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je podujaam v prírodnom prostredí. Rodinné veselice
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návštevníkov. Vďaka organizovaným súťažiam, zápasom Keď sa stretneš so zvieratkom v lese . . . 16-17
a ďalším zaujímavým akciám môžeme na Spiši zmysluplne
Z diania na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . 18-19
stráviť voľný čas.
Medzi klamstvom a pravdou V. . . . . . . . . . 6-7 Krátko zo Spiša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Deň slovenskej poézie a prózy . . . . . . . . 21-23
Posviacka zásahového vozidla
v Novej Belej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Moderné zásahové vozidlo je základom úspešnej pomoci obeam prírodných živlov. Uvedomujú si to veľmi
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V rámci XIX. Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku sa
uskutočnil Deň slovenskej poézie a prózy vo Vyšných Lapšoch. Recitátori zo základných škôl a gymnázií previedli
svoje schopnos a porota zhodnola úroveň prednesov
na veľmi dobrej úrovni, čo je zásluhou učiteľov slovenčiny
aj usilovnosťou žiakov. Tohtoročná súťaž v prednese nás
naplnila smutnou spomienkou na dlhodobého účastníka
a porotcu Franška Kolkoviča, ktorý nás prednedávnom
opusl.
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NECHCENÁ REPORTÁŽ
Pôvodne mala byť na tomto mieste reportáž o stretnu
veľvyslanca Slovenskej republiky vo Varšave Vasila Grivnu,
riaditeľky Slovenského inštútu vo Varšave Heleny Jacošovej a generálneho konzula Slovenskej republiky v Krakove
Mareka Lisánskeho s našimi učiteľmi slovenského jazyka.
Pred samotným stretnum, ktoré sa uskutočnilo 10. júla
v budove Spolku Slovákov v Poľsku v Novej Belej, sa však
naša redaktorka dozvedela, že slovenskí diploma si neželajú, aby sa tohto stretnua zástupkyňa jediného slovenského média v Poľsku zúčastnila. Túto správu sme prijali
skutočne s veľkým údivom, ale novú „polickú kultúru“
slovenských diplomatov sme rešpektovali. Nemôžeme
vám preto priniesť reportáž z toho, čo sa dialo za dverami
slovenskej klubovne, môžeme sa však vyjadriť k niekoľkým
otázkam, ktoré boli na tomto stretnu prerokované.

Načo sú Slovákom v Poľsku slovenské klubovne?
Stručne a jednoducho: na zachovanie národného povedomia a vôbec ďalšej existencie Slovákov v Poľsku. Ak sa
bližšie pozrieme na jednotlivé spišské a oravské obce, bez
hlbšieho štúdia môžeme postrehnúť, že slovenský národný
život funguje najlepšie tam, kde sú slovenské klubovne.
V nich sa majú krajania možnosť stretnúť, porozprávať či
požičať si slovenskú literatúru. Práve v týchto klubovniach
pulzuje národný život, udržiavajú sa slovenské národné tradície, napríklad prostredníctvom folklórnych súborov, lebo
na ulici by bolo asi ťažko nacvičiť nejaký program, prípadne
zorganizovať súťaže a krajanské stretnua. Pekným príkladom oživenia národného života je klubovňa vo Vyšných Lapšoch, kde bol po jej zrenovovaní založený v minulom roku
nový folklórny súbor prezentujúci slovenské ľudové piesne
a tance. Klubovne priťahujú mladých ľudí, ktorí tu môžu
zmysluplne tráviť čas a zároveň sa dozvedieť viac o svojich
predkoch a idenﬁkovať sa tak s naším spoločenstvom.
Prirodzene eto klubovne vytvárajú náklady a preto musia
vykonávať aj určitú hospodársku činnosť, aby mohli svoje
poslanie napĺňať ďalej. Existencia a fungovanie klubovní je
pre nás jednou zo základných existenčných otázok.

Prečo sa Slováci v Poľsku vraj nesčítali?
V Poľsku tož prebiehalo sčítanie obyvateľstva iným
spôsobom ako na Slovensku. Sčítavala sa len vybraná vzorka obyvateľstva, pričom samosčítanie prostredníctvom
internetu nebolo brané do úvahy. To však nie je tajná informácia a metodiku sčítania si každý mohol zisť. Spolok
Slovákov v Poľsku bol pritom jediným subjektom, ktorý verejne vyzval krajanov, aby sa prihlásili k svojej národnos.

Prečo nechodia Slováci z Poľska študovať na
Slovensko?
Tento problém má viacero príčin, o ktorých sme už písali v minulom čísle Života. Pravdou je, že bez maturity zo

slovenského jazyka je naozaj ťažko študovať na Slovensku. Táto maturita, ktorú bolo možné vykonať na lýceu
v Jablonke, bola pred niekoľkými rokmi zrušená, a to i napriek tomu, že poslednú maturitu zo slovenského jazyka
absolvovalo až 42 študentov.
Okrem Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý vo veci obnovenia maturít už viackrát intervenoval, na túto skutočnosť dodnes nikto nereagoval. Pravdou je ež, že
bilaterálna školská zmluva medzi Slovenskom a Poľskom
je absolútne neaktuálna, neprispôsobená novým pomerom v školstve v oboch krajinách, a tak prakcky neumožňuje prípadným záujemcom nastúpiť na štúdium
hneď po maturite, ale až o rok neskôr, o čo prirodzene
už spravidla nikto z krajanov nemá záujem. Takež „ponuka“ predmetov, na ktoré je možné získať špendium,
je absolútne nezodpovedajúca potrebám, dovolím si tvrdiť, že nielen Slovákov v Poľsku, ale aj väčšiny Slovákov
v zahraničí. Naozaj nerozumiem, ako pomôže posilniť
slovenské národné povedomie štúdium záhradníctva,
metrológie alebo staviteľstva mostov. Viem si však predstaviť, akú vážnosť by medzi krajanmi požíval povedzme
slovenský lekár. Medicína sa však medzi „vybranými“
predmetmi nenachádza.
Nepochopiteľné je ež, prečo nemôžu naši krajania
dostať špendium na štúdium slovenského jazyka v kombinácii s iným cudzím jazykom. Jednoodborové štúdium
slovenčiny tož v školách na Spiši a Orave nezaručí učiteľovi dostatočný úväzok, takže je pre krajanov takmer
nevyužiteľné. Preto sa štúdium na Slovensku stalo pre
Slovákov z Poľska, napriek garantovaným piam špendiám, viac-menej iba formálnou možnosťou. No a azda
nikomu netreba zdôrazňovať, že národ bez inteligencie je
v dohľadnej dobe odsúdený na zánik. A pritom by stačilo
len trochu pochopenia a ústretovos...

Prečo učitelia slovenčiny chodia čoraz menej
na ďalšie vzdelávanie na Slovensko?
S príchodom pozvánky na ďalšie vzdelávanie na Slovensku musí učiteľ slovenčiny v Poľsku tož riešiť niekoľko
problémov. V prvom rade, či mu bude domovskou školou
poskytnutá dovolenka, ďalej kto ho v škole nahradí a v neposlednom rade, či si môže takýto „výlet“ zo svojho platu dovoliť. Všetko by opäť vyriešilo otvorenie bilaterálnej
zmluvy, v ktorej by boli eto záležitos ošetrené, lenže
sama sa zmluva neotvorí a Spolok Slovákov v Poľsku pritom nie je kompetentným subjektom, ktorý by o to mohol
požiadať.

Čo dodať na záver?
Pevne veríme, že toto stretnue čosi zmení a neostane iba pri sľuboch. A keď sa vďaka tomu, že sme sa nezúčastnili týchto rokovaní, podarí pohnúť čo i len s polovicou týchto problémov, radi ostaneme za dverami aj
nabudúce.
Milica Majeriková-Molitoris
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LAPŠANKA

Detská súťaž v kreslení

Žiaci v scénke o Aladinovi

Letná sezóna sa začala

lých, ako napr. preťahovanie lana či zručnosť v hádzaní na
cieľ. Pozvanie na túto veselicu prijal aj FS z Osturne a DFS
Osturňačík, ktorého vedúcou je starostka obce K. Gregoričková. Predstavili sa tradičnými tancami a spevom. Ľudový
rozprávač Eugen Kuruc zasa priniesol divákom ľudové rozprávanie s názvom „Pravda, ktorá pravdou nebola a nikdy
nebude“. Po skončení programu sa uskutočnil futbalový
zápas medzi družstvami z Lapšanky a Repísk, v ktorom víťazom boli domáci. Miestne gazdinky pripravili tradičné
regionálne jedlá a upiekli chutné zákusky, ktoré sme mohli
ochutnávať počas veselice. Kultúrny program uzavrela diskotéka. Výťažok z tohto podujaa bol určený na potreby
základnej školy v Lapšanke.

Leto, letné prázdniny a krásne slnečné počasie prajú
rozličným podujaam a veseliciam. Žiaci zavreli za sebou
školské brány a nastal čas na oddych. V niektorých obciach
je už tradíciou, že sa v prázdninovom období každoročne
pripravuje nejaký program pre obyvateľov a návštevníkov,
aby sa im takto spríjemnil oddych.

V Lapšanke
Tento rok sme navšvili dve obce, ktoré debutovali organizovaním obecných poduja v podobe rodinných
veselíc. Po dlhšej dobe príprav sa po prvýkrát podarilo
14. júna uskutočniť takéto podujae v Lapšanke. Rodinnú
veselicu zorganizovali učitelia spolu s rodičovskou radou
a v spolupráci s gminou Nižné Lapše. Ako napovedal sám
názov, rodinná veselica je program venovaný celej rodine
– rodičom, deťom i starým rodičom. V rámci programu
sa predstavili mladší žiaci zo Základnej školy v Lapšanke,
ktorí spolu so svojou učiteľkou Mgr. Barbarou Trzopovou
pripravili divadelnú scénku „Aladin“. Nechýbali ani humorné scénky v podaní starších žiakov s názvom „Ako novinári
viedli rozhovor s nestorkou v dedine“. Poznamenajme, že
dotyčná pani bola hluchá, čo spôsobovalo veľa nedorozumení. Kultúrny program doplnili súťaže pre de i dospe-

Početne zhromaždené publikum

Každý si mohol vyskúšať svoju šikovnosť v hádzaní na cieľ
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Prezentuje sa FS z Osturne

NOVÁ BELÁ

Mútenie masla. Foto: G. Kołodziej

Ukážka profesionálnej drezúry psov. Foto: G. Kołodziej

V Novej Belej

pre de i dospelých, ktorých sa ochotne zúčastňovali. Jednou z nich bolo mútenie masla. V súťaži vyhrala pani Helena Halupková. Odohral sa aj volejbalový zápas maek pro
dcéram. V tento deň sa konalo ﬁnálne v Euro 2012, na čo
sa farská rada veľmi dobre pripravila. Bola zóna fanúšika,
v ktorej si všetci zhromaždení mohli pozrieť na prenosnej
obrazovke najdôležitejší ﬁnálový zápas Španielsko – Taliansko. Potom fanúšikovia oslavovali ukončenie majstrovsev
Európy vo futbale a viacerí sa ostali zabávať aj na diskotéke,
ktorá bola záverečným programom tejto veselice. Výťažok
z tejto akcie bol určený na
potreby miestneho kostola.
Na spomenutých podujaach strávili celé obce a rodiny príjemné popoludnie pričom mali príležitosť zasúťažiť
si a porozprávať sa i stretnúť
sa so svojimi známymi, kamarátmi. A v prípade Lapšanky
podporili šľachetný cieľ a výťažok z veselice investujú do
školských potrieb. Zároveň
uvoľnenie a oddych dobre
padol obyvateľom obcí, ktorí si v dnešnej uponáhľanej
dobe našli čas na spoločnú
zábavu.

Ďalšou obcou, v ktorej sa 1. júla uskutočnila prvá Farská
veselica, bola Nová Belá. Farská rada tejto obce sa uzniesla na tom, že toto podujae sa bude konať vždy na začiatku prázdnin. V tomto roku bola veselica temacky spojená s Majstrovstvami Európy vo futbale čiže v skratke Euro
2012, ktoré práve v Poľsku prebiehali. Preto aj program
podujaa začal futbalovým zápasom medzi družstvom
„Łęgi“ Nová Belá a „Oldboys“ Nová Belá. Hru spríjemňovala
skupina domácich roztlieskavačiek. Tento zápas vyhrali s výsledkom 4:3 „Łęgi“. V programe prevažovali humorné scénky. K slzám nás rozosmial Kabaret Evy Bendikovej. Témou
nárečovej scénky bola ekológia na dedine. V programe podujaa sa objavila aj drezúra psov, ktorá bola pre mnohých
divákov veľmi zaujímavá, lebo ju videli po prvýkrát. Neskôr
zaspievala baladické piesne Karolina Półtoraková, za čo bola
odmenená vrelým potleskom. V ďalšej čas programu zaznela pesnička „Euro koko“, ktorá bola pesničkou Euro 2012
s belianskymi ženami, ktoré sa prezliekli za členkyne súboru
Jarabina. Okrem toho bolo pripravených veľa súťaží a hier

Ekológia na dedine v podaní kabaretu
E. Bendikovej. Foto: G. Kołodziej

Dorota Mošová

Súťaž v preťahovaní lana. Foto: G. Kołodziej

Futbalové družstvo v komplete. Foto: G. Kołodziej

Divákov bolo neúrekom. Foto: G. Kołodziej
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Medzi klamstvom a pravdou V. (1)
„Hľadajte pravdu a pravda Vás oslobodí!“
Chcel by som v tomto článku rozobrať knihu dp. Ferdynanda Machaya „Moja cesta do Poľska – Pamätník“ (poľ.
– Moja droga do Polski – Pamiętnik)
Toto dielo venujem neuvedomelým bratom na Orave
– Spiši a v oblas Čadce.
Autor1
Čitateľom.
Gramaku, pravopis a výslovnosť poľskú ma učila len
najdrahšia matka, od kolísky po šiesty rok života. Od prvej
triedy v ľudovej škole v Jablonke, a po univerzitu v Budapeš, učili ma maďarsky a trochu po slovensky. Materinský, poľský jazyk, som nikdy v školách nepočul.
Vo Veľkej Lipnici na Orave 30. mája 1922
Autor2
Túto knižku môžeme chápať ako vyznanie zradcu oravského a spišského národa, ktorému bol dňa 28. novembra
2011 postavený v Jablonke pomník, a ako snahu o rozdelenie Slovenska medzi Poľsko a Maďarsko.
Dp. Ferdynand Machay, vydavateľ tejto knihy, sa narodil v roku 1889 v Jablonke. Píšuc túto knihu sa výrazne
zamotal, raz je goralom, následne Maďarom, potom Slovákom a nakoniec sa stáva Poliakom. Nikdy nespomínal, že
je Oravcom. Ťažko sa dá pochopiť, kedy píše pravdu a kedy
klame.
V súvislos s tým, že nie všetci Oravci majú možnosť
prečítať túto knihu, bude vhodné, keď uvediem vybrané
fragmenty z tejto knihy, ktoré sa týkajú autorovho životopisu a jeho práce vo veci oddelenia Oravy, Spiša a oblas
Čadce od Slovenska a pripojenia ich k Poľsku, aby sa čitatelia mohli dozvedieť, kto to naozaj bol dp. F. Machay.
Prvé pochybnos: Do desiateho roku sme sa modlili
nahlas ráno i večer a to v takom istom jazyku, ako sme
rozprávali. Nikdy by som nepomyslel, že by mohlo byť inak.
Nebohý otec veľmi prísne dohliadal na to, aby sme každé
slovo výrazne vyslovovali. Mal vo zvyku nahlas čítať noviny, pokiaľ v nich bolo niečo zaujímavé. Postrehol som, že
to inak znie, ale o nič som sa nepýtal. Až prvý pobyt v kostole mi poriadne zakrúl v detskej hlávke. Počul som tam,
priam s úžasom, že sa inak modlia. Dôkladne si pamätám,
ako som sa pritúlil k matke a počúval, či aj ona sa takto
modlí. V kostole sa modlili ruženec.
Keď som sa vracal domov, neustále mi v ušiach rezonovalo: »Svätá Mária, Matka Božia«
Takže som eto slová niekoľkokrát opakoval cestou domov. Matke sa to muselo páčiť, pretože ma pochválila.3
1
MACHAY, F.: Moja droga do Polski (Pamiętnik). Druhé vydanie, Kraków, 1938,
s. 5.
2
Tamže, s. 7.
3
Tamže, s. 9-10.
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Vynára sa otázka, či je pravda, že matka ho učila poľský jazyk, keď malého synka pochválila za slová modlitby
vyslovené po slovensky. Pravdou je fakt, ako som už písal,
že v kostoloch sa modlili po slovensky. Čo sa týka čítania
novín, boli to slovenské noviny, čo predstavím v ďalšom
opise.
Ďalej čítame: Prvý deň v ľudovej škole zapôsobil na mňa
šokujúco. Starší chlapci kričali, hulákali, my, nováčikovia
sme sedeli cho, plní zvedavos. Konečne sa objavil starý
učiteľ Andrašák, pochádzajúci z Jablonky, postavil sa pri
stole a začal so slávnostným hlasom: »V mene Otca i Syna
i Ducha Svätého, Amen«.
V škole som sa modlil po slovensky, doma zasa po našom. A keď som po niekoľkých týždňoch dostal od učiteľa
slovenský šlabikár, vôbec, ale vôbec ma to už neprekvapilo.
O mojich prvých znepokojujúcich postrehoch som zabudol.
Už ako šesťročný som bol Slovákom, ktorý hovoril po poľsky. Keď som mal jedenásť rokov, odišiel som do gymnázia do „Trzciany“. Chodilo nás tam vtedy (1900) z Jablonky
a okolia šestnásť. Nikdy sa mi ani len nesnívalo, že by som
sa mohol s Jablončancami zhovárať inak ako po goralsky.4
Mám len jednu otázku, ako mohol mladý Machay hovoriť poľsky alebo goralsky, a nie v oravskom nárečí: veď
na Orave „gwarzą“, gorali „godają“, a kde tu je poľské „mówią”. A ide mi takež o názov „Trzciany“. Ako môže meniť
názov obce. Na Orave všetci hovorili len Trstená, keby sa

niekto opýtal o „Trzcianę”, málo kto by vedel udeliť odpoveď, kde sa taká obec nachádza.
Dve návštevy: Istá krakovská rodina sa v roku 1904 rozhodla ísť namiesto do Zakopaného na prázdninovú dovolenku a čerstvý vzduch na Oravu. Bol to Franciszek Wojciechowski, advokát z Krakova so svojou rodinou a jeho
švagor, nebohý už Julian Jerzy Taisseyre so sestrou. Zaaľ
nás to vôbec nezaujímalo, ako tam prišli, či nemali mnoho
problémov s pohraničnou políciou. Keď sa už Krakovčania
dobre zoznámili so Zubričanmi, urobili si istého dňa výlet
na Babiu horu. Z vrcholu Babej hory (1725 m), počas pekného slnečného dňa, vidieť holým okom Krakov a cez ďalekohľad i Čenstochovú. Na tomto mieste, na Babej hore,
padlo rozhodnue o tom, že treba niečo urobiť na záchranu hynúcej poľskos Oravy.
Páni Wojciechowski a Teisseyre sa koncom augusta
vráli do Krakova. A začala sa práca. Aká? Písanie listov
adresovaných gazdom, posielanie im novín a kalendárov
poľských.5
Opísaný príchod týchto pánov je veľkou záhadou, ktorú
budeme musieť vyriešiť. Nasúva sa tu tož základná otázka, aký bol cieľ ich príchodu. Najväčšou záhadou je pán
„Taisseyre“.

O dva roky neskôr, t.j. v roku 1906, sa uskutočnil iný výlet. Vybrali sme sa traja: starší brat Karol, dp. Kobylak a ja,
na hody Panny Márie „Zielnej“ do Kalwarie a následne do
Krakova. Aby sme krakovským pánom ukázali, že maďarskí
študen nie sú takí hlúpi, rozhodli sme sa, že počas pobytu
v Krakove sa budeme medzi sebou zhovárať po našom, ako
sme sa v Jablonke naučili. A čo sa odrazu stalo? Zastal pred
nami vysoký muž, a srdečne sa na nás usmievajúc opýtal sa?
- A páni sú odkiaľ?
- Z Uher - zaznela odpoveď všetkých.
- Z Uher; a akej národnos? - pýtal sa ďalej.
- Maďari.
- Akí ste vy Maďari, keď po poľsky rozprávate?
- My sme z Oravy.
- Vy ste z Oravy? Tak poďte so mnou.
Pán, ktorý nás takto náhle zobral so sebou, bol Julian
Teisseyre. Ten istý, ktorý pred dvoma rokmi hlboko dotknutý počúval na Babej hore príbeh gazdu zo Zubrice zaprisahávajúc na úpä Babej hory, že nedovolí Poliakom zahynúť...6
Aká zvláštna je táto opísaná udalosť? Prichádzajú do
Krakova a náhle náhodou stretávajú pána Taisseyre. Pravda je iná, oni boli pozvaní pánom Taisseyre.
Lipniczaniń, H.A. USA
Preložil: Marián Smondek

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
5

Por. tamže, s. 14-16.

6

Por. tamže, s. 16-19.

Blahoželanie k sobášu

Otvorenie roku sv. Cyrila a Metoda

Vedzte si ceniť chvíle lásky
a s rokmi stále viac a viac!
To nie je chodiť na prechádzky,
či nežne hľadieť na mesiac.
Čo všetko príde: nečas, eseň,
veď máte spolu život žiť.
Láska je ako dobrá pieseň
a pieseň ťažko vytvoriť.

