štáte a dianí vo svete.
Samozrejme, veľký vplyv malo i knižničné stredisko v našom dome.
Do istej miery moju budúcnosť ovplyvnil aj fakt, že som bola zaangažovaná pri nahrávaní filmu Podhalsko v ohni, kde som bola
štatistkou. Pri produkcii tohto filmu bola angažovaná celá dedina.
Časť bola ako štatisti, časť pracovala ako robotníci pri stavbe pozadia obce, v ktorej sa odohrával dej filmu. V našom dome boli
ubytovaní majstri z Lodže, pre mňa to tiež bol impulz pre ďalšie
životné rozhodnutia. Už ako dieťa som videla, že život môže byť
iný, ako ten vo Falštíne.
Povzbudila Vás škola k verejnej činnosti a voľbe povolania?
Áno, práve škola mala rozhodujúce postavenie pri výbere mojej profesie a rozvíjaní mojich záujmov. Moja prvá učiteľka pani
Irena Nováková z Nedece, neskôr Bąková, a pani Karolína Widová
- boli pre mňa vzorom a autoritou. Stať sa učiteľkou bolo mojím
snom už od detstva.
Po skončení ZŠ v roku 1957 som sa prihlásila na pedagogické
lýceum v Zakopanom. Nebola som prijatá, ale vedela som, že vo
Falštíne nemôžem ostať. Práve v „Priateľke“ som vyhliadla adresu
Združenej poľnohospodárskej školy v Tešínsku, ktorá robila prijímacie skúšky do prvého ročníka na školský rok 1957/1958. Spolu
s kamarátom sme skúšky urobili a boli sme prijatí. Tam som vydržala celé štúdium s prezývkou „Sedliačka“, no kamarát to vzdal.
V roku 1962 som zmaturovala s vyznamenaním. Obdržala som bez
prijímacích pohovorov študijné miesto v Hlavnej škole vidieckej vo
Varšave. Napriek tomu som nešla študovať, dôvodom bola obava
mojej mamky, že nebude môcť uhradiť trovy za štúdium. O tom, že
nejdem študovať, som povedala riaditeľovi školy. Keďže vedel, že
mojím snom je učiteľstvo, poslal ma na Učiteľské štúdium v Tešíne, kde prednášal a ubezpečil ma, že budem dostávať štipendium
ako polosirota s dobrými študijnými výsledkami. V roku 1964 som
ukončila toto štúdium a prvú prácu som dostala v Čenstochovej,
no neprijala som ju. Zároveň na strednej škole, ako aj na vysokej vďaka mojim
učiteľom a prednášateľom, ktorí videli vo mne
budúcu verejnoprospešnú osobu,
snažili sa rozvíjať
túto moju záľubu, ktorej základy
som získala v rodine. Aktívne som
pôsobila v žiackej aj v študentskej samospráve
a študentskom
krúžku.
Ako som už
spomenula, prácu v Čenstochovej Anna Dunajčanová

LAPŠANKA
som neprijala, pretože som chcela byť bližšie pri „svojich“. Mojím
prvým pôsobiskom bola Rabka – škola v meste so žiakmi z okolitých obcí. Práca v tejto škole nebola naklonená pre rozvoj mojich
záujmov ako verejného činiteľa. Presťahovala som sa po roku práce do Bukowiny Tatrzańskej i tu som vlastne začala pôsobiť verejne. Dnes už nežijúci Jozef Ostrowski, Staś Kuchta a Jozef Pitorak
ma zasvätili do tajov a predovšetkým množstva práce v prospech
lokálneho prostredia. Zapísala som sa do strany, aby som mohla
mať účasť na práci v prospech ľudí a prostredia, ale nie z politických dôvodov. Po dvoch rokoch ma preložili do Nedece, kde som
pracovala 39 rokov a tu som našla pre seba miesto na realizáciu
svojich profesijných a verejnoprospešných ambícií. Bola som členkou strany, ako som už skôr spomínala, ale nežila som ideológiou
strany, plnila som rôzne funkcie v jej štruktúrach. Bola to jediná
možnosť, aby som mohla uviesť do života svoje záujmy, energiu
pre činnosť v prospech školy, žiakov, ľudí a obce či gminy. Autoritou
pre mňa boli: Stec, J. Majerczak, J. Gala, Ján Kapolka, W. Pęksa, R.
Stronček, Ján Karkoszka, D. Grygla. Od práce pod ich vedením som
prešla k samostatnému rozhodovaniu o verejných iniciatívach,
spoluorganizovala som verejný život v obci.
V roku 1981 som ukončila externé štúdium na Roľníckej akadémii v Krakove a získala som titul inžinierka roľníctva. Obyvateľom Nedece nevadilo, že som patrila do strany, lebo si boli vedomí
toho, že moje členstvo je výlučne nástrojom na využívanie všetkých
možných prostriedkov pre zlepšenie a lepšie fungovanie napr. školy a mojej práce v prospech ľudí. Nedečania mi dôverovali, svedčí
o tom počet volebných období, čo si dodnes nesmierne vážim.
Podľa akých princípov ste sa riadili ako verejný činiteľ a ktoré
z nich Vám boli v tej práci veľmi nápomocné?
Myslím si, že sú to tieto:
- otvorenosť na problémy ľudí a prostredia,
- úcta voči druhému človeku,
- nenarúšanie autority osôb konajúcich verejne, s ktorými som
spolupracovala,
- v každom človeku som hľadala jeho dobré vlastnosti, snažila
som sa podporovať a podporovala som pozitívne riešenia problémov,
- zmierňovala som konflikty v samosprávnej práci, ak sa nejaké
vyskytli,
- snažila som sa objektívne oceňovať skutočnosť,
- nebola som nikdy voči druhej osobe v opozícii a keď som si nebola istá, či sa nejaký problém rieši správnou cestou, povedala som
o mojich pochybnostiach, pritom vždy som si vážila názor väčšiny,
- snažila som sa vďaka kontaktom s ľuďmi spoznávať ich potreby,
- nevidela som iba potreby tej obce, v ktorej som bola gminnou
poslankyňou, ale dokázala som objektívne podporovať tie činnosti, ktoré som považovala podstatné aj v iných obciach či gmine ako
celku,
- snažila som sa vždy oceniť prácu iných, poďakovať sa za spoluprácu či dobré vykonanú prácu,
- neurážala som sa na ľudí, ktorí mňa či moju prácu oceňovali negatívne. Vždy som mala na zreteli, že ten nie je kritizovaný, kto nič
nerobí. Na zreteli som mala pravidlo: Cti si tých ľudí, ktorí hovoria
zle o Tebe, a nie tých, ktorí ti lichotia.
Myslím si, že treba zdôrazniť, že Anna Dunajčanová je jednou
z mála žien vo svojom prostredí, ktorá tak dlho pôsobila v oblasti
verejnej činnosti. Za svoju dlhoročnú prácu v školstve a verejnoprospešnú prácu získala mnohé vyznamenania a diplomy. V roku
1984 dostala medailu 40 rokov Poľska, rok neskôr Zlatý kríž za
zásluhy za 20 ročnú pedagogickú prácu s vyznamenaním. V roku
1987 Zlatý odznak za zásluhy pre novosączský kraj, v tom istom

roku získala aj strieborný
čestný odznak za zásluhy
pre rozvoj telesnej výchovy a turizmu v obci. V roku
2000 medailu Komisie národného vzdelávania za
zásluhy pre rozvoj osvety
a výchovy. Množstvo ďakovných listov a diplomov
za jej prácu ako gminnej
poslankyne za jej obetavosť. V roku 2010 získala
titul Zaslúžená pre spišskú gminu Nižné Lapše.
Celý svoj život je vernou
čitateľkou časopisu Život
a nachádza v ňom zaujímavé texty, ktorým venuFrantišek Šoltýs
je svoj voľný čas.
Druhým vyznamenaným je krajanom František Šoltýs z Lapšanky, ktorý je aktívnym činiteľom v prospech svojich rodákov. Narodil sa 12. júna 1937. Navštevoval iba základnú školu, ale vždy bol
zanietený pre získavanie nových poznatkov vo vlastnom záujme.
Najprv ukončil len štyri triedy až neskôr dokončil večernú základnú
školu. Nie preto, žeby sa zle učil, práve naopak, učenie mu prinášalo radosť a v škole nemal žiadne problémy. Situácia, aká bola
v jeho dobe, mu neumožňovala ďalšie štúdium. - Treba bolo myslieť na prácu, aby bolo možné niečo si zarobiť a aspoň trošku odľahčiť rodičov, - hovorí František. Na jeho budúcu verejnoprospešnú prácu mali podobne ako u A. Dunajčanovej vplyv učitelia, ktorí
boli ubytovaní u nich doma. Ich rozhovory hlavne o potrebách ľudí
v Lapšanke sem-tam počúval ako dieťa, čo neskôr vyústilo k jeho
potrebe urobiť niečo pre svoje prostredie. Tieto jeho schopnosti
roznecoval učiteľ Janasz. Na otázku, odkedy cítil potrebu zapájať
sa do verejnoprospešnej práce, mne odpovedal, že to treba mať
v krvi. Tým sa žije, v tom sa vyrastá. Najprv začal pôsobiť pri zavadzaní elektrickej energie v obci. Ďalšou prácou, ktorej sa uchopil,
bol vodovod. Ľudia si to hneď všimli, že sa mu chce pracovať a že
vždy sa mu podarí dotiahnuť veci dokonca. Vďačí za to svojej tvrdohlavosti a vytrvalosti pri vybavovaní najrôznejších problémov.
Obyvatelia Lapšanky si všimli jeho schopnosti a ho zvolili tiež do
farskej rady, neskôr sa stal richtárom obce, predsedom DPZ, v ktorom dodnes pružne pôsobí, roky bol tiež gminným poslancom.
Stál pri zrode miestnej skupiny Spolku Slovákov a je jeho členom.
Patrí medzi dlhoročných aktívnych krajanov, zúčastňuje sa krajanských schôdzi, zjazdov a porád Života. Dá sa povedať, že je dušou
krajanského diania v tejto obci.
Pri vybavovaní a riešení rôznych problémov, ako povedal, občas treba mať viacej šťastia než rozumu. Pre rozvoj svojej obce
a gminy prešiel pešo nespočítane množstvo kilometrov a venoval
nepočítané množstvo času na rôzne diskusie. Mal rád prácu medzi
ľuďmi, našiel si množstvo kamarátov a dobrých známych. Má dobrý kontakt s ľuďmi, je srdečný a ústretový, čo mu veľmi pomohlo
pri jeho práci. Jeho spoluobčania mu dôverovali a dôverujú, vedeli, že ak niečo začína vybavovať, tak sa to snaží urobiť tak, aby
splnil ich očakávania v čo najväčšej miere. Ako sám povedal, dalo
by sa napísať knihu o jeho verejnoprospešnej práci. Je to človek,
ktorý vzbudzuje rešpekt nielen v svojej obci, ale aj v gmine. Za niekoľkoročnú prácu v prospech lokálneho prostredia získal mnohé
ocenenia a medaily.
Obidvom vyznamenaným gratulujeme a prajeme im veľa energie do práce pre svoje prostredie.
Dorota Mošová
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HORČIČNÉ ZRNKO
Adventom začína nový cirkevný rok,
v ktorom cirkev znova prechádza tajomstvami Pána a prežíva celý život svojho božského
Ženícha. Advent nám pripomína tých 4000
biblických rokov, počas ktorých celé ľudské
pokolenie očakávalo Adamovi, Eve a patriarchom prisľúbeného a prorokmi predpovedaného Mesiáša. Dejiny adventu sa začínajú na
Západe v južnej Galii a v Španielsku koncom
4. stor. Pociťovala sa potreba asketickej prípravy na Vianoce a na Zjavenie Pána, lebo na
Zjavenie Pána sa udeľoval krst. Tento prípravný čas trval tri nedele a mal sa vypĺňať modlitbou a hojnejšou účasťou na bohoslužbách.
V Ríme mal advent podobu liturgickej prípravy. V 6. stor. sa začali nedele pred Vianocami
liturgicky upravovať, aby vyjadrovali príchod Pána, zvestovanie
anjela Panne Márii, vystúpenie Jána Krstiteľa. Adventná liturgia
vznikla už za pápeža Gregora Veľkého a má tieto črty: pamiatku
prvého Kristovho príchodu a prípravu na druhý. No okolo r. 1000
rímsky advent priberal galské prvky, a tak sa advent stal pôstnym
časom aspoň čiastočne. Používalo sa fialové rúcho, oltár sa neozdoboval kvetmi, vynechala sa Glória a Te Deum, organ nehral.
V neskorom stredoveku sa ustálil advent na 4 týždne.

13. 11. 2011
Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období
(Mt 25, 14 – 30)

Správcom, ktorý rozdáva talenty, je sám Boh. Vo Svätom písme
je opísané rozdeľovanie talentov aj na jeho prvých stranách. „Boh
stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu“ a za tým nasleduje to najdôležitejšie: požehnal muža a ženu a poskytol im zem, aby
ju užívali. (Gn 1, 27 – 28)
Boh požehnal prvých ľudí a tým dal najavo: „Nič nie je pre mňa
také dôležité, ako vy!“ A to je ten najdôležitejší a najvzácnejší talent, aký sme mohli dostať a aký sme dostali! Máme zvláštne požehnanie, ktoré desí mocnosti Zla. Ako nakladať s týmto veľkým
darom Božieho požehnania? Sv. Lukáš odporúča: „Žehnajte tým,
čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú.“ (Lk 6, 28)
Žehnať a byť požehnaním. Z niektorých ľudí to žiari, z niektorých
ľudí to až cítiť, akým požehnaním sú všade tam, kde sa zjavia. Už
samotný ich zjav o tom svedčí a keď prehovoria a prejavia sa navonok, len sa táto mienka o nich potvrdí. A ako vnímať to účtovanie
Pána v evanjeliu? Každý človek dostal toľko talentov, aby bol požehnaním tam, kde je, v povolaní, ktoré koná. Áno, niektorí dostali
viac a je na nich viac zodpovednosti. Ale nikto nedostal tak málo,
žeby mu chýbalo.

20. 11. 2011
Nedeľa Krista Kráľa
(Mt 25, 31 – 46)

Eschatológia hovorí o posledných udalostiach človeka. Vzťahujú sa na koniec sveta, času, národov a jednotlivca. Opisuje, čo Boh
urobí, keď príde koniec. Táto eschatológia hovorí o Božom súde
a konečnej spáse, ktorá už v dejinách spásy začala. Ústrednou témou Ježišovho hlásania je „Božie kráľovstvo.“ Evanjelium opisuje
záverečné, definitívne nastolenie Božieho kráľovstva. Kedy príde,
nevie nikto, pretože to bude koniec časov a nepoznáme deň ani
hodinu.
Ježiš však povedal, že Božie kráľovstvo je už medzi ľuďmi.
Kristus je v ňom prítomný v hladných, smädných, pocestných, na-
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hých, chorých, vo väzení. Dostanú jesť, piť,
budú prijatí, bude o nich prejavený záujem?
Kardinál Špidlík napísal, že keďže sa Slovo
stalo telom, Boh sa stal človekom, stotožnil
sa s nami. Preto ten dôsledok: čo ste urobili,
alebo neurobili jednému z týchto maličkých,
mne ste neurobili. Čo ste urobili pre človeka, urobili ste pre Krista. Láska k Bohu a láska k blížnemu sa zlieva v jednu povinnosť.
Sv. páter Pio v roku 1914 v liste napísal:
„Človek môže šíriť Božiu slávu a napomáhať
spásu duší svojím životom pravého kresťana, neustále opakovanou prosbou, „aby
prišlo jeho kráľovstvo“.... To robte a zároveň
sa neustále ponúkajte Pánovi ako obeta na
tento úmysel. Ubezpečujem vás, že toto je
najvyššia forma apoštolátu, ktorú môže v Božej Cirkvi vykonávať
každý.“

27. 11. 2011
1. adventná nedeľa
(Mk 13, 33 – 37)

Pán zveril svoj dom služobníctvu a odišiel. Rozdelil im prácu
a pripomenul bdelosť, aby boli pripravení na jeho návrat. Oni následne prežívali čas očakávania návratu svojho Pána. Na začiatku
nového cirkevného roka a jeho prvého obdobia – adventu je správne pozastaviť sa pri Ježišovom posolstve ukrytom v podobenstve.
Príprava na Vianoce nám môže pomôcť preskúmať aktuálny stav
svojho srdca. Načo sa najviac sústredím, aké túžby a úzkosti dominujú v mojom srdci a aké sú moje životné očakávania? Dôležitým
zistením je i to, aké miesto uprostred toho všetkého zaujíma Boh.
Okrem liturgického obdobia adventu každý prežíva svoj osobný
a životný advent. Náš život je očakávaním. Očakávaním stretnutia
s Ním, ktoré sa môže odohrať kedykoľvek a netušíme, kedy nastane ten okamih. Náhle stretnutie s cudzou osobou môže vyvolať neistotou, môže nás naľakať. Stretnutie s naším Pánom bude
stretnutie, ktoré naplní všetky naše duchovné túžby. Preto bdejme a buďme pripravení!

4. 12. 2011
2. adventná nedeľa
(Mk 1, 1 – 8)

Ak nás ktosi navštívi, je jasné, že nie sme sami. Ale návšteva
vždy trvá isté časové obdobie. Návštevy prichádzajú a odchádzajú. Ostávajú spomienky, dobrý pocit a nádej z ďalšieho príchodu
príjemnej návštevy. Svätý Otec Benedikt XVI. si pri jednom adventnom zamyslení položil otázku, čo vlastne znamená slovo advent?
Toto latinské slovo môžeme preložiť ako prítomnosť, príchod. V starovekom svete sa to týkalo príchodu nejakého vysokého úradníka
alebo kráľa, cisára do niektorej provincie. Svätý Otec Benedikt XVI.
pripomína, že mohlo znamenať i príchod božstva, ktoré vystúpilo
zo skrytosti a mocne ukázalo svoju prítomnosť. My, kresťania, sme
prebrali toto slovo na vyjadrenie vzťahu k Ježišovi Kristovi. Ján Krstiteľ ho označil za mocnejšieho ako bol on a cítil sa byť nehodným
dotknúť sa obuvi jeho nôh. Pre nás je Ježiš kráľom, ktorý vstúpil
do tejto provincie Zem a navždy ju obdaroval slávnosťou svojej
návštevy. On je tým, v ktorého prítomnosť uprostred nášho spoločenstva veríme. Boh je tu a nedal ruky preč od tohto sveta. Boh
je s nami a nenecháva nás samých. Hoci sa ho nemôžeme dotknúť
ako ktorejkoľvek veci, predsa rôznymi spôsobmi prichádza k nám.
Spracoval: vdp.Viktor Pardeľ

ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN (HORNEJ) ORAVY VI.

P

lebiscitné obdobie bolo charakteristické najrôznejšími
formami agitácie, ktoré mali prilákať obyvateľstvo tohto
územia, aby zahlasovalo za Československo či Poľsko.
Poľská strana bola z toho hľadiska podstatne aktívnejšia, pričom
mohla počítať aj s plnou podporou oficiálnych politických špičiek:
„Plebiscitné územie Spiša-Oravy nebolo veľké, a teda nebol problém nás „uspokojiť“ múkou, cukrom alebo iným špeciálnym tovarom. Stačilo len požiadať a vláda okamžite vykonala a uskutočnila
všetky priania plebiscitných pracovníkov. Žiaden z ministrov si neprial byť obvinený z toho, že kvôli nemu sme prehrali plebiscit.“1
Naproti tomu slovenským plebicistným aktivistom sa nepodarilo
získať viacerých čelných politických činiteľov na agitačnú kampaň,
čo im často vytýkali aj obyvatelia plebiscitného územia.2 Československá strana sa pravdepodobne domnievala, že plebiscit na Spiši
a Orave bude úspešný aj bez výraznejších agitačných zásahov: „Zo
slovenskej strany nerobia sa takrečeno žiadne kroky, aby sa vec vysvetlila, poneváč zdá sa to každému samozrejmé, ale je to chybou
a treba na niektoré momenty upozorniť.“3 Tomu, že by plebiscit
na Spiši a Orave mohol dopadnúť v prospech Československa, nasvedčovali jednak podpísané prehlásenia proti pripojeniu k Poľsku,
ktoré do mája 1919 poslali ministrovi ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska Vavrovi Šrobárovi z viacerých spišských4 a oravských
obcí5 i výsledky tzv. Šrobárovho súpisu obyvateľstva z roku 1919,
ktorý vykázal na Orave drvivú väčšinu 69 480 Slovákov a iba niečo
okolo 2 500 Poliakov6. Okrem toho aj čelný predstaviteľ poľských
agitátorov na Orave F. Machay si sťažoval, že „omnoho ľahšie bolo
získať pre Poľsko Slováka ako poľských goralov, ktorí sa omylom
cítili Slovákmi“7. Pozitívne sa svojho času o plebiscite v prospech
ČSR vyjadrila aj francúzska vojenská misia vo Varšave.8
Proti poľským snahám o pripojenie Oravy a Spiša protestovali
gorali z oravských a spišských obcí, ktorí sa vysťahovali do USA
a mali aj po rokoch slovenské národné povedomie. Po prednesení správy jedného zo zakladateľov Slovenskej ligy v USA, rodáka
z oravského Tvrdošína, Ignáca Gessaya o vyhlásení plebiscitu, spísali na zhromaždení 6. októbra 1919 v Chicagu protestnú rezolúciu,
1
MACHAY, F.: Moja droga do Polski. „Pamiętnik“. 2. vyd. Kraków : Drukarnia
Przemysłowa w Krakowie Karola Podgórczyka i sp., 1938, s. 246-247.
2
SULAČEK, J.: Z činnosti plebiscitnej komisie v Spišskej Belej (1919-1920). In:
Z minulosti Spiša XVI. Zost.: I. Chalupecký, Levoča : Spišský dejepisný spolok,
2006, s. 207.
3
Hlasovanie ľudu. In: Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 38, s. 1.
4
Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Spišská župa (ďalej SŽ), Župan župy
Spišskej (ďalej ŽŽS), Sľuby vernosti ČSR, 326/1919 prez.
5
Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), Oravská župa (ďalej OŽ), List oravskému
županovi z 2. mája 1919, 330/1919, šk. 763-766.
6
Proti odtrhnutiu Tešínska, Oravy a Spiša. In: Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 44,
s. 2.
7
MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 257.
8
JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii (1919-1920). In: Z minulosti Spiša XVIII. Zost.: I. Chalupecký, Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2010, s.
78.

12

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

kde sa jednoznačne
vyjadrili „za česko-slovenskú republiku“, pričom „na obranu tejto
republiky hotoví sme
obetovať naše životy,
naše všetko“. Rezolúcia
bola následne v dňoch
9. – 13. októbra čítaná
a schválená na jednotlivých schôdzach
1500 zhromaždenými
Spišiakmi a Oravcami
v USA, pochádzajúcimi
z plebiscitných území.9
Protest proti odtrhnutiu Tešínska, Oravy
a Spiša, v ktorom odôvodňovali „slovenskosť
Oravy“ a apelovali na
mierovú konferenciu,
aby nedovolila „roz- Informáciu o vyhlásení plebiscitu sa Spišiaci a Oravci
trhať odveké hranice v Amerike dozvedeli od Ignáca Gessaya
našej Oravy“, vyhlásili
na svojom riadnom zasadnutí 6. novembra 1919 tiež predstavitelia spravujúceho výboru Oravskej župy. Protest bol predložený
československej i poľskej vláde.10
Po vyhlásení plebiscitu sa k protestom pridávali aj samotní
obyvatelia plebiscitného územia. Dňa 9. novembra 1919 sa delegácia 180 goralov z plebiscitného územia Oravy pod vedením
poslanca Jána Jančeka ml. a námestovského hlavného slúžneho
Ferka Skyčáka vybrala do Prahy, aby protestovala proti nariadenému plebiscitu a vyjadrila vernosť Československu. Počas cesty sa
zastavili v Bratislave, kde ich privítal minister Vavro Šrobár, generál
Mittelhauser, vládny tajomník Markovič, bratislavský župan Bella
a ďalší hodnostári. Uvítaciu reč mal oravský rodák referent dp. Karol Medvecký a minister Vavro Šrobár, ktorý prejavil radosť nad ich
rozhodnutím deklarovať svoju vôľu aj v Prahe. V hlavnom meste
Československa vzbudila deputácia veľký záujem a k jej „uvítaniu
sa dostavili veľké masy“. Prezident Masaryk prijal Oravcov v stredu
11. novembra o 11. hodine. V mene deputácie prehovoril richtár
Zákamenného Klina Štefan Vojtaššik nasledovne: „Pán prezident,
prišli sme sem od Babej Hory, aby sme Vám vzdali hold a vďaku
za vašu lásku a prácu, ktorou ste nás oslobodili spod tisícročného
jarma. Prišli sme dokázať, že nechceme byť odtrhnutí, že chceme
s vami pracovať a našu jednotnosť upevniť. Prosíme Vás pán prezident, aby ste tak, ako ste svoj národ učili, i nás s láskou privinuli k srdcu, nás neopustili, naše hranice strážili. My sľubujeme, že
ostaneme vernými synmi našej drahej vlasti.“ Po tomto sa ozvalo
súhlasné volanie prítomných Oravcov na slávu. Na záver nezabudli
zdôrazniť svoje náboženské obavy: „Sme dobrí katolíci, prosíme,
aby naše náboženstvo nebolo hanené a prosíme pána prezidenta,
aby na náš chudobný kraj nezabudol.“ T. G. Masaryk prehovoril
k deputácii po slovensky, spomenul svoju návštevu Oravy u básnika Hviezdoslava, ubezpečil ich, že nik im vieru nezoberie a uistil
ich i v tom, že „chceme s vami zjednotenosť a nezabudneme nikdy
na Slovensko“. Potom niektorým podal ruku a Oravci odchádzali z Prahy v presvedčení, že Orava je zachránená.11 Ako už dnes
vyplýva z dobových dokumentov, Masaryk v tomto nebol celkom
ŠA Bytča, OŽ, Resolúcia, 1121/1919, šk. 763-66.
Proti odtrhnutiu Tešínska, Oravy a Spiša. In: Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 44,
s. 1-2.
11
Deputácia našich Goralov v Prahe. In: Naša Orava, roč. 2, 1919, č. 46, s. 2-3.
9
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úprimný, keďže navrhoval kompenzovať Poliakom nároky na Tešínsko „ďaleko idúcimi ústupkami na Spiši a Orave“12.
Logisticky náročnú expedíciu Oravcov13 do Prahy zorganizoval
poslanec Ján Janček ml., ktorý bol zároveň vládnym komisárom
Plebisictného komisariátu pre Oravskú župu. Komisariát pôvodne
sídlil v Trstenej, ale 30. decembra 1919 sa presunul do Tvrdošína.
Podliehal Ústrednej kancelárii pre plebiscit na Spiši a Orave, ktorá
vznikla v Ružomberku za účelom koordinácie činnosti dvoch vládnych komisariátov, jedného na Spiši a jedného na Orave a ich styk
so všetkými orgánmi i úradmi v Československu.14 K aktivitám plebisictného komisariátu patrili taktiež agitačné stretnutia v jednotlivých spádových obciach na plebiscitnom území Oravy, pričom sa
ich snažili usporiadať vždy v čase nejakej lákavej udalosti, aby prišlo čo najviac ľudí. Takou bola napríklad agitačná schôdza 24. apríla
1920 v Trstenej, ktorá bola spojená so sprievodom cez mesto, kde
sa práve konal jarmok.15
Podobné agitačné stretnutia organizovala aj poľská strana. Vo
veľkonočný piatok 5. apríla 1920 usporiadali agitačnú schôdzu
pred kostolom v Jablonke, po ktorej potom pri lekárni Jana Neupauera rozdávali ľuďom jedlo a pitie.16 Poľských agitačných schôdzí
sa často zúčastňovali rôzne osobnosti poľského spoločenského života. Dňa 21. mája 1920 napríklad navštívil Jablonku poľský minister pre zásobovanie Stanisław Śliwiński v sprievode viacerých Krakovčanov.17 Necelé dva týždne pred ním pricestoval do Jablonky,
Trstenej, Námestova a Lipnice poľský generál Franciszek Latinik,
ktorý bol zástupcom poľského vojska pri plebiscitnej komisii v Tešíne. Jeho príhovor bol zaujímavý najmä z toho hľadiska, že nepriamo uznal slovenské národné povedomie obyvateľstva a prevádzal
agitáciu v tom zmysle, že Poliaci nechcú narobiť zo Slovákov Poliakov, ale chcú im pomôcť vybudovať samostatné Slovensko.18
Tieto agitačné stretnutia však nie vždy končili podľa predstáv
ich organizátorov. Napríklad v máji 1920 sa F. Machay so svojimi
spolupracovníkmi z Jablonky pokúsil o agitačnú schôdzku v Námestove. Po príchode poľských agitátorov sa Námestovčania začali schádzať so slovenskými zástavami a za spevu slovenských
národných piesní chodili po meste. Namiesto agitačnej schôdze
došlo k vzájomným potýčkam medzi Námestovčanmi a machayovcami. Poľská delegácia bola nakoniec nútená z Námestova odísť
pod ochranou francúzskeho vojska, pričom ich obyvatelia odprevádzali hádzaním kameňov.19 Podobný priebeh malo agitačné
stretnutie v Trstenej 30. mája 1920, ktorého výsledkom bolo opäť
to, že sa začali schádzať Slováci spievajúci národné piesne, strhla
SZKLARSKA-LOHMANOVA, A.: Nieznane sprawozdanie Zygmunta Lasockiego z rozmówy z prezydentem Czechosłowacji Masarykiem w kwietniu 1919.
In Przegląd Zachodni, roč. 19, 1963, č. 1, s. 252-260.
13
Okrem Oravcov deklarovali svoju vôľu žiť v Československu aj dve početné
delegácie Spišiakov. Pozri: SULAČEK, J: Z činnosti plebiscitnej komisie v Spišskej Belej..., s. 202; JAKUBEC, P.: Spiš na Parížskej mierovej konferencii..., s. 59.
ANDRÁŠ, M.: Severné hranice Slovenska. Bratislava : Kubko Goral, 2009, s. 17.
Na tomto mieste je ešte hodno pripomenúť, že aj poľská strana zorganizovala
spišsko-oravskú delegáciu, o ktorej sme už písali v predchádzajúcich článkoch.
Táto delegácia bola zložená iba z dvoch oravských a dvoch spišských gazdov, ktorí jednak nezastávali žiadne funkcie v miestnych zastupiteľstvách a neboli nikým
delegovaní. Napriek tomu sa s podporou časti poľskej diplomacie dostali (jeden
oravský a jeden spišský gazda) až na jednania mierovej konferencie do Paríža,
kde sa prezentovali ako hovorcovia vraj 120 000 Poliakov zo Spiša a Oravy.
MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 227-228.
14
SULAČEK, J: Z činnosti plebiscitnej komisie v Spišskej Belej..., s. 207; Státní ústřední archiv v Praze (ďalej SÚA Praha), Presidium ministerské rady (ďalej
PMR) 1918-1945, Plebiscit Orava 1919, šk. 116.
15
Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 2, s. 8.
16
Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 2, s. 6.
17
Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 6, s. 14.
18
Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 6, s. 7.
19
Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 3, s. 12-13.

sa bitka a zhromaždenie bolo zrušené.20 Poľská strana obviňovala
z týchto incidentov československých vojakov, ktorí sa vraj v civile pohybovali medzi miestnym obyvateľstvom a poburovali ho.21
Československé strana zas argumentovala slovenských národným
povedomím obyvateľstva a z provokácií naopak obviňovala členov
spišsko-oravskej légie, ktorí boli známi rôznymi násilnými činmi.22
Bezpečnostná situácia na plebiscitnom území sa s blížiacim termínom hlasovania čoraz viac vymykala spod kontroly.

Výdavky na pohostenie dohodovej komisie v Námestove a Zákamennom s podpisom
Ferka Skyčáka (SÚA Praha)
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Poskytnutie finančnej čiastky na spišsko-oravskú delegáciu do Varšavy s podpisom
F. Machaya (AMT Zakopane)

Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 7, s. 12.
ROSZKOWSKI, J. M.: Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu i pierwszie lata przynależności północnej części tej ziemi do Rzeczypospolitej (1918-1925). In: Terra
Scepusiensis. Levoča – Wrocław : Lúč, 2003, s. 826.
22
Oravské noviny, roč. 1, 1920, č. 3 a 7, s. 12-13.
20
21
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ZAMAGURIE

V GORALSKEJ ROZPRÁVKE

T

ri príbehy, kde sa prelína realita s fantáziou... Tri príbehy,
kde chudoba a štedrosť pokoria lakomosť a bohatstvo...
Tri príbehy, kde zvíťazí dobro nad zlom... To je najnovšie
DVD, ktoré vyšlo z produkcie spišskostaroveského divadla Ramagu v spolupráci s vydavateľstvom Goralinga pod názvom Goralské
rozprávky. Nachádzajú sa na ňom tri príbehy, ktoré si ešte v povojnovom období počas dlhých zimných večerov rozprávali obyvatelia žijúci v dreveničkách pod stráňami Spišskej Magury. Zozbieral
a spísal ich vtedajší učiteľ a etnograf Viktor Majerik a do literárnej
podoby ich upravil Peter Glocko. Hrdinami týchto rozprávok nie
sú králi, ani princezné, ale obyčajní ľudia a postavy vychádzajúce
z prírodného prostredia, ktoré reprezentujú určité pozitívne i negatívne ľudské vlastnosti. V zamagurských rozprávkach tak vystupujú prešibaní i hlúpi gazdovia, paholci, žobráci, pažraví Hamčovia,
ale aj vodníci, vlkolaci či ľstivé víly Boginky.
Bránu rozprávkovej fantázie na spomínanom DVD otvárajú
dvaja dedinskí chlapci, ktorí sa vyberú za miestnym gazdom, aby
im rozpovedal nejakú rozprávku. Rozprávač sa štylizuje do jednej
z postáv a rozpovie prvý príbeh o chudobnom Jendrušovi a bohatej Maruške, ktorú mu jej otec nechcel dať za ženu. Ale ako to už
v starých rozprávkach býva, nakoniec zvíťazí, aj keď s pomocou
nadprirodzených síl, láska. Druhý príbeh ukáže dobré a štedré srdce navonok chudobného žobráka. Za svoju štedrosť bude rozprávkovo odmenený, a to samotným zamagurským vodníkom Rybkom.
Tretí príbeh je o nenásytnom, pažravom Hamčovi, ktorý zje všetko, čo uvidí, živých ľudí nevynímajúc. Gazda – rozprávač s dcérou
sa ho svojou šikovnosťou nakoniec zbavia, ale... na konci príbehu
ktosi zaklope na dvere...
Ako v rozprávke to vyzeralo aj v sobotu 22. októbra v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. V tento deň totiž mohli Zamagurčania prvýkrát vzhliadnuť, ako sa natočenie Goralských rozprávok
vydarilo. Ľudí bolo skutočne neúrekom a spišskostaroveská kinosála zase praskala vo švíkoch. Bodaj by nie, keď mnohí z nich
sa na natáčaní tiež podieľali. Rodenými Zamagurčanmi sú napr.
režisér a scenárista Lukáš Marhefka, koproducentka Ingrid Majeriková, herci v hlavných rolách Daniel Výrostek, Rastislav Zelina,
Simona Bombarová, ale i herci vo vedľajších úlohách, hudobník
Daniel Kostka a mnohí ďalší, ktorí podporili projekt finančne alebo
iným spôsobom. Okrem Zamagurčanov si vo filme zahrali tiež herci z populárneho popradského Divadla Commedia. Generálnym
partnerom projektu sa stal zamagurský penzión – Kaštieľ Hanus
v Spišských Hanušovciach.
Uvedenia goralských rozprávok do života sa zhostili taktiež
Zamagurčania. Úvodnú pieseň k rozprávkam zaspievali Ladislav

Kedysi si ľudia na Zamagurí krátili večer rozprávaním príbehov
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Ladomirjak a Lívia Dermová. Túto mladú nádejnú skladateľku
a speváčku už mali možnosť spoznať aj naše krajanské deti ako
vedúcu počas tohtoročného letného tábora. Pri prezentácii prirodzene nemohol chýbať ani spišskostaroveský súbor Maguranka,
ktorého veľká časť členov je súčasťou divadla Ramagu. Do života
Goralské rozprávky uviedli čírou vodou z Dunajca primátor mesta
Jozef Harabin, producent Lukáš Marhefka, koproducentka Ingrid
Majeriková a riaditeľka odboru kultúry Agnesa Dlhá. Spolu s rozprávkami bola divákom predstavená tiež nová informačná brožúra
o meste Spišská Stará Ves, ktorá bola vydaná v rámci cezhraničnej
spolupráce a vytlačená v tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku. Potom
už kinosála stíchla a ponorila sa do troch zamagurských rozprávkových príbehov.
A či sa Goralské rozprávky vydarili? Nuž, musíte si ich pozrieť
a sami posúdite. Ja azda len dodám, že po predstavení sa DVD
s príbehmi o chudobnom Jendrušovi a bohatej Maruške, o žobrákovi Šupkovi a vodníkovi Rybkovi a o nenásytnom Hamčovi predalo skutočne neúrekom...
Tetx: Milica Majeriková-Molitoris
Foto: Ján Gemza, Milica Majeriková-Molitoris

Číra voda z Dunajca vliala život do DVD Goralské rozprávky

O chudobnom Jendrušovi a bohatej Maruške
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Žobrák Šupka a vodník Rybka

Folklórny súbor
Čardáš z Nedece

S

úbor Čardáš z Nedece 15. októbra t.r. oslávil 20. výročie svojej
existencie. Vedúcou súboru je
Mária Vaničková. Oslavu usporiadali v Nedeci a svojou prítomnosťou ozvláštnili túto
slávnosť vojt Gminy Nižné Lapše Paweł
Dziuban, zástupca Malopoľského kultúrneho strediska „Sokol“ z Nového Sącza Benedykt Kafel, riaditeľka Gminného kultúrneho strediska v Nedeci Kristína Milaniaková
a ďalší bývalí členovia súboru.
Slávnostné popoludnie začalo vystúpením jubilujúceho súboru, ktorý sa celej
kráse predstavil v kultúrnom programe. V krátkosti bola uvedená
história vzniku súboru a venovaný priestor na spoločne spomienky
prvých členov a zakladateľov. Neskôr nasledovali gratulácie a poďakovania. Prvý sa slova ujal vojt, ktorý poprial vedúcej a členom
súboru ďalšie pekné jubilea a daroval súboru 2000 zlotých, ktoré určite podporia už naplánovaný zájazd. V komornej atmosfére
bol čas na ďalšie spomienky, rozhovory, ale aj spev. Občerstvenie

pripravil niekdajší člen súboru kuchár Zbigniew Kapolka. Zábava
trvala až do samého rána.
Ďakujeme vedúcej súboru a členom za pozvanie na túto
slávnosť a aj my sa pripájame ku gratulantom a prajeme mnohé
úspešné vystúpenia.
Dorota Mošová

Náhrobné kamene

DAR SRDCA

ctu k svojim blízkym zosnulým vyjadrujú pozostalí starostlivosťou o miesto ich odpočinku. Správy obcí a miest
vzhľadným usporiadaním hrobov dbajú o dôstojnosť
cintorínov. Zbytočne sa vynakladajú vysoké finančné prostriedky
na mramorové náhrobky a náhrobné kamene, len, aby „pozostalí
nezaostali za susedmi“. Stretol som sa s tým pri rekonštrukcii hrobu mojich najbližších v Spišskej Starej Vsi, ktorú mi robila kamenárska firma z Krempách. Práve v styku s mládencami, prevažne
z Novej Belej, som si uvedomil, že osobný kontakt ľudí zbližuje.
Slovensko v starostlivosti o svoju menšinu, ktorá žije na bývalom
slovenskom území v Poľsku, aj takýmto spôsobom vťahovania do
spolupráce by postupne pomáhalo k obnovovaniu, či udržiavaniu
znalosti slovenského jazyka, k uvedomovaniu si pôvodu svojich
predkov. Na tomto prihraničnom území mnoho ľudí zo slovenskej,
ale aj z poľskej strany navštevuje miesta posledného odpočinku
svojich najbližších a priateľov. Žiaľ, na poľskej strane sa stretnú
s aroganciou a nepochopením, pretože slovenské nápisy na náhrobných kameňoch sú čoraz zriedkavejšie a v niektorých obciach
sa ani neobjavujú, názvy obcí tiež nie sú v slovenčine, ba ani krstné
mená a priezviská. Vtom podporuje samosprávu aj samotná cirkev. Napriek tomu vyznávam: „Daj, Pane Bože, všetkým večného
odpočinku!“ (Ján Kubáň, KUBKO GORAL)

o našej akcie Dar srdca sa zapojila krajanka Anna Pastušeková z USA, rodáčka z Kacvína, sumou 200 amerických dolárov, ktoré určila pre potreby Domu slovenskej
kultúry v Kacvíne. Srdečne ďakujeme. Do tejto akcie sa zapojil aj
krajan František Vodžak z Čenstochovy, rodák z Kacvína, sumou
100 zlotých pre potreby Spolku Slovákov v Poľsku.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispievať na
adresu: Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. św. Filipa 7, 31-150
Kraków. Nr konta: Bank Pekao S.A. III/O Kraków, 36-1240-22941111-0000-3708-6972.