5. júla t.r. na sviatok
svätého Cyrila a Metoda
bolo vyhlásené otvorenie roku sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Príležitosťou je blížiace sa
budúcoročné jubileum
1150 rokov od príchodu
na územie Veľkej Moravy solúnskych bratov
sv. Konštanna Cyrila
a Metoda, ktorí priniesli
kresťanstvo, vzdelanie
a zveľaďovali kultúrny život.
Najužšie spojené s cyrilo-metodskou tradíciou je mesto
Nitra, preto práve tam sa konali 5. júla hlavné slávnos spojené s otvorením roku venovaného vierozvestcom.
Slávnostná svätá omša pri príležitos otvorenia Cyrilo-metodského roka sa uskutočnila na Svätoplukovom námes a celebroval ju Mons. Stanislav Zvolenský, metropolita
Braslavskej arcidiecézy a zároveň predseda Konferencie
biskupov Slovenska. Stretli sa tam sícky veriacich z celého Slovenska. Boli prítomné aj mnohé osobnos spoločenského, polického a kultúrneho života vrátane prezidenta
SR Ivana Gašparoviča, premiéra Roberta Fica a domácich
i zahraničných cirkevných hodnostárov. (aj)

23. júna 2012 si svoje áno v kostole sv. Marna v Krempachoch povedali krajania Margita Kovalčíková a Lukáš
Krištofek. Veľa šťasa na spoločnej ceste životom praje
mladomanželom celá rodina.
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NOVÁ BELÁ

Spoločný záber čestných hostí

Nástup požiarnikov DPZ Nová Belá

Posviacka zásahového vozidla v Novej Belej
Dlhodobé úsilie požiarnikov z Novej Belej vlastniť nové
modernejšie zásahové vozidlo, ktoré by spĺňalo požadované parametre, sa dočkalo šťastného ﬁnále. 24. júna sa uskutočnila slávnostná posviacka novokúpeného zásahového
vozidla značky Renault.
Na samo poludnie sa pred požiarnou zbrojnicou zhromaždili zástupcovia požiarnych zborov z gminy Nowy Targ
a zo susednej gminy Nižné Lapše, aby spoločne s Novobeľanmi oslávili tento výnimočný deň.
Celá slávnosť sa začala sv. omšou o 13 hod. vo farskom
kostole sv. Kataríny, ktorú koncelebrovali farár Tadeusz Korczak a dp. Marian Laban (z rehole Verbistov), ktorý v homílii
vyzdvihol zaslúženú činnosť požiarnikov, ich nezištnú prácu pri záchrane ľudských životov, ktorým patrí za to veľká
vďaka. Po bohoslužbe sa požiarnici presunuli pred požiarnu
zbrojnicu, kde pochodovali v sprievode domácej dychovky.
Svojou prítomnosťou túto slávnosť pocli: poslankyňa snemu PR A. Paluchová, poslanec snemu PR a zároveň
predseda Vojvodskej správy DPZ Edward Siarka, predseda
Okresnej správy DPZ v Novom Targu Ján Kuczkowicz, veliteľ
záchrannej hasičskej jednotky v Novom Targu Janusz Barnaś, vojt Gminy Nowy Targ Jan Smarduch, poslanci Gminy
Nowy Targ, richtár obce Jozef Majerčák, zástupcovia Spolku Slovákov v Poľsku, predstavitelia Spolku Rozvoja Spiša
a okolia, bývalí richtári, členovia výboru urbárskeho spolku
a športového klubu Łęgi.
Po úvodnom privítacom príhovore predsedu DPZ Pavla
Dluhého prišlo na rad posvätenie nového zásahového voNová pýcha belianskeho zboru
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zidla s celou jeho výbavou a slávnostné odovzdanie kľúča
šoférovi. Následne sa uskutočnila prezentácia auta. Neskôr
si prítomní vypočuli slávnostný referát predsedu belianskeho zboru P. Dluhého.

Z dejín DPZ v Novej Belej
Prvá zmienka o vzniku sa DPZ v Novej Belej pochádza
z konca 19. stor., v tom čase bolo hasenie požiarov skôr
spontánne než organizované. Požiarnici disponovali len
vedrami a drúkmi s hákmi.
Rok 1906 sa traduje za rok utvorenia organizácie, teda
registrácie dobrovoľného požiarneho zboru. V tomto roku
notársky úrad, ktorý bol vtedy vo Fridmane pridelil DPZ
z Novej Belej ručnú štvorkolesovú striekačku, 2 kožené prilby, 2 pasy a 2 sekery.
Pilier novovzniknutej organizácie, ktorou bol DPZ, tvorili
dvaja hasiči, ktorí absolvovali školenie a velil im Valent Nemec. Pri hasení požiarov pomáhali aj obyvatelia obce, nad
ktorými mal dozor starosta obce – dávnejšie „ryoš“. Celé
hasičské vybavenie bolo skladované v drevenej zbrojnici
– šope, ktorá sa nachádzala vedľa kostola.
Ďalšie generácie sa pričinili o zveľaďovanie a nakúp stále
modernejšej a kvalitnejšej výbavy pre požiarny zbor. V tejto
činnos ich neustále podporovali i richtári obce, výbory urbariálneho spolku, obyvatelia obce, rôzne organizácie a inštúcie, zvlášť Gminý úrad v Novom Targu, ktorý má povinnosť údržby DPZ.

Vyznamenaní zlatou medailou

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

František Kurnát vyzdvihuje poďakovanie za 55 rokov práce v prospech zboru

Posviacka nového zásahového vozidla dp. T. Korczakom

Poďakovanie do rúk mládežníckej čaty

V roku 1942 bola kúpená prvá motorová striekačka značky „STRATILEK“ s komplexnou výbavou. Do dnešného dňa
je táto motorová striekačka uschovávaná v garáži požiarnej
zbrojnice. Zasa v roku 1952 zbor v Novej Belej presťahoval
svoju výbavu do novej budovy, kde sa v súčasnos nachádza
pošta. Má tam svoje priestory aj dychovka. Pri stavbe tejto
požiarnej zbrojnice pracovala celá obec spolu s požiarnikmi. V roku 1959 bola pre doplnenie propožiarnej výbavy
kúpená druhá motorová striekačka, pričom prostriedky na
kúpu pochádzali z predaja vianočných stromčekov. V roku
1972 z úveru poskytnutého obci Nová Belá, kúpil zbor prvé
auto značky NYSA, ktoré bolo v roku 1975 vymenené na
auto značky ŻUK, ktoré zadovážili od NZPS Podhale – obuvníckeho závodu v Novom Targu a v roku 1988 dostal zbor od
štátnej hasičskej jednotky auto značky GBAM Star 29, ktoré používal do roku 1994. Následne si zbor zaobstaral auto
značky SKODA-Liaz s požiarnym označením GBAM na Slovensku. Vozidlo bolo kúpené z prostriedkov zhromaždených
zo zbierok obyvateľov obce a z prostriedkov zboru. Toto
auto sa po viacerých opravách a modiﬁkáciách využíva do
dnešného dňa. Postupne od roku 1996 nasledovali nákupy
ďalšieho vybavenia zboru, ako napr. rovnošiat, nových výkonnejších motorových striekačiek, agregátov, motorových
píl, menšieho vozidla značky LUBLIN a iného náradia.
Doteraz za najväčší úspech pokladajú belianski požiarnici práve novoposvätené zásahové vodidlo značky Renault
s požiarnym označením GCBA 8/32, ktoré môže prepraviť 6
požiarnikov, má vodnú nádrž na 8000 litrov vody, motorovú striekačku so silou 3200 l/min., agregátom a stožiarom
s osvetlením.

Z radov požiarnikov Zlatú medailu dostali: Jan Kamoń,
s. Jana; Szymon Kurnat, s. Jana; Julian Kurnat, s. Jana; Jozef
Majerčák, s. Franška. Striebornú medailu získali: Kazimierz
Sabura, s. Karola a Andrzej Sral, s. Jana. Bronzovou medailou boli vyznamenaní: Marn Bryja, s. Jozefa, Pavol Bryja, s.
Jozefa; Cyryl Cervas, s. Jana; Dominik Kalata, s. Jana; Marián
Majerčak, s. Franška; Marek Krzysztofek, s. Franciszka. Odznak Vzorný hasič udelili: Józefovi Hyłovi, s. Józefa; Andrejovi Lojekovi, s. Jana; Marekovi Kurnatovi, s. Jana; Pawłovi
Kurnatovi, s. Szymona; Piotrovi Kurnatovi, s. Szymona; Janovi Cervasovi, s. Jana; Piotrovi Bendikovi, s. Jana. Odznak
za výsluhu 55 rokov v DPZ dostal krajan Franšek Kurnát.
Takež členovia mládežníckej propožiarnej jednotky
dostali zlaté a strieborné odznaky.
Na záver predseda DPZ Pavol Dluhý poďakoval všetkým,
ktorí prispeli ﬁnančnou čiastkou, obyvateľom, Urbariálnému spolku, slová vďaky patrili aj vojtovi Jánovi Smarduchovi
a poslancom gminnej rady za pochopenie a podporu v tomto úsilí, ktoré sa spoločne podarilo uskutočniť. Na záver
všetkým požiarnikom poprial pevné zdravie a šťase pri
zásahoch.
Týmto sa zakončila oﬁciálna časť programu, po ktorej
nasledoval slávnostný obed a večer požiarnici pripravili pre
občanov zábavu.
Gratulujeme k novému zásahovému vozidlu, nech sa čo
najčastejšie ukazuje pri takýchto pekných oslavách ako táto
a čo najmenej sa zúčastňuje zásahov pro červenému kohútovi.
Dorota Mošová

Vyznamenania
Počas posviacky nastala pekná chvíľa vyznamenávania
zaslúžilých požiarnikov. Najskôr bolo udelené vyznamenanie
pre dobrovoľný požiarny zbor z Novej Belej od vojta Gminy
Nowy Targ a gminnou radou medailou „Zaslúžený pre Gminu Nowy Targ”. Súčasne bola prečítaná správa o udelení
špeciálnej čestnej pochvaly pre obyvateľov obce Nová Belá
od Gminnej rady a vojta Gminy Nowy Targ na žiadosť požiarnikov DPZ Nová Bela za to, že tak ochotne prispeli veľkou
ﬁnančnou čiastkou na nákup nového zásahového vozidla.

Mládežnícky dorast DPZ Nová Belá

č. 7/2012 • roč. 54 • 9

HORČIČNÉ ZRNKO
8. 7. 2012
14. cezročná nedeľa
(Mk 6, 1 – 6)
Pri hodnotení blížnych ľudia používajú rôzne kritéria. Vek,
vzhľad, výšku kontra veľkosť hmotného majetku. Nezmesť
sa do kritérií druhého je spojené s tým, že hrozí odmietnue. Ježiš sa nezmesl do kritérií svojich rodákov: „Skade to
má tento?... Vari to nie je tesár, syn Márie?“ Na prvý pohľad
bol odmietnum ochudobnený Ježiš, ale pravdou bol presný
opak. Netušili, koho odmietli, nevedeli, kým pohŕdajú.
Pri evanjeliu tejto nedele nám nemá naskakovať husia
koža, či sa azda i ja nezmýlim pri vytváraní vzťahov s blížnymi, pri ich spoznávaní. Božie slovo nás vedie k tomu, aby
sme prijali Božie kritéria, aby sme sa stále pýtali: „Bože, vidím seba i druhých v správnom svetle? Posudzujem seba
i druhých podľa správnych kritérií? Nie je v mojich kritériách
skryté sebectvo, závisť, či niečo iné nesprávne?“ Ježiš iba
s poľutovaním konštatoval, že prorok nie je prorokom vo
svojej vlas, v rodine a medzi príbuznými. Správne kritériá,
správne postoje k sebe i druhým obohacujú nás i naše okolie. Nech sú nám takéto postoje vždy blízke a vlastné.

15. 7. 2012
15. cezročná nedeľa
(Mk 6, 7 – 13)
Pri čítaní o ťažkom údele prorokov, pri opise ich ťažkého
životného údelu nejeden čitateľ má nutkanie zakričať: „Dnes
by sa to nemohlo stať!“ Bol by takýto výkrik podnietený
spravodlivým hnevom pravdivý? Nemá každá doba svojich
prorokov? V očiach ľudí sa zvyčajne lepšie vodí tým, ktorí
sú falošnými prorokmi. Skupine falošných prorokov, ktorí sa
spomínajú vo Svätom písme, sa darilo obstojne. Ľudia ich
počúvali radi a bez problémov. Slová z ich úst boli príjemné,
avšak neúprimné a nepravdivé. Falošní proroci nič nevyčítali, nevstupovali do svedomia, snažili sa uchlácholiť svedomie
národa. Tvrdili presný opak toho, čo rozprával Boží prorok.
V hlase pravých prorokov zaznieval hlas Boží.
My prežívame čas Cirkvi. Po príchode Mesiáša a jeho
vykupiteľskej obete je jednou z úloh Cirkvi prorocká úloha.
Spočíva v tom, že poukazuje, čo nás všetkých vykúpených
vedie k Bohu a čo nás od Boha vzďaľuje. A tu nastáva problém. Dnešný svet má veľa falošných prorokov, ktorí tvrdia
pravý opak, čo učí Cirkev. Falošní proroci, ktorí chcú meniť
Desatoro a ponúkajú všetko príjemné a pohodlné ako dovolené. Vždy bude plať Boží prorok – Božia náuka, hoci možno nepríjemná; a falošný prorok – falošná náuka, hoci veľmi
lákavá, príjemná, no nepravdivá a pre večnosť nebezpečná.

22. 7. 2012
16. cezročná nedeľa
(Mk 6, 30 – 34)
V evanjeliu sa apoštoli vracali z apoštolskej cesty. Boli
vyslaní po dvoch a delia sa s Ježišom o to, čo robili a učili.
Odchádzali s nádejou, že ich námaha nebude márna. Apoštoli mali nádej, ktorá sa im naplnila. Kardinál Špidlík dal štyri
odporúčania, kedy je potrebné posilňovať nádej.
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1. Pri snahe o zlepšenie, o dokonalosť, pretože okrem
nadšenia môžeme prežívať i duchovný útlm.
2. Pri modlitbe, pretože modlitba nie je účinná množstvom slov, ale dôverou. Dôvera pri modlitbe je najťažšia,
ale zároveň je podmienkou účinnos modlitby.
3. Keď nás premáha malomyseľnosť, zúfalstvo, veď Sv.
písmo prirovnáva nádej ku kotve. Pre námorníkov bola v minulos kotva posledným zabezpečením, keď loďou zmietal
vietor. Sú okamihy v našom živote, keď sila človeka je iba
v nádeji, ktorú ani nemôžeme vysloviť.
4. V pokušeniach, keď sa bojíme a naša nádej sa otriasa
obavou, že padneme. Mnohé zlé návyky sú nevyliečiteľné
dovtedy, kým sami neuveríme, že sa môžeme hriechu vyhnúť. V mravnom živote nám túto istotu chce dať Boh.

29. 7. 2012
17. cezročná nedeľa
(Jn 6, 1 – 15)
Originály umeleckých diel, kniha podpísaná autorom,
výrobok, ktorý nesie označenie ručná výroba sú všetko
predmety, ktoré majú o čosi väčšiu hodnotu, ako iba náklady, ktoré sa vynaložili na ich výrobu. Ten, kto ich tvoril, tož
vložil do tohto čosi zo seba. Boh nás pozval pretvárať tento
svet. Dal nám dary a schopnos, ktoré nám to umožnia. Ak
by sme do pretvárania sveta zapojili iba eto dary, diela našich rúk by boli mŕtve a chladné.
Podľa odhadu apoštola Filipa nemalo stačiť dvesto denárov na nákup chleba pre zhromaždený zástup. Vystačilo
však päť chlebov a dve ryby z Ježišových rúk. Situácia sa
zmenila vďaka Ježišovej láske ku každému jednému zhromaždenému. Ježiš narušil Filipovu chladnú kalkuláciu svojím
postojom lásky a súcitu. Keď do našich chladných kalkulácií
vstúpi láska a ochota nezištného darovania a obetovania,
vtedy možno urobíme iných účastníkmi zázraku lásky.

5. 8. 2012
18. cezročná nedeľa
(Jn 6, 24 – 35)
Sco Hahn popísal v knihe Baránkova večera skúsenosť
zo svojej prvej sv. omše. Zúčastnil sa jej ako protestantský
pastor: „Stál som tam inkognito, ja, protestantský pastor
v civile. Nenápadne som sa všupol do poslednej lavice katolíckej kaplnky a prvý raz som sa stal svedkom omše. Vo
vnútri som sa zaprisahal, že si ani nekľaknem, ani nebudem
mať účasť na tomto katolíckom modlárstve. Keď som však
začul kňazove slová „Toto je moje telo, toto je moja krv.“,
kňaz pozdvihol hosu a zo mňa sa vytrali všetky pochybnos.“ Knihe, v ktorej to všetko prerozprával, dal podtul
Svätá omša ako nebo na zemi. Kňaz mocou, ktorú mu dáva
Kristus, znáša nebo na zem.
Keď dostal kardinál Ratzinger otázku od redaktora, ako
sa má človek pripravovať na prijímanie Eucharise odpovedal, že správna príprava znamená, že budem počúvať Božie
slovo, pozivne ho vnímať a tak pootvorím dvere, cez ktoré
môže vstúpiť Kristus. Moje ja sa stane také slobodné a otvorené, že začnem vstupovať ja do Neho.
Spracoval: vdp. ThDr. Viktor Pardeľ

JABLONKA

Všetko závisí od nás...
Ján Bašisty
Predseda MS SSP v Jablonke
Ján Bašisty je
predsedom
Miestnej skupiny Spolku
Slovákov v Poľsku od
konca roku 2005. V
tejto funkcii vystriedal dlhoročného krajanského
akvistu
Alojza
Bugajského.
Dodnes si pamätám
náš prvý rozhovor,
počas ktorého sme sa
zhovárali aj o cieľoch,
aké si stavia ako novozvolený predseda:
- Mojím základným
cieľom, - povedal, - je
prehlbovanie dobrých
susedských vzťahov medzi Slovákmi a Poliakmi v Jablonke. Okrem toho pálčivým problémom je aj krajanská klubovňa, pretože Spolok tu v Jablonke nemá svoje vlastné
priestory a pre jej účely prenajíma miestnos. Najlepším
východiskom by bola kúpa starého kina. Bolo by to istým
prínosom aj pre Jablončanov, pretože by táto budova slúžila aj naďalej kultúrnej činnos, ktorú by tu chcel Spolok
rozvinúť. Budem sa snažiť, aby sa nám toto predsavzae
podarilo naozaj uskutočniť. Bolo by takež dobré rozbehnúť kurzy slovenského jazyka tu na Orave. Získali by na
tom nielen krajania, ale aj ďalší miestni obyvatelia, ktorí
by chceli nadviazať užšiu spoluprácu so Slovenskom. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí uskutočniť eto
predsavzaa.
Po šiesch rokoch sa situácia trochu zmenila, zmenilo
sa vedenie gminy, avšak priority oravských krajanov zostali. Akým spôsobom sú ďalej realizované? - Z kúpy starého
kina napokon nič nevyšlo a snaha do toho vložená, dalo
by sa povedať, vyšla na zmar. Nové vedenia gminy tož
zislo, že je to dobré miesto pre Oravskú knižnicu. Ďalej sa
Spolok snažil o kúpu budovy starej zverolekárne neďaleko tržnice, avšak ani táto snaha a niekoľkoročná inicia va
krajanov nebola zrealizovaná. To však neznamená, že sa
v Jablonke nič nepodarilo. Tieto snahy vytvorili priestor na
kúpu pozemku určeného na výstavbu Domu slovenskej kultúry, ktorý sa nachádza na ul. Ogrodowej za lekárňou. Síce
nepodarilo sa nám kúpiť dom, ale máme už základ, svoje
miesto, kde tento dom môže byť postavený. Medzičasom
vznikol už aj projekt tohto domu, ktorý mal Spolok začať
stavať za peniaze, ktoré prisľúbil bývalý prezident Poľskej
republiky Lech Kaczyński na stretnu so slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom v roku 2008.

Slovenská strana sľub dodržala. Za eto peniaze bol kúpený pozemok, no na jeho výstavbu sme z poľskej strany už
ﬁnančné prostriedky nedostali. Mnohokrát sme sa obracali s prosbou na nového poľského prezidenta o prevedenie
tejto čiastky, no žiaľ, doposiaľ bezvýsledne.
Napriek tomu už kúpu pozemku považujem za obrovský úspech, ktorý sa podarilo dosiahnuť v tomto období.
Konečne sa na Orave začalo diať niečo, vďaka čomu sa
miestni Slováci zviditeľnili. Na novom pozemku boli zorganizované už dva ročníky Dní slovenskej kultúry, ale krajania žijú v nádeji, že tento dom sa už naozaj začne stavať.
Možno si niektorí neprajníci kladú otázku, načo je vôbec
taký dom v Jablonke potrebný, ale odpoveď je jednoduchá.
Vzhľadom na položenie Jablonky vyrase slovenský dom
priamo v centre hornej Oravy, a tým pádom to bude dom
nielen krajanov z Jablonky, ale z celej Oravy.
Predsedom som sa stal v momente, keď už bola klubovňa Miestnej Skupiny presťahovaná do budovy Gminného družstva. Tu si krajania v dosť rýchlom čase vytvorili priestor na pravidelné stretávanie sa, tu mali možnosť
vytvoriť si regionálny kúk, usporiadať knižnicu. V období,
keď klubovňu viedla Grażyna Kozaková, sme sa snažili o rozbehnue kurzu slovenského jazyka pre starších, ale žiaľ, to
sa nepodarilo, pretože bolo málo záujemcov. Za to sa nám
podarilo zorganizovať kurz tanca, ktorý viedol inštruktor
zo Slovenska, niekoľko výstav našich oravských umelcov.
V novej klubovni sme sa už viackrát stretli so zástupcami
slovenskej diplomacie, pravidelne tu organizujeme oplátkové stretnua. Klubovňu využívajú takež de z Jablonky,
ktoré sem prichádzajú na rôzne pracovné dielne.
Snáh o oživenie krajanskej činnos je naozaj veľa, nie
všetky sa síce vydarili, ale vďaka tomu krajanský život na
Orave pretrváva. Pred nami však stojí niekoľko zásadných
otázok. Čo bude ďalej so slovenčinou v lýceu? Síce počet
študentov učiacich sa tu slovenčinu sa za posledné roky
niekoľkonásobne zvýšil, jej budúcnosť je neistá. V tomto
ohľade nepochybne potrebujeme pomoc zo strany slovenskej diplomacie, pretože pred niekoľkými rokmi bola zrušená maturita, čo výrazne ovplyvnilo možnosť pokračovať vo
vysokoškolskom štúdiu na Slovensku.
Ďalším naším akútnym problémom sú sv. omše v slovenskom jazyku. Na hornej Orave sú odbavované len v Jablonke. Vynára sa tu tož problém s oplatením organistu.
Vo všetkých spišských obciach, kde majú sv. omše v slovenskom jazyku, majú organistu, ktorý hrá i na omši v poľskom
jazyku. V Jablonke to tak nie je. Na sv. omšu v slovenskom
jazyku prichádza organista zo Slovenska a s tým sa viažu
aj ﬁnančné výdavky. Oravský obvodný výbor sa tento rok
o pomoc obrál v tejto veci na Veľvyslanectvo Slovenskej
republiky vo Varšave, odkiaľ však prišla nega vna odpoveď. Preto sa následne obrál na honorárneho konzula
Slovenskej republiky v Zakopanom, odkiaľ však k dnešnému dňu odpoveď nedostal.
Verím však, že eto problémy sa v tejto ťažkej dobe
vyriešia, veď to všetko je len a len v prospech krajanskej
komunity na Orave a tým pádom takež v prospech celej
hornej Oravy.
Sprac. Marián Smondek
Foto: Milica Majeriková-Molitoris
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE
PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Tajné dejiny hornej Oravy
Tajné dejiny hornej Oravy… Názov, ktorý znie veľmi tajomne, ale v skutočnos je jeho odhalenie veľmi prozaické.
V súčasných publikáciách týkajúcich sa hornej Oravy, ktoré
vychádzajú takmer výlučne v poľskej réžii, tož nenájdete
často ani elementárne zmienky o určitých úsekoch dejín
tejto oblas. Nenájdete v nich ani marginálne poznámky
o tom, že Orava bola súčasťou štátneho útvaru našich slovenských predkov Nitrianskeho kniežactva či Veľkej Moravy a často sa dokonca stáva, že v úpenlivej snahe dokázať akúsi „poľskosť“ tohto územia je pre menej historicky
zdatného čitateľa ťažko postrehnuteľný aj fakt, že horná
Orava patrila takmer jedno sícročie do Uhorska. V spomínaných publikáciách i na internetových stránkach by ste
ež márne hľadali pripomienku o slovenských
Milica Majeriková-Molitoris
osobnosach, ktoré sa
Ľudomír Molitoris
Marián Smondek
na hornej Orave narodili
alebo tu pôsobili, pričom
výraznou mierou prispeli k zveľadeniu nielen
tohto regiónu. Nedozviete sa veru nič ani o
slovenskom národnom
hnu, ktoré bolo v oblas hornej Oravy veľmi
silné, nehovoriac o tom,
že je takmer úplne ignoejiny Hornej Oravy
rovaná existencia a pozieje Górnej Orawy
merne rozsiahla činnosť
slovenskej národnostnej
menšiny na hornej Orave v súčasnos. Všetko
slovenské je prehliadané, utajované a nie je ani len náznak
akejsi serióznej vedeckej diskusie a pripustenie, že existujú
aj iné pohľady na problemaku.
Preto sme sa rozhodli vydať túto útlu knižku, ktorá nemá ambíciu podať komplexné dejiny hornej Oravy.
Zamerali sme sa na odhaľovanie týchto „tajných“ dejín,
o ktorých sa zo súčasných publikácii o hornej Orave nedozviete nič. V jednotlivých kapitolách sa tak môžete dočítať
o štátnej príslušnos a kolonizácii hornej Oravy, o záhadnej obci Jablonka, o slovenskom národnom hnu a prínose Slovákov k rozvoju hornej Oravy, o zvláštnom sčítaní
obyvateľstva v roku 1910, či o činoch spišsko-oravskej légie. V knižke nájdete odpoveď na otázku, kedy bola horná
Orava prvýkrát pripojená k Poľsku a ež ako to na tomto
území vyzeralo v období druhej svetovej vojny. Dozviete sa
aj niečo o osobnosach, ktoré sa na hornej Orave narodili,
ale historiograﬁa o nich mlčí i o súčasných akvitách Slovákov v tejto oblas.
Autormi tejto publikácie sú spolkový činitelia, ktorí
majú k problemake veľmi blízko: redaktorka časopisu Život PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, ktorá zároveň pô12