Ú

D

Návšteva v redakcii Život
Krajanka Anna Bendiková z Novej Belej, členka revíznej komisie
Spolku pri príležitosti zasadnutia revíznej komisie navštívila redakciu Život, kde sa stretla s redakčným kolektívom, prezrela priestory
redakcie a načrela do starších ročeniek. Popriala nám veľa odhodlania, úsilia a elánu do neľahkej redaktorskej práce. (aj)
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Novobeľania vo vysielaní rádia Lumen

Krv darom života

Dňa 8. októbra t.r. sa v Novej Belej s krajanmi stretla redaktorka katolíckeho rádia Lumen Andrea Čelková, ktorá sa zhovárala
s predstaviteľmi všetkých vekových skupín a aj s miestnym farárom
vdp. Tadeuszom Korczakom, s ktorým hovorila o pastorácii slovenskej národnostnej menšiny z pohľadu cirkvi. Základné informácie
o obci, obyvateľoch a jej usporiadaní získala redaktorka od starostu obce Jozefa Majerčáka. Zaujímal ju život tunajších Slovákov
v minulosti a dnes. Obraz o tom jej vytvorili rozhovory s krajanmi,
o. i. s Janou Majerčákovou, Františkom Brodovským, Františkom
Kurnátom, Máriou Majerčákovou, Máriou Klukošovskou, Danielou
Dluhou, Annou Bendikovou, Jánom Kolodejom a mládežou. Priebežný dátum relácie určila redaktorka Čelková odhadom na koniec
októbra respektíve začiatok novembra.
Viacerí krajania hovorili redaktorke rádia Lumen o vysielaniach, ktoré bežné sledujú a že sú s týmto rádiom veľmi spokojní,
preto uvítali jej záujem o nich. (dm)

23. októbra t.r. sa uskutočnila v Krempachoch akcia darovania
krvi. Bola to už siedma akcia Katolíckeho združenia mládeže pod
vedením farára J. Wróbla. Tentoraz mobilná transfúzna stanica
z Nového Targu pod vedením doktorky Darii Hernik-Rózak odobrala 11 litrov krvi od 25 darcov. Organizátori ďakujú dobrovoľným
darcom životodarnej tekutiny. (fp)

Dielne v Podvlku
V klubovní Spolku Slovákov v Podvlku prebiehali v októbri tvorivé dielne spojené s tvorbou ozdob a vencov na blížiaci sa spomienkový deň Všetkých Svätých a Dušičky. Uskutočnili sa v dvoch
termínoch, keďže bol o ne záujem. Tieto dielne pripravila a viedla
Božena Bryjová, vedúca klubovne. Zúčastnili sa ich deti a mládež
i členkine mažoretkových súborov. (bb)

Nová cesta zo Zubrice do Sidziny
Dňa 21. októbra t.r. bola symbolicky otvorená cesta spájajúca
Hornú Zubricu zo Sidzinou cez Zimnú Dieru. Na úseku s dĺžkou 4,3
km, ktorý bol už výrazne poškodený, bol spevnený podklad a nanesený trojvrstvový asfaltový povrch. Celá investícia stála 2,9 mil.
zlotých. Investícia bola zrealizovaná vďaka novotargskému okresu
v spolupráci s gminou Jablonka. (zdroj: www.jablonka.pl)

Pozor na odpadky v gmine Raba Wyżna
Keďže sa zima blíži a s ňou spojené vykurovacie obdobie, zvyšuje sa taktiež úroveň znečistenia ovzdušia. Preto gmina upozorňuje na to, že spaľovanie komunálneho odpadu v kotloch je nielen
nezdravé, pretože pri nízkych vyhrievacích teplotách, aké vznikajú
v domácich koltoch, vzniká mnoho škodlivých látok, ale je zároveň
trestné. Za takýto priestupok môže inkriminovaná osoba dostať
pokutu od 500 do 5 000 zlotých či dokonca trest 30 dní odňatia
slobody. Preto sa obraciame na občanov, aby komunálny odpad
nespaľovali, ale dávali do košov na to určených. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že obecná polícia má právo na základe rozhodnutia vojta urobiť prehliadku domácnosti, pokiaľ existuje podozrenie, že sa v nej s komunálnym odpadom nakladá v nesúlade
s právom. (zdroj: www.rabawyżna.pl)
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Nová asfaltová cesta
Odnedávna môžeme z Lapšanky do Osturne cestovať peknou,
asfaltovou cestou. Cesta bola zrekonštruovaná v rámci poľsko-slovenských cezhraničných projektov. Umožňuje rýchlejší a pohodlnejší prístup do pohraničných oblastí, čo obyvatelia po obidvoch
stranách hranice veľmi uvítali. (dm)

KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
Stretnutie s podnikateľmi
Dňa 15. októbra t.r. sa vo Veľkej Lipnici uskutočnilo stretnutie
vojta gminy Veľká Lipnica Bogusława Jazowského s podnikateľmi
z obce. Počas neho sa rozoberali aktuálne problémy z podnikateľského prostredia, s ktorými sa najčastejšie miestni podnikatelia
stretávajú, o.i. o zásobovaní, investičných možnostiach v gmine,
veterných elektrárňach, problémoch s rozvojom podnikateľskej
sféry, predovšetkým z hľadiska územno-správneho členenia obce
a potreby jeho zmeny. (zdroj: www.lipnicawielka.pl)

Zateplenie požiarnej zbrojnice
Základná škola v Podsrní bude mať patróna
Na základe uznesenia Gminnej rady v Rabe Wyżnej zo dňa
30. septembra t.r. bola základná škola v Podsrní pomenovaná po
Lechovi a Márii Kaczyńských. Návrh na pomenovanie školy vzišiel
po smolenskej katastrofe a túto myšlienku podporilo 96 percent
hlasujúcich. V priebehu posledných mesiacov sa žiaci zoznámili
s týmito osobnosťami, ktoré sa satnú ich patrónmi. Počas nich
navštívili Múzeum varšavského povstania vo Varšave, hrob prezidentského páru v Krakove a v rámci viacerých predmetov sa pomaly zoznamovali s ich činnosťou v prospech národa i štátu. Pre
žiakov školy pani riaditeľka školy Danuta Siarka prichystala krátku
prezentáciu predstavujúcu pracovný, politický, ale i rodinný život
nových patrónov školy. (zdroj: www.rabawyżna.pl)

Nový ilustrovaný album o Veľkej Lipnici
Vo Veľkej Lipnici sa rozbehli práce na vytvorení nového ilustrovaného albumu o Veľkej Lipnici. Preto sa gmina obracia s prosbou
na obyvateľov, aby pohľadali vo svojich domácnostiach staré fotografie a dokumenty, ktoré trvale dokumentujú históriu a tradície
tejto obce, avšak ak má niekto fotografie či dokumenty nové, a sú
zaujímavé, taktiež je milo vítaný. Ak by mal niekto takéto materiály k dispozícii a bol ochotný spolupracovať na vytvorení nového albumu, môže sa skontaktovať s tajomníčkou gminy Danutou
Paplaczyk alebo s pracovníkmi Centra kultúry, športu a turistiky vo
Veľkej Lipnici. (zdroj: www.lipnicawielka.pl)

Dokonca októbra t.r. požiarnici vo Vyšných Lapšoch ukončili zatepľovanie budovy požiarnej zbrojnice. Je to investícia veľmi užitočná z hľadiska vykurovacieho obdobia, keďže dúfajú, že sa tým
znížia náklady na kúrenie. (dm)

Požiarnické manévre
V poslednú októbrovú sobotu sa vo Veľkej Lipnici – Murovanici uskutočnili požiarnické manévre, ktorých sa okrem všetkých
veľkolipnických jednotiek zúčastnili taktiež požiarne zbory zo Zubrohlavy, Bobrova, Námestova a Rabčíc. Jednotlivé zbory mali uhasiť simulovaný oheň domu v hustej zástavbe, ktorý sa nachádzal
ďaleko od vodného zdroja. Vzhľadom na to jednou z najdôležitejších úloh bolo zabezpečenie prísunu vody z väčšej vzdialenosti. Po
ukončení úlohy každá jednotka bola ohodnotená a na záver boli
všetci účastníci pozvaní na chutné občerstvenie. (zdroj: www.lipnicawielka.pl)

Nová telocvičňa
Kacvínski žiaci sa tešia novej športovej hale, ktorá bola odovzdaná do prevádzky 15. septembra. Hodiny telesnej výchovy sú
teraz v novopostavenom objekte o rozmeroch 12,20 m x 24,20 m.
Budova prebiehala v dvoch etapách. Výstavba sa začala v roku
2009 a ukončila v 2011. Športová hala je vybavená novým športovým naradím. Stavba bola zrealizovaná v rámci Malopoľského
Regionálneho Operačného Programu - Rozvoj vidieckych oblasti.
30% nákladov uhradila gmina Nižné Lapše a ostatne prostriedky
boli získané z fondov Európskej únie. Celková hodnota investície je
1 804 881, 98 zlotých. (dm)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Pád slovenskej vlády
Nezhody ohľadom rozšíreného záchranného fondu eurozóny,
známejšieho aj ako dočasný euroval, pretrvávali medzi koaličnými
stranami na Slovensku už dlhší čas. Dňa 11. októbra vyvrcholili,
keď Slovensko ako posledná krajina eurozóny rozhodovala o prijatí tohto záchranného mechanizmu, pričom premiérka SR Iveta
Radičová spojila hlasovanie s vyslovením dôvery vláde. Keďže jedna z koaličných strán SaS euroval nepodporila, viedlo to následne k pádu slovenskej vlády. Európsky stabilizačný mechanizmus
bol o dva dni na to schválený s podporou opozičnej strany Smer.
Zároveň poslanci odhlasovali aj termín predčasných volieb, ktoré
sa budú konať 10. marca 2012. Pád vlády však so sebou priniesol
viacero nepríjemných otázok, predovšetkým kto a ako bude vládnuť do predčasných volieb alebo kto zostaví rozpočet na ďalší rok
a či bude v takejto situácii v parlamente schválený. Okrem toho sú
na stole nedotiahnuté reformy, nedoriešené problémy výpovedí
lekárov v slovenských nemocniciach či problémy nespokojných
učiteľov a odborárov.

Novela Ústavy SR
Keďže po páde slovenskej vlády nebola politická vôľa na zostavenie novej vlády, dostal sa prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý musel odvolať vládu, do patovej situácie. Po rokovaní lídrov
politických strán u prezidenta sa nakoniec situácia vyriešila tým
spôsobom, že bola v parlamente prijatá novela Ústavy SR, ktorá
aj v budúcnosti umožní prezidentovi po vyslovení nedôvery vláde
v parlamente túto vládu odvolať, ale zároveň ju aj poveriť spravovaním krajiny do predčasných volieb. Takáto poverená vláda bude
mať však podstatne menšie kompetencie a nebude môcť rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej
a sociálnej politiky i o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej
politiky. Do volieb v marci budúceho roku bude teda slovenská
vláda naďalej fungovať pod vedením Ivety Radičovej.

Lekári podávajú výpovede
Takmer 2600 lekárov na Slovensku sa rozhodlo prezentovať
svoj protest proti chystanej reforme zdravotníctva podaním výpovedí. Nesúhlasia predovšetkým s pripravovanou transformáciou
nemocníc na akciové spoločnosti a požadujú taktiež dodržiavanie zákonníka práce, zmenu systému financovania zdravotníctva
a zvýšenie platov zdravotníkov. Výpovede väčšina lekárov nestiahla ani po páde vlády a rokovania odborárov s ministrom zdravotníctva sa zatiaľ javia ako neúspešné. V prípade krachu rokovaní
by sa tak mohlo stať, že ďalšie fungovanie niektorých oddelení
v nemocniciach vo viacerých slovenských mestách bude od 1. novembra, kedy začnú výpovede platiť, značne obmedzené až nefunkčné a starostlivosť o zdravie obyvateľov Slovenska tak značne
ohrozená.

Stretnutie prezidentov v Kežmarku
Slovenský prezident Ivan Gašparovič a jeho nemecký kolega
Christian Wullf zavítali do Spišského mesta Kežmarok, kde žije najpočetnejšia nemecká menšina na Slovensku. Počas svojej návštevy im primátor mesta Igor Šajtlava udelil čestné občianstvo. Prezidenti sa potom stretli s predstaviteľmi nemeckej menšiny a na
budove lýcea slávnostne odhalili tabuľu viacerým osobnostiam
nemeckej národnosti, ktoré sa zaslúžili nielen o rozvoj mesta, ale
aj celého regiónu Spiša.
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Letecká linka Poprad – Londýn
V priebehu niekoľkých týždňov by mala byť na popradskom
letisku otvorená nová letecká linka, ktorá bude prepravovať cestujúcich z Popradu do Londýna a späť. Orientačný letový poriadok
hovorí o dvoch frekvenciách týždenne – vo štvrtok a v nedeľu. Zriadenie tejto linky by značne uľahčilo cestu Slovákom, ktorí na tieto
lety doteraz využívali v hojnom počte najmä letisko v Krakove.

Čisté vody
Už po osemnástykrát sa potápači – dobrovoľníci pustili do
čistenia vysokohorských plies vo Vysokých Tatrách. V rámci akcie
Čisté vody, ktorá je spojená s Medzinárodným festivalom potápačských filmov, vyčistili dve Štrbské, Popradské a Velické pleso, pričom na povrch vyniesli takmer 203 kilogramov odpadu.

Kežmarské múzeum oslavovalo
V tomto roku je to už 80 rokov, odkedy múzeum v Kežmarku
otvorilo svoju prvú expozíciu. Pri tejto príležitosti pripravili pracovníci výstavu Quo vadis, ktorá prináša poznatky z dejín tohto múzea, ale aj taktiež približuje prácu múzejníkov. Pozrieť si ju môžete
vo výstavnej sieni na ulici MUDr. Alexandra.

Majstrovstvá sveta v horskom nosení
Vysoké Tatry sa stali v polovici októbra dejiskom prvého ročníka
majstrovstiev sveta v horskom nosení, ktorého sa zúčastnili nosiči
zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Trať pre vysokohorských
nosičov začínala v Starom Smokovci a končila na Zbojníckej chate, a mala teda prevýšenie takmer tisíc metrov. Víťazom a prvým
majstrom sveta sa stal pretekár za Téryho chatu Matúš Vnenčák,
ktorý trasu s tovarom prešiel za hodinu päťdesiat minút a tridsať
sekúnd. Najlepšou nosičkou v ženskej kategórii bola Lenka Hiklová
z Kamennej chaty v Nízkych Tatrách.

Levoča bude voliť primátora už tretíkrát
Po tom ako v novembrových voľbách na post primátora, ktoré
sa konali ešte minulom roku, namietol neúspešný kandidát na ich
protiústavnosť, konali sa v júni t.r. nové voľby. Ústavný súd však
rozhodol, že aj tieto voľby boli neplatné, a tak si Levočania budú
musieť zvoliť primátora už tretíkrát.
(mm-m)

PODSRNIE

Prvý odpust v Podsrní

K

aždá farnosť sa teší na najväčšiu farskú
slávnosť, teda na hody. Síce Podsrnie je už
farnosťou niekoľko rokov, spočiatku bola
patrónkou farnosti Panna Mária Ustavičnej pomoci,
teda patrónka filiálneho kostola v Harkabúze. Keďže
v máji t.r. bol Ján Pavol II. vyhlásený za blahoslaveného, novopostavený kostolík v Podsrní, ktorý mal
byť zasvätený práve tomuto svätcovi, získal svojho
blahoslaveného patróna.
Chrám v Podsrní bol posvätený a oddaný pod
patronát Božiemu sluhovi Jánovi Pavlovi II. už vlani.
Tento rok sa farníci postarali o zmenu názvu titulu
kostola i farnosti. Učinili tak preto, lebo od vzniku
farnosti pretrvala idea, že tento kostol i farnosť bude
zasvätená blahoslavenému či svätému Jánovi Pavlovi
II. Keďže Ján Pavol II. bol povýšený do radu blahoslavených v máji, otec kardinál vydal dekrét, na základe ktorého bol zmenený názov farnosti na Farnosť blahoslaveného
Jána Pavla II. v Podsrní-Harkabúze. Doteraz farnosť bola farnosťou
Panny Márie Ustavičnej pomoci v Podsrní-Harkabúze, avšak už v zakladacom dekréte farnosti bolo napísané, že bude takto dotiaľ, pokiaľ nebude v novovybudovanom kostole odslúžená prvá sv. omša.
Tento rok v deň liturgickej spomienky na blahoslaveného Jána
Pavla II. bol v Podsrní prvý farský odpust. V tento deň bol slávnostne prečítaný dekrét otca kardinála, ktorý predniesol otec biskup Ján Škodoň, a následne otec biskup posvätil hlavný oltár, na
ktorom sa nachádza obraz blahoslaveného patróna, ktorý je kópiou beatifikačného obrazu z Ríma. Pri tejto príležitosti odovzdal
farnosti relikvie patróna – kvapku krvi blahoslaveného pápeža na
plátne, ktoré boli následne vložené do mensy obetného stola takým spôsobom, že sa dajú z nej vytiahnuť a vložiť do relikviára,
aby mohli byť verejne vystavené a uctievané. Relikvie sú v oltári
chránené sklenenou šošovkou, ktorá je priehľadná, takže každý
návštevník ich môže voľným okom obdivovať. Relikvie pripomínajú malú sedmokrásku, okolo ktorej je napísané Ex sanguinis beati
Joanni Pauli II – Z krvi blahoslaveného Jána Pavla II. Zároveň počas slávnostnej sv. omše udelil otec biskup mladým kandidátom
sviatosť birmovania. Na záver sv. omše bola prvá hodová procesia
okolo kostola, ktorú viedol otec biskup.
Ako hovorí správca farnosti dp. LeszekUroda, relikvie sme do
oltára umiestnili tak, ako to robili aj prví kresťania, ktorí relikvie
svätcov vkladali do oltára a sv. omše slávili na hroboch svätých.
Ako ďalej uviedol: - Bol by som veľmi rád, keby práve u nás vzniklo
oravské „Centrum Jána Pavla II.“,
do ktorého by ľudia prichádzali
modliť sa k nášmu patrónovi. Preto
sa veľmi tešíme, že už máme svojho patróna. Každý prvý štvrtok mesiaca je ďakovná modlitba k nášmu
patrónovi, ktorú voláme svätou
hodinkou, počas ktorej sa modlíme o kňazské a rehoľné povolania a taktiež predkladáme úmysly,
ktoré je možné napísať na papier
a vhodiť do urny. Vďaka tomu sa
bude pomaly šíriť kult nášho patróna.

Nová dominanta Podsrnia – kostol bl. Jána Pavla II. Foto: MS

Otec biskup Ján Škodoň posväcuje hlavný oltár

Marián Smondek
Foto: Jan Ciepliński

Interiér kostola počas slávnostnej sv. omše
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ŽIACI NA SLOVENSKU

Vlastivedné výlety na Slovensko
V

priebehu októbra sa žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka na školách na Spiši i Orave zúčastnili výletov na Slovensko, ktoré usporiadal Spolok Slovákov v Poľsku za finančnej podpory získanej z dotácie z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Výletu sa zúčastnilo sedemdesiatsedem žiakov zo ZŠ z Krempách, Novej Belej, Podvlka, Jurgova, Nedece a gymnázií
z Krempách, Białki Tatrzańskej a Nižných Lápš. Prinášame krátke príspevky zaslané do redakcie od ich účastníkov.
Redakcia

Cesta za poznaním

N

Majestátny Bojnícky zámok

Účastníci výletu pre Národnou radou SR

ieto asi na svete človeka, ktorý by nechcel spoznávať
nové veci a rád navštevoval nové miesta na zemi. Preto
aj žiaci zo ZŠ z Krempách, Novej Belej, Podvlka a gymnázia v Krempachoch s veľkou radosťou prijali informáciu, že opäť
budú mať možnosť spoznať kus Slovenska a predovšetkým jeho
hlavné mesto – Bratislavu.
Na cestu sme sa vybrali 10. októbra t.r. Naším hlavným cieľom
bola Bratislava, však po ceste bolo niekoľko zaujímavých miest,
kde sme sa zastavili a pozreli si.
Najprv v Tvrdošíne nás veľmi srdečne privítala naša sprievodkyňa Janka Cabadová a hneď nám aj ukázala krásny miestny kostolík, ktorý je zapísaný do zoznamu UNESCO. Ďalšiu zástavku sme
si urobili v Terchovej, kde v Považskom Múzeum sme sa dozvedeli
veľa zaujímavosti zo života najznámejšieho slovenského zbojníka
Juraja Jánošíka, ktorý sa práve tam narodil.
Na poludnie sme boli v Žiline. V tomto meste sa nachádza výstava spojená s jedným z tradičných slovenských remesiel – drotárstvom. Boli sme nadšení tým, ako slovenskí majstri dokázali
vyrobiť z drôtu doslova všetko - od pasci na myši a potkany až po
rôzne domáce potreby, ozdoby či hračky. Viacerí z nás sa dlhšiu
chvíľu zastavili pri drôtených postavách zobrazujúcich typických
slovenských drotárov, či ľudové kroje.
Druhý deň patril Bratislave. S netrpezlivosťou sme čakali na
návštevu v Slovenskej Národnej rade, kde sme navštívili miestnosť,
v ktorej poslanci rozhodujú o najdôležitejších otázkach tykajúcich
sa Slovenska. Potom sme prešli na nádvorie Bratislavského hradu
a pobrali sa na Devín. Tu sme sa oboznámili s dejinami toho miesta. Počasie nám prialo, tak sme trošku oddýchli. Na záver dňa nás
čakalo milé prekvapenie – kino a film Auta 2. Bolo to zasa trošku
iné „stretnutie so živou slovenčinou”.
Po raňajkách, v stredu ráno, sme sa pobrali na spiatočnú cestu
domov. Táto cesta viedla cez Bojnice, kde sa nachádza najkrajší
zámok na Slovensku. Prechádzali sme jednotlivými miestnosťami
a jedná bola krajšia ako druhá. Návštevu Bojnického zámku sme
ukončili v zámockej jaskyni. Na záver sme hodinu a pol putovali
po Bojnickej zoologickej záhrade, kde nás očarila rodina orangutanov. Napokon nám už neostalo nič iné ako sa pomaly rozlúčiť so
Slovenskom.
Žiakov na ceste po Slovensku sprevádzali štyria učitelia: Monika Pacigová, Mária Surmová a Dominik Surma z Krempach a Gražina Kozáková z Podvlka.
Touto cestou by som chcela v mene svojom i učiteľov slovenčiny, ale predovšetkým žiakov veľmi pekne poďakovať vedeniu ÚV
SSP a všetkým, ktorí k tomu prispeli, za usporiadanie tohto výletu
a dúfam, že zážitky a všetko, čo sa žiaci dozvedeli, videli, im ostane
natrvalo v pamäti a budú toho čerpať na vyučovaní slovenčiny.
Monika Pacigová
Foto: D. Surma

Žiaci v srdci Bratislavy
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V starej vlasti

R

ovnako aj deti zo základných škôl z Kacvína, Jurgova
a mládež z gymnázií v Nižných Lapšoch a Białke Tatrzańskej, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka, si
mohli slovenčinu vyskúšať v praxi, a to na výlete, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 17. do 19. októbra t.r. Slovensko sme spoznali aj
vďaka tej najlepšej sprievodkyni pani Janke Cabadovej.
Zavčas ráno v pondelok všetci žiaci netrpezlivo čakali na príchod autobusu. Odchod na Slovensko bol podľa plánu presný. Veselé tváre a úsmevy detí nám prezrádzali, že sa na tento výlet veľmi
tešia. Aj tento zájazd trval tri dni. Prvá zástavka bola v Tvrdošíne,
kde sa ku nám pripojila pani Janka a ukázala nám drevený kostolík. Ďalšia cesta smerovala do rodiska Juraja Jánošíka, národného
hrdinu, zbojníckeho kapitána, teda do Terchovej. Dozvedeli sme
sa, že okrem Jánošíka sa tu narodil ešte jeden významný Slovák
Adam František Kollár, ktorý bol dvorným radcom a knihovníkom
cisárovnej Márie Terézie. Druhým miestom, kde sme sa zastavili
bola Žilina a Považské múzeum, v ktorom sme si pozreli expozíciu maliarskej tvorby jedného z najvýznamnejších predstaviteľov
slovenského moderného maliarstva Vincenta Hložníka. Deti najviac zaujalo v tomto múzeu drotárstvo, ktoré, ako sa dozvedeli od
sprievodkyne, je ojedinelé na celom svete. Obdivovali sme krásne drôtené úžitkové exponáty a prvé umelecké práce z drôtu zo
začiatku 40. rokov 20. storočia až po súčasné výtvarné diela slovenských výtvarníkov. Deti po prvýkrát mali možnosť vidieť hračky
urobené z drôtu, ktoré boli prekrásne. Po navštívení tohto múzea
sme prešli na námestie, kde sa konali slávnosti 10. výročia vzniku
samosprávnych krajov na Slovensku, žiaci si pozreli bábkové divadlo Žilina a vystúpenie detského folklórneho súboru Stavbárik.
Plní dojmov sme vycestovali rovnako, ako výletníci pred nami - do
Svätého Jura pri Bratislave, kde sme mali zabezpečený nocľah.
Na druhý deň sme navštívili Bratislavu. Nazreli sme do priestorov Slovenského parlamentu a naživo sme sledovali prácu politikov. Ďalším bodom bola návšteva nádvoria Bratislavského hradu,
ktorý je aktuálne v renovácii. Potom sme išli na Devín. Z tohto hradu sa nám naskytol prekrásny výhľad na Bratislavu a rieku Moravu
vtekajúcu do Dunaja. Náš plán sa nelíšil od plánu našich kamarátov zo Spiša, ktorí tu boli pred nami a aj my sme po prehliadke historických pamiatok boli sme v kine. Po celodennej únave sa všetci
tešili na návrat do ubytovne. V stredu po raňajkách sme vycestovali do Bojníc, kde sme si pozreli veľkolepý Bojnický Zámok. Na
záver programu sme aj my navštívili zoologickú záhradu.
Na záver patria slová vďaky Spolku Slovákov v Poľsku za umožnenie spoznania histórie a kultúry vlasti našich predkov a naša
vďaka patrí aj učiteľom, ktorí plnili dozor a starali sa o bezpečnosť
počas výletu.
Dorota Mošová

V poslaneckých kreslách sa žiaci cítili výborne

Vyhliadka spod Devína na bratislavský kraj

V Považskom múzeu drotárstva

Prehliadka predmetov vyrobených z drôtu

V Národnej rade SR
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

Emil Vontorčík
NITRIANSKE
INFERNO
Matka Božia vo Fatime 13. júla 1917 trom deťom: Lucií Santosovej a jej bratancovi a sesternici, súrodencom Františkovi Martovia Hyacinte Martovej.
MOTTO:
„...VOJNA SA CHÝLI KU KONCU. AK NEPRESTANÚ URÁŽAŤ
BOHA, VYPUKNE ZA PONTIFIKÁTU PIA XI. NOVÁ, KRUTEJŠIA VOJNA. AŽ UVIDÍTE NOC OŽIARENÚ NEZNÁMYM SVETLOM, VEDZTE,
ŽE TO JE VEĽKÉ ZNAMENIE, KTORÝM BOH DÁVA NAJAVO, ŽE POTRESTÁ SVET ZA JEHO ZLOČINY VOJNOU, HLADOM, PRENASLEDOVANÍM CIRKVI A SVÄTÉHO OTCA. ABY SA TOMU ZABRÁNILO,
PRÍDEM POŽIADAŤ O ZASVÄTENIE RUSKA MÔJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU A O ZMIERNE SVÄTÉ PRIJÍMANIA POČAS PRVÝCH
SOBÔT V MESIACI. AK ĽUDIA SPLNIA MOJE ŽELANIA, RUSKO SA
OBRÁTI A BUDE MIER. AK NIE, BUDE RUSKO ŠÍRIŤ SVOJE BLUDY PO
SVETE A SVÄTÝ OTEC BUDE MUSIEŤ VEĽA TRPIEŤ, RÔZNE NÁRODY
BUDÚ ZNIČENÉ. ALE NAKONIEC ZVÍŤAZÍ MOJE NEPOŠKVRNENÉ
SRDCE, SVÄTÝ OTEC MI ZASVÄTÍ RUSKO, TO SA OBRÁTI A SVETU
BUDE DOPRIATY NA NEJAKÚ DOBU MIER.”
(Podľa autentických výpovedí Lucie Santosovej z knihy: Sestra
Lucia hovorí o Fatime. Spomienky sestry Lucie, I. vydanie, marec
1995. Fatima - Coimbra: 1995. s. 167.)
ÚVOD
Kniha, ktorá sa vám dostáva do rúk, milí čitatelia, je istým príspevkom k splácaniu podĺžnosti zo strany slovenskej literatúry
a historiografie voči obyvateľstvu Nitry i celého Slovenska. Obsahovo táto knižka totiž čerpá z pohnutých rokov druhej svetovej
vojny a z obdobia, ktoré po nej nasledovalo, keď „deravú totalitu“
prvej Slovenskej republiky nahradila tvrdá komunistická diktatúra
spojená s revolučným terorom povojnových a päťdesiatych rokov
i s ťažkým dopadom, aký mal tento režim na životy a osudy desiatok tisícov ľudí i na ich majetok.
Tematicky je obsah knihy rôznorodý: od spomienok z detstva
a dospievania, až po udalosti z pohľadu dospelých ľudí. Všetky sa
však nejakým spôsobom viažu na mesto Nitra a okolie, ako aj na
vojnové udalosti a ich dôsledky.
„Prečo sa vraciaš k udalostiam spred šesťdesiat päť rokov?“
pýta sa ma jeden z mojich známych Nitranov. „Nemali by sme už
nechať minulosť minulosťou a pozerať sa do budúcnosti?“ Ako reagovať na takúto, svojím spôsobom naivnú otázku? Každý súdny
človek vie, že naša prítomnosť, práve tak ako aj naša budúcnosť
sú podmienené minulosťou. To dáva aj zmysel existencie historiografie počas celých kultúrnych dejín ľudstva. Veď preto aj dnes po
toľkých desaťročiach od prvej svetovej vojny sa píšu knihy napr.
o potopení britskej lode Lusitania, o Pearl Harbor a jeho pozadí,
o Katynskom lese a jeho masových hroboch; na tomto základe
funguje Wiesentahlove Židovské dokumentačné centrum, atď.
Katyň a udalosti okolo tohto tragického miesta masových hrobov
nielen poľských, ale aj ruských odporcov boľševizmu potvrdzuje,
že v mnohých prípadoch historická pravda vychádza na povrch postupne a veľmi pomaly...
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Katastrofické bombardovanie Nitry niekoľko dní pred príchodom frontu a množstvo nevinných obetí z radov civilného obyvateľstva nás nútia zaznamenať túto udalosť a to tým viac, že po
vyše pol storočia bola tabuizovaná a keď sa sem-tam spomenula
v časopiseckých článkoch, tak iba preto, aby sa zľahčila táto desivá katastrofická udalosť v dejinách nášho mesta. Pritom bombardovanie Nitry malo nesmierne ťažký dopad na mesto a jeho obyvateľstvo podobne, ako malo barbarské bombardovanie Drážďan
v čase, keď bolo o výsledku vojny rozhodnuté, alebo ako bombardovanie Coventry či baskickej Guernicy v Španielskej občianskej
vojne. Avšak zatiaľ čo napr. o Guernice zásluhou ľavicových spisovateľov a umelcov, najmä vďaka Picassovmu obrazu Guernica
vie celý svet, kobercové bombardovanie Nitry zostalo v pamäti iba
tých, ktorým počas neho zomrel niektorý člen rodiny, alebo ktorí
celú tú hrôzu videli na vlastné oči. Ale tých každým rokom ubúda...
Pritom Nitra na rozdiel od Guernicy nemala muničnú továreň, ale
pre dejiny kristianizácie Slovákov i Slovanov vôbec má aspoň taký
význam ako Guernica pre Baskov v severnom Španielsku.
Je potešujúce, že sa našiel historik z radov Nitranov, a to Ing.
Štefan Košovan, ktorý doteraz najdôkladnejšie spracoval túto udalosť na základe dostupných archívnych dokumentov a svedectva
žijúcich pamätníkov. Pravda, ešte stále zostali nedostupné vojenské archívy a nepreskúmané svedectvá a dokumenty. Ukázala sa
však potreba spracovať túto dejinnú udalosť nášho mesta aj z pohľadu účastníkov a to čím skôr, pokým ešte nejakí pamätníci žijú.
Veď slovenská literatúra, - pokiaľ ide o prechod frontu cez naše
územie koncom druhej svetovej vojny i povojnové prenasledovanie odporcov nového režimu, pre nový režim nepohodlných ľudí
a tzv. triednych nepriateľov: vlastníkov výrobných prostriedkov,
obchodníkov, živnostníkov, úspešných roľníkov s väčšou výmerou
pôdy, tzv. kulakov - je tematicky veľmi skúpa a v hodnotení udalostí jednostranná. Spisovatelia, ktorým režim poskytoval výhody
a možnosti zabezpečenej tvorby a existencie, museli za to aj platiť
svojou politicko-ideovou angažovanosťou. Na druhej strane mnoho talentov sa nikdy nepresadilo, pretože pre svoje výhrady svedomia do literatúry radšej nevstúpili. Že mohli písať do zásuvky
očakávajúc lepšie časy? Povedzme si pravdu, kto z nás bol presvedčený o tom, že svetový komunistický totalitný systém sa zrazu
rozsype ešte za nášho života? Keď to netušili ani len tí, čo ho budovali rovnako ako tí, čo ho po celom svete podporovali a presadzovali, ba ani tí, čo proti nemu úporné bojovali? A na fatimskú predpoveď, ktorá je mottom tejto knihy, sa v ateistickej spoločnosti na
Východe a v sekularistickej spoločnosti na Západe rýchlo zabudlo.
V sedemdesiatke človek nemôže vstupovať do literatúry, ale
každý človek môže v ktoromkoľvek veku vydať svedectvo o svojej
dobe a touto formou vstúpiť do literatúry faktu, ktorá má trvalú
historickú platnosť a je spoľahlivou súčasťou spoločenského vedomia ľudstva. Bol by som preto rád, keby v tomto zmysle bola
prijatá aj táto kniha slovenským čitateľom. Obsah celej knihy je
spätý s historickou skúsenosťou spoločnosti a jednotlivé príbehy
čerpajú zo zážitkov konkrétnych pamätníkov, a v tých prípadoch
sa pridržiavame rozprávania svedkov a zachovávame aj skutočné
mená účastníkov. V knihe sú však aj príbehy spracované veľmi voľne a majú skôr poviedkový charakter, než znaky dokumentu. Preto
v takýchto prípadoch sú mená vymyslené a akákoľvek prípadná
zhoda s konkrétnou žijúcou osobou by bola čisto náhodná.
Vstupom do nového milénia, ako sa zdá, sme zároveň vstúpili
do nového veku. Od konca druhej svetovej vojny prešlo v Európe
šesťdesiat päť v podstate mierových rokov, ak pominieme kórejskú, vietnamskú a balkánsku vojnu. Práve tá posledná ukázala, že
svet vstúpil do veľmi nebezpečného turbulentného obdobia a tí,
čo sú „vedome žijúci“, neohlúpnutí úpadkovou masmediálnou
kultúrou a šoubiznisom, vedia, že zemeguľa je tehotná a začínajú
pôrodné bolesti pri zrode nového veku...

Ďalším podnetom pre návrat do nedávnej histórie nášho mesta a najnovších dejín Slovenska je uvedomenie si nesmiernej zraniteľnosti zložitej a vysoko sofistikovanej infraštruktúry našej modernej civilizácie. Veľkým varovaním pre ľudstvo je ako Černobyľ,
tak aj pád „dvojičiek“ v NewYorku. Pre mesto Nitru, ležiacu medzi
dvoma nukleárnymi elektrárňami, to platí dvojnásobne...
Preto je potrebné najmä mladším generáciám, narodeným po
vojne, ukázať aj inú realitu života, než je tá, ktorú poznajú v súčasných mierových rokoch rozvoja spoločnosti. Aj oni si musia uvedomiť, že život je veľmi vážna a svojím spôsobom aj nebezpečná
vec. Aj pre nich nastáva tvrdé precitnutie a na pozadí vojnových
udalostí na Strednom východe, v Iraku či Afganistane, a na pozadí
genocídnych pogromov a hladomorov v konfliktných oblastiach
Afriky vyznievajú slabomyseľné televízne programy a masmédiami
pestované aféry ako príšerná a cynická kulisa odvádzajúca pozornosť od tvrdej životnej reality a zápasu o prežitie v podmienkach
ekonomickej a spoločenskej krízy.
Žiaľbohu, veľkej časti ľudskej spoločnosti sa to páči a ľudia
to sledujú v televízii, kupujú drahé časopisy a dychtia po nových
klebetách v bulvárnej tlači. Vydávajú za to peniaze, pričom denne nevšímavo obchádzajú otrčené ruky žobrákov, bezdomovcov
a nezamestnaných.
Považujem preto za vhodné, aby sa súčasníci z tejto knihy
oboznámili aj s nepríjemnými, ale reálnymi stránkami života, ktorý sa odohrával v polovici minulého storočia na našom Slovensku
a v našom meste a ktorý sa v podobných formách odohráva dnes
na blízkovýchodných bojiskách a vo všetkých konfliktových zónach súčasného sveta. Vojnové udalosti na Balkáne boli pre nás
výstrahou, že podobné konfliktné situácie môžu nastať kdekoľvek
v Európe, Strednú Európu nevynímajúc. Preto bude vhodné, keď
si mladí ľudia uvedomia, že život prináša aj také situácie, ako bolo
kobercové bombardovanie mesta Nitry 26. marca 1945 a umieranie vo vlastnom zborenom a horiacom meste, vo vlastných domoch za krásneho jarného slnečného počasia...
A ešte jedna dôležitá poznámka: my starší patríme k posledným žijúcim pamätníkom druhej svetovej vojny od jej začiatku po
jej koniec, ako aj ťažkých následkov, ktoré priniesla pre obyvateľstvo Európy. Aj po nás môžu napísať úspešné historické publikácie
i beletristické diela z tohto obdobia, ale už v nich nebude osobná
prežitá skúsenosť, nebudú môcť v úplnosti postihnúť atmosféru
doby, jej jazyk, jej reálie, radosti i úzkosti, čo vtedy prežívali jej
obyvatelia a čo my pamätníci v určitej miere nosíme v sebe, vo
svojej pamäti, vedomí i v podvedomí.
Kniha chce doplniť doteraz skresľovaný obraz o vojnových
udalostiach a životných osudoch ľudí v tomto prostredí tak, ako
sa skutočne odohrávali. Ak nitriansky komunistický historik píše,
že obyvatelia mesta s nadšením vítali svojich osloboditeľov, tak
luhá, pretože front prechádzal mestom iba pár dní po katastrofickom bombardovaní a všetky obete neboli ešte ani pochované a už
nastalo trojdňové drancovanie mesta a násilnosti, ktorým bolo vystavené obyvateľstvo, najmä ženy.
Chcem upozorniť na to, že kniha nechce podnecovať a zovšeobecňovať antagonistické nálady proti všetkým príslušníkom
Červenej armády a tobôž nie voči príslušníkom ruskej národnosti.
Je však obžalobou krutej a neľudskej ideológie implementovanej
obyvateľstvu Ruska, Ukrajiny, Bieloruska a ďalším národom býv.
Sovietskeho zväzu, ktorá podobne ako ideológia nacionálne socialistická v Nemecku menila vedomie ľudí a robila z nich poslušné
nástroje komunistickej a nacistickej diktatúry. Sme si vedomí toho,
že na komunistický experiment, ktorý sa zrodil v mysliach ideológov a plánovačov mimo Ruska ešte v prvej polovici 19. storočia,
najviac doplatili slovanské národy, najmä Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Poliaci. Podobne hlavnú ťarchu zápasu o záchranu sveta pred
hnedým morom niesli slovanské národy Sovietskeho zväzu i Poľ-

ska a priniesli najväčšie obete v druhej svetovej vojne, žiaľbohu aj
preto, aby sa vytvorilo čím najväčšie predpolie pre nástup komunistickej totality do celej Európy...
Avšak - „Čo sto bludných rokov hodlalo, zvrtla doba!“ Z tohto
aspektu posudzujeme aj všetky násilnosti, ktorých sa dopúšťali
vojaci Červenej armády pri prechode frontu v Nitre s vedomím, že
boli všetky dielom (bez ohľadu na národnosť a rasu) dielom odľudštených bojovníkov, ktorí boli denne pod tlakom všadeprítomnej
smrti, vystavení vplyvu permanentného zabíjania a surovosti všetkého druhu a ktorých okrem toho denne dopovala neľudská ideológia a dávky alkoholu, ktoré im neraz ponúkali sami obyvatelia...
Nemôžeme čakať zhovievavosť a úctu k človeku od mladých ľudí
pochádzajúcich z rodín, ktorým príslušníci wehrmachtu a najmä
tzv. bezpečnostných kománd (Gestapo) neľudským, barbarským
spôsobom vyvraždili rodiny, aby uvoľňovali priestor pre pánsku
rasu, ani od príslušníkov Červenej armády a jej bezpečnostných
zložiek, ktorých živila ideológia, plná nenávisti nielen k nepriateľovi, ale aj k všetkým „buržujom“ a triednym nepriateľom. A v našich
vtedajších slovenských pomeroch sa im zdal takmer každý obyvateľ mesta buržujom...
Na adresu všetkých obetí vojnovej kataklizmy v našom meste
a ich potomkov (aj môj brat Alojz padol v Povstaní a ja si po celý
život kladiem otázku, komu poslúžila jeho smrť, tak ako aj smrť
desiatok miliónov mladých ľudí v prvej a druhej svetovej vojne
na všetkých európskych bojiskách?) rád by som pripomenul slová evanjelia, že bez odpustenia nieto pokoja. Dnes s dostatočným
odstupom času a po vyhodnotení mnohých politických a vojnových udalostí s využitím odtajnených archívnych dokumentov musíme povedať, že ani pri bombardovaní Nitry nemôžeme všetko
váľať na hlavu letcov a ich palubných strelcov, lebo oni boli v tej
apokalyptickej katastrofe 20. storočia iba poslušnými pešiakmi. Tí
skutoční plánovači a podnecovatelia ostávajú ešte aj dnes v tieni,
i keď sa mnohé vyjasňuje...
Povedzme si pravdu, keby každá bomba zhodená z lietadla
počas bombardovania Nitry zasiahla cieľ a keby každá vybuchla,
nebolo by z mesta ostalo veľa, iba trosky a počet mŕtvych by dosahoval desaťtisíce. V každom prípade boli by ľahli popolom mnohé kultúrne pamiatky, sústredené v sakrálnych objektoch v meste
i na Nitrianskom hrade. Aj v lietadlách sedeli iba ľudia... Letecký
teror predchádzal pozemný útok na naše mesto. Ale že bol taký
tvrdý a v čase, keď v meste nebolo nacistickej armády, rozhodovali
štábni plánovači, ovplyvňovaní spravodajským materiálom aj od
našich domácich horlivých spravodajcov i tých informátorov, ktorí boli v spravodajských štábnych zložkách doplnení pri prechode
frontu z domáceho obyvateľstva...
Od dvoch epidémií cholery, ktoré mesto zažilo v 18. storočí
a ktoré nám pripomínajú dva morové pamätníky i prezývka Nitranov „trogári“, je bombardovanie Nitry ku koncu druhej svetovej
vojny v poradí ďalšou najväčšou tragédiou, aká postihla mesto
v posledných storočiach. V najťažších dobách prírodných katastrof
a vojnových katakliziem, v čase najväčšej biedy a temnoty, práve
vtedy najplnšie zažiaria prejavy ľudskej solidarity a pomoci.
Hoci v Nitre v ten osudný deň zlyhali hlásky a vyhlásenie poplachu sirénami prišlo s oneskorením, keď už padali bomby, keď
zlyhali dobre organizačne pripravené zložky civilnej obrany, podobne ako aj armádne zložky, ktoré nenastúpili ihneď na záchranu
ranených, ale až s veľkým časovým oneskorením, keď sa obyvateľom mesta a najmä postihnutým, raneným a umierajúcim zdalo,
že nastal súdny deň a nikto sa o nich neobzrie, v týchto ťažkých
chvíľach temnoty z dymu a prachu i duševnej beznádeje zažiarilo hrdinstvo mnohých Nitranov a bezhraničná obetavosť, smelosť
i odvaha všetkých nitrianskych lekárov, najmä chirurgov, ktorým
desiatky a stovky ľudí vďačia za záchranu. Svojím príkladom a morálkou zmobilizovali aj ostatných ľudí. Najmä pamiatke týchto ľudí
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je venovaná táto knižka s podnetom, aby mesto v slobodných podmienkach bez ideologických obmedzení postavilo pomník obetiam
i hrdinstvu ľudí, ktorí môžu slúžiť príkladom ďalším generáciám
pre nastávajúce časy...
Nakoniec by som sa rád poďakoval všetkým, čo mi poskytli
svoje vedomosti a spomienky pre napísanie jednotlivých príbehov
i voľne spracovaných poviedok. Obzvlášť by som sa chcel poďakovať Ing. Štefanovi Košovanovi, z ktorého historickej štúdie som vychádzal a ktorý dal podnet k vydaniu prvej spoločnej knihy „Nitra,
slovenské Coventry?“ v roku 2005. Ďalej patrí vďaka donedávna
jedinému žijúcemu pamätníkovi spomedzi nitrianskych lekárov,
ktorý peklo nitrianskeho bombardovania prežil - MUDr. Róchusovi
Nemečkovi za jeho statočnosť a hrdinstvo pri záchrane ranených
a trpiacich. (Zomrel v 91. roku svojho života v máji minulého roku
v Zlatých Moravciach). Jemu vďačím za autentické zážitky a informácie, ktoré napísal, i ktoré som získal od neho osobne a ktoré

mi poslúžili pri písaní niektorých častí tejto knižky. Ďakujem tiež
Dr. Eve Armbrusterovej za korektúru a zosúladenie príbehu Ruská
ruleta so spomienkami svojej matky. Podobne ďakujem MUDr.
Mariánovi Čermanovi za odborný posudok jednotlivých statí z lekárskeho hľadiska.
Moja vďaka patrí aj mojim deťom, zaťovi a nevestám, ako aj
mojim vnúčatám, ktorí ma všetci podporovali v mojej práci. Obzvlášť sa chcem poďakovať synovi Jurajovi a jeho manželke Alicke
za sadzbu knihy, ako aj jeho kolegom zo štúdia Pergamen v Trnave,
ktorí dali knihe grafickú úpravu.
Kniha je prejavom vďačnosti obciam Rišňovce a Cabaj-Čápor
a mestu Nitra, kde som vyrastal, dospieval a kde žijem.
Autor
Pokračovanie bude nasledovať.