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

sobí na Katedre histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, kde sa zaoberá slovensko-poľskými vzťahmi, gen.
tajomník SSP PhDr. Ľudomír Molitoris, ktorý takež pracuje na doktoráte s krajanskou problemakou a tajomník
redakcie časopisu Život Mgr. Marián Smondek, ktorý končí
doktorandské štúdium o školstve na hornej Orave na Univerzite Komenského v Braslave.
Takmer 200-stranová knižka s pomerne rozsiahlou obrazovou prílohou je v slovenskom i poľskom jazyku, pričom
o preklad značnej čas sa zaslúžili Mgr. Agáta Jendžejčíková a PhDr. Ľudomír Molitoris, za čo im patrí veľká vďaka.
Poďakovať za odbornú pomoc či ústretový prístup by sme
chceli ež: pracovníčkam pobočky Štátneho archívu v Bytči
v Dolnom Kubíne, vedúcej Čaplovičovej knižnice v Dolnom
Kubíne Mgr. Kataríne Ileniovej, farárovi vo Veľkej Lipnici
vdp. Zbigniewowi Ziębowi, pracovníkovi Archeologického
múzea v Krakove dr. Emilovi Zaitzovi, odbornej asistentke
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici PhDr. Marte Mácelovej, PhD. a predsedovi Spišského dejepisného spolku
doc. PhDr. Ivanovi Chalupeckému.
Pevne veríme, že sa nám takto aspoň sčas podarilo
vyplniť „biele“ a „zahmlené“ miesta v historiograﬁi tohto
malebného kúska zeme pod Babou horou a dúfame, že sa
možno raz táto publikácia stane počiatkom novej slovensko-poľskej histórie hornej Oravy.

UKÁŽKY Z KNIHY:
K otázke štátnej príslušnosti a kolonizácie
hornej Oravy
„Začiatkom roku 1001 došlo, v súvislos so Štefanovou korunováciou za uhorského kráľa, k vpádu Boleslava
Chrabrého do Uhorska, ktorý vystupoval ako ochranca nástupnických práv Ladislava Lysého, a podľa kroniky Galla
Anonyma „celú ich zem až k Dunaju podrobil svojmu panstvu“. Nitriansko bolo aj tentoraz verné Štefanovi a kládlo
Boleslavovi odpor. Najneskôr do troch mesiacov, za diplomackého pričinenia nemeckého cisára Ota III., sa uhorský a poľský panovník stretli v Ostrihome a podpísali mier.
Podmienky mieru síce nie sú známe, ale podľa nasledujúcich udalos Boleslav realiscky zvážil svoju pozíciu a sahol sa na sever, pričom nitriansky údel dostal pod správu
Štefanov bratranec Ladislav Lysý. Tento poľský výboj do
Nitrianska, ktorý mal vskutku veľmi krátke trvanie, nemohol mať a ani nemal trvalejší vplyv na domáce osídlenie či
jeho hospodársku a spoločenskú štruktúru. Takež nemal
žiadny vplyv ani na cirkevnú správu a Nitriansko bolo aj
po vojne v roku 1001 naďalej a bez prerušenia súčasťou
Ostrihomskej diecézy.“

Záhadná Jablonka
„Prvú skutočne hodnovernú písomnú zmienku o Jablonke na Orave máme z roku 1558. V nej sa hovorí, že zo
Sliezska prišiel „do obce Jablonka Sebasan Jablonovský
ze synem Vincentem a usadil se v prosredku chotára terajšieho pod stromom jabloňom v mistnos, kde sú rale Kríž,
Šuvada, Galas. Keď Šebasan zemrel, jeho syn Wincent
dostal privilegie od Cath. Zrínskej“. Že išlo o novo založenú

osadu, svedčia aj daňové súpisy z roku 1566, kde je ako
novozaložená obec nepojatá do sčítania. Takež v proteste čimhovských zemepánov Plahyovcov z roku 1586 sa
dozvedáme, že Fraňo Thurzo asi pred 25 rokmi založil na
území ich majetku dedinu Jabluncza. Túto teóriu o založení Jablonky v 16. storočí potvrdzuje aj Historia Domus,
v ktorej okrem iného nachádzame vysvetlenie, že názov
obce pochádza od jej zakladateľa, ktorý prišiel z osady Jablonovicze.“

Kto osídlil hornú Oravu?
„Pravdou je, že v 16. storočí dochádzalo k útekom
poddaných od poľských zemepánov na uhorskú stranu
do Oravského panstva Turzovcov. Kvôli týmto zbehom sa
Turzovci dostali do ostrých sporov so zemepánom Żywieckého panstva Komorowským, čoho dôsledkom bol veľmi
striktný zákaz usadzovať Poliakov na ich oravských majetkoch. Na opustenú pôdu bolo richtárom oravských obcí
zakazované prijať usadlíka poľského pôvodu, pričom porušenie tohto nariadenia sa trestalo palicovaním a vyhnaním
usadlíka. Príkaz neprijímať poľských osadníkov na Oravské
panstvo znovu zdôrazňovalo aj ďalšie nariadenie Turzovcov z roku 1620.“

Slovenské národné hnutie na hornej Orave a prínos
Slovákov k jej rozvoju
„V Chyžnom sa slovenské národné hnue zakorenilo
natoľko, že aj v časoch maďarizácie miestni učitelia, chyžniansky rodáci Ignác, Štefan a Marn Layákovci, písomne
komunikovali v slovenčine a keď v roku 1874 žiadali školskú
stolicu o pomôcky, prosili, aby boli v slovenskom jazyku „nakoľko obec naša čisto slovenská je“. Uhorské ministerstvo
školstva v roku 1875, v snahe obmedziť slovenské hnue,
zakázalo na škole v Chyžnom používať slovenské učebnice.“

Kde sa podeli Slováci z hornej Oravy v roku 1910?
„J. M. Roszkowski usudzuje, že „keď bola v roku 1910
uhorskou mocou prinavrátená v sčítacích formulároch – iba
na území trstenského okresu – rubrika „poľská národnosť“
(odstránená od roku 1880), ukázalo sa, že v 24 poľských obciach tohto okresu viac ako 16 000 obyvateľov uviedlo, že
sú Poliakmi“. Toto konštatovanie obsahuje niekoľko faktograﬁckých chýb. V prvom rade uhorská vláda neprinavrála
v sčítacích formulároch, a už tobôž nie v jedinom okrese,
poľskú národnosť. Obyvatelia boli zapísaní, ako sme uviedli
vyššie, do kolónky „iný“. Takež nešlo o 24, ale o 16 obcí
a nie viac, ale menej ako 16 000 obyvateľov.“

Spišsko-oravská légia
„Ich akcie smerovali na jednej strane pro československým vojakom, ktorí však, a to treba zdôrazniť, obsadili
územie Oravy a Spiša v súlade s rozhodnum náčelníka
dohodovej vojenskej misie v Budapeš plukovníka Vixa.
Okrem krádeží, akou bola napríklad krádež koní československému vojsku 8. júna 1919 v Jablonke, sa nešli ani
vrážd československých vojakov a prepadov četníckych
staníc a staníc ﬁnančnej stráže na pohraničí.“

Orava prvýkrát v Poľsku
„Po pripojení k Poľsku vystúpila veľká skupina Oravcov
so žiadosťou o povolenie vysťahovať sa do Československa. Zo spomínanej Hladovky tak urobilo až 70 rodín zo
100. Prvá masová emigrácia z dôvodu „...zlého zaobchádzania... zo strany „bratov“ Poliakov...“ sa uskutočnila v januári 1922, kedy z Veľkej Lipnice, Malej Lipnice, Hornej
Zubrice, Podsklia, Pekelníka, Podvlka, Podsrnia a Jablonky
odišlo 64 rodín, spolu 326 osôb. Usadili sa na pomaďarských majetkoch, 15 km od mesta Rimavská Sobota na južnom Slovensku, ktoré v roku 1926 pomenovali Slávikovo,
na počesť predsedu Ústredného výboru pre záležitos kolonizácie v Braslave Juraja Slávika. V roku 1956 bola táto
obec opäť premenovaná a do dnešného dňa vystupuje
pod názvom Orávka.“

Okupácia Oravy?
„Skutočnosť, že v septembrovej kampani v roku 1939
bojovali Slováci z Oravy na poľskej strane, v poľskom vojsku,
kde boli zmobilizovaní v auguste 1939, ostáva naďalej veľkým
„tajomstvom“. Udivuje to o to viac, že o septembrovej kampani boli napísané už stovky príspevkov. V žiadnom z nich
sa však eto fakty nespomínajú. Hoci nemáme bližšie údaje
z poľských veliteľsev na doplnenie tohto obdobia, na základe počtu 537 zadržaných zajatcov poľskej armády – Slovákov
z Poľska môžeme usúdiť, že ich bolo najmenej síc.“

Slováci na hornej Orave v súčasnosti
„Dlhé roky Spolok na Orave fungoval práve vďaka klubovniam, ktoré sa nachádzali v jednotlivých rodinných domoch, najčastejšie u predsedov miestnych skupín. Tí mali
doma vydelenú izbu, v ktorej sa krajania schádzali. Tu mali
odložené rôzne písomnos, slovenské knihy a literatúru,
ktoré si mohli požičiavať. Takto dodnes funguje klubovňa
u Franška Harkabuza, v ktorej sa učia hrať de na heligónkach i iných ľudových nástrojoch. Pri tejto klubovni pôsobí
kapela heligonkárov Franška Harkabuza, ktorá každoročne vystupuje na rôznych podujaach organizovaných v obci i mimo nej, niekedy dokonca i na Slovensku.“

„Zabudnuté“ osobnosti
„I tu, na hornej Orave, sa zrodilo množstvo múdrych
a šikovných ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedy, kultúry,
umenia, či slovenského národného hnua. V súčasnos je
veľmi ťažké sa o nich niečo dozvedieť – nenachádzajú sa
ani v publikáciách týkajúcich sa hornej Oravy, ba ani na
internetových stránkach svojich rodných obcí. Zaslúžia si
pritom za svoju záslužnú činnosť, ktorej často obetovali
celý svoj život, náš obdiv, úctu i spomienku.“
Tajné dejiny hornej Oravy si môžete zakúpiť v:
• Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove
• internetových i stacionárnych kníhkupectvách v Poľsku
i na Slovensku
• obchode J. Bašistyho v centre Jablonky
• klubovni Spolku Slovákov v Poľsku v Podvlku u B. Bryjovej
• u predsedníčky OV SSP na Orave G. Prilinskej v Podvlku
• klubovni Spolku Slovákov v Poľsku vo Vyšných Lapšoch
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Turistika na Orave
O turisckých atrakciách hornej Oravy som písal ešte
v roku 2005. To už bolo naozaj dávno a tak som sa k tejto
téme vrál, avšak trochu z iného pohľadu. Málokedy sa
tož dokážeme pochváliť tým, čo máme okolo seba. Akosi
sme si na tú krásu zvykli. Preto si myslím, že občas treba,
aby nám niekto o tej kráse niečo povedal.

Čo treba navštíviť?
Na túto otázku som sa nesnažil odpovedať sám, ale hľadal som pomoc a teda aj odpoveď u pani Lucyny Borczuch,
ktorá aktuálne pracuje ako sprievodkyňa v drevenom kostole v Orávke a predtým pracovala v Oravskom etnograﬁckom parku v Hornej Zubrici, takže si myslím, že práve
v otázkach turisckých atrakcií hornej Oravy je naslovovzatou odborníčkou.
Keďže som na Oravu prišiel z poľskej strany, Lucyna
Borczuch mi odporučila v prvom rade návštevu dreveného kostolíka zasväteného Jánovi Krsteľovi v Orávke, ktorý
bol postavený v polovici 17. storočia. Síce tento sakrálny
skvost zo začiatku na mňa osobne nezapôsobil, počas rozhovoru s Lucynou Borczuch som čoraz bližšie a hlbšie odkrýval jeho tajomné, ale zároveň veľmi zaujímavé miesta.
Ako som sa dozvedel, je to kostol, ktorý spája veriacich
i národy. Svojich svätých tu nájdu Maďari, Slováci, Poliaci, Nemci, Rakúšania i Česi. Znie to však trochu smiešne,
ak chceme silou-mocou svätým spred síc rokov pripísať
dnešnú národnosť. Ak sa teda vyberie niekto do kostola
v Orávke, nemal by obísť ani dávnu neďalekú farbiareň,
ktorá bola založená v polovici 18. storočia. Nepochybne
ďalším zaujímavým miestom hornej Oravy boli zemianske stavby v Podvlku, e však v osemdesiatych rokoch
zhoreli. A tak nám zostáva už len komplex budov dvoru
Kostolík zasvätený Jánovi Krstiteľovi v Orávke

Panoráma Oravskej priehrady

Moniakovcov v Hornej Zubrici, ktoré tvoria akýsi základ
Oravského etnograﬁckého parku, ktorý sa tu nachádza. Ak
teda navšvime eto dve miesta, dá sa povedať, že sme
navšvili dve najdôležitejšie kultúrne miesta hornej Oravy. Nepochybnou turisckou atrakciou Oravy sú prícestné
stĺpy a kaplnky so svätými. Hľadanie a obdivovanie tejto
sakrálnej architektúry už síce nie je atrakvne pre každého
turistu, ale predsa sa len nájdu takí, ktorí ich veľmi radi
pohľadajú popri oravských cestách i rázcesach. Medzi zaujímavos je zaradený aj trh v Jablonke.
Pokiaľ však máme zohľadniť klasického turistu, ktorý je
zameraný na najvýznamnejšie pamiatky, týmto sa ponuka
hornej Oravy končí a ak sa chce lepšie zoznámiť s históriou
tohto regiónu, musí sa dostať na druhú stranu hranice,
na Slovensko, kde v Tvrdošíne nájde kostol z 13. storočia,
v Oravskom Podzámku hrad, kde sídlili správcovia a majitelia Oravy, Dolný Kubín ako administračné centrum Oravy, ale i Veličnú či Zuberec so svojim skanzenom. Popritom
každý turista môže využiť turisckú ponuku prírodných
krás, či už horského masívu Babej hory, alebo Oravskej
priehrady. Chac-nechac turista prichádzajúci na hornú
Oravu, ležiacu na poľskej strane, je nútený ísť ďalej na Slovensko.

Nájdeme na Orave aj nejaké nedostatky?
V tomto prípade je potrebný názor skúseného turistu,
ktorým je nepochybne Jerzy Głowacki. Síce sa na Oravu
spolu s manželkou presťahoval len pred niekoľkými rokmi,
Orava sa mu veľmi zapáčila a stal sa z neho „adoptovaný“
Oravec. Svojimi vedomosťami o Orave by zahanbil nejedného domorodca. Orava je nádherným krajom, preto si vybrali
toto miesto, ale po presťahovaní sa z Lodže si tu, na Orave,
manželia Głowackí museli urobiť vodičský preukaz, pretože
autobusové spojenie na hornej Orave je veľmi zlé.
Ako obaja manželia svorne tvrdia, Orava ako taká je
pre mnohých Poliakov neznámou krajinou. V mnohých,
dokonca i odborných knižniciach kdesi hlbšie v Poľsku nenájdeme o Orave žiadnu zmienku. A ku tomu Jerzy Głowacki dodáva, že ak začneme hovoriť o Oravských Tatrách,
tento názov bude pre väčšinu Poliakov úplne prázdnym
pojmom či priam kuriozitou.
Za jeden z najväčších problémov turisky na Orave
považuje dopravné spojenie. Samotná komunikácia na
14
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hornej Orave je veľmi slabá a informácie o nej hádam ani bol jeho slovenský pôvod na ťarchu. Orava sa väčšine Poneexistujú. Osobne som tento nedostatok pocíl počas liakov spája so Slovenskom a tak popoľštení Slováci urobili
posledného pobytu v tomto malebnom regióne na vlast- z tohto regiónu Podhalsko. Príkladov toho je neúrekom.
nej koži. Dostať sa napr. z Orávky do Lipnice si vyžaduje Folklórny súbor, ktorý vystupuje na všetkých obecných
poriadnu dávku odvahy, pretože zisť spojenie je priam slávnosach v gmine Jablonka a často Oravu reprezentuje
nemožné. Na zastávkach chýbajú informácie o odjazde aj mimo nej, sa nazýva „Male Podhale“ a až potom sa ku
autobusov, informácie v internete ani nenájdeme a ak aj tomu dodáva „Grupa Orawska“. Najväčší distribútor mäsových výrobkov na Orave ﬁrma Kabanos svoje výrobky
nájdeme, v mnohých prípadoch sú nepravdivé.
V takejto situácii je turista odkázaný na vlastný do- propaguje nasledovne „Najlepsze wędliny z Podhalańskiej
pravný prostriedok – auto. Pokiaľ sa však turista vyberie krainy“, a toto heslo už rezonuje medzi klientmi v Poľsku
na túru autom, automacky je nútený k tomu, že si musí niekoľko dobrých rokov. Takže ak niekto nepochádza priavopred vyznačiť okružnú turisckú trasu. Síce na poľskej mo z hornej Oravy alebo jej blízkeho okolia, alebo nie je
strane hôr sa okruhy vyznačujú jednoduchšie, na sloven- zanieteným historikom či etnografom, pravdu povediac
ani sa nemá odkiaľ dozvedieť, že neskej strane sa okruhy spájajú s celoveľký kúsok tohto malebného regiónu
dennými túrami, pri ktorých sa treba
patrí Poľsku.
poriadne nachodiť, aby sa turista shol
Osobne si myslím, že otázka oravskej
naspäť k autu do večera vráť. Tu sa
identy, ktorá je tak veľmi silne teraz
vynára otázka: Čo v tomto ohľade robí
akcentovaná v súvislos s organizovaEuroregión „Tatry“ či „Beskydy“? Či poním 1. svetového zjazdu Oravcov, tvorí
máha v sprístupňovaní a zviditeľňovaní
akýsi substút, ktorý hornooravcom po
prírodných i kultúrnych krás po oboch
poľskej strane nahradzuje pôvodnú nástranách hranice? Aktuálne situácia
rodnú identu, v tomto prípade slovenvyzerá nasledovne: ak by sa slovenský
skú, a namiesto nej ponúka regionálnu,
turista vybral na Babiu horu a zišiel na
oravskú. Síce regionálna identa je silpoľskú stranu, nemá ani len najmenná aj na slovenskej strane Oravy, nad
šiu šancu vráť sa ešte v ten istý deň
ňou jednak dominuje identa národná
nejakým spojom na Slovensko. A to
– slovenská, o ktorú hornooravci počas
pla aj opačne. Ak by Poliak zišiel na
predchádzajúcich stáročí bojovali, ktoslovenskú stranu, o návrate do Poľska
rá sa tu rozvíjala a ktorá práve z týchto
inak ako pešo môže len snívať. Čo teda
končín prúdila ďalej na juh a posilňov tejto veci robia Euroregióny? Nie sú
vala Slovákov v rozvíjaní a zveľaďovaní
to v mnohých prípadoch zbytočne vysvojej identy.
chodené peniaze? Veď dnes je medzi
Práve preto si myslím, že ak sa teraz
Slovenskom a Poľskom obrovská ko- Krajanská detská ľudová hudba z Podvlka
lokálna samospráva nepostaví na stramunikačná priepasť, do ktorej sa prepadá už asi aj najväčší slovensko-poľský hraničný priechod nu slovenskej menšiny a nepomôže jej rozvíjať sa vo svojej
Trstená – Chyžné. Kedysi vraj existovalo akési autobusové domovine, na hornej Orave, ktorá je súčasťou Poľska, Poľspojenie, ktoré krúžilo okolo Babej hory, ale z toho, čo som sko vtedy stra jeden z dvoch neveľkých, ale zato výnimočsa dozvedel, zaniklo veľmi rýchlo, takže si turis neshli ných regiónov, ktorý by sa mohol stať pre Poliakov bránou
na Slovensko a pre Slovákov bránou do Poľska. Poľsko by
naň ani len zvyknúť.
A takýto názor nie je ojedinelý. Stačí nahliadnuť do in- stralo región, ktorý by ho obohacoval svojou slovenskosternetu, kde sa to až hemží podobnými názormi. Jedným ťou a bol akýmsi spojivom medzi dvoma bratskými národmi
z príkladov môže byť aj webová stránka hp://porteuropa. – slovenským a poľským. Najviac by však strala samotná
eu, kde sa tejto problemake akvne venuje Jakub Ło- horná Orava, pretože by strala svoju výnimočnosť a pravginow. A pritom, ako vyplýva z výpovede pani Lucyny du povediac, nemala by nič, čo by mohla predstaviť ako svoj
Borczuch, väčšina zaujímavos a pamähodnos Oravy sa neobyčajnosť či priam tromf.
Tým pádom všetky slová o tolerancii, akceptácii a otvonachádza na slovenskej strane, pretože práve tam sa nachádza kľúč k pochopeniu historickej spätos hornej Ora- renos poľských Oravcov, ktoré neustále na hornej Orave
počúvame, by strali svoju váhu a stali by sa len a len bovy s Uhorskom i Slovenskom.
hapustou, odsúdeniahodnou táraninou. Pokiaľ si to neuvedomí miesta samospráva, slovenskí i poľskí diploma,
ale takež samotní Poliaci, popoľštení Slováci i  Slováci,
Na záver si dovolím uviesť môj osobný názor. Orave, ktorí si naďalej udržali svoju národnú identu, takež moje
teda tej hornej, alebo inak na tej poľskej strane, chýba vi- slová zostanú len táraninou do vetra.
diteľnosť. Jednoducho väčšina Poliakov, a takež Slovákov,
Ak si teda vyberáme miesto na letný oddych, bude horná
nemá ani len potuchu, že čosi také existuje. Prečo? Mys- Orava vhodným miestom? Ak máme auto, alebo aspoň bicylím si, že odpoveď treba hľadať v histórii. Tož ak sa chcel kel, nepochybne áno. Je tu naozaj mnoho miest, ktoré treba
niekto, povedzme za posledných 90 rokov niekam dostať, navšviť, vidieť, dotknúť a naplniť svoje vnútro ich krásou.
chcel niečo v živote dosiahnuť, v mnohých prípadoch mu
Sprac. Marián Smondek

Čo tu nepochybne chýba?
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Keď sa stretneš so zvieratkom v lese...
Prechádzajúc sa prírodou, lesom, lúkami, ale v mnohých prípadoch aj ulicami naďabíme na všeličo a všelikoho. Obyčajne sú to mierumilovné stvorenia, ale občas sa
stáva, že opak je pravdou. Rodičia i starí rodičia nás učili,
že ak chceš vidieť nejaké lesné zvieratko, musíš sa v lese
správať po chu. A tak si pochučky vykračujeme lesným
chodníčkom a zrazu sa pred nami vynorí kdesi v diaľke
zvieratko, také malé, pekné, a pomaly kráča ku nám. Ejha,
veď je čoraz väčšie, to nebude asi zvieratko, ale skôr nejaké zviera, akési hnedé, zarastené, uf, veď je to medveď,
žiaden macko, ale medvedisko.
Takýto príbeh znie ako z rozprávky, aj keď je pravdou,
že nejednému turistovi sa už prihodil. K napísaniu článku
o stretnu so zvieratami ma viedla niekoľkonásobná skúsenosť, predovšetkým z Oravy, kontaktu so psami. Stretnue s medveďom znie naozaj dosť nereálne, ale kontakt
so psami je na Orave každodennosťou. Väčšina z nich si
nás ani nevšimne, ale ak trame na jedinca, ktorý si na nás
brúsi zúbky, musíme predsa len nejako zareagovať, inak
e zúbky poriadne pocíme.
O skúsenosach s kontaktom s inými zvieratami som sa
porozprával s Jerzym Głowackým, ktorý svojho času počas
vandroviek po Tatrách natraﬁl aj na medveďa. Ako sa v tejto situácii zachoval. Nuž to by ste museli počuť od neho,
ale asi správne, veď naďalej premeriava horské chodníčky
Oravy i celého okolia.
Ako si sám spomína, kedysi v horských oblasach panoval taký zvyk, že na večer boli psy odväzované z reťaze.
Síce nikdy sa pred takýmito miestnymi strážcami nemusel
brániť, kvôli vlastnej bezpečnos nechodil do týchto oblas bez loveckej dýky. Dodnes
ju stráži doma ako pamiatku
na tame časy. To je síce dobrý
argument, ale ako sa uchrániť
pred útokom viacerých zvierat? Tu treba mať oči otvorené,
je však pravdepodobné, že ako
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prvé zaútočí zviera, ktoré je dominujúcim zvieraťom toho
„stáda“. Takže pokiaľ sa dokážeme ubrániť pred ním alebo ho dokonca zraníme, ostatné zvieratá radšej utečú, než
by mali ďalej útočiť. Základným problémom je však to, že
neexistujú všeobecné rady. Tož každá metóda si vyžaduje konkrétny charakter osobnos. Ak sa započúvame do
programov alebo ﬁlmov, ktoré sa zaoberajú touto témou,
často sa v nich objavuje téza, že agresívnemu psovi sa nemáme pozerať do očí.
– Ja to však vždy robím, - akýmsi spôsobom neguje túto
metódu pán Jerzy Głowacki. – Ba čo viac, ja si čupnem, aby
som bol na jeho úrovni. To je dosť dôležité, pretože tým
pádom prestávam dominovať nad týmto zvieraťom. Automacky sa pes stáva spokojnejší, pretože vidí, že nechcem
nad ním dominovať. Ak však chcem dominovať nad daným
zvieraťom, osvedčenou metódou je zdvihnue nohy hore a
„ocikanie“ stromu. Vtedy sa takýto pes bojí, pretože som
vyšší a dominujem nad ním.
Turis si však v mnohých prípadoch neuvedomujú, že turiscké palice či batoh môžu byť dôvodom útoku zvieraťa,
pretože pred sebou vidí niekoho, kto vyzerá „nenormálne“,
má akýsi veľký hrb na chrbte alebo divné končany. K tomuto dochádza hlavne na miestach, kam neprichádza mnoho
turistov a pes si nezvykol na to, že človek v jeho očiach môže
vyzerať atypicky. Takže v obrane pred takýmto útočníkom
máme dve možnos – začneme nad ním dominovať alebo
sa mu poddáme. Treba však pamätať na to, že žiadna metóda nie je dokonalá a každá z nich má svoje konsekvencie.
Ďalšou dôležitou vecou je to, či sa niekto bojí alebo nie.
Ak sa niekto bojí, začína produkovať feromóny, ktoré zvie-

ra dokáže vycíť. V takom prípade asi najlepšou metódou
obrany je útok. Kedysi dobrým spôsobom na psy bolo to, že
som sa im začal milým tónom hlasu prihovárať. To pomáhalo hlavne pri paserskych psoch, ktoré sa počujúc milý
ľudský hlas upokojovali. Ak sa však niekto snažil uecť,
skákali mu na chrbát a zvyčajne takého človeka pritlačili
k zemi. Púšťali ho až vtedy, keď prišiel niekto zo salašníkov. Vtedy sa nešťastník mohol konečne postaviť, oprášiť
sa a ísť ďalej. Pes mu síce nič neurobil, ale nepochybne ho
poriadne vystrašil.
V prípade ľudí, ktorí naozaj cía strach, bude najlepšie,
ak si do svojej výbavy kúpia obranný gél s účinnou zložkou
zo špľavej papriky pro psom a zvieratám (poľ. żel pieprzowy), ktorý je lepší ako sprej a ktorý treba útočníkovi
streknúť do nosa. Takýto sprej dokáže odradiť aj medveďa,
dokonca i ľadového, ktorý je omnoho agresívnejší ako medveď hnedý. Keďže často stanujem v Tatrách, o tejto téme
som sa neraz zhováral aj s lesníkmi a „paprikový” gél si pravidelne beriem so sebou. Pravdou je, že taký gél je menej
škodlivý ako napr. sprej, ktorým traﬁť nie je až také jednoduché, ale pritom nastriekame ním aj srsť. Síce po takej dávke
do nosa zviera začne asi poriadne kýchať, ale nech kýcha, čo
mu hrdlo ráči, len nech nám dá svätý pokoj.
Dobrou metódou je hovoriť k zvieraťu. Túto metódu odporúčajú krotelia divej zveri, ktorí pripravujú eto zvie-

ratá napr. do ﬁlmov. Vtedy sa treba jednoducho zvieraťu
stále prihovárať, prihovárať a prihovárať. Keďže mi vždy
záležalo na dobrom a blízkom kontakte s prírodou, túto
metódu som vyskúšal v Tatrách na divej zveri. Vďaka tejto
metóde z niekoľkých desiatok metrov sa ku mne priblížil
svišť, ktorý je veľmi ostražitým zvieratkom, na vzdialenosť
niekoľkých metrov. Takisto reagovali kamzíky. Pokojný tón
hlasu na jednej strane zvieratá upokojuje a na druhej sa
stáva pre nich niečím zaujímavým. Jednoducho strach
zvieraťa sa stráca v závislos od tónu hlasu, psychického
stavu človeka a jeho neverbálneho správania.
Na základe čoho som prišiel k takým záverom? V Tatrách som nejedenkrát videl, ako zvieratá od niektorých
ľudí doslovne utekali a ku mne sa naopak čoraz bližšie
približovali, prichádzali. Agresívny človek, človek, ktorý sa
bojí, inak vonia zvieraťu ako ten, ktorý je voči nemu nastavený priateľsky.
Podobne ako medzi ľuďmi, tak aj vo svete zvierat sa
však nájdu jedince, ktoré žiadnym spôsobom nedokážeme
presvedčiť o našej dobrej vôli, a ktoré budú na nás chcieť
jednoducho zaútočiť. Na také jedince je vlastne už len jedna metóda, ktorou je paprikový gél, ktorý je možné kúpiť
v každom poľovníckom obchode.
Verím, že niekoľko prakckých rád sa zíde všetkým turistom i neturistom, veď v takejto situácii sa môžeme nájsť
nielen v horách, ale i podhorských dedinkách, ba dokonca
i vo veľkomestách. Asi nám nezostáva teda nič iné, ako sa
vybrať do obchodu a takýto gél si jednoducho zadovážiť.
Marián Smondek
Foto: autor, Jerzy Głowacki, archív BgPN
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Zamagurské športové hry
V športovom areáli Základnej školy v Spišskej Starej
Vsi sa uskutočnili Zamagurské športové hry, ktorých sa
zúčastnili žiaci škôl zo slovensko-poľských prihraničných
regiónov. Najlepší traja v každej súťaži boli odmenení medailou, diplomom a vecnou cenou. V bodovaní škôl bola
najúspešnejšia ZŠ Kroscienko (54 bodov) pred ZŠ Grywald
(40) a ZŠ Spišská Stará Ves (38). (M. Novotný)

ktoré významným spôsobom prispievajú k vzájomnému
slovensko-maďarskému poznávaniu a porozumeniu. Súčasťou programu návštevy bolo aj stretnue s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Maďarsku. (mm-m)

Pápež odvolal arcibiskupa Trnavskej diecézy
Pápež Benedikt XVI. odvolal arcibiskupa Róberta Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Dôvodom odvolania majú byť výsledky apoštolskej vizitácie
zo začiatku tohto roku a zlé riadenie diecézy. Veriaci v katedrále sa s arcibiskupom rozlúčili intenzívnym potleskom,
pričom sa za neho postavili aj viaceré osobnos polického, kultúrneho a spoločenského života. (mm-m)

Zemetrasenie na Slovensku
Prvé júnové ráno prekvapilo obyvateľov východného
Slovenska slabými zemetraseniami s magnitúdou do 2,7.
Zem sa triasla v Slovenskom raji, pričom slabé otrasy pocíli aj obyvatelia okolitých obcí. (mm-m)

Levočská púť
Prvý júlový víkend sa už tradične konala púť na Mariánsku horu v Levoči, ktorú každoročne navšvia síce
veriacich. V tomto roku bola okrem pripomienky svätcov
Cyrila a Metoda, ktorých 1150. výročie príchodu na Veľkú Moravu budeme sláviť v nasledujúcom roku, nedeľná
omša, ktorú slúžil spišský diecézny biskup Štefan Sečka,
venovaná rodine. (mm-m)

Pieninský pochod dobrej nálady
Predposlednú júnovú sobotu sa Zamagurie zaplnilo
takmer síckou turistov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska, ktorí si počas pekného slnečného víkendu prišli vychutnať siedmy ročník Pieninského pochodu dobrej nálady.
Počas 8,5 kilometrovej trasy z prístaviska pl v Majeroch
do Smerdžonky v Červenom Kláštore mali počas deviach
zastávok možnosť občerstviť sa v lokálnych zariadeniach
na slovenskej i poľskej strane a popritom spoznať tento
pekný kraj i služby, ktoré poskytuje. Večer účastníkov čakal
kultúrny program v podobe vystúpenia dvoch slovenských
hudobných skupín. (mm-m)

Oravské folklórne leto

Návšteva Maďarska
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák uskutočnil začiatkom
júna 2012 návštevu Maďarska. Hlavným cieľom návštevy
bolo potvrdenie záujmu novej slovenskej vlády na dobrých
susedských a konštrukvnych vzťahoch s Maďarskom s
dôrazom na ďalší posun v širokej pozivnej agende, ktorá
medzi oboma krajinami existuje. Miroslav Lajčák spolu so
svojím maďarským kolegom Jánosom Martonyim prerokovali komplex otázok týkajúcich sa bilaterálnych vzťahov. Na
programe bola ež výmena názorov na súčasný ﬁnančný a
ekonomický vývoj v Európe a na témy z európskej, medzinárodnej a bezpečnostnej agendy, v ktorej Slovensko a
Maďarsko zastávajú zhodné resp. blízke stanoviská. Počas
návštevy ministri zahraničných vecí už štvrtýkrát odovzdali
spoločnú cenu „Dobré susedstvo a porozumenie“, ktorá
je každoročne udeľovaná osobnosam alebo inštúciám,
18
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Taký je názov spoločnej prezentácie a propagácie najvýznamnejších folklórnych poduja, organizovaných v mesiacoch júl a august na Orave. Mediálny projekt zastrešuje
Oravské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnos
Žilinského samosprávneho kraja a spolu s obecnými samosprávami v ňom prezentuje osem akvít, ktoré sú orientované na tradičnú ľudovú kultúru. Oravské folklórne leto začalo
8. júla v Podbieli 21. ročníkom Podbielanských folklórnych
slávnos. Fesvalové dianie sa 14. a 15. júla presunulo do
Malanej na Bačovské dni. Dvanásty ročník medzinárodného fesvalu valaskej kultúry v programe ponúkol výstavy,
prezentáciu ľudových tvorcov, tradičnej stravy a kultúry moravského Vlčnova, súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho
mlieka, súťaž v práskaní bičom i o najkrajšie jahňa, remeselný jarmok a vystúpenia folklórnych skupín a súborov zo
Slovenska, Česka a Poľska. Beskydskí gorali sa stretnú 22.
júla v amﬁteátri v Sihelnom na 20. Folklórnych slávnosach
pod Pilskom a Babou horou. Program fesvalu ponúkne
okrem oravských aj folklórne súbory z Prešova, poľského
mesta Kozy, českých Kozlovíc a z Lotyšska. Tradičné zvyky,
piesne a tance z Oravy i z ďalších regiónov ponúknu 28.
a 29. júla vo svojom programe 6. Obecné slávnos pod

Ostrým vrchom v Dlhej nad Oravou. Najvýznamnejším fesvalom z ponuky Oravského folklórneho leta budú 37. Podroháčske folklórne slávnos, ktoré sa uskutočnia v Zuberci
a Oravskom Bielom Potoku od 3. do 5. augusta s bohatým
trojdňovým programom a sprievodnými akvitami. V ňom
sa okrem účinkujúcich zo Slovenska predstavia i hosa
z Poľska, Českej republiky, Turecka a Ruska. Ďalšou z fesvalovej ponuky je 6. Párnické švábkobranie, kde usporiadatelia okrem folklórneho programu pripravili i zaujímavé
súťaže pre divákov a otvorenie obecného múzea. Oravské
folklórne leto vyvrcholí Gajdovačkou - 13. medzinárodným
gajdošským fesvalom v Oravskej Polhore a koncertami gajdošov v Zuberci a susednom Poľsku. Program, v ktorom sa
predstaví viac ako stovka interpretov z celej Európy, ponúka
školu hry na gajdy i medzinárodnú súťaž mladých gajdošov.
(M. Žabenský)

Nová internetová encyklopédia Tradičnej
ľudovej kultúry Slovenska
Na začiatku júla bola Slovensku zverejnená zaujímavá
informácia o vydaní novej internetovej encyklopédie Tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Projekt pripravili Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry a Ústav etnológie
SAV. Šéfom projektu bol Vladimír Kyseľ. Webová encyklopédia obsahuje vyše sícosemsto hesiel v rôznych temackých okruhoch, ako napríklad obchod či rodinné obyčaje,
remeslá, zvykoslovné pomenovania a pod. Niektoré heslá
majú priradené aj fotograﬁe či videá. Projekt bol podporený
z dotácií ministerstva kultúry. Celkovo náklady na encyklopédiu stali 140-síc eur. Základnou myšlienkou pri spracovaní hesiel bolo, aby im rozumeli všetci bez dodatočných
vedeckých znalos. Viac informácií o projekte a samotnú
encyklopédiu nájdete na www.ludovakultura.sk. (aj)

47. ročník Folklórnych slávnosti pod Poľanou
V dňoch 7.-8. júla sa uskutočnil 47. ročník Folklórnych
slávnos pod Poľanou (FSP) v Detve pod záštou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý sa ho
aj zúčastnil a načrel do dielní ľudových umelcov. Zúčastnili
sa ho aj súbory zahraničných Slovákov v rámci programu
Krajanská nedeľa, ktorý organizátorský zabezpečuje Úrad
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Programovú skladbu FSP
tvorilo celkom jedenásť scénických programov v amﬁteátri a dvadsaťpäť sprievodných poduja v areáli amﬁteátra
a v meste Detva. Jedným z hlavných movov trojdňového
programu fesvalu boli Dediny, ako klenotnice ľudových
tradícií, ktoré prezentovali svoje tradície. Divákom sa prezentovali so svojím kultúrnym dedičstvom a regionálnou
kuchyňou obce: Heľpa, Prenčov, Sebechleby, Liptovské
Sliače a mesto Hriňová.
Krajanská nedeľa bola tento rok venovaná spomienke
na dlhoročného spolupracovníka krajanských programov
a folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí Jaroslava Ševčíka (1932-2005), tanečníka, choreografa a režiséra
SĽUK-u. V programe Krajanskej nedele s názvom Návraty
sa predstavili folklórne súbory Slovákov žijúcich v zahrani-

čí z deviach krajín: FS Limbora z Prahy (Česko), FS Nádeje
z Paríža (Francúzsko), FS Ľ. Štúr z Iloku (Chorvátsko), FS Sálašan z Nadlaku a Ľudový orchester z Nadlaku (Rumunsko),
Ľudová hudba Svrčkovcov zo Šalgótarjánu (Maďarsko), FS
Jednota z Hložian (Srbsko), Tanečno-spevácky súbor Slovenka zo Seredného (Ukrajina), FS Ostroha z Dublinu (Írsko) a FS
Tatra Slovak Dancers z Milwaukee (USA). Vyvrcholením 47.
FSP v Detve bol záverečný galaprogram s názvom Keby rôčky stáli. Bola to pocta pre viacerých významných tvorcov
v oblas ľudového umenia a folklóru, zakladateľov a pokračovateľov fesvalu. (aj)

Pamätný deň zahraničných Slovákov
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si 5. júla 2012 pripomenul Pamätný deň zahraničných Slovákov slávnostným
stretnum s predstaviteľmi slovenského krajanského života
pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v braslavskej Petržalke. K prítomným sa prihovoril predseda ÚSŽZ I. Furdík, riaditeľ odboru
zahraničnej poliky Kancelárie prezidenta SR J. Šoth i zástupca starostu mestskej čas Petržalka M. Miškov. V mene
krajanov vystúpil predseda Svetového združenia Slovákov
žijúcich v zahraničí V. Skalský a zástupcovia krajanských
komunít z Maďarska, Švédska, Veľkej Británie, Chorvátska
a Nemecka. V mene Slovákov žijúcich v Poľsku prehovoril
gen. tajomník Ľ. Molitoris, ktorý zdôraznil, že naši krajania
nie sú vysťahovalcami, ale autochtónnym obyvateľstvom,
ktoré bolo odčlenené od svojej vlas rozhodnum veľmocí
a preto si vyžaduje osobitný zreteľ. Ocenil ež ideu pomníka
zahraničným Slovákom v Braslave, ale zároveň podotkol,
že by Slováci v zahraničí iste viac ocenili budovanie „živých“
pamätníkov v podobe klubovní či inej pomoci v krajinách,
kde ešte žijú a akvne sa zapájajú do národného života. Následne odovzdal predsedovi ÚSŽZ kópiu listu reverenda J.
Murgaša, v ktorom žiadal rodáčku z Kacvína A. Molitorisovú
o ﬁnančnú podporu na budovanie slovenskej školy v USA
a vyjadril nádej, že súdržnosť, pomoc a podporu akú si Slováci poskytovali v minulos, keď nemali ešte svoj vlastný
štát, bude mať svoje miesto aj v súčasnos, keď už existuje
samostatná Slovenská republika. Okrem zástupcov slovenských komunít z vyššie spomínaných krajín sa na slávnos
zúčastnili aj Slováci z Rumunska, Srbska, Talianska, Kanady,
Libanonu a Sýrie. Akciu spestril hrou na fujare krajan z Francúzska D. Compagnon, prednesom básne krajana z Nadlaku
člen činohry SND F. Kovár a krajanský folklórny súbor z USA.
(mm-m)
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KRÁTKO ZO SPIŠA
Nové dlaždice
V Kacvíne prebiehajú práce pri výmene dlaždíc na chodníkoch v obci. Vodiči musia dávať pozor na peších chodcov
kvôli stavebným prácam pozdĺž cesty. (dm)

Nové šindle na streche kostola
V Tribši prebiehajú reštaurátorské práce pri výmene
drevených šindľov na streche dreveného kostolíka. Je to
ďalšia etapa opráv tohto chrámu v rámci získanej ﬁnančnej podpory z fondov na obnovu pamähodnos. (dm)

Nové detské ihrisko
29. júna t.r. pri príležitos ukončenia školského roka
bolo pre de i žiakov v Novej Belej pripravené milé prekvapenie - odovzdanie do prevádzky a posviacka nového
detského ihriska, ktoré bolo ﬁnancovane z prostriedkov
z EÚ na základe projektu vypracovaného richtárom obce
Jozefom Majerčákom a predloženým z programu Leader+.
(dm)

Prázdninové počasie
Slnečné horúce letné počasie praje oddychu pri rieke. Pri rieke Bialke oddychuje veľké množstvo ľudí, nielen
miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktorí sa prišli
s ochotou schladiť do chládku horskej rieky. (fp)

FS Hajduky vystúpoval
Nový FS Hajduky z Vyšných Lápš mal počas júla premiéru na viacerých podujaach. S tradičnými spišskými spevmi a tancami sa predviedli na Spišskej Vatre v Nedeci a na
dňoch slovenskej kultúry Jablonke i Krempachoch. (dm)

Druhá časť stretnutia vo veci hospodárenia na
území Natura 2000

Privítanie nového farára
Od 1. júla t.r. novým farárom v Krempachoch sa stál dp.
Dariusz Ostrowski, ktorého zastúpcovia obyvateľov obce
privítali počas jeho prvej bohoslužby o 7.30 hod. Popriali
mu veľa síl do práce v Pánovej vinníci a aby hlásané Božie
slovo padlo na úrodnú pôdu ľudských sŕdc. (fp)
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V polovici júna t.r. sa uskutočnila druhá časť pripomienkovania projektu tykajúceho sa hospodárenia v okolí rieky
Bialky v rámci programu Natura 2000. Zástupcovia organizácii zaoberajúcich sa ochranou vodných tokov a prírody
z Krakova prezentovali svoj projekt ako zosúladiť pro povodňovú ochranu s ochranou prírody. Uviedli prezentáciu
projektu hospodárenia so štrkom, pieskom a pro povodňovou ochranou na území Natura 2000 Dolina Bialky. Po
uvedených prezentáciách richtári Novej Belej a Krempách
vyjadrili svoju nespokojnosť s uvedenými projektmi, keďže
neboli zohľadnené návrhy a pripomienky predložené na
predchádzajúcom stretnu. (fp)