SLOVENSKO-SLOVENSKÁ VZÁJOMNOSŤ V BUDAPEŠTI
Slováci žijúci v zahraničí sú komunitou, ktorá je pomerne rôznorodá a má v každej krajine, kde žije, svoje špecifické problémy. Všetkých však spája spoločné slovenské národné povedomie
a snaha o udržiavanie spoločných kultúrnych hodnôt i slovenského
jazyka. Veľká časť krajanských spolkov, ktoré si Slováci v zahraničí
založili, je integrovaná vo Svetovom združení Slovákov v zahraničí
(SZSZ). Členom tohto združenia je od jeho založenia, už takmer
desať rokov, aj Spolok Slovákov v Poľsku (SSP).

tie koná práve v Maďarsku, kde onedlho prebehne sčítanie obyvateľstva. Stretnutie Slovákov z celého sveta, ktorí takto o sebe dali
vedieť, môže povzbudiť aj Slovákov v Maďarsku, aby rozhodli pozitívne o svojej budúcnosti a prihlásili sa k slovenskej národnosti.
Hlavným bodom rokovania Generálnej rady i Valného zhromaždenia SZSZ bola novelizácia stanov združenia, ktorá by reflektovala diskusné príspevky z posledného Valného zhromaždenia v roku
2009 a taktiež ich prispôsobila desaťročným praktickým skúsenostiam fungovania združenia. Po takmer štvorhodinovej diskusii bola
nakoniec prijatá najrozsiahlejšia novelizácia stanov v doterajších
dejinách SZSZ, ktorá spresnila volebné mechanizmy, kompetencie
jednotlivých orgánov, sprehľadnila štruktúru SZSZ a zároveň presne definovala, kto je Slovákom žijúcim v zahraničí i podmienky
členstva v združení. Na záver rokovania prítomní členovia schválili,
z ekonomických dôvodov, vyhlásenie núdzového stavu.
Okrem samotnej pracovnej náplne malo toto stretnutie aj ďalší
rozmer, a to vzájomné poznávanie problémov v jednotlivých krajinách, kde žijú Slováci i výmenu skúseností z krajanského hnutia.
Tentokrát sme mohli opäť nahliadnuť do problematiky Slovákov
žijúcich v Maďarsku, ktorým týmto zároveň chceme poďakovať za
tradičnú slovanskú pohostinnosť a do budúcnosti im popriať, aby
sa im podarilo zrealizovať všetky smelé plány, ktoré si predsavzali.
Milica Majeriková-Molitoris

Valné zhromaždenie SZSZ otvoril veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss

Dňa 15. októbra t.r. sa uskutočnilo mimoriadne Valné zhromaždenie a zasadnutie Generálnej rady SZSZ, ktorého sa zúčastnili tiež
predstavitelia SSP – predseda Jozef Čongva a generálny tajomník
Ľudomír Molitoris. Rokovanie sa konalo v hlavnom meste Maďarskej republiky Budapešti, kde má svoje sídlo Celoštátna slovenská
samospráva. Práve v jej priestoroch sa zišli krajania z Poľska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Srbska, Švajčiarska, Českej republiky, Švédska a v zastúpení i z ďalších krajín sveta.
Prítomných Slovákov prišiel na úvod zasadnutia pozdraviť veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Peter Weiss. Vo svojom
príhovore označil krajanov za veľký zdroj bohatstva pre Slovensko
a ocenil ich prácu v spolkoch a pri zachovávaní národného povedomia Slovákov v zahraničí. Vyzdvihol tiež emocionálnu podporu,
ktorú poskytujú krajania Slovákom prichádzajúcim do neznámeho
sveta za hranicami svojej vlasti. Zároveň ocenil, že sa toto stretnu-
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

Rokovania sa zúčastnili aj predstavitelia SSP

PO STOPÁCH MINULOSTI
Katarína Žišková-Moroňová

O Lýceu so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke
Parametre svojho príspevku môžem v autocenzúre označiť ako
pamäti z pamätí. Nezakladá sa na vedeckom výskume, iba na torze
osobného archívu a osobných zážitkov. Napriek tomu sa nazdávam, že ma k nemu vedie oprávnenie vyplývajúce z päťročného
pôsobenia v roli profesorky slovenského lýcea v Jablonke v rokoch
1957-62.
Samotnú problematiku existencie, dejín i osudov lýcea so
slovenským vyučovacím jazykom na teréne poľského štátu bude
možné exaktnejšie sprístupniť a podať až po preštudovaní a oboznámení sa s výpoveďou dobovej, najmä písomnej dokumentácie
1) v majetku samotného lýcea,
2) kuratória školského okruhu v Krakove, ako najbližšej správnej
inštitúcie tejto školy,
3) zahraničného odboru Ministerstva školstva a osvety vo Varšave,
4) Ministerstva školstva ČSR a Ministerstva zahraničných vecí Prahe,
5) materiálov Povereníctva školstva, resp. Slovenskej národnej
rady v Bratislave, teraz teoreticky sústredeného vo fondoch Slovenského národného archívu,
6) materiálov cirkevných vrchnosti v Poľsku, najmä krakovskej diecézy.
Nazdávam sa však, že oficiálne písomnosti o tejto problematike
budú veľmi „deravé”. Na učiteľské pôsobisko do Jablonky nás inšpirovala rozhlasová výzva pražského Ministerstva školstva o možnosti učiť na slovenskej škole v zahraničí, vysielaná v júli 1957.
Prihlásili sme sa tri čerstvé absolventky vysokej školy (Bratislava,
Praha), náhodou kamarátky. A na náš najväčší udiv, bez známych
kádrových procedúr sa ukázalo, že naša ponuka odisť do Jablonky,
bola akceptovaná. Toto základne trio doplnili profesor slovenčiny
a redaktor R. Turňa a matematik J. Sloboda. Napokon sa z tejto
náhodnej päťky utvoril celkom zohraný tím na dobrej profesijnej
a intelektuálnej i ľudskej úrovni. Odchádzali sme do absolútneho
neznáma, s jedinou inštrukciou nemiešať sa do ničoho a iba učiť.
Odchádzali sme však do krajiny opradenej mýtmi tamojších udalosti roku 1956 a známou anekdotou o stretnutí dvoch psov na
slovensko-poľskom pomedzi.
Vedeli sme, že otázka Slovákov v Poľsku, a samozrejme, i otázka slovenského školstva v tejto oblasti nerozlučne nadväzujúca
na tú prvú, má svoje výrazné osobitosti. Za najvýraznejšie sme
označovali následky faktu, že slovenské obyvateľstvo na hornej
Orave a Spiši, dnes v Poľsku, je tu etnikom domácim, nie prisťahovaným. Predstavuje societu, ktorá sa za hranice Slovenska dostala
nie z vlastného rozhodnutia a teda dobrovoľného aktu, ale štátno-politickými a diplomaticko-mocenskými záujmami a zásahmi.
A to ešte opakovane aj po l. aj po 2. svetovej vojne. Práve táto
skutočnosť, a ja ju aj dnes zdôrazňujem, porovnávajúc s ďalšími
skupinami Slovákov v zahraničí, posúva problematiku Slovákov
v Poľsku v jej celej šírke do sféry zásadnej odlišnosti v prístupe jej
chápania i posudzovania a hodnotenia. A treba priznať, že najmä
k vysloveným i nevysloveným, prežívaným i pociťovaným dejom,
ju doposiaľ kladie do kategórie háklivosti, ktorá z najrozličnejších
dôvodov pretrváva.
Vedeli sme tiež, že osobitosť územia, obývaného Slovákmi
v Poľsku, napr. dokladá aj lexikón uhorských žúp a obci Ľudovíta
Nagya z roku 1827. Tento maďarský autor charakterizoval všetky
obce na Orave ako osídlené iba slovenským obyvateľstvom, katolíckym, evanjelickým a židovským, zatiaľ čo v obciach na Spiši

uviedol ako národnosť slovenskú, nemeckú a maďarskú. Teda rozlišoval obe spomínané územia a poľskú národnosť tu neuvádzal.
Orava a Spiš patrili do hraníc uhorskej koruny. Severnú hraničnú
čiaru voči Haliči tvorili chotáre obcí Podvlk – Horná Zubrica na
Orave, na Spiši zasa chotáre obcí Fridman – Nová Belá. V intenciách školskej politiky uhorského štátu boli obe spomínané oblasti zaradené do štátnej učebno-vzdelávacej sústavy a od 2. pol.
19. stor. prostredníctvom maďarského vyučovacieho jazyka aj na
základných školách presadzovania veľkomaďarskej štátnej idey,
voči ktorej však obyvateľstvo zostalo imúnne a odolalo pomaďarčovaniu. Ešte pred l. svetovou vojnou prenikli do tohto teritória
z oblasti Haliče masívne a už ani nie jednorazové organizované
snahy o jeho naklonenie k polonizácii. Gazeta Podhalańska (vychádzala v Novom Targu, redaktor Feliks Gwiżdż) ešte dávno pred
1. svetovou vojnou, v čase tuhej maďarizácie, keď oficiálne žiaden „slovenský národ v Uhorsku neexistoval” hrozila, že najväčším
nebezpečenstvom pre hornú Oravu je „zesłowaczenie”, čo je vraj
najväčšou hanbou pre goralov spod Babej Hory ako aj „slovenský
luteranizmus”. O týchto polonizačných tlakoch bola dobre informovaná i Budapešť, verejnosť o nich informoval napr. na svojich
stránkach Slovensky denník, ktorý vychádzal v hlavnom meste
Uhorska a distribuoval sa i v USA, Nemecku a na Balkáne.
Po prvej svetovej vojne, rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie
a vzniku Československej republiky, bola na hornej Orave a Spiši krátkou epizódou snaha o organizáciu slovenských základných
škôl, ktorú vystriedali v 20. rokoch do roku 1939 školy s poľským
vyučovacím jazykom, 1939-45 štátne základné školy so slovenským jazykom. Stredné alebo odborné školy na spomínanom teritóriu do konca II. svetovej vojny neboli. Spádovými oblasťami pre
pokračovanie vzdelávania do roku 1939 boli Novy Targ a Krakov,
počas Slovenskej republiky (a uzavretí stredných a vysokých škôl
v Poľsku) meštianske školy v Trstenej, Tvrdošíne, resp. gymnázium
v Dolnom Kubíne, ako aj vysoké školy v Bratislave.
Tunajšie obyvateľstvo sa po roku 1946 protivilo zakladaniu poľskej školskej siete až natoľko, že podľa údajov pamätníkov, Jablončania odmietali vyše 6 mesiacov posielať deti do týchto základných
škôl. Od školského roku 1947-48 si rodičia v oravských a spišských
obciach vynútili od poľských organov zriaďovanie základných škôl
so slovenským vyučovacím jazykom „pre deti zo slovenskej národnej menšiny” (ako sa dnes v Poľsku interpretuje tento stav),
ktorých bola väčšina. Tieto školy navštevovala naďalej väčšina tunajších detí. Súčasne prirodzeným záujmom rodičov, odrezaných
od stredných škôl na Slovensku, bolo založenie takej strednej školy na tomto teritóriu, ktorá by umožnila schopným absolventom
slovenských základných škôl získať nadväzujúce stredne vzdelanie
v slovenskom jazyku. Medzi významných iniciátorov tejto školy
patrili Anton Baliga, Alojz Šperlak, Štefánia Zahorová, Ján Paniak,
Karol Páleník z Jablonky, Anton Niżník z Hornej Zubrice, Eugen Kott
a Jan Kovalík z Dolnej Zubrice. Podnikali patrične kroky na Ministerstve školstva vo Varšave, v urbári Jablonky o poskytnutie najvhodnejšej budovy i o pridelenie pozemku pre novu budovu školy
a internátu. Najmä z ich iniciatívy bol v školskom roku 1951–52
otvorený 1. ročník strednej školy v Jablonke. Oficiálny názov školy
bol Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące ze słowackim
językiem nauczania v Jabłonce, od roku 1959–60 už uvádzaným
v podobe Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące z polskim
i słowackim językiem nauczania. Teraz škola nesie názov Liceum
Ogólnokształcące Bohaterów Westerplatte.
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Riaditeľom školy bol v rokoch 1951–59 Stefan Wacławiak (1906–
1966), rodák z blízkej obce Podszkle, profesor latinčiny, v rokoch
1947–51 riaditeľ základnej školy č. 2 (t.j. slovenskej) v Jablonke.
Organizačne patrili do školy, umiestnenej v starej jednoposchodovej budove v strede obce (v dnešnom internáte) kde bol l. – 7.
ročník slovenskej základnej školy, ku ktorým postupne pribúdali
VIII. – XI. ročník lyceálnych tried. Škola bola „moderného” typu
tým, že bola elektrifikovaná. Nemala vodovod, kanalizáciu, t.j. ani
základné hygienické vybavenie, umývadlá, WC, kúrilo sa v peciach
na pevne palivo, chýbala telocvičňa, vhodne chodby na relaxáciu
žiakov cez prestávky. Podobne veľmi skromné, až ťažké pomery
s umiestnením i vybavením, boli v internátoch bez študovní, vody
i stolov a skríň (najprv umiestnených v súkromných domoch). Študovalo sa po vyučovaní vo vyhradených školských učebniach. Školská jedáleň a kuchyňa fungovali, avšak iba pre internátnych žiakov,
ostatní žiaci z okolia mali problémy s teplou stravou i dopravou na
vyučovanie a domov, najmä počas zimných mesiacov a Orava má
povestne ostré zimy. Ani vtedajšie komunikácie zďaleka nevyzerali
tak ako dnes, hojne na nich bývalo blata. Na druhej strane žiaci
poľských tried mali oveľa lepší štart, napr. s umiestnením v internáte v modernejšej budove základnej školy č. l, poľskej. Zlepšenie
nastalo po presťahovaní tried do novej školskej budovy, kde už
bola telocvičňa aj voda a po postupnej adaptácii starej školy na
internát. Napriek spomínanému treba konštatovať, že žiaci lýcea
boli vzácni žiaci, mimoriadne skromní. Stredoškolské vzdelanie dosahovali za dnes už neuveriteľných, neobyčajne ťažkých materiálnych i duchovných podmienok.
Žiaci slovenských tried sa pochopiteľné hlásili k slovenskej
národnosti, v dokladoch oficiálne označovanej ako język ojczysty
słowacki. Pochádzali výlučne z dedinského skromného roľníckeho prostredia (tzv. inteligencia a „honorácia” umiestňovala svoje
deti výlučne v poľských triedach, aj sám riaditeľ školy Wacławiak)
a jednotlivé ročníky absolvovali za cenu nesmiernej obetavosti
a odriekania nie iba vlastného, ale aj celej rodiny. A to v časoch
celkového nedostatku tovarov bežnej spotreby, keď získavanie financií na stravu, bývanie, oblečenie, hygienické a školské potreby
bolo nepredstaviteľne ťažké. Boli to skromné deti a prísne sa vyžadovali od nich školské rovnošaty, jednofarebné košele, hoci ani
takmer nevedeli, čo je školská aktovka. Bežným dorozumievacím
jazykom žiakov navzájom bolo miestne nárečie, gwara, a to bolo
rovnako charakteristické pre slovenské i poľské triedy.
Od svojho založenia bola stredná škola v Jablonke i napriek
svojmu prvému oficiálnemu názvu tým, čo je dnes u nás frekventovane ako pojem alternatívna škola. V poľskom, t.j. štátnom jazyku sa vyučovalo náboženstvo (s výnimkou rokov, keď bolo jeho
vyučovanie zo školy vylúčené), poľsky jazyk – 6 hodín týždenne,
náuka o ústave, telesná výchova a predvojenská príprava. Ostatne
odborne predmety s vyučovali v slovenskom jazyku.
Záväzné učebné osnovy vo všetkých vyučovacích predmetoch,
boli rovnaké ako na ostatných štátnych školách v Poľsku, avšak
učebnice v slovenskom jazyku, primerane k tamojším predpísaným
školským osnovám, neboli vôbec napísané ani preložené. K dispozícii mali žiaci niekoľko kusov učebníc dovezených súkromne zo
Slovenska. Mohli slúžiť iba ako doplnková literatúra spresňujúca
terminológiu. Aby sme mohli spĺňať vyžadovane obsahove, didaktické a metodické požiadavky, na vlastnú päsť sme prekladali do
slovenčiny texty poľských učebníc. Vyučovacie pomôcky, mapy ap.
boli poľské, teda tiež s inojazyčnou terminológiou. Veľmi skromne
vybavená žiacka knižnica sa dopĺňala najmä povinnou literatúrou
pre poľský jazyk. Tlačiva školských i maturitných vysvedčení boli
dvojhárkové – na prvých dvoch stránkach so slovenskými údajmi,
strany 3–4 boli rovnopisom v poľskom jazyku, s prechyľovaním
ženských priezvisk, od školského roku 1959-60 sa už oboje uvádzalo v poľskej transkripcii a aj tlačiva boli výlučne v štátnom jazyku.
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Podobne sa vyplňovali údaje o triednych výkazoch, triedne knihy
boli vedené v jazyku učiteľov.
V prvom školskom roku 1951–52 navštevovalo VIII. ročník 26
žiakov, pri maturitách v školskom roku 1954–55 z nich zostalo 13
abiturientov a maturitne vysvedčenie získalo 12, 5 z Jablonky, 5
z Hornej Zubrice, l z Oravky a l z Nižných Lápš.
V roku 1954 sa začala výstavba účelovej školskej budovy s internátom, povodne určená pre potreby slovenského gymnázia.
Stavba trvala 5 rokov, objekt odovzdali do užívania 17. 1. 1959.
Počas výstavby došlo k zmene projektu (Zbigniew Milczanowski)
a rozšíreniu počtu učební – pre gymnaziálne triedy s poľským vyučovacím jazykom. Pre potreby internátu bola určená stará budova lýcea. V tejto fáze škola znova predstavovala výrazné politikum. Ešte v roku 1955 sa pričinením a z iniciatívy krakovského
kňaza – infulata Ferdynanda Machaya (autora knihy Moja droga
do Polski), rodáka z Lipnice (1889) a jeho intervencii u ministra
školstva Witolda Jarosinského, v prezidentskej kancelárii a priamo
u prezidenta B. Bieruta, začali tlaky a nábor na otvorenie paralelných lyceálnych tried s poľským vyučovacím jazykom. Prvých
40 žiakov do nich nastúpilo v školskom roku 1956–57. K maturite
v roku 1960 z nich prešlo 22 žiakov: 10 z Lipnice, l z Nového Targu, l
z Podvlka, l z Pekelníka, 7 z Jablonky, l z Oravky, l zo Zubrice. A začal
sa začarovaný kruh, netreba slovenské základné školy, lebo možno
študovať na poľskom lýceu, netreba slovenské lýceum, lebo niet
slovenských základných škôl a ani netreba takúto slovenskú školu.
A k tomu pekný slogan: „Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj!”
Školsky rok 1961–62 bol posledným, keď žiaci XI. triedy so slovenským vyučovacím jazykom naposledy maturovali v slovenskom
jazyku zo všetkých odborných predmetov, pretože podľa dnešnej
interpretácie „Na prianie rodičov sa žiaci od šk. r. 1962-63 všetky
predmety učia po poľsky”. Školsky rok 1966–67 bol rokom, keď
posledných 14 žiakov skladalo maturitnú skúšku zo slovenčiny ako
povinného vyučovacieho predmetu. A tu si treba bezpodmienečne
položiť otázku, čo determinovalo osudy tejto školy tak, aby situácia
dospela k spomínaným koncom. Boli dva takéto momenty, absentovala žičlivosť voči škole, absentovala schopnosť brániť tuto školu.
Pri súhrne údajov vychádza že v rokoch 1955–91 maturitne
skúšky zo slovenského jazyka tu absolvovalo 327 žiakov, z toho
v rokoch 1955–62 188, v 1963–67 84 (v spomínaných rokoch absolvovalo v poľských triedach 2 195 žiakov). Z nich 22 absolventov
ukončilo vysoké školy na Slovensku, 11 jazyk slovensky, 4 medicínu, 3 novinárstvo. O počte vysokoškolákov, ktorí vyštudovali v Poľsku, nemáme údaje. Vynikajúci žiaci absolvovali štúdium teológie,
potom však boli rozprášení na farnosti po celom Poľsku, čím ďalej
preč z krakovskej diecézy a žiaden z nich sa nevrátil do pastorácie
v slovenských obciach. Dievčence sa umiestňovali najčastejšie na
učiteľskom nadstavbovom štúdiu, ale absolvovali i štúdium me-