XIX. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU

DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY
Klubovňa Spolku Slovákov v Poľsku vo Vyšných Lapšoch
sa pomaly stáva jedným z cener slovenského národného
života na Spiši. Po úspešnej rekonštrukcii čas budovy tu
mládež môže tráviť čas akvnou činnosťou rôzneho druhu.
Okrem toho je táto klubovňa už niekoľko rokov domovským stánkom súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy, ktorá sa koná každoročne v rámci Dní slovenskej kultúry
v Malopoľsku a ktorej sa môžu zúčastniť žiaci základných
škôl a gymnázií v Poľsku, kde sa vyučuje slovenský jazyk.
V slovenskej klubovni vo Vyšných Lapšoch sa teda 15.
júna doobeda začali schádzať súťažiaci a učitelia zo spišských škôl v Krempachoch, Novej Belej, Jurgova, Kacvína,
Nedece, Nižných Lápš i z gymnázia v Białke Tatrzańskej. Súťaž si prišiel pozrieť ež konzul SR v Krakove T. Kašaj, viacerí
krajania, medzi inými predseda SSP J. Čongva s manželkou,
M. Kačmarčíková so svojimi žiačkami

predseda Obvodného výboru SSP F. Mlynarčík, predseda
MS SSP vo Vyšných Lapšoch J. Krišík, predsedníčka MS SSP
v Kacvíne D. Radecká, ale takež dlhoročná riaditeľka kultúrneho domu v Krempachoch Ľudmila Brzyzková. Nechýbal samozrejme gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris i kompletná redakcia krajanského časopisu Život. Bohužiaľ, už viac
rokov sa súťaže nezúčastňujú žiaci z Oravy, ktorí sa v minulos umiestnili vždy na niektorom z popredných miest.
Pevne veríme, že sa to v budúcom roku zmení a súťažiť
prídu aj de z Oravy. Na druhej strane sme mohli privítať
dve účastníčky, ktoré v škole nemajú možnosť navštevovať
hodiny slovenského jazyka, ale zoznámili sa so slovenčinou v domácom prostredí.
Hodnotenie prednesu, správnej výslovnos, výberu
diela i celkový umelecký dojem mala na staros odbor-

Predseda SSP J. Čongva s manželkou Elżbietou a konzulom SR v Krakove T. Kašajom
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Pamiatku F. Kolkoviča sme
si uctili minútou ticha
a jeho poéziou, ktorú
predniesol podpredseda
SSP D. Surma

Súťažiaci v plnom nasadení: B. Podgórna, D. Długa, M. Zagatová, A. Lukašová, D. Kotarba, M. Brzyzek

ná porota v zložení gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris, šéfredaktorka Života A. Jendžejčíková a tajomník redakcie M.
Smondek, ktorý zároveň súťaž moderoval. Prvýkrát sa
v tomto roku v porote neobjavil slovenský básnik a maliar
z Jablonky Franšek Kolkovič, ktorý nás necelé dva týždne
pred súťažou navždy opusl. Všetci prítomní mu venovali
počas minúty chú spomienku, po ktorej podpredseda ÚV
SSP D. Surma predniesol jeho báseň Smrek. So všeobecným súhlasom sa stretol návrh, že od nasledujúceho roku
bude na pamiatku Franška Kolkoviča Deň slovenskej poézie a prózy niesť jeho meno.
Po pietnom úvode sa naplno začalo súťažiť a na pódiu
postupne odznievali v podaní jednotlivých žiakov básne
i kratšie či dlhšie prózy od známych i menej známych slovenských autorov.
Celkovo sme si vypočuli 23 súťažiacich, ktorí boli rozdelení na staršiu a mladšiu skupinu a v každej skupine do
dvoch kategórií – poézia a próza. Vzájomné súperenie so
žiakmi prežívali aj učitelia slovenčiny, ktorí ich na súťaž pripravovali, a to: M. Bednarčíková, Ž. Bogačíková, A. Górová,
M. Kačmarčíková, M. Pacigová a D. Surma. Všetkým učiteľom patrí veľký obdiv a vďaka za nadšenie, s akým udržiavajú slovenský jazyk a prezentujú slovenskú literatúru
medzi mládežou.
Porota v zložení Ľ. Molitoris, A. Jendžejčíková a M. Smondek pozorne sledovala
výkony súťažiacich
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To, že nielen škola, ale aj rodina dáva deťom možnosť
naučiť sa pekne po slovensky, nám predviedli dve žiačky
prvého stupňa základnej školy v Katoviciach a Vyšných
Lapšoch, a to vnučka predsedu SSP J. Čongvu Dorotka Bujáková, ktorá vyrozprávala goralskú rozprávku V. Majerika
Paserik na zlatom voze a dcéra členky MS SSP vo Vyšných
Lapšoch Krisny Krišíkovej Kinga, ktorá predniesla báseň
Ľ. Podjavorinskej Žabiatko. V nasledujúcom ročníku, ak sa
podarí obnoviť vyučovanie slovenského jazyka na škole vo
Vyšných Lapšoch, sa bude môcť Kinga zapojiť už aj priamo
do súťaže a podľa toho, čo sme počuli, bude veru ostatným súťažiacim zdatnou konkurentkou.
Samozrejme, všetci sa snažili podať čo najlepší výkon
a porota veru nemala ľahkú úlohu. Takež slovenský konzul pri rozlúčke ocenil vysokú úroveň podujaa, pekné
prednesy de, ako aj kvalitnú prácu učiteľov. Po vypoču
všetkých účinkujúcich sa porotcovia odobrali určiť poradie
a de si zaaľ dlhú chvíľu králi vzájomnými rozhovormi
a občerstvením, ktoré pre všetkých pripravil Spolok Slovákov v Poľsku, ale aj tancom a spevom slovenských piesní,
ktoré všetkým zlepšili náladu a zmiernili napäté chvíle pred
vyhlásením výsledkov. Po príchode poroty už konečne nastala vytúžená chvíľa a súťažiaci sa dozvedeli, ako v tomto
roku v prednese slovenskej poézie a prózy obstáli:
Súťažiaci z Kacvína a Nedece spolu so svojimi učiteľmi

VYŠNÉ LAPŠE

Počas diskusie

V očakávaní na výsledky

Mladšia skupina – próza:

2. miesto: Anna Chovancová z II. triedy Gymnázia v Białke
Tatrzańskej za báseň Báseň o krásnej matke
3. miesto: Dominika Pacigová z II. triedy Gymnázia v Krempachoch za báseň Nikdy viac
Po vyhlásení výsledkov zavládla dobrá nálada. Víťazi
dostali za svoje výkony pekné vecné ceny, ktoré do súťaže
zakúpil Spolok Slovákov v Poľsku a knihy z dotácií Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zvláštnou cenou poroty
boli ocenené Dorotka Bujáková a Kinga Krišíková za to, že
nám predviedli pekný prednes v slovenskom jazyku i napriek tomu, že sa slovenčinu vo svojej škole učiť nemôžu.
Naprázdno neobišli ani ostatní súťažiaci, ktorí boli za svoju
snahu odmenení rôznymi drobnými cenami a sladkosťami.
Bolo očarujúce sledovať, ako ľubozvučná slovenčina
vďaka rodičom a učiteľom ešte stále pekne znie z úst spišských de. Pevne veríme, že sa nám tento trend podarí
udržať a že v nasledujúcom roku hádam privítame aj de
z Oravy. Veď de krajanských činiteľov, ktoré sa neučia slovenčinu a prišli nám prednášať, sú dôkazom toho, že ak si
rodič či starý rodič nájde na dieťa trošku času, ono sa rado
zoznámi so slovenčinou. To, či slovenčinu bude môcť ďalej
rozvíjať, závisí ež do veľkej miery od nás, veď na založenie triedy, kde sa bude vyučovať slovenčina je potrebných
sedem žiakov a snaha ich rodičov, ktorí eto svoje de na
slovenčinu prihlásia.

1. miesto: Katarína Kačmarčíková zo IV. triedy ZŠ v Krempachoch za prózu O škole, do ktorej sa nedalo prísť načas
2. miesto: Margita Zagatová zo IV. triedy ZŠ v Jurgove
za ľudovú rozprávku Vlk a baran
3. miesto: Dagmara Dluhá z III. triedy ZŠ v Krempachoch
za prózu Šľachetný človek

Mladšia skupina – poézia:
1. miesto: Martyna Gawrońska z III. triedy ZŠ v Jurgove
za báseň Škola
2. miesto: Anna Višňovská z III. triedy ZŠ v Nedeci
za báseň Škola
3. miesto: Paulína Vojenská z III. triedy ZŠ v Kacvíne
za báseň Rozprávočka o repe

Staršia skupina – próza:
1. miesto: Monika Radecká z I. triedy Gymnázia v Nižných
Lapšoch za prózu Ako sa hronská voda na cibuľovú polievku obrála
2. miesto: Alexandra Lukášová zo VI. triedy ZŠ v Krempachoch za prózu Hlava v Tramtárii
3. miesto: Karolína Radecká z I. triedy Gymnázia v Nižných
Lapšoch za prózu Zlata ako blata

Staršia skupina – poézia:
1. miesto: Eva Bendíková zo VI. triedy ZŠ v Novej Belej
za báseň Ranená breza
Čakanie na výsledky si deti krátili spevom a tancom

Milica Majeriková-Molitoris

Gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris
odovzdáva cenu K. Krišíkovej

Ceny priniesli deťom radosť i zadosťučinenie
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

EMIL VONTORČÍK

NITRIANSKE INFERNO (8)

K

eď Alenka prišla k sebe, najskôr nevedela pochopiť, kde je. Až pomaly si začala uvedomovať, že
leží v prachu a v troskách na druhej strane ulice,
že na mieste domu, z ktorého vyšla, je rozďavená jama s kopou sute a trámov, z ktorej sa dymí. Vidiac všetku tú hrôzu
a spúšť okolo seba, nemohla sa akosi spamätať a usporiadať
si myseľ, čo sa vlastne stalo. Zisla, že v rukách sska šaty
jej biele svadobné šaty, ktoré ani na okamih nevypusla.
Ale už to neboli biele šaty, už to neboli ani šaty... Vtedy sa
až naplno rozpamätala, že posledné, čo počula, boli sirény.
Bombardovanie, vojna. Pomaly začala vnímať svoje vlastné
telo. Pohýbala rukami, poslúchajú... Chcela vstať, ale zisla
slabosť v nohách, nemohla.
Poobzerala sa po okolí nakoľko jej to dovoľovala poloha tela, ale nevidela nikoho. V tom strašnom chu, ktoré
nastalo po odlete lietadiel, bolo počuť sem-tam iba stony ranených a volanie o pomoc. Ale pomoc neprichádzala. Zľakla sa: nemôže tu zostať ležať na chodníku; prídu
záchranári, povozy, ešte ju tu prejdú. Jedinou myšlienkou, na ktorú sa teraz sústredila, bolo, dostať sa niekde
nabok, do výklenku, neprekážať chodcom, nebyť všetkým
na očiach. Znovu sa okolo seba poobzerala a vyhliadla si najbližší výklenok budovy, iba pár metrov za ňou. Šaty ju už prestali zaujímať, vypusla ich z rúk a oboma rukami sa oprela
o zem a snažila sa posunúť dolnú časť tela a zakrvavené
nohy o kúsok smerom k výklenku susednej budovy. Nešlo
to, aspoň sa jej tak zdalo. Opakovala pokusy, ale ju opantala
čudesná slabosť a znovu strala vedomie.
Nevedno, koľko tam tak ležala naprostred chodníka
opro horiacemu domu. Keď sa prebrala, zisla, že všetko
dookola vidieť jasnejšie, že prach sa usadil a že sedí opretá plecami a hlavou o múr náprovného domu. Niekto ju
odahol povyše od trosiek domu a vidiac, že je zranená
v dolnej čas tela, zanechal ju opretú o múr, takže jej zorné
pole sa trochu rozšírilo. Bola akoby v mrákotách a sledovala prebúdzajúci sa pohyb ľudí i záchranné práce a znovu
upadala do mdlôb, do sveta svojho detstva i nedávnej minulos. Videla sa zrazu v škole v dedine, kam sa prisťahovali, ako si ju nové spolužiačky zvedavo obzerajú ako nejaké
čudo.
„A prečo máš také divné meno, Alena? U nás sa tak nikto
nevolá,“ opýtala sa jej nová susedka, ku ktorej ju učiteľka posadila v triede.
„My sme sa sem prisťahovali. Otec hovorí, že sme kolonis,“ snažila sa jej vysvetliť, ale nestačila. Jej vedomie začalo na chvíľu vnímať okolie i pokrik sanitára, ktorý bol pri
nej a volal vojakom k nákladnému autu, ktoré už bolo plné,
aby sa cestou späť vráli po ňu. Otvorila naplno oči a videla nad sebou tvár mladého človeka, ako sa na ňu skúmavo
pozerá po tom, čo jej letmo prezrel brucho a nohy. Chcela
mu čosi povedať, že bude mať tento týždeň svadbu, aby sa
poponáhľali, že ju iste hľadajú... Ale hlas z nej nevyšiel, iba
sa jej znovu zatmelo pred očami. S istou úľavou sa oddá24
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vala ďalšiemu pochodu obrazotvornos. Nič necíla, nič
ju nebolelo, iba sa jej život premietal tak ako v biografe.
Teraz uvidela Erna, svojho snúbenca, ako sa na ňu potmehúdsky usmieva.
„Ernest, aj ty máš zvláštne meno. Ani tvoje meno
nemá nikto v dedine,“ povedala mu raz, keď sa zabával na jej
mene a hovoril jej, že je Češka... Veď aj ich zoznámenie bolo
naozaj originálne. Zoznámili sa u susedov pri mlátení. Mladé
dievky dávali obyčajne hore na mláťačku vedľa trumla, do
ktorého špajzer vkladal snopy, zbavené povriesel. O to sa
starali dve pomocnice špajzera: jedna rozrezávala povriesla, druhá podávala snopy rovno do rúk špajzera. Tentoraz
obidve pomocníčky ostali prekvapené, keď do žľabu pred
trumlom nastúpil namiesto očakávaného Joži-báčiho tento mladý blonďák. Vyvolal živý záujem oboch dievčat, lebo
bol pekne urastený a nebol z ich dediny. Spočiatku boli trochu nesvoje, ale tak ako vošli do rytmu práce, prestali okolky
a mladý špajzer ich sem-tam pokrikom náhlil, pretože mu
robota išla od ruky a ony dve takmer nestačili sa ohýbať ku
snopom, ktoré im z kobyliny zhadzovali.
Bolo už pred olovrantom, kedy už podávali posledné
snopy a z kobyliny už zišli chlapi, keď tu naraz pocíla na
lítku špajzerovu ruku. Takmer jej snop vyletel z rúk; pozrela
sa naň spýtavo, ale on sa len veselo zazubil, akoby nič, akoby to bola iba náhoda.
„Počúvaj, mladý, či ako ťa volajú, to nebol snop, ale moja
noha,“ odvrkla mu polovážne, položartom.
„Erno, Ernest je moje ctené meno,“ povedal jej so
smiechom, „a teba ako volajú?“
„Alena, a toto je moja kamarátka Marca,” odvela trochu v rozpakoch. Ktosi do nej narazil nohou a to ju prebralo
k vedomiu, aby na chvíľu sledovala ruch na ulici, hasičov, čo
sa pokúšali odstrániť prekážky a spriechodniť ulicu a množstvo drôtov, samé drôty, akoby jej zväzovali ruky a nohy
a nedali jej uniknúť. A ona potrebuje pomoc, lebo má v sobotu svatbu s Ernom, na ktorú sa tak teší... Opäť ju pohlla
temrava a vidiny sa striedali rýchlejšie. Uvidela svoju matku,
ako ju ráno odhovárala pred cestou, aby zostala doma, že
niekoho poprosia, aby jej šaty vybral a doniesol. Lenže ona
sa nedala odhovoriť. Bola celá bez seba od zvedavos, ako
jej šaty šiknú a čo bude treba na nich opraviť.
„Nebojte sa, mama, hneď prvým autobusom pôjdem
naspäť. Nebudem sa túlať po meste. A keby sa zastavil Erno,
povedzte mu, aby ma počkal pri autobuse.“ Obraz matky
vystriedal obraz družíc, ako ju v prednej izbe obliekajú,
ako jej spinkami pripínajú venček so závojom. Ešte kúsok
rozmarínu na bielučičký hodváb. Konečne odstúpili a ona sa
mohla vydať na cestu. Pomalým dôstojným pružným krokom vykročila... Udivilo ju, že nie je v izbe ani v kostole, ale
že sa nesie akoby vo vzduchoprázdne: pokojná, sústredená
na tento veľký okamih svojho života. Napro jej prichádza
Erno, ktorého jej všetky závidia. Ako mu pristanú e nové
čierne šaty. Usmieva sa na ňu, v ústrety jej naťahuje ruky,
akoby sa bál, aby ju presila dojaa a citu nesklála. Čo je to,
pomyslí si zrazu, keď Erno nie a nie k nej dočiahnuť...
Prebrala sa, až keď ju nakladali na korbu auta, ale iba
nakrátko. To už nepočula sanitára, ktorý zakričal šoférovi:
„Ponáhľajte sa, melie z posledného.“ Šofér nič nepovedal, nemalo to ani zmysel. Museli sa zastaviť a pobrať

ďalších, ktorí už ež dlho čakali na pomoc a odvoz do nemocnice. Za ten čas, čo dala posádka nitrianskych kasární
svoje tri autá na odvoz ranených a mŕtvych, videl on i obsluha voza toľko utrpenia a ľudského bôľu, že sa pomaly
stával ľahostajným uvedomujúc si, že tu žiaľ nad každým
prípadom nepomôže, iba rýchla pomoc. Tentoraz sa však
nevedel ubrániť dojau pri pohľade na bezvládne telo
mladého dievčaťa, ktoré nakladali, na jej bledú tvár a veľké
oči, ktorými sa na chvíľku zahľadela naň, keď ju dvíhali zo
zeme. Preto keď sa konečne dostali do nemocnice a uložili
ranených tam, kde im zdravotná sestra ukázala, sám sa zastavil pri chirurgovi, s ktorým sa už zoznámil a poprosil ho,
aby sa čím skôr na ňu pozreli a utekal k autu.
Keď sa asi o hodinu vráli a nosili ranených na chodby
a ukladali všade, kam sa dalo, pozeral pozorne, či neuvidí
známu tvár lekára. A naozaj, uvidel ho vychádzať z operačnej
sály a keď sa im skrížili pohľady, lekár sám sa prihovoril:
„Vy ste nedávno priviezli tú mladú... Sklamem vás... je
mŕtva. Tam sa už nedalo nič robiť, vnútorné krvácanie...
Hádam, keby sa bolo začalo s ňou robiť skôr... Ľutujem...“
Mladý vojak iba prikývol smutne hlavou a obrál sa smerom k východu, aby ani on, ani chirurg nestrácali drahocenný čas. Veď kam mu padol zrak na chodbe, všade ležali
ranení a ich spýtavé pohľady udierali o dušu a núli človeka, aby vydal na ich záchranu všetko. „Mojou povinnosťou
je voziť,“ zašomral si pod nos srdnato, aby premohol slzy,
ktoré sa mu tlačili do očí. Nasadol, naštartoval a pohol sa
s vozom k východu z nemocnice.

Doma si ťa pochovám...
Pozhovej jazdec, odlož svoj meč,
veď som sa tu, v týchto končinách
ani len dobre nerozhliadla...!
Štefan Balaj, vojak Slovenskej domobrany v Nitre - ako
sa slovenská armáda v posledných mesiacoch existencie
prvej Slovenskej republiky nazývala - si práve na osudný
deň 26. marca 1945 vyžiadal voľno, pretože mu do nitrianskych kasární rodina odkázala, aby prišiel vypomôcť
pri stavbe novej ohrady. Zo siedmych de Balajovcov bol
mladší syn a otec sa na jeho pomoc najviac spoliehal. Len
čo sa v pondelok ráno prebudil, poobliekal sa, ohlásil sa
na kasárenskej bráne, že odchádza a zamieril na železničnú stanicu. Išiel na vlak, aj keď nevedel, kedy ho vypravia
smerom na Leopoldov. Peši je to predsa len z Nitry do Zbehov trochu ďaleko. Hoci príde domov až okolo desiatej,
do večera sa ešte narobí dosť! Už dávno vlakom necestoval, lebo do Nitry sa dalo bez problémov zájsť aj na bicykli. On dával prednosť bicyklu. Je to rovná cesta v povodí
rieky Nitry. Práve tu sa rieka, čo dala názov celej doline,
na západnej strane Zobora medzi Čakajovcami a Šarluškami-Kajsou prudko skrúca, zahýna na juhovýchod a pomaly
plynie rovinou nadol na juh až k Dunaju.
Aj keď vlaky chodili riedko, predsa len chodili a do Zbehov to boli iba štyri zastávky. Kým vlak nepristavili, potuloval sa najskôr po stanici. Keď už konečne bolo možné
nastúpiť, sadol si k oknu do staručkého vagóna lokálky na
trase Nitra - Leopoldov. Tento vagón ešte hádam pamä-

tal éru c.k. Rakúsko-Uhorskej monarchie. Zrána bolo ešte
chladno, preto si vyhrnul golier vojenskej blúzy. Keď sa poloprázdny vlak konečne pohol a opusl nitriansku stanicu,
zvedavo pozoroval z okna jarnú prírodu, hľadel na polia
a na zelenajúce sa pásy v jeseni osiatych rolí i na čerstvú
trávu v širokom páse lemujúcom železničnú trať. Slnko,
ktoré sa už dávno vyhuplo nad obzor, ešte stále nestačilo dostatočne ohriať vzduch. Kým prídem domov, bude už
teplo, pomyslel si. Neboli hádam ani v polovici cesty, kúsok za Mlynárami (vtedy Molnoš), keď zrazu vlak prudko
zastal a zo zamyslenia ho prebral ruch a krik ľudí, ktorí sa
zdvihli zo sedadiel a otvárali okná. Vzrušenie preskočilo aj
naňho a preto priskočil k oknu na pravú stranu za inými
cestujúcimi, prudko sahol okno a čo uvidel nad neďalekým mestom, ktoré pred chvíľou opusl, ho naplnilo zdesením. Nad mestom krúžili lietadlá a ozývali sa detonácie
a do výšky vystupovali nové a nové hríby a kúdole červeno-čierneho dymu a prachu, sem tam vyšľahovali do výšky
plamene.
„To je bombardovanie,” pomyslel si. „Tak predsa...”
Už dlhší čas tož ako vojak rozmýšľal nad tým, ako blízko je front a tu v Nitre život takmer pokojne plynie ďalej:
ľudia nakupujú, organizujú jarmoky, čakajú v zástupoch
na tovar neraz i od včasného rána. Až na e sporadické
nočné nálety dvojplošníkov, ktoré osvecujú mesto, nič sa
nedeje, čo by nasvedčovalo tomu, že front je predo dvermi. Teraz mu zrazu prebleslo hlavou, načo boli e nočné
prelety a osvetľovanie mesta „Stalinovými sviecami“, ako
eto jasné svetelné rakety nazývali: slúžili na fotografovanie mesta. Nebol však čas na úvahy, lebo ľudia sa z vlaku
rozbiehali do polí a k najbližším domom do dediny. Pridal
sa k nim vediac, že v každom okamihu môžu niektoré shačky zakrúžiť ďalej od mesta smerom na železničný uzol
Šarlužky-Kajsa, nad Zbehy... Hrôza ho prechádzala pri tomto pomyslení. Doma rodičia a súrodenci... Najskôr behom
a potom už zrýchleným krokom sa vydal po ceste do dediny a domov.
Ani sám nevedel, ako sa tak rýchlo dostal domov, až
keď cez plot uvidel na dvore skoro celú rodinu, ako pozerajú smerom k Nitre a pozorujú dymovú clonu, ktorá označovala tragické dôsledky náletu a bombardovania mesta.
Keď ho zazreli, skríkli od prekvapenia.
„Vitaj Štefan. Prišiel si sám?”
Otázka ho zarazila. Nestačil ústa otvoriť, aby sa opýtal,
čo tým myslia, keď mu otec povedal:
„Anka išla ráno prvým vlakom do mesta, k Baťovi, aj
s tetkou Júliou...” Vtedy mu zrazu zovrelo srdce úzkosťou a strachom a na dvore ich domu pribudlo o jedného
ustráchaného člena rodiny viac. „Povedala, že sa zastaví aj
v kasárňach, ak by si tam náhodou bol,” pokračoval otec
a jeho tvár i plačlivý výzor matky prezrádzali ich psychické
rozpoloženie, v ktorom sa striedali úzkosť, strach i nádej.
Stral reč, iba sa akosi nerozhodne pozeral z jedného na
druhého od najstaršieho otca až po najmladšiu sestru Rožku, ktorá vo svojich detských šatôčkach vyzerala najmenej
vzrušená.
Pokračovanie nabudúce
(Vontorčík, Emil: Nitrianske inferno a iné texty. Nitra 2010, 183 s.)
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POTULKY PO ŽILINSKOM
SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Žilinský samosprávny kraj je s rozlohou 6809 km2
a 696 836 obyvateľmi trem najväčším krajom na Slovensku. Rozkladá sa na území piach historických regiónov, a
to na: Hornom Považí, Kysuciach, Liptove, Orave a Turci,
pričom sa tu nachádza jedenásť okresných miest: Bytča,
Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Marn, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice,
Tvrdošín a Žilina. Do vienka tak zdedil množstvo prírodných
krás, minerálnych prameňov, možnos športového vyžia
či historických pamiatok. Ak teda máte chuť spoznať krásy
Žilinského samosprávneho kraja, máme pre Vás v nasledujúcich číslach Života niekoľko dobrých pov.

SLANICKÝ OSTROV UMENIA
Relax
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Slanica bola v minulos malou oravskou obcou pri sútoku Polhoranky a Bielej Oravy, pre Slovákov však mala veľký
význam. Narodil sa tu tož kodiﬁkátor spisovnej slovenčiny Anton Bernolák, vďaka ktorému prvýkrát v dejinách
slovenský jazyk dostal konkrétnu podobu s vlastnou gramackou štruktúrou a pravidlami. Dnes už táto obec neexistuje, keďže bola spoločne s ďalšími osadami – Hámry,
Ľavkovo, Osada, Úse a časťami obcí Námestovo a Bobrov
– zaplavená pri stavbe Oravskej priehrady. Slanica však nebola zatopená úplne a v strede priehrady ostal v nadmorskej výške 609 m na pamiatku všetkých zatopených obcí
ostrov s miestnym kostolom. Začiatkom sedemdesiatych
rokoch minulého storočia vytvorila Oravská galéria na
tomto ostrove umeleckú expozíciu tradičného ľudového
slovenského umenia. V exteriéri ostrova sa nachádza kamenárska tvorba a v interiéri kostola zas tradičné plasky
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SLOVENSKO

a maľby z 18. až 20. storočia. Občasne sa tu konajú ež
koncerty vážnej hudby. Pri kostole sa týči socha veľkého slovenského vlastenca Antona Bernoláka, ktorá bola
pôvodne umiestnená v záhrade jeho rodného domu. Ak
hľadáte relax spojený s prehliadkou tradičného ľudového
slovenského umenia a s nádychom histórie, tak Slanický
ostrov umenia určite splní vaše očakávania.

ORAVSKÁ PRIEHRADA
Relax
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Na Slanický ostrov umenia sa dostanete po príjemnej
plavbe po Oravskej priehrade, ktorá so svojimi brehmi

a ostrovmi patrí k najvýznamnejším lokalitám výskytu vodných
vtákov na Slovensku.
Počas plavby sa môžete kochať peknými
prírodnými
scenériami i pohľadom na
blízke mesto Námestovo. Na brehoch
Oravskej priehrady
sa nachádza viacero
rekreačných oblas
s možnosťami ubytovania, kempovania,
kúpania, jachngu,
bicyklovania,
člnkovania, surﬁngu či
iných vodných športov. Pre rybárov nádrž
ponúka lov viacerých
druhov sladkovodných rýb. Ak hľadáte trochu rozptýlenia
v lone oravskej prírody s možnosťou športového vyžia pri
Oravskej priehrade sa vám iste bude páčiť.
Milica Majeriková-Molitoris

Bratislavský majáles
5. ročník fesvalu Braslavský majáles sa konal v prvý
májový víkend t.r. Je to zaujímavé hudobné kultúrne podujae pod holým nebom v Braslave. Na fesvale vystúpila
speváčka Jana Kirschner, obľúbené hudobné kapely Para,
Hex, Puding pani Elvisovej a ďalšie.
Novinkou bol mestský slovenský handmade trh pod
názvom Art Picnic plný umenia, kreavity a inšpirácie s
množstvom originálnych hračiek, šperkov, keramiky a oblečenia. Všetko to malo svoj priestor na Tyršovom nábreží,
na pravom brehu Dunaja.
Súčasťou programu boli športové akvity, ako cyklojazda v priateľskom župnom pelotóne, slackline - netradičné chodenie po plochom lane, frisbee - lietajúce taniere
a petang.

Počas fesvalu premávala lodná propelerová linka medzi Starým Mestom a Petržalkou,
Vyvrcholenie programu predstavoval ohňostroj odpaľovaný z Dunaja.
Daniela Slodičková
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p. farár Móš bol vo väzbe celých deväť mesiacov. Na verejnos kolovali správy, že príčina veľkých prieťahov tkvie v tom, že zvláštny trestný
súd v Krakove ešte stále nemal preloženú do poľšny 18
stránkovú brožúru uväzneného farára Roky 1918-1939 na
severnom Spiši (Braslava 1944), považovanú za hlavný
dôkaz obvinenia. Archívna kverenda prof. Kwieka ukazuje, že sa vo veci uväzneného dekana zhromaždili aj iné
obvinenia: Ks. Mosz, który publicznie głosił, że Spisz ani
pod względem politycznym, ani kościelnym do Polski nie
należy. Odmawiał wygłaszania ogłoszeń w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, jak również wydania wyciągów
metrykalnych, oświadczając, że na Spiszu mieszkają tylko
obywatele słowaccy, więc do Wojska Polskiego nie pójdą,
zresztą za parę dni wszystko się zmieni58. Po pravde krakovskej prokuratúre sa nepodarilo zhromaždiť akékoľvek
závažne materiály obvinenia. V dôsledku toho krakovský
zvláštny trestný súd vyniesol rozsudok o kňazovej nevine59.
Nedá sa, vzhľadom na obmedzené pramenné podklady, určiť, do akej miery sa krakovský kardinál pričinil do
oslobodenia tribšského rodáka.
Po prepustení z väzby sa vdp. Franšek Móš nakrátko
zdržal v novobelskej farnos, kde ho zo spovednice brutálne vyhnal tamojší poľský farár Benedykt Kwaśny60.

pridelil telegraﬁcky už 23. novembra 194561. Podľa zistení
Milici Majerikovej – Molitorisovej, sacerdos Franšek Móš
bol po oslobodení menovaný za správcu farnos Nižná na
Orave, a potom farnos v Podolínci: Napriek tomu, že bol
po vyhnaní z Poľska menovaný za správcu farnos Nižná
na Orave a od 1. júla 1946 za správcu spišskej farnos
Podolínec, zdržiaval sa naďalej vo Veľkej Frankovej, ktorá
bezprostredne susedila s obcami pričlenenými k Poľsku62.
Od 1. mája 1947 až do dôchodkového veku bol správcom
farnos vo Veľkej Frankovej. Pravý slovenský martýr zomrel 12. septembra 1971. Spočíva na cintoríne vo Veľkej
Frankovej.

Jurgovský farár Karol Kubala
a ostatní slovenskí kňazi
Dp. Karol Kubala bol, čo pla dodnes, posledným slovenským farárom v Jurgove. Menovaný do Jurgova biskupom Vojtaššákom 20. júla 194463 spravoval jurgovskú farnosť necelé poldruha roka. Aj jemu prišlo zakúsiť brutalitu
nových povojnových pomerov, o.i. strieľanie vojakov pod
oblokmi fary, či krátke uväznenie v Novom Targu. Spomína
svedkyňa týchto čias, jurgovská krajanka Mária Cibrínová
(rodená Gombošová): Tiež je tam64 klamstvo, že pán farár

Veľká Franková
Foto: M. Majeriková-Molitoris

Nie sme v stave určiť, či sacerdos Móš bol, hoci aj krátko, farárom vo Veľkej Lomnici, ktorú mu spišský biskup
58

Kwiek, Julian. Z dziejów mniejszości słowackiej …, s 19; idem. Żydzi, Łemkowie,
Słowacy …, s. 267.
59
Kwiek, Julian. Z dziejów mniejszości słowackiej ..., s. 20; idem. Żydzi, Łemkowe, Słowacy …,s. 268.
60
Zápisnica z 11. augusta 1968. In: Archiv Kultúrno - sociálnej spoločnos Čechov a Slovákov v Poľsku; Čongva, Jozef. Slovenčina v kostoloch na Spiši a na
Orave. Život, číslo 4/1990, s. 8. Aj keď ho krakovský súd následne oslobodil zo
všetkých obvinení, na svoje miesto sa už vráť nemohol. Farnosť v Novej Belej
bola obsadená mníchom Benedyktom Kwaśnym, ktorý ho už na faru nepusl.
(Majeriková - Molitorisová, Milica. Slovenský kňaz z Tribša, Franšek Móš. Život, číslo 9/2011, s. 7).
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Kubala podpísal protokol, že mu nebolo ublížené. Najprv
ho mučili a potom mu dali podpísať nejaký protokol. Väznili ho v Novom Targu a v noci ho prepusli v jemu neznámom prostredí. Nevedel čo s ním zamýšľajú, či ho po ceste
zabijú. Išiel 18 km v noci peši do Jurgova 3 kroky vpred
61

Oﬃcio Decanali in Sp.St.Ves telegraphice ad noam: (....) Móš Fr. pro Exp. in
V. Lomnica. (ABÚ, č. 1657/1945).
62
Majeriková - Molitorisová, Milica. Slovenský kňaz z Tribša ... Ibidem, s. 7.
63
RD Carolus Kubala, coop. Lúžnaensis, erga patronalem presentaonem nominatus est parochus in Jurgov. (Diecezánsky Obežník Biskupstva Spišského, 1944,
číslo 6, s. 47).
64
T.j. v protokole, z 26. septembra 1945, Komisji do zbadania zajść i sytuacji
narodowościowej na Spiszu.

a 3 kroky pospiatky. K tomu ho pri rybolove odrodilec J. G.
napadol, polámal mu udicu a dokopal ho do rozkroku, že
na následky toho predčasne zomrel65. V Protokole Komisji
do zbadania zajść i sytuacji narodowościowej na Spiszu,
z 26. septembra 1945 nájdeme dve vety výpovede kňaza Kubalu: Według oświadczenia miejscowego proboszcza
księdza słowackiego Karola Kubali złożonego na piśmie
duchowieństwo słowackie nie podnosi żadnych skarg
na Milicję miejscową i władze wojskowe. Ksiądz Kubala
oświadczył również, że nie jest mu wiadome, aby na terenie Jurgowa był stosowany jakikolwiek ucisk w stosunku
do ludności miejscowej66.
Je len samozrejme, že to nebola pravda. Ťažko by však
bolo reálne očakávať od jurgovského kňaza, aby po takých
príkoriach vypovedal niečo iné. Iste dobre predvídal, že Komisia odíde z Jurgova ešte v ten istý deň, a on sa stane terčom odvetných útokov zo strany poľskej milície a vojska67.
Nevieme, či spišský ordinár mal podrobné informácie
o osude prenasledovaného sacerdosa. Nenašli sme dôkazy, že sa biskup Vojtaššák podujal individuálnej intervencie
v Kubalovej kauze. Prípady surového postupu voči slovenským duchovným boli v tom čase, tak na Spiši, ako aj na
Orave, na dennom poriadku68. Namiesto individuálnych
intervencií, ktoré ani neboli možné, lebo biskup Vojtaššák
bol práve vtedy uväznený, 23. novembra 1945 zabezpečil
kňazom, vyhosteným z Poľska, pôsobiská v slovenských
farnosach spišskej diecézy. Jedným z takto zaopatrených
dušpaserov bol aj jurgovský farár, Karol Kubala, telegraﬁcky disponovaný do Spišskej Soboty: Pán farár Kubala
Ždiar Zaujmite stanicu kaplánsku spišskosobotskú. Ordinariat69. Ten istý prameň obsahuje rozhodnue spišského ordinariátu, ktoré disponovalo od slovenských fár všetkých
slovenských dušpaserov nedeckého dištriktu, vyhostených z Poľska v jeseni 1945. Telegram, 23 XI.1945. Dekanský úrad Spišská Stará Ves. Ordinariát ustanovuje Farbarika správcom fary v Milbachu Kubičára v Kluknave Móša
v Lomnici Lihositha v Javorine Kubalu kaplánom v Sobote
Jána Kubičára vicerektorom seminára Záhoru a Ovšonku
prepušťa do Trnavy. Ordinariát. Podáva Biskupský úrad
Spiš. Kapitula70. Druhým telegramom, poslaným na dekan65
Cibrínová, Mária. Dokedy sa bude prekrúcať história Spiša a Oravy? Nepublikovaný materiál v archíve redakcii Život.
66
Kwiek, Julian. Z dziejów mniejszości słowackiej…, s. 88.
67
Násilie voči Slovákom bolo reálnym javom, hoci protokol hovorí úplne niečo
iné. Sám som bol, ako šesťročný chlapec, očitým svedkom takého násilia v Jurgove, na ktoré už asi nikdy nezabudnem. Mojich jurgovských krajanov, Andreja
Gomboša a Jozefa Lacniaka, stýraných bim, vedených pod bajonetmi po celej
dedine, mám stále pred očami.
68
Jurgovský rodák Jozef Vojtas (1906–1977), v rokoch 1939–1945 dekan nedeckého dištriktu, písal o násilí voči slovenským duchovným v 1945: R. 1945, keď
Poliaci znovu obsadzovali hornú Oravu a severný Spiš, zavreli vdp. dekana Franška Móša v Novej Belej a 9 mesiacov ho väznili. Potom ho vykázali na Slovensko
bez toho aby si mohol niečo vziať so sebou zo svojho majetku. Alebo na hornej
Orave v Bukovine – Podsklí ako vtedy kruto zaobchádzali s naším kňazom Adolfom Wagnerom, tamojším správcom fary! – A konečne do 8. dec. 1945 Poliaci
vypovedali z tohto územia všetkých našich kňazov. (Vojtas, Jozef. Osvedčenie,
V Ľubici 14. októbra 1966). Citovaný dokument vlastní vdp. Štefan Koma, bývalý
správca farnos Liesek. Text dokumentu citujeme z knihy Garek, Marn. Horná
Orava a severný Spiš v rokoch 1945–1947. Krakov 2007, s. 240.
69
Telegraphice disponuntur: (...) Kubala Carolus, P. in Jurgov (h.t. in Ždiar) pro
C. in Sp. Sobota. (ABÚ, č. 1657/1945).
70
Ibidem.

ský úrad v Čimhovej Liesku ordinariát vyzval oravského
farára Doránskeho nech podá sem zprávu o sebe71. Je len
samozrejme, že sa biskup postaral, tým istým dekrétom
z 23. novembra 1945, presťahovať na Slovensko aj farárov
trstenského dekanátu72.
Odcitujme ešte lanskú, pôvodnú verziu telegramu,
ako presnejšiu a komplexnejšiu: Telegraphice disponuntur: Farbarik Jos. e Fridman pro A. in Milbach; ( ...) Kubala
Carolus, P. in Jurgov (h.t. in Ždiar) pro C. in Sp. Sobota; Ofﬁcio Decanali in Sp. St. Ves telegraphice ad noam: disp.
Farbarík J. pro A. in Milbach; Kubičár J. pro A in Kluknava;
Móš Fr. pro Exp. in V. Lomnica; Lihosith Ign. pro A. in Javorina; Kubala Carolus pro C. in Sp. Sobota; Kubičár Fran.
pro vicerectore sem.; Záhora Sim. et Ovšonka in Dioec. Trnavaensem dimiuntur.
Oﬀo Dec. in Čimhová telegr. ad noam (...) Doránsky
Andr. provocatur ad relaonem de semepso73.
Násilie, ktoré voči slovenským kňazom vyvíjali orgány
svetskej moci: milícia, štátna bezpečnosť, vojsko, orgány
štátnej správy a samosprávy, síce neboli inšpirované najvyššími predstaviteľmi krakovského cirkevného ústredia,
na druhej strane však krakovskí cirkevní hodnostári, predovšetkým kardinál Sapieha, prezentovali postavy neutrálnych pozorovateľov vývinu drasckých udalos. Nenašli
sme vlastne ani jedno gesto aspoň jedného kňaza krakovskej arcidiecézy, vyjadrujúce nespokojnosť s osudom slovenských oltárnych bratov. Taký postoj krakovskej katolíckej
cirkvi treba právom považovať za chú akceptáciu poliky
tvrdého zaobchádzanie so slovenským duchovenstvom.
Práve naopak. Po nástupe poľských kňazov na uprázdnené
spišské a oravské farnos môžeme dokladovať, najmä u rádového duchovenstva, stúpajúcu agresivitu voči spievaniu
v kostoloch slovenských piesní. Takú prax môžeme dokumentovať ešte aj v roku 1957, keď sa na obranu Slovákov
v Poľsku postavil American Liberaon Commiee for Spiš
and Orava. Americký Výbor poslal 2. septembra 1957 roku
tri protestné listy, adresované: Władysławowi Gomułkowi,
prímasovi Wyszyńskému a tribšskému farárovi Pawłowi
Koniorczykovi. V liste kňazovi Koniorczykovi Výbor konštatuje, že dostáva veľa správ zo Spiša a Oravy a takež
od rodákov z Československa. V spomenutých zprávach je
podrobne uvedené, že ako (...) miestny farár v obci Tribš
vystupujete ako najväčší nepriateľ pro našim rodákom
a len preto že sú slovenskej národnos. (...). Takež sme
veľmi zvedaví, že v ktorom odstavci Písma Svätého je napísano, že v kostole zejdení veriaci slovenskej národnos,
ktorí sa neznajú modliť po poľsky pripadne spievať po poľsky, aby boli cho, ako ste Vy (...) vyhlásili v kostole74.
Pokračovanie v nasledujúcom čísle
71

Ibidem.
Ordinariatus Scepusiensis rescripto suo ddto 10. Nov. a. c. Nr. 1583. ad Ordinariatum Archiepiscopalem Cracoviensem directo decretum citatum ad noam sumpsit simulque omnes curatos suos in territorio quesonato hucusque
applicatos cum termino 30. Nov. a. c. in servium suae revocavit. (Diecezánsky
Obežník, číslo 6/1945, s. 44).
73
ABÚ, č. 1657/1945.
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List American Liberaon Commiee for Spiš and Orava, z 2. septembra 1957,
tribšskému farárovi Pawłowi Koniorczykovi. (Archív Kultúrno-sociálnej spoločnos Čechov a Slovákov v Poľsku); Čongva, Jozef. Slovenčina v kostoloch na Spiši
a na Orave.(2). Život, číslo 6/1990, s. 8.
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Poďakovanie farárovi kanonikovi Janovi Wróblovi
Krempašskí farníci sa 24. júna so slzou v oku lúčili so
svojím dlhoročným farárom Janom Wróblom, ktorý vo farnos sv. Marna v Krempachoch pôsobil jedenásť rokov
(2001-2012). Počas rozlúčkovej sv. omše o 10.30 hod. sa
zišli zástupcovia obecného diania a hosa: O. Paschalis a
vojt Gminy Nowy Targ Jan Smarduch.
Ďakovné a rozlúčkové príhovory zazneli z úst zástupcov
mládeže, richtára obce a zároveň predsedu farskej rady
Jozefa Petráška, vojta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha,
zástupkyne predsedu Gminej rady Gminy Nowy Targ Anny
Krištofekovej, zástupcov Spolku Slovákov v Poľsku i miestnej skupiny SSP, predstaviteľov dobrovoľného požiarneho
zboru, obecnej rady a členov folklórneho súboru Zelený
javor. Slávnostnú sv. omšu ozvláštnil spevokol Kantata pod
vedením J. Pierzgu a samozrejme miestna dychovka. Vo
všetkých príhovoroch bolo vyjadrené poďakovanie za prá-

cu nielen na pôde v Pánovej vinici, ale aj v prospech miestnych obyvateľov i celej obce.
Gmina Nowy Targ udelila krempašskému farárovi vdp.
kanonikovi Janovi Wróblovi tul Zaslúžený pre Gminu
Nowy Targ za vynaložené úsilie pre miestnych obyvateľov.
Ústredný výbor Spolku Slovákov v Poľsku zaslal poďakovanie za vynaložené úsilie v prospech slovenskej menšiny
a kulvovanie slovenského jazyka. Generálny konzul SR
v Krakove poslal gratulačný list za prospešnú spoluprácu
so slovenskou národnostnou menšinou. Nestor O. Paschalis poďakoval farárovi za výbornú spoluprácu a starostlivosť o pamähodnos – krempašské chrámy, rozširovanie
dobrého slova a oddanosť veciam farnos.
Po bohoslužbe sa farárovi prihovorila svojou hrou dychovka, ktorá mu zahrala živio pri príležitos jeho menín,
za hojnej prítomnos farníkov.
Franšek Paciga. Foto: kajot, fp