Jablonské lýceum v roku 1970. Foto: Jozef Gajniak

dicíny, knihovedy, geografie a pod. a treba konštatovať, že našim
študentom boli v Poľsku vždy viac naklonene vysoké školy v iných
mestách než v Krakove.
Brožúra vydaná Towarzystwom Przyjaciół Orawy pri príležitosti 40. výročia založenia školy v roku 1994, hovorí viac-menej
s dešpektom o prvej fáze existencie školy a označuje ho za kádrovo
najviac nestabilný. No iste. Najprv profesorsky zbor tvorili najmä
zmluvní učitelia základnej školy č. l a 2, t.j. poľskej a slovenskej.
V rokoch 1951–62 tu pracovali aj profesori z Československa ako
osobitní zmluvní učitelia delegovaní na základe medzištátnej dohody. V rokoch 1957–59 s platom 998 zl. Do roku 1962 sa tu v pedagogickej práci vystriedalo 25 delegovaných slovenských profesorov v ročných, dvojročných úväzkoch.
Pozornosť si zaslúži v tejto súvislosti:
1) vzťah pozývajúcej, t.j. prijímajúcej strany, ktorý bol sám
sprostredkovaný reťazcom Jablonka – Krakov – Varšava a tu Ministerstva školstva a Ministerstva zahraničných vecí PLR,
2) vzťah vysielajúcej strany, sprostredkovanej reťazcom Varšava – Praha – Bratislava – Praha.
V týchto vzťahoch tiež panovali svojské kolotoče voči potrebám školy, žiakov a vyučujúcich. S odstupom času ich možno
charakterizovať ako chladno-byrokraticko-povrchne, zdobené
ľudovodemokratickými i socialistickými vlastnosťami a najmä nekonečne odolne voči času začiatku školských rokov: viazli termíny
oficiálnych pozvaní pre druhu stranu, viazli termíny oficiálnych vyslaní na druhu stranu. Školsky rok takto spravidla začínali slovenskí
profesori v potu tvári a nervákoch z neistoty či vôbec pôjdu (alebo
ostanú bez miesta) a spravidla oneskorene (slovenčinárka Juríčkova až v januári 1960!). Tato byrokratická necnosť sa pohotovo
využívala a hlučne interpretovala ako nezáujem slovenskej strany o slovenských žiakov, na ich nedostatočnú odbornú prípravu
i didakticko-výchovné výsledky. Hoci to nebolo zhodne s pravdou.
Lebo sme boli mladí, a hrozne ambiciózni a učivo bolo treba odučiť a stalo sa tak! – Hoci za cenu mobilizovania žiakov i zaťaženia
pedagógov (aj my sme predsa museli tiež priebežne študovať novinky v poľskom jazyku!). Do rámca povrchnosti československej,
či slovenskej strany treba s celou vážnosťou zarátať napríklad fakt,
že ani jedna „garnitúra” slovenských učiteľov (s výnimkou 2 posledných) sa nikdy spolu nestretla, nepoznala a nemali príležitosť
odovzdávať si poznatky, skúsenosti, a najmä tlmočiť si navzájom
potreby svojich budúcich, či minulých študentov! Nestalo sa tak
ani na viaceré dožadovania a Povereníctvo školstva akoby utajovalo adresy i mena predchodcov. Učitelia vysielaní do Poľska do roku
1959 cestovali síce na červený služobný pas, vydávaný MZV v Prahe, avšak napr. odchádzali s cestovným lístkom (vybaveným na PS)
na vlak do Nového Targu s prestupom v Katoviciach a Krakove,
ale bez akéhokoľvek finančného zdroja, takže o 3.20 v noci v Katoviciach nebolo ani na WC, ani na električku na konzulát, ktorý
fungoval dosť ďaleko a až o 5 hodín, neskôr jeho finančná pôžička
nestačila ani na odvoz zo stanice v Novom Targu k autobusu a nie
ešte na ďalší autobusový lístok do Jablonky.
Nezáujem a vlažnosť, ale i typicky slovenský strach slovenskej
strany sa oficiálne nazýval „nezasahovaním” do záležitosti druhej
strany. Hoci som napr. pracovala v Poľsku 5 rokov, nikdy nikto nechcel žiadnu, ani len záverečnú správu o činnosti, a to predsa bolo
nejaké obdobie správičkovania! Pokiaľ vieme, zo známej skupiny
pedagógov nikoho neoslovila ani ŠtB. Napokon v roku 1960 sme
v otázkach nie korektných vzťahov poslali sťažnosti, už nie iba
prostredníctvom Veľvyslanectva ČSSR vo Varšave, ale aj priamo
ministrovi l. Kahudovi a V. Bilakovi. Bez odpovede zostali podnes!
Je prirodzené, že za takýchto okolností a neinformovanosti sa
musela každá garnitúra učiteľov, aj keď plná dobrej vôle, prebojúvať k poznaniu situácie poľsko-slovenských vzťahov a v Jablonke
zvlášť, sama a žiaľ, vždy odznova! A vzácny čas, opakujem to aj

z časového odstupu, plynul v neprospech vývoja slovenského školstva a študentov jablonského lýcea. Lebo čas tu pracoval v prospech prioritnej otázky a cieľa, snahy o ďalšiu fázu polonizácie slovenského etnika. Snahy so širokým spektrom prejavov, variáciami,
kombináciami, vymyselnosťami, demobilizáciou, animozitou a dokazovaním i demonštrovaním inferiority Slovákov. Verejne i poza
chrbát. Ciel’ svätil prostriedky. Proces asimilácie podnecovali a šírili ľudia, dosadzovaní, asi aj zámerné, do služieb najmä cirkevných
a štátnych na Oravu z vnútrozemia. A tí si hľadali spojencov v rodinách domáceho obyvateľstva.
Po nástupe nového riaditeľa školy P. Jablonského, rodáka
z Lipnice, spríbuzneného s F. Machayom, likvidácia slovacity školy
v prospech poľských tried nabrala urýchlené obrátky – sprevádzaná schizofréniou proklamácii a praxe k hraniciam falošnosti, ponižovania až šikanovania, určite perfídnosti. Vec školy či slovenskej,
či poľskej, utvorila atmosféru dusna, nevraživosti, nekorektnosti,
ktorá bola urážkou ľudskej dôstojnosti pre žiakov a následne i nás,
slovenských učiteľov. Pritom aj kolegovia prisťahovaní na trvalý
pobyt do Poľska zo Slovenska boli na opačnej strane ihriska a fandili novej domovine.
Osobitne štúdium a slušnú dokumentáciu si žiada objasnenie úlohy a nekrytej ingerencie cirkevných kruhov do života Slovákov v Poľsku. Aj do života tunajších slovenských škôl. Pretože
ide o oblasť s hlbokou religiozitou, nešlo tu o margináliu! S celou
vážnosťou sa žiada dokumentovať prejavy jehličkovsko-ungerovsko-machayovskych elementov na presadzovanie polonizačných
cieľov. Pritom Slováci boli kvapkou v Poľskom mori, kde sa mohla
prekrásne demonštrovať proklamovaná demokratickosť ducha!
Nuž v súhrne? Celková dobová atmosféra, jej objektívne i subjektívne okolnosti, slušne povedané „malo tolerantné” voči Slovákom, sa prirodzene museli odraziť aj vo vedomí a psychike našich
žiakov. V žiadnom, resp. zriedkavom prípade nie ako mobilizačný
faktor. Pokiaľ si vedeli svoju národnú identitu ubrániť počas štúdia
na lýceu, míny už tu boli podložené, explodovali spravidla trošku neskôr v uplatnení našich bývalých žiakov na nadstavbových
i vysokých školách, alebo aj v profesijnom, osobnom, i rodinnom
živote a osobitne v ich ďalších kultúrno-spoločenských väzbách.
Považovali za civilizačne lepšie, vyššie, „inteligentnejšie”, ako
boli slovenské – čo im, samozrejme, prinieslo menej problémové
„bytie”, alebo sa dobrovoľne vliali do anonymity „tajných” Slovákov bez nárokov, hoci aj celkom krotko, priznať si svoj slovensky
materinský jazyk a pocit národnej identity.
Viac-menej sa radšej dobrovoľne rozptýlili po celom Poľsku,
ale rovnako s výsledkami zmazania svojich národných koreňov.
Takmer zanedbateľný počet svojich detí, ak aj zostali na Orave
a Spiši, posielali do škôl so slovenským vyučovacím jazykom. Medzi sebou sa dorozumievajú už ani nie rečou vynesenou z rodných
domov, lebo to je len sprostá gwara, ale štátnym jazykom. Nedokázali sa vzoprieť, ich hrdosť sa väčšinou ustráchane krčí. Česť
výnimkám. Lebo veď’ dobre sa robí takýto sumár zo vzdialenej
Bratislavy, keď netreba po celý život bosými nohami skackať po
žeravých uhlíkoch reality.
Napriek všetkým spomínaným okolnostiam naši študenti z lýcea dostali stredoškolské vzdelanie, ktoré aj s veľkou prísnosťou
možno charakterizovať ako slušný štandard. Umožnilo im získať
vysokoškolskú kvalifikáciu od náročného štúdia medicíny cez humanitne smery po techniku, o nadstavbových formách štúdia ani
nehovoriac.
Uplynulo 54 rokov od čias môjho osobného vstupu do lýcea
v Jablonke, 49 rokov od čias, kedy som lýceum opustila. O tejto
téme hovorím verejne po prvý raz. Zostava dosiaľ a zostane, asi do
posledného výdychu, mojou ťažkou traumou z bezmocnosti. Svetielkom nadeje ostáva nová generácia uvedomelej slovenskej inteligencie. Želám jej trvalé ambície v práci na roli národa dedičnej.
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Keď sa Ti dnes, milý Benjamín,
vysmievajú roky z diaľky,
porátaj sa s nimi rezko,
ale hlavu dolu neskloň.
Prežil si v živote veľa búrok,
utŕžil mnohé jazvy,
my všetci ale dobre vieme,
že nikdy nebol prázdny.
Prežil si v živote veľa búrok
aj mnoho hustých dažďov.
Pozdravy k Tvojmu jubileu
posiela celý náš dom.

8. októbra 2011 sviatosť manželstva v jurgovskom kostole sv.
Sebastiána uzavreli Magdaléna Vojtasová a Peter Gajdzis, ktorým
vrúcne blahoželanie pri tejto príležitosti zasiela celá rodina.

Blahoželanie patrí krajanovi Benjaminovi Scurekovi z Chicago,
rodákovi z Novej Belej, ktorý 27. novembra t.r. oslávi 70. rokov života. Zasielajú mu ho švagriné Marienka, Angela a Anna s rodinami.

***

Na spoločnej ceste životom
nech Vás spája láska,
porozumenie a tolerancia.
Nech sa Vám splní Váš najväčší sen
vrátiť sa spať do Lápš.

***

Všetko najlepšie k Tvojmu krásnemu
sviatku.
Hlavne veľa úprimnej lásky,
ktorá vždy príjemne na srdci zohreje,
pevné zdravie a božie požehnanie,
život plný naplnených snov
a každý deň úsmev žiariaci na tvári.
Narodeninový vinš putuje k oslávenkyni Paulíne Hovancovej z Novej
Belej, ktorá práve v novembri oslávila
krásnych 20. rokov života. Želanie jej
zasielajú rodičia, sestra, starí i krstní
rodičia a celá rodina.

***
Celá rodina gratuluje Justynie Przygoda z Katovic, rodáčke z Vyšných Lápš, ktorá dňa 10. septembra t.r. uzavrela sviatosť manželstva
s Dariuszom Radomskim.

***

Do Tvojich spomienok už sa veľa zmestí,
šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk.
Každý deň začínať s chuťou narodiť sa
znova,
dnes k Tvojmu sviatku, ťažko hľadať
slová.
Sme s Tebou všetci, čo ťa máme radi,
na zdravie pripime, nech si večne mladý!
Všetko najlepšie k 60. narodeninám
prajeme!
Toto blahoželanie zasiela, krajanovi Františkovi Pacigovi
z Krempách, nášmu neúnavnému dopisovateľovi a žriedlu aktuálnych informácií z terénu, redakcia Života a MS SSP v Krempachoch.

***

Zvoňte zvony, zvoňte, hlahoľte radosťou,
zaneste náš pozdrav svadobným hosťom.
Pozdravte ženícha, poľúbte nevestu,
že im prajeme veľa šťastia na spoločnú cestu.
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Vítaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.
Gratulujeme našej kolegyni a pracovníčke Ústredného výboru
Spolku Slovákov v Poľsku grafičke, šťastnej mamičke Ewe Koziołovej a jej manželovi Arturovi, ktorým 10. októbra t.r. do rodiny
pribudol synček Jakub. Prajeme novorodeniatku a jeho rodičom
i súrodencom veľa radosti a zdravia.
Redakcia Život

ČITATELIA • REDAKCIA
Veľa zdravia, šťastia, lásky,
žiadne starosti, žiadne vrásky.
Radosť z vnúčat, z rodiny,
prajeme krásne narodeniny.
Toto narodeninové prianie patrí
Františkovi Klukošovskému z Krempách, ktorý v uplynulom mesiaci
oslávil 60. narodeniny. Oslávencovi
ho zasiela celá rodina.

***
Dňa 5. septembra t.r. sa krásneho životného jubilea dožil náš krajan
Michal Soľava, dlhoročný predseda
Miestnej skupiny v Hornej Zubrici
a doručovateľ krajanského časopisu
Život, ktorému pri tejto príležitosti
posielame srdečný pozdrav a venujeme nasledujúce blahoprianie.

Nech Vám tento veľký deň
vždy zostane v pamäti,
nech tento vinš k Vašim ušiam
bez prekážok zaletí.

Veľa lásky, veľa detí
prajeme Vám zo srdca,
nech je Vaša láska stále
prinajmenšom horúca.

Blahoželanie k uzavretiu sobáša zasiela krajanke Alžbete Bednarčíkovej z Novej Belej a Matteovi Crocettimu z Talianska celá rodina.

Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám pri Vašom jubileu zaželať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

Na návšteve v Strzelinie

SSP a redakcia Život

***
Mňa vzal si národ za predmet
oslavy, pôvod umilenia;
bo potreboval v tiesni bied
na oddych aspoň roztúženia
Dňa 15. októbra t.r. oslávil významné životné jubileum 60. rokov
dlhoročný činovník Matice slovenskej
Dr. Stanislav Bajaník. Pri tejto príležitosti mu chceme zaželať hojnosť
dobra, zdravia, božieho požehnania
a mnoho zdaru v intelektuálnej i všetkej ďalšej činnosti pri pozdvihovaní slovenského národa a taktiež v súkromnom živote.

Z

astavili sme sa krátko v Strzelinie na Sliezsku, kde sme
navštívili pani Ruženu Urbanovú, členku Českého spolku
v Poľsku, ktorý má sídlo v Husinci (poľ. Gęsiniec, obec
vedľa mesta Strzelin) a aj svoju klubovňu. Doniesli sme pre túto
klubovňu niekoľko starších i novších českých kníh, ktoré boli vyradené z redakčnej knižnice Života. V krátkosti sme sa pozhovárali
s pani Urbanovou, ktorá vedie túto klubovňu a je rodáčkou z Husinca. Ako nám povedala, potešila sa knihám a dúfa, že sa nájdu
záujemcovia o ne. Najväčšiu radosť vyjadrila z knihy Z. Tobjańského Česi v Poľsku, ktorá vyšla v Krakove a dvadsať nových exemplárov daroval Spolok Slovákov v Poľsku.
V krátkosti nám porozprávala o svojom vzdelaní v českom jazyku. So zármutkom však konštatovala, že, žiaľ, dnes sa čeština na
školách neučí a mladí ľudia nejavia záujem o svoj pôvod. Stredná
a staršia generácia, ktorá mala kontakt s češtinou aj na škole, má
blížšie k týmto tradíciám.
Druhým väčším prostredím v Poľsku, kde žijú Česi, je Zelov neďaleko Lodzi. Tam býva aj predsedníčka Českého spolku pani Pospišílová. Snahou spolku je, aby sa udržiavala česká identita v ich
prostredí. (aj)

Spolok Slovákov v Poľsku
Redakcia Život

***
Pri príležitosti 10. výročia pastoračnej práce v našej farnosti a 5.
výročia práce vo funkcii farára vyjadrujeme farárovi vdp. Janovi Wróblovi
poďakovanie za ústretovú a neúnavnú prácu v prospech našej farnosti
a mládeže. Pán Boh zaplať!
Administrácia webovej stránky
www.krempachy.espisz.pl
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE

Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagiewnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• november – 13.11.2011
• december - 11.12.2011
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok
mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• november – 29.11.2011
• december – 27.12.2011

Dňa 29. augusta 2011 zomrel v Kacvíne vo veku 91 rokov krajan

ALOJZ KLUKOŠOVSKÝ
Zosnulý bol členom MS SSP v Kacvíne.
Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý
otec, dedo. Nech odpočíva v pokoji!

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE

Nová Belá farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o 11.00 hod.
Krempachy farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves farnosť NPM o 8.00 a 11.00 hod.
Veľká Franková farnosť sv. Mikuláša o 10.30 hod.
a filiálka Malá Franková o 9.00 hod.
Trstená farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.

ODIŠLI OD NÁS

Dňa 31. marca 2011 zomrel v Kacvíne vo veku 62 rokov krajan

ANTON KLUKOŠOVSKÝ
Zosnulý bol čitateľom Života. Odišiel
od nás dobrý krajan, starostlivý manžel,
otec, syn a brat. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 11. septembra 2011 zomrela v Kacvíne vo veku 81 rokov
krajanka

Dňa 4. októbra 2011 zomrela v Krempachoch vo veku 68 rokov
krajanka

ANNA SURMOVÁ
(rod. Tomaškovičová)

Zosnulá bola vernou čitateľkou Života.
Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá
matka, babička a sestra. Nech odpočíva
v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.

ANNA PACIGOVÁ
Zosnulá bola členkou MS SSP v Kacvíne a dlhoročnou čitateľkou Života. Odišla
od nás dobrá krajanka, starostlivá matka,
babička, prababička a teta. Nech odpočíva
v pokoji!

MS SSP v Krempachoch

Dňa 10. augusta 2011 zomrel v Nedeci vo veku 88 rokov krajan

ONDREJ MILANIAK
Zosnulý bol jedným z najstarších členov, ktorý stal pri zrode nášho Spolku Slovákov. Dlhoročný čitateľ Života. Odišiel od
nás vzorný krajan, starostlivý otec, dedo,
pradedo, brat, svokor a ujo. Jedným slovom
dobrý človek. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Nedeci

Dňa 30. septembra 2011 zomrela v Kacvíne vo veku 81 rokov
krajanka

MÁRIA TOMÁŠOVÁ
Zosnulá patrila medzi členov MS SSP
v Kacvíne a čitateľov Života. Odišla od
nás vzorná krajanka, starostlivá manželka, matka, babička a teta. Nech odpočíva
v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Kacvíne
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Reflexie zo stáže
v Spolku Slovákov v Poľsku

V

Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove som stážovala počas
júla a augusta tohto roku, ako študentka Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky v Bratislave.
Spolok Slovákov v Poľsku združuje slovenskú národnostnú
menšinu v Poľsku a to v oblasti kultúry s cieľom zachovania a rozvíjania slovenskej identity, kultúry, jazyka a kultúrneho dedičstva.
Vďaka najpovolanejším ľuďom som sa oboznámila s jeho činnosťou, organizačnou štruktúrou a aktivitami a tlačovým orgánom,
ktorým je mesačník Život.
Som veľmi rada, že som dostala príležitosť byť súčasťou pracovného tímu Spolku a dostala som zároveň príležitosť využiť vedomosti, zručnosti a skúsenosti v prospech Spolku.
Vďaka podujatiam, ako boli XVIII. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku v Jablonke a Krempachoch, získala som predstavu o organizácii a vedení klubovní, knižníc a detských i mládežníckych
amatérskych umeleckých súborov. Prezentácia účinkujúcich, bohatý sprievodný program, záujem divákov a regionálne špeciality
sa postarali o úspešný ročník tohto tradičného letného podujatia
krajanov. Zúčastnila som sa aj inštalácie a vernisáže výstavy obrazov slovenského výtvarníka Gabriela Petráša s názvom Srdce vo
veži, ktorý maľuje na originálne čelá cievok elektrikárskych káblov. Podujatie sa konalo v klubovni vo Vyšných Lapšoch. Atmosféra
bola veľmi príjemná, krajanov spojilo v tú sobotu umenie a priateľské rozhovory do neskorého večera. Ďalším veľmi zaujímavým
podujatím bola vernisáž výstavy insitnej maliarky Zuzany Holúbekovej v Galérii slovenského umenia v Krakove. Maliarka z Kovačice
predstavila vo svojich dielach pôvodný slovenský folklór a motívy
z vlastného rodiska v Srbsku. Tieto dve vernisáže dokresľujú živý
záujem o slovenské výtvarné umenie v Malopoľsku.
Počas mojej stáže som zaostrila svoj zrak aj na múzejné etnografické lahôdky na Spiši.
Unikátom svojho druhu bolo súkromné etnografické múzeum
krajana Jozefa Ivančáka v Nedeci, ktoré obsahuje hodnotnú zbierku
predmetov života z minulého storočia. Sprievodnú dokumentáciu
tvoria fotografie z rodinného života krajana. Rodinný život dokresľuje izba, v ktorej žila kedysi celá rodina. Najväčšiu zbierku tvoria
exponáty spojené s prácou v domácnosti, na gazdovstve a zariadením domácnosti. V Jurgove som navštívila Múzeum usadlosť rodiny
Šoltýsovcov. Zaspomínala som si na nie tak dávny život, aký žili ľudia
na Spiši. V tejto malebnej dedinke sa nachádza aj múzeum, ktoré
dýcha históriou hasičskej tradície. Inštalácia múzea v starej zbrojnici
dotvára jedinečnú autentickú atmosféru. Krajania takto sprostredkujú zašlé slávne časy svojej malej, ale o to vzácnejšej obce.
Neodmysliteľnou súčasťou života krajanov je náboženský život. Zúčastnila som sa na slovenskej liturgie v Jablonke a Novej Belej. Žalmy a spevy v slovenčine ma utvrdzovali v tom, že slovenská
komunita na tomto území je živá, nábožensky aktívna. Najväčším
príkladom bol krst dieťaťa v Novej Belej, ktorý naznačuje správny
a zdravý život komunity.
Krajania sú veľmi príjemní, priateľskí a otvorení s ľubozvučnou slovenčinou. Slovenské vítanie „chlebom a soľou“ bolo priam
ukážkové. V Krempachoch a v Novej Belej som ochutnala domáci
chlebík v slovenských rodinách. A nielen som ho ochutnala, ale aj
videla, ako sa chlieb pripravuje.
Knižnica v redakcii Život obsahuje hodnotný fond slovenskej
literatúry. Podieľala som sa na evidencii jednotlivých knižných titulov a ich základnej kategorizácii so zámerom, aby knižnica slúži-

la širokej verejnosti, ktorá aktívne vyhľadáva literatúru v slovenskom jazyku. Redakcia plánuje poskytnúť databázu s knižničným
fondom na webovej stránke Spolku na základe výpožičnej služby.
Tým sa urýchli spracovanie požiadavky čitateľa o konkrétny knižný
titul. Knižné tituly sú aktuálne určené najmä dospelým čitateľom
a študentom. Je záujem o vybudovanie knižničného fondu pre najmladšieho čitateľa, ktorý je zatiaľ len symbolický, čo sa týka počtu
kníh. V budúcnosti sa plánuje postupne a cielene nakupovať nové
knižné tituly, ktoré obohatia knižnicu a čitateľov. Ide o pilotný projekt s cieľom „modernizovať knižnicu“ redakcie, ktorý si vyžaduje
značné finančné prostriedky, ktoré čiastočne boli získané grantom
z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
S modernizáciou knižnice súvisia aj ďalšie aktivity, ktoré by
mohli byť sprievodnými aktivitami na podporu čítania a zároveň
aj prihlásenia ďalších čitateľov, ako je Noc slovenskej literatúry
so známymi autormi, Literárny maratón čitateľov na tému, ktorá
hýbe aktuálnym regionálnym, či svetovým dianím.
Slovensko-poľská bilingválnosť pracovníkov v Spolku je tak prirodzená, že som časom ani nepostrehla, že sa rozpráva dvomi jazykmi. Ľudia v Spolku sú profesionáli, zanietení pre prácu s krajanmi,
šíria slovenskú kultúru, zveľaďujú krajanský život Slovákov v Poľsku,
rozumejú krajanom a krajania rozumejú im. Krajanský život je prioritou denno-dennej práce v Spolku. Nasvedčovali tomu krajanské
listy, telefonáty a návštevy. Prezentácia slovenského umenia má svoj
reprezentatívny priestor v Galérii slovenského umenia v Krakove.
Osveta a vzdelávanie sú úzko spojené s tlačiarenskou činnosťou. Množstvo kvalitných knižných titulov, kalendárov, pohľadníc,
brožúrok a knižočiek je výsledkom práce šikovných, ambicióznych
a cieľavedomých ľudí. Špeciálny priestor si zaslúži kultúrno-spoločenský mesačník Život, ktorý predstavuje život niekoľkogeneračnej slovenskej krajanskej komunity. Okrem už spomínaných aktivít, zúčastnila som sa aj na zasadnutí Ústredného výboru v Novej
Belej, kde som mala príležitosť vidieť, ako prebieha program, hlasovanie, schvaľovanie uznesenia, prijímanie rozhodnutí a diskusia
predsedníctva Spolku.
Bolo pre mňa cťou zúčastniť sa prezentácie publikácie Almanach Slováci v Poľsku XII. venovaný Matejovi Andrášovi a jeho
diplomacii srdca v Bratislave, kde som sa aj osobne zoznámila
s prvým československým konzulom v Katoviciach JUDr. Matejom
Andrášom za účasti krajanov z Poľska. V tom okamihu moja stáž
prekročila tie fyzické slovensko-poľské hranice, ktoré v tej duchovnej rovine neexistovali.
Moja veľká vďaka patrí týmto ľuďom, za ich enormné a obdivuhodné úsilie vtiahnuť ma do diania Spolku Slovákov v Poľsku, nasledovne: predsedovi SSP prof. Jozefovi Čongvovi, generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľudomírovi Molitorisovi, šéfredaktorke Života Agáte
Jendžejčíkovej a tajomníkovi redakcie Mariánovi Smondekovi.
Daniela Slodičková