Krakovskí „Dekadenti“ v Bratislave
Hudobná skupina „Dekadencia“ vznikla v roku 1986. Jej zakladateľmi boli vokalistka a skladateľka Anna Żeber, moderátorka a redaktorka Przekroju Bogna Wernichowska a džezový vokalista a skladateľ, čestný predseda krakovskej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku, autor tohto článku Jerzy Michał Bożyk. V ďalších rokoch sa
skupina rozrástla o ďalších dvoch vynikajúcich mulinštrumentalistov a vokalistov
z Kyjeva Alexandra Andrzejewského a Valenna Dubrowského.
Dňa 29. júna sa v hlavnom meste Slovenska, v klube Hlava XXII., na pozvanie
organizátorov a sponzorov programu: manažérky Ingrid Majerikovej, Poľského klu„Dekadenti“ s manažérkou koncertu na potulkách
bu a Poľského inštútu v Braslave a Úradu vlády Slovenskej republiky, predstavila
Bratislavou
„Dekadencia“ v takmer plnom zložení.
Počas koncertu, ktorý niesol názov „Od
„Dekadencia“ počas koncertu (Zľava: A. Andrzejewski,
Kyjeva do Paríža“, odzneli ukrajinské
J. M. Bożyk, A. Żeber, V. Dubrowski)
dumky, kozácke piesne, romance, šlágre dávneho Ľvova, balady a evergreeny
z čias pred druhou svetovou vojnou, a to
v poľskom, slovenskom i anglickom jazyku. Na záver hudobníci zahrali aj vlastné
skladby a šansóny.
Program sa konal vo veľmi priateľskom a sympackom ovzduší, pričom skončil aplauzom, po ktorom museli
muzikan ešte pridať niekoľko skladieb.
„Dekadentom“ sa na Slovensku veľmi
páčilo a dúfajú, že tento prvý koncert
bol začiatkom novej užšej spolupráce.
Jerzy Michał Bożyk
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Kurzisti už majú prázdniny
Tradične i tento rok prebiehal v sídle Spolku Slovákov
v Poľsku kurz slovenčiny, ktorý vznikol pred pár rokmi spontánne a stále sa nachádzajú noví záujemcovia
o vzdelávanie sa v tomto jazyku. Pohnútky,
ktoré ich vedú k zápisu na kurz, sú rôzne, ale
najčastejšie sa opakuje očarenie krajinou,
krásou hôr, zvučným a príjemným jazykom
i kultúrou ďalšieho slovanského národa.
V polovici júna t.r. sa uskutočnila posledná
lekcia slovenského jazyka v sídle Spolku Slovákov v Poľsku. Týmto sa ukončili stretnua
so slovenskou kultúrou, jazykom i reáliami,
ktoré viedla lektorka Mgr. Lýdia Ostrowska.
Tohtoročný kurz prebiehal v dvoch skupinách
začiatočníkov a pokročilých. Záujemcovia sa
stretávali raz do týždňa v stredy a v príjemnej
atmosfére sa venovali spoznávaniu Slovenska, jazykových javov, kultúrnospoločenského diania a nadobudli aj vedomie o existencii
slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku,

Agentúra pre reštrukturalizáciu
a modernizáciu poľnohospodárstva
spočítala prijaté žiadosti
o dotácie za rok 2012
Žiados o podporu predkladané roľníkmi za rok 2012 sa
už pomaly začnú realizovať. Avšak pripomeňme, že sa 11.
júna t.r. ukončilo prijímanie žiados o udelenie priamych
plaeb a doplnkových priamych plaeb za rok 2012. Spomedzi skoro 1,36 milióna poľnohospodárov, ktorí predložili žiados, 727,5 síc žiada zároveň o podporu vzhľadom
na vedenie poľnohospodárskej činnos v znevýhodnených
podmienkach alebo na znevýhodnených oblasach – tzv.
platby ONW a viac ako 114 síc predložilo žiados o doplnkovú platbu na plochu, z čoho 28,3 síc to urobilo po

v sídle ktorej mali stretnua. Takež mali možnosť zúčastňovať sa aj niektorých poduja, ktoré
Spolok realizoval v priebehu roka. Na záverečnom
stretnu sa dozvedeli nielen výsledky svojho celoročného úsilia, ale dostali aj Cerﬁkáty o ukončení
kurzu slovenského jazyka vydané Spolkom Slovákov v Poľsku, ako aj tlačoviny spolkovej proveniencie, na ktorých si môžu vyskúšať cez prázdniny ako
sa slovenský jazyk naučili a súčasne získať nové
údaje o krajine, ktorá ich oslovila svojim čarom.
Podľa slov lektorky a aj samotných kurzistov,
ich vzájomná spolupráca bola príjemná a tešili sa
na eto spoločné chvíle v kruhu slovenskej kultúry. Obohali sa o nové poznatky a teraz nadišiel
čas, aby ich počas dovoleniek využili. Pani lektorka
im poďakovala za spoluprácu, zaželala pekný oddych a možno opätovné stretnue na jeseň počas
ďalších kurzov.
My sa takež pripájame k týmto želaniam a prajeme
všetkým veselý prázdninový čas a nabrae nových síl i ochoty pre spoznávanie susednej krajiny, jej jazyka a kultúry.
Agáta Jendžejčíková

prvýkrát a cca 86 síc predložilo žiados o ďalšie príplatky
v rámci tohto programu.
Žiados o príplatky bolo možné v tomto roku predkladať od 15. marca do 15. mája. Všetci, ktorí ich predložili
v stanovenom termíne môžu rátať s tým, že dostanú príplatky v plnej výške. 24,8 síc roľníkov predložilo žiados
po 15. máji. Títo takež dostanú príplatky, ale musia rátať
s tým, že budú znížené o 1% za každý pracovný deň oneskorenia, nakoľko žiados boli predložené k 11. júnu. Tento dátum bol posledným na dodanie žiados do oddelení
agentúr v celej krajine.
O všetky druhy príplatkov mohli záujemcovia predkladať spoločnú žiadosť, ktorú sa dalo doručiť osobne, alebo
prostredníctvom Internetu, prioritnou doporučenou poštovou zásielkou – vtedy o dodržaní termínu rozhodoval dátum
pečiatky na obálke zásielky.
(Zdroj: www.arimr.gov.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 Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• júl – sv. omša nebude cez prázdniny
• august – sv. omša nebude cez prázdniny
• september – 09.09.2012
• október – 14.10.2012
• november – 11.11.2012
• december – 09.12.2012
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný
utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• júl – 31.07.2012
• august – 28.08.2012
• september – 25.09.2012
• október – 30.10.2012
• november – 27.11.2012
• december – 28.12.2012

ZA MARGITOU PLEVOVOU
Správa o smr krajanky Margity Plevovej z Fridmana
nás veľmi zarmúla. 28. mája t.r. sme strali nielen akvnu členku a horlivú propagátorku Života, ale aj dobrú organizátorku krajanského diania v miestnej skupine.
Narodila sa v uvedomelej slovenskej roľníckej rodine
14. októbra 1938. Jej rodičmi boli Valent a Alžbeta (rod.
Blachutová) Balarovci. Jej otec bol richtárom, kantorom
a mal na staros aj poštu. Avšak tragicky zahynul pri jednej zo svojich služobných ciest. Neskôr sa Margina matka
vydala za Michala Bednára z Maašoviec, ktorý bol pre ňu
i ostatných súrodencov veľmi dobrým otcom. Mala dve
sestry a jedného brata. Mária študovala na Slovensku, kde
neskôr pracovala na úrade. Štefánia sa stála učiteľkou a vydala sa za Pavla Kramára. Spolu učili v Novej Belej, neskôr
na Slovensku v Novej Vsi nad Žitavou. Brat Albín študoval
v Braslave a po škole ostal na Slovensku, kde sa po niekoľkých rokoch stal vedúcim Krajského úradu v Košiciach.
Aj nebohá Margita bola výbornou žiačkou, ale ostala s rodičmi na gazdovstve, aby ich mal kto v starobe opatrovať.
29. mája 1960 sa vydala za Franška Plevu, s ktorým začali
budovať spoločné šťase. Vychovali v slovenskom duchu
päť de. Dcéra Mária býva s rodinou v USA, dcéra Bogumila zasa v Mlynici na Slovensku, Helena zomrela ako 16ročná, synovia Jozef a Pavol bývajú so svojimi rodinami
v rodnej obci. Všetkým deťom vštepili do srdca slovenské
povedomie a nakoľko vedeli, natoľko sa ich snažili naučiť
čítať a písať v slovenskom jazyku. Margita bola pre nich
vždy oporou a trpezlivo čakala na ich návraty do rodného
domu.
Mala som príležitosť viackrát na svojich cestách za
krajanmi sa s ňou stretnúť a rozprávať sa. Bola plná opmizmu a ústretovos a dokázala podporiť nielen manžela
Franška v jeho predsedovaní v miestnej skupine, ale aj
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Marna o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebasána 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 Nanebovzaa Panny Márie
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. Marna o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.

krajanov. Bola ochotná vždy poradiť a napovedať riešenia
problémových otázok. V jej domácnos vládla priaznivá
atmosféra a s ochotou vítala hos, ktorí za ňou prichádzali. Po celý čas propagovala, podporovala šírenie krajanského časopisu Život a vždy keď sme potrebovali akúkoľvek
informáciu, bola nám ju ochotná zisť. Aj keď jej zdravie
neslúžilo už dlhšie obdobie, nikdy nenariekala, ale s úsmevom na tvári si hovorila, veď je to vekom. Ostane v našej
pamä ako usmiaty človek, veselej povahy s veľkým srdcom pre krajanské otázky.
Posledné zbohom sme dali krajanke Margite Plevovej
30. mája 2012 na fridmanskom cintoríne, kde obklopená
rodinou, známymi a zástupcami Spolku i redakcie Život
spočinula v rodnej zemi, ktorú mala veľmi rada.
Všetci, čo ste ju poznali venujte jej chú spomienku
a modlitbu.
Agáta Jendžejčíková
Foto: Dorota Mošová

ČITATELIA • REDAKCIA

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 23. apríla 2012 zomrel v Repiskách – Bryjovom Potoku vo veku 64 rokov krajan

VOJTECH BRYJA
Zosnulý bol verným čitateľom Života a členom dobrovoľného hasičského zboru v Repiskách. Odišiel od
nás dobrý krajan, starostlivý manžel,
otec, dedo a brat. Nech odpočíva
v pokoji!

Dňa 16. apríla 2012 zomrela v Chicago vo veku 84 rokov krajanka

MÁRIA KURČAKOVÁ
Zosnulá pochádzala z Repísk
– Bryjovho Potoka a dlhé roky už bývala v Amerike, ale na rodnú obec
a krajanské hnue nikdy nezabudla.
Finančne podporovala výstavbu kostola v obci. Patrila do radov čitateliek
Života a bola členkou Spolku. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá matka, babička a prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách – Bryjovom Potoku

Dňa 24. júna 2012 nás tragicky navždy opusli vo veľmi
mladom veku

JANUSZ MAJERČAK 23 ROKOV
syn Franška pôvodom z Novej Belej
a jeho priateľka

IWONA STEFANIAK 18 ROKOV

Ich mladé životy vyhasli v prvý slnečný deň počas plavby na Oravskej priehrade. Iwona a Janusz boli veľmi šikovní
mladí ľudia s plánmi do budúcna, za ktorými budeme ešte
dlho žialiť a ktorých budeme navždy nosiť vo svojich srdciach. Prosíme o venovanie modlitby alebo chvíľky cha pre
zosnulých a dúfame, že táto nešťastná tragédia je ponau-

čením pre nás všetkých v tomto dovolenkovom období, že
opatrnos počas pobytu pri vode nikdy nie je dosť.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smúacej rodine Majerčakovej a Stefaniakovej.
MS SSP v Novej Belej

Dňa 13. júna 2012 zomrel v Spišskej Belej priateľ Slovákov v Poľsku

JURAJ PEŠTA
Dňa 14. júna 2012 zomrel v Spišskej Belej priateľ Slovákov v Poľsku

JÁN KLOKOČ
Zomrelí boli vynikajúcimi volejbalistami z TJ SLAVOJ zo
Spišskej Belej. Priatelia Krempašanov, účastníci Volejbalového turnaja od 1971 do 1995, ako aj jedni z iniciátorov
družby s volejbalovým družstvom z Krempách. Obaja boli
nositeľmi Ceny mesta Spišská Belá za podporu a rozvoj
športu a prvými laureátmi novovytvorenej siene športových osobnos mesta Spišská Belá, do ktorej boli uvedení
27. mája 2012 pri otvorení nového futbalového štadióna.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine zosnulých a TJ SLAVOJ Spišská Belá.
MS SSP v Krempachoch a volejbalové družstvo

Dňa 3. júna 2012 zomrel v Novej Belej vo veku 73 rokov
krajan

JOZEF BEDNARČÍK
Zosnulý bol dlhoročným členom
miestnej skupiny Spolku a verným čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás
vzorný krajan, manžel, otec, dedo, svokor, brat a ujo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

Dňa 24. júna 2012 zomrel v Repiskách - Grocholovom
Potoku vo veku 90 rokov krajan

JOZEF MAZUREK
Zosnulý bol Slovákom celým srdcom. Patril do radov akvnych členom
Spolku Slovákov v Poľsku a dlhoročných čitateľov krajanského časopisu
Život. Plnil funkciu pokladníka v miestnej skupine. Zúčastňoval sa porád Života, zjazdov a schôdzí, na ktorých zastupoval záujmy MS SSP v Repiskách.
S manželkou Máriou prežili spolu 62 rokov. Odišiel od nás
vzorný krajan, starostlivý manžel, otec, dedo, pradedo
a prapradedo. Nech odpočíva v pokoji!
MS SSP v Repiskách – Grocholovom Potoku
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Milé deti,
nastal prázdninový čas a my sme pre vás pripravili ľahkú úlohu v podobe omaľovánky. Stačí si len pozorne prezrieť obrázok, zobrať pastelky do ruky, hľadať farebné čísla na obrázku a vymaľovať ich.
Najšikovnejších odmeníme slovenskými knihami nakúpenými do súťaže s ﬁnančnou podporou
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V júni odmeny získali: Gašparko Kościelak z Veľkej Lipnice a Matúš Petrašek z Krempách.
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Halóóó! Posielam vám všetkým slnečný pozdrav z prázdnin.
Aj vy ste sa tak tešili na prázdniny? Že sa pýtam ... určite áno!
Hoci náš koniec školského roka bol celkom zábavný. Posledné dva
týždne sme sa dokonca učili v parku pri škole, pretože v triede bolo
horúco na nevydržanie. A tak sme skúmali ako rase tráva, ako sa
ohýbajú steblá, ako sa trúsia semená a pozorovali sme aj vtáčikov
v parku. No poviem vám, najhoršie škrieka straka. Je to veľmi nepríjemný zvuk. Ale čo budeme rozprávať o škole! Veď už je voľno ...
a viete odkiaľ vám píšem?
Z dovolenky pri mori! Tak som sa tešila! Ja som ešte nikdy neplávala v mori!
Cestovali sme dosť dlho. Veľmi dlho. Aj keď som polovicu cesty
prespala, aj tak sa mi to zdalo ako nekonečno. Na miesto dovolenky
sme pricestovali skoro ráno. Vonku bolo príjemne a vzduch zvláštne
voňal. Tatko vravel, že takto vonia morský vzduch, že je v ňom cíť
soľ a že sa tu miešajú vône tunajších rastlín. Ešte predtým, ako sme
sa ubytovali, sme sa poprechádzali po okolí. Bolo skoro ráno, ľudia
ešte spali a bola to čarovná prechádzka. Tatko mi ukázal staré olivovníky, kvitnúce kaktusy a ja som na vlastné oči videla citrón na strome! A e kvety! Farebné, všelijakých zaujímavých tvarov a voňavé
... dobre, že som si pribalila farbičky. Nakreslím si ich. A že neuhádnete, aké zvieratko sa voľne páslo v jednej záhradke?! ...korytnačky!
Naozaj. Bolo ich asi sedem, či osem. Smiali sme sa s tatkom, že sú
v záhrade pri dome ako u nás sliepky. No a potom som ho zbadala!
Že čo? No predsa more! Prvýkrát. Och, nemalo konca-kraja. Chcela
som hneď do vody, ale mamka dala iné pokyny. Najprv ubytovať,
naraňajkovať a až potom zábava.
Už sme tu päť dní a ja som si tej slanej vody užila statočne. Učím sa
plávať bez pomocného kolieska. Myslím, že mi to celkom ide. Vedeli
ste, že slaná voda nadnáša? Pre mňa to bolo úplné kúzlo. Len tak si
ležíte na vode a ona vás nepus padnúť. Skvelé! Mamka sa ale smiala, že vraj to nepla pre každého. Len pre takých tenkých ako som
ja. Vo vode som najradšej. A keď musím na breh, zohriať sa a osušiť, tak si aspoň staviam vežičky. Pláž je
kamienková. Také
okrúhle kamienky
som ešte nevidela!
Skoro naozajstné
guličky. No a postavte z guličiek
vežu!
Už sa musím rozlúčiť, dnes nás čaká
výlet do blízkeho
mestečka.
Takže
ešte raz: krásny pozdrav od mora vám
posiela Žoa.
Ivana Pančáková
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CHYŽNÉ
Obec Chyžné založili Thurzovci
na prelome 16. a 17. st. ako valašskú dedinu na lúkach v trstenskom
chotári. Obyvatelia sa živili chovom
dobytka a pestovaním i výrobou
obvyklých poľnohospodárskych
produktov. Začiatkom 18. storočia
tu začali siať ľan, z ktorého vyrábali
plátno a olej. V 19. storočí sa v obci
dolovala aj železná ruda. V tomto
období už bol v Chyžnom čulý slovenský národný život, pričom z obce pochádzali viaceré osobnos,
ktoré sa zúčastňovali osvety, prispievali do slovenských časopisov
a boli členmi i podporovateľmi slovenských národných organizácií.
Z nich vynikal Tomáš Červeň, ktorý
bol veľprepoštom Banskobystrickej kapituly, zakladateľom a prvým
pokladníkom Mace slovenskej.
Stál ež pri zrode Spolku svätého
Vojtecha, slovenského katolíckeho
gymnázia v Kláštore pod Znievom
a zúčastnil sa odovzdania Memoranda slovenského národa cisárovi.
V roku 1920 bola obec Chyžné spolu s niekoľkými ďalšími oravskými
obcami pripojená k Poľsku, v roku
1939 späť ku Slovensku a v roku
1945 opäť k Poľsku, kde leží dodnes. (mm-m)

Tomáš Červeň

Tomáš Červeň
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UMENIE A ŠPORT
MILAN BUDZÁK

Veľký talent slovenskej cyklistiky

. . . Srdiečko . . .

Nevšedným cyklisckým talentom slovenského športu je nepochybne Peter
Sagan, ktorý sa narodil v Žiline 26. januára 1990. Vyrastal v žilinskej štvr rodinných domov zvanej Bôrik spolu so staršími bratmi Milanom, Jurajom a sestrou
Dankou. Rodičia, otec Ľubomír a matka Helena, ho podporovali v športových
snaženiach a prichádzajúcich úspechoch. V súčasnos je členom talianskeho
profesionálneho mu Liquigas-Cannondale. Na začiatku kariéry jazdil aj cyklokros a horskú cyklisku, postupne prešiel na cestnú cyklisku. Vzorom mu bol
brat Juraj Sagan, ktorý je ež jazdcom mu Liquigas-Canonndale. Peter Sagan
podľa odborníkov patrí medzi najväčšie talenty svetovej cyklisky.
Petrove skúsenos so športom začali
od žilinského futbalového klubu, kam ho
prihlásila krstná mama, ale po týždni zavesil kopačky do kúta. Napokon si vybral
bicykel, ktorý ho ovládol. Keď bol asi sedemročný, v lesoparku v Žiline saleziáni a
Cykliscký spolok Žilina zorganizovali preteky, na ktoré rodičia prihlásili oboch súrodencov Juraja i Petra. Práve počas týchto
pretekov sa ich nadanie pre cyklisku ukázalo v celej kráse. Peter i Juraj vyhrali svoje
kategórie a prinieslo im to prvé úspechy. Čoskoro si jeho talent všimol tréner
Milan Novosad a manažér Peter Zánický, ktorý ho aj priúčal horskej cykliske,
pretože Peter bol všestranne nadaný cyklista.
Úspechy na seba nenechali dlho čakať a svedomitá práca začala prinášať
prvé ovocie. V roku 2007 ho vyhlásili za najväčší talent slovenskej cyklisky.
Veľký triumf dosiahol v roku 2008 na svetovom šampionáte juniorov v horskej
cykliske v kategórii cross country, keď získal zlatú medailu. V tom istom roku
vybojoval striebro na MS juniorov v cyklokrose a v spomínanom roku v ankete
na Cyklistu roka obsadil prvé miesto.
Pochopiteľne, že neušiel pozornos zahraničným odborníkom a v lete 2008
podpísal amatérsku zmluvu s talianskym mom Liquigas-Doimo. V roku 2009
obliekol na jednu sezónu dres trenčianskej Dukly, kde sa na viacerých medzinárodných pretekoch blysol skvelými výkonmi a patril k lídrom mu. V roku
2009 skončil na MS v cykliske v kategórii do 23 rokov na výbornom desiatom
mieste. Bezprostredne potom, koncom septembra 2009 podpísal profesionálny kontrakt s mom Liquigas-Cannondale.
V roku 2010 sa dostal do sveta profesionálnej cyklisky. Do profesionálneho pelotónu vstúpil na poduja Tour Down Under v januári 2010. 10. marca
2010 vyhral treu a o dva dni neskôr aj piatu etapu pretekov Paríž-Nice. Okrem
toho si v premiérovej sezóne pripísal aj etapové víťazstvá na pretekoch Okolo
Romandie a Okolo Kalifornie, Okolo Švajčiarska. Ešte väčšie úspechy dosiahol v
roku 2011, keď okrem 11 etapových víťazsev na rôznych pretekoch sa stal aj
celkovým víťazom dvoch etapových pretekov - Okolo Sardínie a Okolo Poľska
(Tour de Pologne). Na svojej premiérovej Grand Tour, na Vuelte 2011 vyhral tri
etapy.
V sezóne 2012 pokračuje v me Liquigas-Cannondale. Prvá polovica tohto
roku bola pre slovenského cyklistu Petra Sagana veľmi úspešná, pretože obhájil
tul majstra Slovenska, úspešne vyštartoval aj v Katari, či Ománe, alebo aj na
belgických, holandských či francúzskych jednorazovkách. Premiérovo štartoval
na Tour de France (30.6.2012), kde 1. júla vyhral prvú etapu na Tour de France
ako najmladší od čias Lancea Armstronga a prvý od roku 1995, ktorý uspel hneď
pri svojom debute. O výsledkoch z Tour de France budeme ešte informovať.
V druhom polroku ho čaká premiéra na olympiáde v Londýne (28.7.) a v septembri majstrovstvá sveta v Holandsku.

Srdiečko moje drahé,
v mojej hrudi uviazané.
Červený potôčik,
čo vo mne prúdi,
ono mu silu dáva.
Ráno,
keď slniečko vychádza,
ty ma budíš,
nový deň prichádza.
Anjeličku, môj strážničku,
opatruj moju dušičku.
Na poludnie,
keď mama obed podáva,
zvon na kostolíku jej k tomu
Anjel Pána vyhráva.
Moje srdiečko sa raduje,
ako cengáčik sa k zvonu
pridáva.