Do minulosti Jurgova načrela Daniela spolu s ujom Alojzom
a šéfredaktorkou Života Agátou
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ÚLOHA
Milé deti, je tu pre Vás nasledujúca úloha. Ako vidíte na obrázku, malý
Peťko a jeho sestrička Hanka sú na ceste do školy. Ich úlohou je prejsť cez
križovatku, na ktorej je semafor. Pouvažujte nad tým, aké svetlo svieti na semafore vtedy, keď musia stáť a aké svetlo svieti, keď môžu ísť. Potom už pre
vás isto-iste nebude problém vymaľovať obrázok a poslať nám ho čo najskôr
do redakcie. Pre prvých dvoch čaká odmena v podobe krásnej rozprávkovej
knižky. Z prác, ktoré sme do redakcie dostali minulý mesiac, sme odmenili:
Matúša Petráška z Krempách a Kristiána Ovšonku z Vyšných Lápš.

BÁSNIČKY
OD DETÍ
Smutný medveď
Plače medveď bosý,
pichli ho dve osy.
Opuchla mu labka,
fúka mu ju žabka.

Hladné zvieratká
Sťažuje sa kvočke kvočka:
„Už zas máme prázdne brušká!“
Naša mama ráno vstáva,
hladným kurkám papať dáva.
Babka zasa prasiatku
dáva papať dobrôtku.
Aj my veru hladní sme,
raňajky si prosíme!
(Adamko č.5/2006)
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UMENIE
František Kolkovič

Hodnoty
Veľa má človek hodnôt v žití,
ktoré si stráži ako skvosty.
Nie všetky dá sa presne vycítiť,
iba ak zopár tých celkom prostých.
Vo dvore voz, pred ním mĺkvy kôň,
svoju sečku chrumkal vo vreci.
ťažko som vnímal mlčanlivú vôňu,
aj navždy vedel, čo je na veci.
Keď šlo sa včasným ránom do poľa,
zrážali kroky rannú rodnú rosu.
A potom – čakať až city dobolia,
kým sadneš na priedomí, zavesiac kosu.
Lenže pozor: je to už iba sen
o dávno ušlých nociach a dňoch.
Ja dobre viem, že snívam len
sen, ktorým doma privíta ma hloch.

Minuli sa
Minula sa drevená Orava,
aj ľudia odišli do diaľav času.
Vo mne ostávajú ešte hory
ako smútok vždy v nás ostáva,
keď už známeho nečuť hlasu
drevorubačov, ktorým ohník dohorí.
Minuli sa tvrdí ľudia,

odišli zvyky, staré pohádky,
zmizli nebadane v krátkych večeroch.
Neprídu podvečer, nezablúdia
pri kúdeli driemajúce priadky,
ani pred ani po Troch kráľoch.
Ibaže tie isté vrchy na obzore,
čnejúce do výšav dlhočízne Tatry,
naproti skrivená Babia hora.
Ešte je Budín, je Oravské more,
niečo tam vidno i z Malej Fatry
keď odvážne pozrieš z dvora.
(Básnická zbierka Stopy Jesene, 2010)
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ETELA
FARKAŠOVÁ

V

predošlých číslach časopisu Život sme trošku
prenikli do sveta slovenských spisovateľov, kde má svoje pevné miesto aj spisovateľka,
publicistka, prekladateľka a tiež filozofka Etela Farkašová. Jej tvorbu
poznajú nielen slovenskí čitatelia,
ale aj milovníci literatúry v iných
štátoch.
Narodila sa 5. októbra 1943
v Levoči, detstvo však strávila
v Bratislave. Tu vyštudovala základnú aj strednú školu. Po maturite v rokoch 1960 - 1964 absolvovala štúdium na Pedagogickej
fakulte Trnavskej univerzity, odbor
– matematika a fyzika a v rokoch 1966 - 1972 študovala filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už v tom čase pracovala ako učiteľka matematiky a fyziky na
základnej škole. Na základe jej kompetencií a schopností jej ponúkli v roku 1972 miesto
na Katedre filozofie UK, kde pracovala ako asistentka a od roku 1982 ako docentka, od
roku 1993 až dodnes tam pracuje ako profesorka.
E. Fakrašová popri spomínaných aktivtách venovala a naďalej venuje svoj čas aj písaniu, analýze textov a prekladom z nemeckého a anglického jazyka. Od roku 1985 bola
členkou Zväzu slovenských spisovateľov, po jeho zániku sa stala v roku 1990 členkou
Spolku slovenských spisovateľov. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných konferencií (Berlín, Varna, Amsterdam, Viedeň, Göttingen, Lund), ako aj filozofických podujatí
v Prahe, Brne, Ústí nad Labem, Bratislave. Nehovoriac o tom, že od roku 1995 je členkou Vedeckej rady SAV v Bratislave, Národného komitétu pre filozofiu, od roku 1992
členkou Medzinárodného výboru pri NEWW (Network of East-West Women). V rokoch
1995 – 1996 prednášala vo Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity - ako hosťujúca
profesorka. Je spoluzakladateľkou Klubu slovenských prozaiček „FEMINA”.
Ak by sme sa chceli bližšie pozrieť na jej tvorbu, zoznam diel by určite presiahol túto
stránku, spomeňme stručne aspoň niektoré z jej literárnych diel. Debutovala knihou
próz Reprodukcia času (1978), od roku 1983 – 1993 spolupracovala pri svojej tvorbe aj
s inými spisovateľkami. Knihu Snívanie v tráve a Unikajúci portrét napísala s Rappensbergerovou Naďou, Nedeľné fotografie s Lanczosovou Katarínou. Medzitým sa autorsky sama podieľala na publikáciách: Deň za dňom (1997), Hodina zapadajúceho slnka
(1998), Po dlhom mlčaní (2001) a Záchrana sveta podľa G. (2002). Na základe jej novely
Priateľstvá padajúceho lístia vznikla rovnomenná televízna inscenácia a dodnes spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom.
Na svojom konte má dve knihy esejí - Etudy o bolesti a iné eseje (1998) a Uvidieť
hudbu a iné eseje (2003), ktoré boli zo strany literárnych kritikov ocenené mimoriadne
pozitívne. Jednou z posledných kníh, ktorú napísala, je zbierka Stalo sa – ktorá bola nominovaná aj do finále Ceny Anasoft litera 2005. Za spomínanú publikáciu napokon získala
Cenu Slovenského centra P.E.N. Treba pritom poznamenať, že to nebolo jej prvé ocenenie. Ešte v roku 1978 získala Cenu Ivana Krasku a v roku 1997 Cenu Spolku slovenských
spisovateľov.
Jej poviedky a eseje vyšli vo viacerých domácich i zahraničných antológiách a časopisoch, boli preložené do nemčiny, poľštiny, angličtiny, češtiny, rumunčiny, ba dokonca
japončiny.
Ako publicistka doteraz publikovala v časopisoch: Literárny týždenník, Aspekt, Knižná
revue a rozličných filozofických periodikách. Naďalej sa aktívne venuje písaniu, práci na
katedre, ale aj edičnej činnosti a popri tom sa zúčastňuje rozličných filozofických a diskusných relácií. (lo)
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MOTO A VARENIE
vzhľadu (SAP) má výraznejšie bočné
nástavce prahov a strešný spojler
pre ešte športovejší vzhľad auta.
Pri najnovšej verzii bola udržaná
hmotnosť na nízkej úrovni, ale úplne boli prepracované systémy riadenia, brzdenia a zavesenia kolies,
aby sa zlepšila kvalita jazdy a zvýšila úroveň cestovania v tomto aute.
Vďaka tomu je spotreba paliva ako
vždy veľmi konkurenčná a Mazda 2
je stále skvelou voľbou pre ľudí berúcich ohľad na životné prostredie,
keďže všetky motory spĺňajú emisné
normy Euro 5. K dispozícii sú motory
s objemom 1,3 litra a 1,5 litra v kombinácii s 5 stupňovou manuálnou,
resp. 4 stupňovou automatickou
prevodovkou a s maximálnou rýchlosťou ok. 170 km/h. Avšak s motorom 1,5 l v kombinácii s manuálnou
prevodovkou vytiahneme práve 185
km/h. A pritom spotreba je tak nízka, že pri objeme nádrže 43 l a s ekonomickom štýlom jazdy na benzínku v trase zatiahneme len raz na
1000 km.
Vzhľadom na množstvo bezpečnostných opatrení, ktoré boli
do tohto auta zapracované, je prekvapujúce, že sa podarilo udržať
jeho hmotnosť na tak nízkej úrovni. Aktívne bezpečnostné opatrenia zahŕňajú antiblokovací brzdový systém (ABS) s elektronickým
rozdeľovačom brzdnej sily (EBD) a brzdovým asistentom (EBA),
ako aj systém riadenia jazdnej stability (DSC) a protipreklzový systém (k dispozícii len od výbavy TE Plus). Okrem pevnej karosérie sa
o cestujúcich postará až šesť airbagov (podľa modelu), trojbodové
bezpečnostné pásy vpredu a vzadu, predpínače bezpečnostných
pásov s obmedzovačom ťahu a kontrolkou zapnutia. (ms)

NOVÁ MAZDA 2

M

azda2 druhej generácie je dôkazom toho, že aj malé
auto môže byť krásne, drzé a zábavné. Zaslúžene získalo ocenenie Svetové auto roka 2008. No najnovší
vylepšený model je ešte lepší. Má množstvo kvalít, ktoré ho odlišujú od iných áut v segmente. Nová Mazda2 má teraz prednú
časť identickú s ostatnými Mazdami a prepracovaný predný nárazník predstavuje nové obruby hmlových svetlometov a ťahá sa až
k okrajom mriežky chladiča. Jeho vzhľad dopĺňajú výrazné a vysokokvalitné 14-palcové oceľové a 15-palcové hliníkové disky kolies.
K dispozícii je aj nový dizajn 16-palcových hliníkových a 15-palcových oceľových diskov kolies. Verzia GTA s balíkom športového

ZUZKA VARÍ
ČO NA OBED Jeleň na červenom víne s brusnicami
300 g jeleň. chrbtu, 100 g hladkej múky, 2 vajcia, 1 dl červeného vína, 100 g masla, 90 g brusníc, 90 g čučoriedok, 70 g kyslej
smotany, zverinové korenie, soľ, citrónovú kôru, olivový olej.
Na rezne nakrájané mäso jemne naklepeme, osolíme a posypeme zverinovým korením, pokvapkáme olivovým olejom a necháme 10 minút odstáť. Na rozpálenú panvicu nalejeme červené
víno a necháme zovrieť, pridáme brusnice a čučoriedky a spolu
povaríme 4 minúty. Do hotovej omáčky pridáme maslo a citrónovú kôru, všetko povaríme cca 1 - 2 minúty a odstavíme z ohňa. Vopred pripravené rezne obalíme v hladkej múke a vajciach. Z oboch
strán vypražíme, vložíme do omáčky a 5 minút necháme prevrieť.

DESERTY Vanilkový srnčí chrbát s čokoládovou
polevou
Na tri srnčie chrbty potrebujeme: 500 g hladkej múky, balíček
prášku do pečiva, 3 vajcia, 1 sladené kondenzované mlieko, 3 balíčky vanilkového cukru po 20 g, 3 vanilkové jogurty po 125 g, 500
ml mlieka, vanilkový puding v prášku, 1- 1,5 dl rumu alebo iného
destilátu, 100 g čokolády, 3-4 hrste ochutených musli, kokos, čo-

koládová poleva (200-300 g mliečnej čokolády + 30 g masla alebo
Hery).
Žĺtky, kondenzované mlieko, jogurty a vanilkový cukor spolu
vymiešame. Puding vymiešame s mliekom a rumom (alkoholom).
Hladkú múku preosejeme a premiešame s kypriacim práškom. Do
žĺtkovej hmoty postupne primiešavame mliečnu zmes a múku. Pridáme polámanú čokoládu, musli a asi 2 PL kokosu a dôkladne premiešame. Nakoniec zľahka primiešame sneh z bielkov. Pečieme na
prostrednej priečke rúry pri 180-200 stupňoch. Vychladnutý koláč
polejeme čokoládovou polevou a posypeme kokosom.

ŠALÁTY Šalát s parmezánom a tuniakom
1 ľadový alebo hlávkový šalát, 4 natvrdo uvarené prepeličie
(slepačie) vajíčka, 1 konzerva z tuniaka, 500 g paradajok, 4 lyžice
olivového oleja, 100 g parmezánu v celku, 250 g mozzarelly, zopár
lístkov bazalky, MAGGI Harmónia chuti.
Umytý a dobre odkvapkaný šalát pokrájame na menšie kúsky,
pridáme na malé kúsky pokrájané paradajky a mozzarellu, rozdrveného precedeného tuniaka a napoly rozkrojené prepeličie vajíčka. Ochutíme MAGGI Harmóniou chuti, pridáme nastrúhaný
parmezán, olivový olej, lístky bazalky a všetko dobre premiešame.
(zdroj: recepty.rodinka.sk)
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PORADY KOSMETOLOGA

W

itam wszystkich czytelników
w listopadowym numerze.
W tym artykule chciałbym
Państwu opowiedzieć o roślinie, którą
większość z nas ma u siebie w domu na
parapecie a mianowicie o aloesie. Aloes jest rośliną o nieocenionych walorach
zdrowotnych. Zawiera m. in. witaminy A,
C, B1, B2, PP, B12 oraz pewne ilości biopierwiastków, np. potas, sód, fosfor, cynk,
siarka, żelazo, wapń. Na świecie występuje około 360 gatunków aloesu, ale jednym
z najbardziej wartościowych jest aloes
drzewiasty. Aloes jest bardzo popularnym,
tanim i sprawdzonym składnikiem kosmetyków, doskonale nawilżającym i łagodzącym podrażnienia. Wyciąg z aloesu zawiera saponiny, substancje o właściwościach
ściągających, lekko odkażających i myjących, aloes jest więc składnikiem mydeł,
szamponów, maseczek i peelingów. Uwaga! Chociaż aloes słynie z właściwości
łagodzących, może uczulać. Jako roślina
lecznicza i kosmetyczna, wykorzystywany
był już w starożytności. Egipcjanie stosowali go do balsamowania zwłok, stąd
nazwa „roślina nieśmiertelności.” Aloes
stosowany zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, przyspiesza gojenie ran. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania,
z których wynika, że picie soku z aloesu,
spowodowało zmniejszenie się ran o 62%,
natomiast zew. stosowanie kremu z aloesem, o 51% . Aloes posiada nie tylko właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, ale
też działa wirusobójczo i przeciwbólowo.
Jest świetnym środkiem przeciwzapalnym,
rozszerza naczynia włosowate, oczyszcza
krew, przeciwdziała świądowi, leczy egzemy. Aloes posiada również właściwości regenerujące np. regeneruje błony śluzowe,
nawilża suchą skórę poprzez wnikanie do
jej głębszych warstw, skraca okres krwawienia, hamuje rozwój niektórych nowotworów, zwalcza gorączkę, pobudza przyrost komórkowy. Przede wszystkim aloes
działa jednak immunostymulująco czyli
pobudza i reguluje mechanizmy obronne
ludzkiego organizmu.

PIERONEK

mgr fizjoterapii

użycia: smarować 1 lub 2 razy dziennie na
podrażnione miejsca, ugryzienia owadów,
suchą skórę
Odżywcza maska do włosów
Aloes działa doskonale na każdy rodzaj włosów. Przywraca właściwe nawilżenie, zarówno włosom, jak i skórze głowy. Ułatwia także rozczesywania włosów.
Przygotowanie: liście aloesu należy umyć
i zmiksować z jedną szklanką wcześniej
przegotowanej wody. Dodać do tej masy
jedną łyżkę stołową miodu i dokładnie
wymieszać. Uzyskaną mieszankę wmasować w skórę głowy i wilgotne włosy.
Owinąć głowę ręcznikiem, gdyż ciepło
wzmocni działanie maski. Po upływie
30 minut spłukać maseczkę letnią wodą
i umyć włosy zwykle stosowanym szamponem. Najlepiej powtarzać zabieg raz
w tygodniu przez okres dwóch miesięcy.
Aloesowa maseczka dla każdego rodzaju
skóry
Ta delikatna maska natychmiast odświeża, odnawia i wygładza powierzchnię skóry, nadając jej gładki wygląd.
Przygotowanie: jedną łyżkę stołową soku
z aloesu (może być sok gotowy, który kupisz w każdej aptece) wymieszać z 2 łyżkami miodu. Papkę nakładamy na oczyszczoną twarz. Pozostawiamy maseczkę na
około 15 minut i zmywamy ciepłą wodą.
Na koniec krem delikatnie wklepujemy
w skórę.
Mam nadzieję, że zaciekawiła was ta
ciągle za mało doceniana roślina.
Do zobaczenia za miesiąc D.

A oto kilka przepisów na domowe kosmetyki z tej wspaniałej rośliny:
Maść aloesowa- eliminuje podrażnienia, przyśpiesza gojenie się ran
Potrzebny nam będzie żel z kilku liści
aloesu. Przyrządzanie: żel gotować aż do
uzyskania gęstej masy. Przechowywać
w słoiczku w chłodnym miejscu. Sposób
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Choroba Raynauda,
czyli dlaczego marzną
dłonie i stopy?

C

horoba Raynauda to rzadkie
schorzenie, które obejmuje
tętnice i naczynia krwionośne odpowiedzialne za prowadzenie krwi
z serca do reszty ciała. Podczas choroby
Raynauda tętnice są chwilowo uciskane
(skurcz) i stają się wąskie. Przepływ krwi
jest ograniczony, przez co skóra zmienia
swój kolor na niebieski, co spowodowane
jest brakiem bogatej w tlen krwi. Skóra
przez ten czas może być zimna i drętwa.
W okolicy niedokrwiennej chory odczuwa pieczenie i ból. Palce stają się zimne i niekiedy pokryte potem. Ruchy są
ograniczone. Epizody choroby Raynauda
ujawniają się na kilka minut do godziny,
a czasami, na dłużej. W momencie, gdy
krew ponownie zaczyna płynąć, skóra
wraca do normalnego koloru i zwykle
odczuwane jest mrowienie, pulsowanie
oraz ciepło. Proces ten może trwać około
15 minut.
Choroba Raynauda, najczęściej obejmuje palce rąk (kciuki najczęściej są wolne) i palce nóg. W rzadszych przypadkach
dotyka również płatków uszu czy koniuszek nosa.
Choroba raczej nie wywołuje trwałych
uszkodzeń tkanek lub niepełnosprawności, jednak w poważniejszych przypadkach może dojść do rozwoju owrzodzenia
skóry. Choroba występuje 5 razy częściej
u kobiet niż u mężczyzn. Najczęściej pojawia się między 15 a 40 rokiem życia.
Jak dochodzi do rozpoznania choroby Raynauda?
Lekarz, aby potwierdzić diagnozę
początkowo przeprowadzi rozmowę na
temat innych problemów zdrowotnych
pacjenta oraz jego bliskiej rodziny. Badania diagnostyczne przeprowadzane przez
lekarza pomogą mu określić czy choroba
jest związana z innymi problemami zdrowotnymi i jakie są przyczyny jej rozwoju.

NAŠA PORADŇA
Badanie obejmuje sprawdzenie wyglądu skóry pod paznokciami,
reakcji organizmu pacjenta na zimną wodę lub powietrze a także
badanie krwi, które pozwoli zidentyfikować rodzaj choroby lub jej
przyczynę oraz ewentualne inne problemy zdrowotne.
Co można zrobić, aby zapobiec wystąpieniu epizodu Raynauda oraz co robić jeżeli już wystąpią objawy?
- Należy ogrzać swoje ciało. Jeśli przebywasz długo na zimnie,
koniecznie udaj się do miejsca, które jest dobrze ogrzewane. Do
ogrzania dłoni i stóp można wykorzystać ciepłą wodę.
- Należy poruszać palcami u rąk i nóg, aby je rozgrzać i nie doprowadzić do zastoju krwi.

- Należy unikać stresu. Jeśli objawy powstają w wyniku sytuacji stresującej, należy jak najszybciej wyeliminować ją ze swojego
życia. A oprócz tego:
- Ogranicz do minimum obecność na zimnie.
- Rzuć palenie.
- Ogranicz spożywanie alkoholu i kofeiny.
- Unikaj noszenia obcisłych ubrań oraz biżuterii.
- Staraj się w miarę możliwości ogrzewać stopy i ręce, poprzez
noszenie ciepłych skarpet, butów, rękawiczek, itp. W leczeniu stosuje się leki rozszerzające naczynia krwionośne oraz zmniejszające
napięcie układu współczulnego. Między napadami stosuje się zabiegi fizykalne: fizykoterapię, ćwiczenia i masaż. W każdym okresie i nasileniu choroba może ustąpić.

PRAWNIK

Koniec NIP-u

J

eśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś płatnikiem podatku VAT, nie musisz już posługiwać się numerem NIP. W
zeznaniach podatkowych, na zwolnieniach lekarskich czy
w umowach zastąpi go twój numer PESEL.
Po 1 stycznia 2012 roku żadna instytucja nie będzie miała prawa żądać od ciebie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Będzie
ci potrzebny tylko wtedy, gdy będziesz chciał założyć działalność
gospodarczą. Ponadto, jeśli np. zmienisz stan cywilny lub adres
zamieszkania, nie będziesz już składać zgłoszenia aktualizacyjnego
(NIP-3). Nowe dane wpiszesz w rocznym zeznaniu PIT lub w innym
dokumencie, jaki będziesz składać w urzędzie skarbowym.

Rodzaj umowy a okres wypowiedzenia

D

ługość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy
i tego, przez jaki okres byłeś zatrudniony. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Pracodawca może ci je
wręczyć osobiście, przesłać pocztą lub przez posłańca. Nawet jeśli
nie podpiszesz wypowiedzenia, ale zostaniesz o nim poinformowany, ma ono moc prawną.
Przy zatrudnieniu na okres próbny:
- 3 dni robocze, gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
- tydzień, jeżeli zostałeś zatrudniony na czas dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące,
- 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące.
Gdy miałeś umowę na czas określony: rozwiązuje się ją z
upływem terminu, na jaki została zawarta. Zasadniczo nie można
jej wypowiedzieć. Jeśli jednak zatrudnienie ma trwać dłużej niż
sześć miesięcy, strony (tzn. ty i pracodawca) mogą przewidzieć
w umowie wcześniejsze jej rozwiązanie z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Na tych samych zasadach można wypowiedzieć
umowę o zastępstwo (jest to rodzaj umowy na czas określony).
Wtedy czas wypowiedzenia wynosi 3 dni.
Przy zatrudnieniu na czas nieokreślony okres wypowiedzenia
zależy od tego, ile czasu przepracowałeś w firmie, która cię zwalnia. Wynosi on:
- 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, gdy pracowałeś co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące, gdy twój staż pracy wynosi co najmniej 3 lata.
Kodeks pracy przewiduje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Jeżeli to odpowiada pracownikowi i pracodawcy
mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca ma prawo jednostronnie skrócić ci trzymiesięczny okres
wypowiedzenia, maksymalnie jednak do jednego miesiąca. Wolno
mu podjąć taką decyzję tylko wówczas, gdy firma ogłosiła upadłość
lub została zlikwidowana. W takim wypadku masz prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałe dwa miesiące.
Są sytuacje, gdy firma ma prawo zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia czyli z winy pracownika: gdy
pracownik ciężko naruszył obowiązki pracownicze (np. pił alkohol
w firmie), popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie na tym stanowisku, z własnej winy utracił uprawnienia
konieczne do wykonywania zawodu.
Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia można również w tych
przypadkach:
- jeśli niezdolność pracownika do pracy trwa dużej niż 3 miesiące, gdy był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
- jeśli niezdolność do pracy trwała dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz
świadczenia rehabilitacyjnego,
- jeśli nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwała dłużej
niż miesiąc z innych przyczyn.

Świadectwo pracy

O

dchodząc z firmy musisz otrzymać świadectwo pracy.
Pracodawca powinien wydać ci je niezwłocznie, czyli w
dniu rozwiązania umowy, a jeżeli nie jest to możliwe
(bo np. nie ma cię w pracy), najpóźniej w ciągu 7 dni od tej daty.
Może również przesłać ci świadectwo pocztą. Gdy otrzymasz
świadectwo pracy, sprawdź, czy nie ma w nim błędów. Powinno
zawierać informacje o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, trybie rozwiązania lub okolicznościach
wygaśnięcia stosunku pracy, oraz informacje potrzebne do ustalenia uprawnień pracowniczych (np. urlopu) i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.
Wysokość wynagrodzenia i jego składniki, a także informacje o
uzyskanych przez ciebie kwalifikacjach mogą zostać umieszczone
w świadectwie tylko na twoje wyraźne żądanie. Jeżeli okaże się,
że dokument zawiera nieścisłości, zwróć się do pracodawcy o ich
sprostowanie.
Jeśli masz problemy z uzyskaniem świadectwa pracy albo
otrzymałeś je po terminie i z tego powodu poniosłeś szkody, (np.
utrata możliwości zatrudnienia), możesz wystąpić do sądu o odszkodowanie w wysokości nie większej niż twoja sześciotygodniowa pensja.(art. 97 i art. 99 Kodeksu pracy) (aj)
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HVIEZDY O NÁS
STRELEC (23.11.-21.12.)

Počas celého mesiaca budete prekypovať energiou a budete ju rozdávať všade
vôkol seba. Máte radi cestovanie a svoju záľubu môžete naplno rozvinúť. Ak sa chystáte
na ďalekú cestu, hoci to nie je čas prázdnin,
pre Vaše cestovanie je tu najlepšie obdobie.
Ak sa rozhodnete a zapojíte sa do nejakej súťaže či lotérie, je tu veľká šanca, že vyhráte.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Mesiac bude pokojnejší. Zaslúžite si to,
pretože predošlé týždne Vám dali poriadne
zabrať. Už koncom mesiaca ste pociťovali
oslabenie, ktoré mohlo vykvitnúť v podobe
prechladnutia, či oslabenia organizmu. Všetko sa však urovná. Hviezdy sú Vám naklonené, tak si to v pokoji užívajte.

VODNÁR (21.1.-19.2.)
V prvej polovici mesiaca stretnete osobu, ktorú ste už dávno nevideli. Planéty vplývajú na takzvané hlboké stretnutia. A môžu
to byť aj stretnutia so sebou samým, svojimi
túžbami a potrebami. Započúvajte sa preto
do svojho vnútra a choďte za hlasom srdca.
Žiaľ, tak ako v minulom mesiaci, ani teraz sa
nevyhnete rodinnej hádke, ale opäť s dobrým koncom.

RYBY (20.2.-20.3.)
Problematické obdobie, ktoré sa tiahlo
dňami ako tmavý tieň, je už za Vami. Nastáva
celkové zlepšenie situácie a odrazí sa to aj na
Vašom vzhľade. Ak sa chystáte zmeniť účes,
šatník, či schudnúť, urobte to práve teraz.
Efekt bude dlhodobý.

BARAN (21.3.-20.4.)
S ústupom mesiaca pocítite aj ústup
energie. V tomto období sa nepresiľujte,
stravujte sa striedmo, pokúste sa čo najviac
oddychovať a nevyhľadávajte stresujúce
situácie. Dostaví sa však úspech a uznanie
v práci, čo Vám dodá sily. Ako s nimi naložíte,
je len na Vás, planéty nebudú obmedzovať
Vaše snahy.

BÝK (21.4.-20.5.)
Najväčšiu zmenu zaznamenáte v oblasti
financií. Slnko praje bohatstvu, takže pokiaľ
ide o finančnú stránku, môže sa objaviť extrémny nárast príjmov. Venuša predpovedá,
že v oblasti citov sa objaví stagnácia, možno
prehodnotíte doterajší vzťah. Isté je, že to
nebude ľahké.
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BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Nedá sa povedať, že to je práve najšťastnejšie obdobie. Astrológovia Vás upokojujú,
že sa situácia postupne stabilizuje. Nepodliehajte snívaniu, čo je pre Vás typické, radšej
sa zmobilizujte a choďte za svojim cieľom.
Ak však necítite chuť na zmenu, sústreďte sa
na reálnu životnú situáciu.

RAK (22.6.-22.7.)
Hviezdy a planéty sú vo veľmi zvláštnej
pozícii. Pre Vaše znamenie to neveští nič
dobré, ale nezúfajte. Takéto obdobie potrvá
len krátko a už na začiatku druhej dekády
budete rozdávať spokojný úsmev na všetky
strany. Do čoho sa pustíte, všetko sa podarí.

LEV (23.7.-23.8.)
V prvej polovici mesiaca dostanete zaujímavú ponuku, alebo budete stáť pred
obrovskou výzvou. November ako taký je
mesiacom menších i väčších zmien v prípade niekoľkých znamení a platí to aj v prípade toho Vášho. Levy budú stáť na križovatke
a ako sa rozhodnú, závisí len od nich.

PANNA (24.8.-23.9.)
V prvej dekáde sa popasujete s problémami a potom nastane vytúžený úspech.
Ten bude mať podobu vyššieho zárobku,
alebo ponuky na sobáš, či ponuky na novú
prácu. Nastanú pre Vás lepšie časy a vplyv
planét bude len a len pozitívny. Využite tento čas vo svoj prospech.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Slnko je práve vo Vašom znamení, pocítite príliv energie. Hovorí sa, že v deň svojich narodenín by sa mal človek akoby znovu
narodiť, alebo sa pustiť do niečoho nového,
odvážneho. Platí to aj vo Vašom prípade, tak
neváhajte a uvoľnite sa zo starých okov. Ak
samozrejme, túžite po zmene. Ak nie, veci
môžu zostať tak ako sú, no treba pamätať, že
pokiaľ nevyšlete do svojho okolia kus energie, samé sa nič nestane.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Majte sa na pozore. Môže sa Vám pritrafiť malá nehoda, alebo strata. Už dlhšiu dobu
evidujete svoj vnútorný nepokoj, snažte sa
relaxovať a nenechať sa vyviesť z rovnováhy.
Uvidíte, že vďaka tomu už v nasledujúcom
mesiaci pocítite spokojnosť a zadosťučinenie. Pozor si však dávajte aj v citovej oblasti,
pretože hrozí rozchod, či rozvod, hlavne ak
hádky zostali nevyriešené. (lo)

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

NÁŠ TEST
Zvyknete si
idealizovať realitu?
1. Zaujíma vás dianie okolo vás?
a) Áno, všetko, čo sa okolo mňa deje,
sa mi vidí zaujímavé – 0; b) len vtedy,
ak sa deje niečo naozaj zvláštne a nezvyčajné – 2; c) nezaujímam sa o to,
veď aj tak nemám čo zmeniť – 5.
2. Odsudzujete výstrednosť?
a) Áno, každý by mal byť radšej
skromný a nenápadný, je to prirodzenejšie – 4; b) nie, ale nemalo by sa to
s ňou preháňať – 2; c) nie, skôr som
jej zástancom, obdivujem ju – 0.
3. Túžite po úspechu?
a) Kto by netúžil, ale len málokomu
sa to podarí – 3; b) áno, a som presvedčený, že mne sa aj podarí byť
úspešným – 0; c) nie, aj tak by bolo
zbytočné túžiť po niečom takom
nedosiahnuteľnom – 6.
4. Ako reagujete, keď sa vám niečo
nepodarí?
a) Nič si z toho nerobím, a začnem
rýchlo odznova – 0; b) rezignujem a už
sa o nič nepokúšam – 6; c) dlho váham, ako mám ďalej pokračovať, aby
som bol v budúcnosti úspešnejší – 2.
5. Viete sa pre niečo nadchnúť?
a) Áno, bez nadšenia človek nič nedokáže – 0; b) niekedy ma pochytí nadšenie, ale nie vždy mi vydrží tak dlho,
ako by bolo treba – 2; c) nie, nadchne
ma jedine dobrý film v televízii – 5.
6. Hanbíte sa za trapasy?
a) Nie, osviežujú všedné dni – 0; b)
niektoré mi nie sú veľmi príjemné
– 2; c) veľmi, sú situácie, ktoré ma
zvyknú strašiť aj viac rokov – 5.
7. Mávate pocit ľahostajnosti?
a) len zriedka – 0; b) takmer stále
– 6; c) občas ma pochytí nepredstaviteľná letargia – 2.
8. Ste ochotný pomôcť priateľom?
a) Nie, mne by tiež nikto nepomohol – 5; b) ak mám čas, tak ochotne – 2; c) na pomoc priateľom si
nájdem čas vždy -0.

SLOVNÍK A HUMOR
9. Reagujete spontánne?
a) Áno, väčšinou – 0; b) nie, väčšinou sa správam zdržanlivo – 4; c)
občas sa neovládnem – 2.
10. Máte nesplnené sny?
a) Všetky moje sny zostali a zostanú nesplnené – 6; b) všetko, alebo
určite mnohé z toho, čo som si vysníval, sa mi už splnilo, alebo ešte
splní – 0; c) niektoré sny sa mi už
splnili, ale určite sú aj také, ktoré
sa mi nikdy nesplnia – 2.
11. Ocitli ste sa už v situácii, ktorá sa
vám zdala neriešiteľná?
a) Nie, zatiaľ som si vedel so všetkým
poradiť – 0; b) niekedy to tak spočiatku vyzeralo, ale vždy som sa z toho
vymotal – 1; c) áno, a nie raz – 4.
12. Máte túžbu všetko zlepšovať?
a) Áno, neznášam, keď niečo okolo
mňa stagnuje – 0; b) nie, bojím sa,
že by som spadol z blata do kaluže
– 5; c) občas, keď som si istý, že nič
svojím zásahom nepokazím – 3.
13. Robíte si plány do budúcnosti?
a) Áno, dosť často sa tým zaoberám - 0;
b) nie, nechcem niečo „zakríknuť“ – 5;
c) občas, keď si to situácia vyžiada – 2.
14. Máte záujem o novinky z techniky, medicíny či iných odborov?
a) Len ak ma niečo zvlášť zaujme – 2;
b) áno, vždy si predstavujem, kde všade by mohlo vďaka nejakému objavu
prísť k zlepšeniu – 0; c) nie, na všetky
novinky sa pozerám skepticky – 5.

Vyhodnotenie:

AKO JE TO SPRÁVNE?
M

ilí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, že na vašu
žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov,
ekonómie, turistiky a pod.

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

kamizelka odblaskowa

reflexná vesta

jednolity tekst (j.t.) np. ustawy

úplné znenie napr. zákona

wdrażanie programu

implementácia programu

wskaźniki potrzeb

indikátory potrieb

pośrednictwo indywidualne

individuálne sprostredkovanie

informacje i doradztwo

informácie a poradenstvo

ośrodki informacyjno-doradcze

informačno-poradenské strediská

organizacja non profit

nezisková organizácia

wykwalifikowana siła robocza

kvalifikovaná pracovná sila

przeciętna stopa bezrobocia
rejestrowanego

miera evidovanej nezamestnanosti

D

edko sa sťažuje v domove dôchodcov:
- Neprekáža mi, keď mi stará pije môj
alkohol, fajčí moje cigarety, ale keď sa pri
obede na mňa usmeje mojimi zubami, to
je na mňa priveľa!

P

***

o lese chodí strašne naštvaný maco.
Všade naokolo sneh, mrzne až praská. Medveď tu kopne do jedličky, tam do zajaca, vlkovi hubu rozbije a pritom si mrmle:
- No na čo som ja v septembri tu kávu
pil!?

P

***

olicajt zastaví auto a pýta sa vodiča,
čo by spravil, keby dostal 1000 eur.
Vodič mu odpovie:
- Asi by som si spravil vodičák.
Manželka na to:
- Ale, pán policajt, neverte mu, on vždy
hovorí hlúposti, keď je opitý.
A babka si šomre popod nos:
- Ja som vám vravela, že s kradnutým
autom ďaleko nezájdeme.
A z kufra auta počuť hlas.
- Už sme za hranicami?

0-23 bodov: Pre vás je svet taký, akým
ho chcete mať. Neexistuje nič čierne či sivé. Vaša schopnosť idealizovať si realitu funguje spoľahlivo
a urobí aj z tej najčernejšej skutočnosti ružový sen s výnimočnými
perspektívami do budúcnosti.
24-47 bodov: Veľmi záleží na tom, ako
sa práve cítite. Ak ste na tom fyzicky a psychicky dobre, realitu si dokážete tak zidealizovať, že je svet
pre vás gombičkou. Ak ste však
unavený, idealizmus ide bokom
a realitu vidíte takú, aká je.
48-71 bodov: Idealizovať si skutočnosť
– to nie je vaša parketa. Nevidíte dôvod, prečo by ste mali robiť
z čierneho biele. Všetko beriete
tak, ako to prichádza a viete, že sa
s tým musíte zmieriť aj bez toho,
aby ste si realitu prikrášľovali. (aj)
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ZAUJÍMAVOSTI
Zázračný liek na dlhovekosť

V

dnešnej dobe sa ľudia dožívajú oveľa vyššieho veku, ako to
bolo kedysi. Dôvodov je niekoľko – podstatne sa zlepšila kvalita služieb
v zdravotníctve a nastal pokrok v medicíne.
Populácia jednoducho starne, no s istotou
môžeme povedať, že ak sa niekto dožije
viac ako 100 rokov, je to tak trochu zázrak.
To by sa však v nasledujúcich desaťročiach
malo zmeniť a dá sa predpokladať, že súčasná generácia sa bez problémov dožije
150 rokov. Tak to aspoň tvrdia londýnski
vedci, ktorí uvedú na trh zázračný liek na
dlhovekosť. Podľa doktora Petra Smitha z
Harvardovej univerzity, prevratné tabletky,
ktoré by sa mali objaviť v lekárňach približne do piatich rokov, budú telu pomáhať,
aby sa samo regenerovalo a pomôžu nám
tak žiť príjemne aj cez sto rokov. Ľudia vraj
už nebudú musieť odísť do dôchodku v 65-

tke a stráviť svoj čas vysedávaním doma.
Jeho kolega doktor David Sinclair tvrdí,
že naše telá majú mimoriadnu schopnosť
opravovať sa sami, ktorého spoločnosť
skúma látku resveratrol obsiahnutú v červenom víne. Podľa jeho slov sme svedkami
začiatku technológie, ktorá by nám jedného dňa mohla umožniť dožiť sa 150 rokov.
Resveratrol má antioxidačné, protizápalové, antiinfekčné, protirakovinové a kardioprotektívne vlastnosti, práve táto látka
by mala byť základnou zložkou zázračného
lieku. Odpovedzme si však na otázku – je
to dobrá, alebo desivá správa? Nad ekonomickými a morálnymi dopadmi sa zatiaľ
ešte nikto asi hlbšie nezamyslel.

detstva mal rád prírodu a vždy mu je veľmi
ľúto, keď nájde mŕtve zviera. Nikdy by však
nijaké neusmrtil vlastnými rukami. Tvrdí,
že takémuto zvieraťu už aj tak nepomôže
a načo zabíjať kvôli jeho obedu ešte jedno
zviera navyše. Podľa slov Jonathana, keby
sa nad tým ľudia zamysleli, ušetrili by život
stovkám živých stvorení. V jeho jedálničku
sa vyskytujú ježkovia, líšky, vrany a veľmi
často aj holuby. Najväčšou raritou je vraj
zmija, ktorú zjedol a nebol to práve najgurmánskejší pokrm.
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Neobyčajný talent na jazyky

H

oci má Sonia Yangová iba desať
rokov, už stihla zvládnuť to, čo
sa väčšina dospelých nenaučí za
celý život. Žiačka súkromnej školy Greenbank v anglickom Stockporte omráčila počas lingvistickej súťaže porotu podrobnými
znalosťami z desiatich jazykov. Práve ona
bude reprezentovať svoju školu na národnom finále v Londýne.
Dievčatko sa narodilo na Taiwane, ale
ako 6-ročné sa s rodičmi presťahovalo do
Anglicka a začalo tam navštevovať základnú školu. Už vtedy plynule ovládalo štyri
jazyky, okrem jeho materinského hovorilo
aj po čínsky, japonsky a anglicky. Odvtedy
sa jeho znalosti ešte rozšírili, dohovorí sa aj
po nemecky, francúzsky, portugalsky a španielsky. Okrem svetových jazykov nedávno
pribudla aj kazaština a ugandský jazyk Lugandan, ktorý sa muselo kvôli súťaži naučiť
za niekoľko týždňov.
Ako Sonia uviedla, naučiť sa Lugandan
bolo pre ňu jednoduchšie ako pre Angličana, pretože niektoré slová sú veľmi podobné ako na Taiwane, a každý nový jazyk sa jej
učí ľahšie ako ten predchádzajúci. (Zdroj:
topky.sk)

Zabité zvieratko namiesto
obeda

M

už menom Jonathan McGowan sa za posledných 30 rokov
svojho života živí netradičným
spôsobom. Aby sa vyhol nákupu nekvalitného a často chemicky - udržiavaného
mäsa zo supermarketu, zbiera po cestách
zabité zvieratá a robí si z nich obed. - Tieto
obete skončia v peci alebo v skládke biologického odpadu a na cestách ich možno
nájsť desiatky. Je to lacné a ide to v súzvuku s prírodou, - vysvetľuje Jonathan. Od
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SPOMÍNAME NA NAŠICH SLOVENSKÝCH PREDKOV

V Jablonke

V Novej Belej

V Podvlku

V Jurgove

V Krempachoch

V Hornej Zubrici

Vo Fridmane
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V Repiskách – Bryjovom Potoku