SPIŠSKO-ORAVSKÉ PEXESO

(Básnická zbierka Srdce gorala, 2010)
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Spracovala: Agáta Jendžejčíková

MOTO A VARENIE

Fiat 500
Hoci novodobý Fiat 500 verejne podupal základné hodnoty svojho legendárneho predchodcu, teda
skromnosť a cenovú dostupnosť, zdá sa, že jeho imidžu
to neuškodilo. Dizajnéri odviedli výbornú prácu. Zachovali pôvodnú líniu karosérie, pričom zvýraznili základné
poznávacie prvky legendárneho 500 Nuova. Technicky
je Fiat 500 prezlečenou Pandou. Jej jednoduchá technika s premysleným usporiadaním jednotlivých komponentov rokmi vyzrela do veľmi spoľahlivého celku,
ktorý dáva zabudnúť na staré zlé časy, kedy sa Fiaty „sypali“ len čo opusli brány vlastnej továrne. Už základný
motor s výkonom 69 koní si výborne rozumie s päťstupňovou manuálnou prevodovkou a na akýkoľvek prevodový stupeň predvádza svoj hlad po otáčkach a vo vysokých
otáčkach prejavuje naplno ukazuje svoju druhú, dobre
skrytú dynamickú tvár. Preplietať mestskou premávkou sa
dá aj v nízkych otáčkach, pričom pri dobrej práci s prevodovkou máte pod pravou nohou vždy dostatočnú výkonovú rezervu na zaraďovanie sa do prúdu rýchlejšie idúcej
premávky. Ďalším dôvodom na spokojný úsmev je spotreba auta. Výrobcom udávanú spotrebu 5,1 l/100 km síce
dosiahnete len na prázdnych vidieckych cestách, ale ani v
hluku a dopravnom chaose veľkomesta neprelete vysoko cez 7 l/100 km. Nepoteší však maximálka, ktorá pri základných modeloch končí na 160 km/h. Krátky rázvor auta,
minimálne previsy, malá hmotnosť a široké pneumaky
dávajú Fiatu výborné predpoklady na ukážkovú ovládateľnosť a bezhraničnú priľnavosť. Na rovnom asfalte ostáva
nádherne stabilný a čo je v jeho dynamickom repertoári

mimoriadne príťažlivé, je jeho schopnosť držať sa asfaltu
bez ohľadu na to, či je suchý, alebo si musia široké pneumaky prerezávať cestu cez vrstvu vody. Ak by chcel niekto
dostať z toho vozidla viac, k dispozícii sú špeciálne edície,
napr. edícia by Diesel znamená bohatú základnú výbavu,
komu by však nestačila, môže svoje úspory bez najmenších problémov minúť za elektricky ovládané strešné okno
Sky Dome, čierny lak honosne nazvaný Crossover, automackú klimazáciu, elektrochromacké vnútorné spätné zrkadlo alebo si pripla za robozovanú prevodovku Duallogic. Katalóg príplatkových prvkov je však samozrejme dosť
hrubý na to, aby ste sa dokázali pri uspokojovaní svojich
zvrátených túžob realizovať v podstatne širšej miere. Síce
toto šarmantné aučko v niektorých momentoch zaostáva
za očakávaniami, no celkovým jazdným prejavom si dokáže získať aj nadšencov, ktorým viac ako na vzhľade záleží
na jeho skutočných schopnosach. (ms)

ZUZKA VARÍ
ČO NA OBED

Kapor s pivnou omáčkou
Polovicu očisteného a vykosteného kapra s hmotnosťou
asi 800 g, 200 g mrkvy, 200 g póru, 200 g petržlenu, 3 lyžice masla, citrónovú šťavu, mleté čierne korenie, soľ, 0,5 l
čierneho piva, škrobovú múčku.
Polovicu z kapra pokrájame na porcie, ktoré osolíme,
okoreníme, pokvapkáme citrónom a opražíme na masle.
Zeleninu pokrájame na rezance, podusíme na masle a pridáme opražené mäso z kapra. Zalejeme 4 dl piva a varíme
asi 5 minút. V 1 dl piva rozmiešame škrobovú múčku, prilejeme ku kaprovi so zeleninou a ešte krátko povaríme.

Pivný guláš
2 lyžice mas, 0,5 l svetlého piva, 1/2 lyžičky drvenej
rasce, 1/2 lyžičky mletého čierneho korenia, 1 lyžičku soli,
0,5 kg cibule, 3 krajce chleba, 1 kg hovädzieho močingu, 5
strúčikov cesnaku, 1 lyžicu majoránu.

Na mas opražíme do svetlo hneda nadrobno pokrájanú cibuľu. Pridáme na kocky pokrájané mäso a pri zvýšenej
teplote opražíme, aby sa mäso uzatvorilo. Pridáme rascu,
podlejeme malým množstvom vody a polovicou piva. Premiešame, prikryjeme a dusíme do zmäknua mäsa. Podľa
potreby, počas dusenia, podlievame zvyškom piva, prípadne
vodou. Keď je mäso mäkké, pridáme postrúhaný chlieb bez
kôrky a soľ. Varíme za stáleho miešania do zhustnua. Pridáme mleté čierne korenie, prelisovaný cesnak a majorán.
Podávame s knedľou alebo bielym pečivom či chlebom.

ZÁKUSKY

Vyprážané jablko v pivnom cestíčku
2 jablká, 3 žĺtky, 2 dl piva, 200 g hladkej múky, mletú
škoricu, kryštálový cukor, olej.
Pivo, múku, žĺtky, špku soli vymiešame na cesto (malo
by byť hustejšie), zľahka pridáme tuhý sneh z bielkov. Ošúpané jablká narežeme na kolieska hrubé asi 1 cm. Obalíme
ich v cesčku a vypražíme z oboch strán do zlasta.
Zdroj: receptar.sk, sprac.: ms
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PORADY KOSMETOLOGA
DEPILACJA

W

itam wszystkich czytelników w lipcowym numerze. Dziś przeniesiemy się w czasie i odkryjemy historię
depilacji. Czy to nowa moda? Czy to
wymysł naszych czasów? Postaram
się odpowiedzieć na te pytania.
Wszystko zaczęło się 20 000 lat
temu, gdy jaskiniowcy noszący dość
gęsty zarost, który zapewniał im termoregulację, zaczęli używać oszlifowanej miedzi, muszli bądź kamienia,
aby golić gęste brody i inne części
ciała. Nie ze względów estetycznych
lecz higienicznych – broda była często siedliskiem różnego rodzaju
dokuczliwych pasożytów. Natomiast
5000–4000 lat przed naszą erą do
depilacji używano żywicy, smoły z dodatkiem wina bądź ekstraktu z bluszczu, oślego tłuszczu, krwi nietoperzy, żółci kozy oraz krwi węży.
W starożytnym Egipcie męska
ogolona twarz była wyznacznikiem
statusu społecznego – natomiast
u Egipcjanek było to gładko ogolone
ciało. Panie goliły każde owłosione
miejsce na swoim ciele w tym głowy!
– później nakładały na nie misternie
zdobione peruki. Czym to robili Egipcjanie? Co ciekawe była to metoda,
która od 2 lat wkracza do gabinetów
kosmetycznych w Polsce, a mianowicie pasta cukrowa. Ten preparat przygotowywano w Egipcie, Turcji, Libii
i Palestynie – w noc przed ślubem.
Pannie młodej w wieczór panieński
usuwano wszystkie włosy z ciała –
gładkie ciało przyszłej małżonki było
symbolem czystości.
Natomiast w starożytnej Europie
w Rzymie i Grecji ogolenie ciała było
oznaką przejścia w dorosłość. Greczynki wypalały sobie włosy na nogach za pomocą specjalnej lamy, Rzymianki używały zaostrzonej muszli.
Natomiast mieszkańcy Italii byli szeroko znani ze swojego uwielbienia do
gładkiego ciała, mężczyźni obowiązkowo golili brody, natomiast kobiety
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regulowały brwi, depilowały wąsiki
i nogi.
Jeśli chodzi o mieszkańców krajów arabskich nie mieli oni większego wyboru – musieli usuwać zbędne owłosienie z przyczyn czysto
higienicznych. Tylko w ten sposób
zapobiegali groźnym infekcjom skóry, poza tym zabieg depilacji wynikał
z nakazów religijnych. W średniowieczu moda na depilację nadal trwała
– mimo sprzeciwu kościoła.
Zwyczaj usuwania owłosienia
zniknął dopiero po wybuchu epidemii
dżumy – właśnie wtedy pozamykano
wszystkie łaźnie, które podejrzewano
o siedlisko choroby. Jednak moda ma
to do siebie, że zawsze wraca i oto
w XVIII powróciła na dwór francuski.
Stało się to za sprawą Ludwika XV,
który uznał gładkie ciało za wizytówkę wyższych warstw społecznych.
Jednak obyczaje francuskie są pewnym wyjątkiem od tego, co działo
się w pozostałej części Europy. W reszcie krajów temat depilacji powrócił dopiero w XIX wieku. W Europie
nastała wtedy rewolucja obyczajowa.
Zaczęto odchodzić od misternych
gorsetów i ogromnych sukien, które
zakrywały całe ciało. Skrywane przez
wieki ręce i nogi znów ujrzały światło
dzienne.
Rewolucyjne było pojawienie się
w 1915 roku magazynu „Harper‘s Bazaar”, w którym reklama pokazywała
modelkę ubraną w sukienkę bez rękawów z idealnie ogolonymi pachami. Kobiety stały się nowym potencjalnym klientem ﬁrm produkujących
maszynki do golenia. Od tamtej pory
moda na wydepilowane ciało trwa
bezustanie.
Dziś wydepilowane ciało jest
standardem – jednak depilacja nóg,
pach, twarzy przestała nam powoli
wystarczać. Coraz częściej decydujemy się na depilacje intymną – niczym
starożytni Egipcjanie. Moda zatoczyła koło.
Do zobaczenia za miesiąc!

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

JÓZEFA

PIERONEK
mgr fizjoterapii

Zapobieganie
przeciążeniom
kręgosłupa podczas
jazdy samochodem
Przeciążenia kręgosłupa będące
skutkiem jazdy samochodem wynikają z następujących mechanizmów:
- długotrwałego przebywania w jednakowej pozycji siedzącej z niewielkimi możliwościami jej zmiany,
- częstych, nagłych przyspieszeń i hamowań,
- wstrząsów i mikrowstrząsów spowodowanych jazdą,
- napięcia psychicznego powodującego skurcz i napięcia mięśni stresowych kręgosłupa,
- nieprawidłowego wsiadania,
a zwłaszcza wysiadania z samochodu po długotrwałej jeździe,
- nagłych zmian temperatury, przegrzania, jak i przechłodzenia ciała.
Poza czasem jazdy, wielkość przeciążeń zależy od jej sposobu (szarpnięcia, hamowania), a także od
klasy samochodu. Odgrywa tu rolę
zawieszenie samochodu, rodzaj fotela i możliwości jego przystosowania
do indywidualnych cech użytkownika, wreszcie stopień zużycia pojazdu.
Zalecenia dla kierowcy:
- jeździć samochodem ze sprawnym
zawieszeniem i dobrym, nie zużytym fotelem,
- uregulować fotel indywidualnie
do swoich wymiarów, aby umożliwiał on siedzenie w takiej pozycji,
by uda były prawie w poziomie,
a kąty pomiędzy tułowiem a udami
oraz podudziami a udami wynosiły
mniej więcej jednakowo, po około
120-130 stopni,
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- ustawić fotel w takiej odległości od kierownicy, aby stawy
łokciowe były lekko ugięte (30-45 stopni). Niekorzystne
jest ustawienia fotela zarówno zbyt bliskie, jak i zbyt dalekie. Jazda z zupełnie wyprostowanymi rękami powoduje wysuwanie głowy i barków do przodu, co przeciąża kręgosłup szyjny. Jazda ze zbytnio ugiętymi stawami
biodrowymi i kolanowymi wygina kręgosłup lędźwiowy
do tyłu (znosi lordozę) i przeciąża odcinek lędźwiowokrzyżowy,
- ustabilizować w maksymalny sposób tułów poprzez głębokie wciśnięcie pośladków w oparcie, podparcie obu
rąk w lekkim ugięciu na kierownicy i odpowiednie uregulowanie podgłówka. Podgłówek winien być wysunięty

do przodu w stosunku do oparcia fotela i sięgać poniżej
potylicy podpierając lordozę szyjną,
- wysiadając z samochodu, szczególnie po dłuższej jeździe,
przenieść obie nogi na zewnątrz, postawić stopy na ziemi, rękami uchwycić za części karoserii i przy ich pomocy
unieść pośladki i wstać. Podobne czynności, w odwrotnej kolejności należy stosować przy wsiadaniu.
Powyższe mechanizmy dotyczą zarówno kierowców, jak
i pasażerów, przy czym kręgosłup kierowcy bardziej cierpi
z powodu przymusowej pozycji i stresu, a lepiej toleruje
zmiany tempa jazdy, zaś kręgosłup pasażerów odwrotnie.
c.d.n.

PRAWNIK
Dziecko musi posiadać własny
dokument tożsamości
Od 26 czerwca 2012 roku dziecko może podróżować za
granicę tylko wtedy, gdy posiada swój własny dokument
tożsamości. Od podanej daty wpisy w paszportach rodziców tracą ważność i na ich podstawie, dziecko nie może
wyjechać za granicę. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo podróżowania najmłodszych i zminimalizować ryzyko nielegalnego przekraczania granic przez dzieci. Dzieci podróżujące w streﬁe Schengen nie muszą mieć
paszportu, tak jak dorosłym, wystarczy im dowód osobisty.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ze względu na
wzmożony napływ wniosków paszportowych zapowiedziało, że choć oczekiwanie na dokument trwa standardowo 30 dni, paszporty dzieciom będą wyrabiane szybciej.
Zmiany dotyczą tylko dzieci, które zostały wpisane do
paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. Od
sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka do
paszportu rodzica. Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów
podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii
Europejskiej. Dokumentem podróży dla dzieci może być
paszport, paszport tymczasowy oraz – w zależności od
celu podróży – dowód osobisty. Utrata ważności wpisów
dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin
ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza.
Rodzaje paszportów dla dzieci:
- Paszport tymczasowy – dokument ważny jest rok
i wydawany jest dla dzieci do 5 roku życia. Częstotliwość
wymiany dokumentu jest związana z tym, że małe dziecko
bardzo szybko się zmienia, a paszport musi być wiarygodny. Koszt jego wyrobienia to 30 zł.
- Paszport biometryczny – ważność jest uzależniona od
wieku dziecka – od 5 do 13 lat paszport obowiązuje 5 lat,

dziecku powyżej 13 roku życia wydawany jest na 10 lat.
Opłata za dokument wynosi 70 zł, a do lat 13 – 30 zł.
Rodzice, którzy chcą wyrobić dokument podróżny
dziecku, muszą oboje się na niego zgodzić, osobiście w organie paszportowym. Wniosek paszportowy dziecka musi
być opatrzony podpisami obojga. Podobnie jest z odbiorem dokumentu w urzędzie. Może to zrobić jeden z rodziców posiadający pisemną zgodę drugiego poświadczoną
notarialnie lub przez pracownika organu paszportowego.
Natomiast dowód osobisty dla dzieci wydawany jest
bezpłatnie na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów prawnych na okres 5 lat w urzędzie miasta lub gminy
stosownie do miejsca zamieszkania.

Niższe opłaty za roaming
Od 1 lipca t. r. weszły w życie unijne przepisy w sprawie opłat za roaming. Za minutę rozmowy płacimy maksymalnie 29 eurocentów, czyli ponad złotówkę i 40 groszy,
a za wysyłany SMS 9 eurocentów, czyli średnio 46 groszy.
Zredukowane zostały także stawki za internet w komórce,
w wyniku czego wykorzystanie internetu w komórce do
przeglądania map, e-maili, zdjęć, czy do dostępu do portali społecznościowych będzie możliwe za co najmniej połowę obecnych stawek, ponieważ w niektórych krajach te
opłaty sa tańsze. Stawki roamingowe mają być stopniową
redukowane do 2014 roku. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej zrównanie cen za zagraniczne i krajowe
połączenia komórkowe w całej Unii byłoby realne w roku
2015.
(Źródło: www.men.gov.pl)
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HVIEZDY O NÁS

Musíte presvedčiť nadriadených, že Vy ste
presne ten, koho potrebujú.

LEV (23.7 - 23.8)

VODNÁR (21.1 - 19.2)

Objavíte svoje vnútorné ja a začnete ho
rozvíjať. Aby sa Vám to podarilo, je dôležité, aby ste sa zamysleli nad minulosťou a
napravili svoje chyby. Iba tak môžete dosiahnuť vnútorný pokoj a začať sa venovať
novým, vzrušujúcim veciam. Naskytnú sa
Vám sľubné ﬁnančné príležitos, ani nebudete vedieť odkiaľ.

S trpezlivosťou a s úsmevom čeľte problémom. Záležitos sa spomalia, pošta bude
meškať alebo sa stra. Berte to ako neodvratnú súčasť diania. Dariť sa Vám bude aj v
láske. Budete sa zabávať, stretávať nových
zaujímavých ľudí, skrátka užívať si život ako
sa patrí. Stretnete ľudí, ktorí sú na vyšších
miestach a môžu Vám pomôcť k novému
zamestnaniu.

PANNA (24.8 - 23.9)
Nebudete mať ustlané na ružiach. Zdá
sa, že problémy budú spôsobovať nedorozumenia vyplývajúce z nesprávnej komunikácie. Musíte sa zamerať na správne
vyjadrovanie sa a jasné požiadavky. Prvoradou bude pre Vás práca, v ktorej budete
úspešný. Podporí Vás aj rodina a blízki. Konečne sa dočkáte zvýšenia platu.

RYBY (20.2 - 20.3)
Budete sa musieť snažiť oveľa viac ako
inokedy, ak chcete niečo doahnuť do
úspešného konca. Láska sa Vám síce vyhýbať nebude, ale veci sa spomalia aj v tejto
oblas. Vyvarujte sa zásadným rozhodnuam na poli citov a emócií. Odľahčite svoju
myseľ od zbytočnos.

VÁHY (24.9 - 23.10)

BARAN (21.3 - 20.4)

Študentom sa bude dariť. Čakajú Vás
výhodné pracovné cesty či cestovanie za
poznaním. Budete sa zaoberať ﬁlozoﬁckými úvahami. Vďaka opmizmu aj zdravie
by sa postupne malo zlepšovať. Čaká Vás
úspech a postup, ku ktorému otvoria brány vplyvní ľudia. Buďte odvážny, nebojte sa
vyjadriť svoj názor, myšlienky, nápady.

Potrebná bude trpezlivosť. Ponáhľanie
sa či urýchľovanie vecí nebude viesť k ničomu. Ak si budete chcieť niečo zjednodušiť,
akurát veci ešte viac skomplikujete. Využite
čas vo svoj prospech. Uprednostníte precíznosť a pokoj. Buďte opatrný. Dávajte si
pozor pri šoférovaní, narábaní s ostrými
predmetmi a vyvarujte sa riskantným akvitám.

ŠKORPIÓN (24.10 - 22.11)

BÝK (21.4 - 21.5)

Mali by ste byť trpezlivý a nápomocný ostatným. V práci sa nesnažte projekty
uponáhľať. Radšej ich odovzdajte neskôr,
ale perfektne vypracované. Dôslednosť a
presnosť sú veľmi dôležité tento mesiac.
Problémy v rodine teraz nevyriešite. Potrebujú svoj čas. Sústreďte sa na prácu. Choďte za svojím cieľom. Nechajte si čas na oddych, aby ste sa neskôr cíli ﬁt.

Záležitos vo Vašom živote sa budú
komplikovať, veci nebudú plynúť hladko
tak ako inokedy. V tomto čase sa radšej sústreďte na rodinu a domov a určite nerobte
zásadné rozhodnua čo sa týka Vašej kariéry. Zdravie bude v poriadku. Veľmi dôležité bude aj duševné zdravie. Prospeje Vám
joga, meditácie či modlitby.

STRELEC (23.11 - 21.12)

BLÍŽENCI (22.5 - 21.6)

Všetko robte precízne. Žiadne skratky
či uľahčovanie Vám nepomôžu. Nedoporučuje sa podpisovať žiadne zmluvy, robiť
väčšie invescie a podobne. V láske si takisto dávajte pozor na to čo hovoríte a ako
reagujete. Problémy s partnerom vzniknú
na základe nedorozumení či nepochopenia sa.

Teraz nastáva pokojné, šťastné obdobie
na pôde lásky. Čaká vás to najkrajšie obdobie za veľmi dlhý čas. Odzrkadlí sa to aj
na Vašom zovňajšku. Budete doslova žiariť
šťasm. Budete obdarovaní pozornosťou
opačného pohlavia. Zamerajte sa na rodinu, domov, objavovanie svojho vnútra.

KOZOROŽEC (22.12 - 20.1)
Oddychujte a relaxujte. Dobite si energiu v prírode, prechádzkami na čerstvom
vzduchu. Sústreďte sa na kariéru aj rodinu
zároveň. V práci zažívate hekcké obdobie,
práve preto je tu potrebný Váš maximálny
záujem. Vo Vašom okolí sa nachádzajú ľudia, ktorí by sa radi dostali na Vaše miesto.
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RAK (22.6 - 22.7)
Zdravie sa zlepšuje. Konečne sa začnete
venovať tomu čo máte najradšej - rodine,
domu, láske. Nastal vhodný čas na to, aby
ste si Vy konečne začali klásť podmienky.
Nebojte sa zmien, zariaďte si život tak ako
Vám to vyhovuje. Vaša ﬁnančná situácia
bude naopak veľmi opmiscká. Vyhýbajte
sa nebezpečným situáciám. (ms)
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NÁŠ TEST
Viete robiť
kompromisy?
1. Ktorý druh športu je podľa vás
typicky mužský?
a) futbal – 2; b) box – 0; c) ľadový
hokej – 4.
2. S kým sa najradšej zhovárate?
a) s ľuďmi, ktorí majú iný názor, ako
ja – 4; b) s rovnako zmýšľajúcimi
ľuďmi – 0; c) s oboma skupinami
ľudí rovnako – 2.
3. Podľa čoho sa najčastejšie riadite pri nákupe oblečenia?
a) dám na radu predavačky – 4; b)
vezmem si na nákup priateľku
– 2; c) spontánne sa rozhodnem
sám(a) – 0.
4. Existuje podľa vás posmrtný život?
a) možné to je – 4; b) tomu neverím – 1.
5. Máte pri diskusiách pocit, že vás
iní nepusa dostatočne k slovu?
a) často – 4; b) občas – 2; c) nikdy
– 0.
6. Keď vonku zúri víchrica, ovplyvní
to vašu náladu?
a) veľmi – 4; b) trochu – 2; c) vôbec
nie – 0.
7. Ktorá z nasledujúcich vlastnos
je pre vás najtypickejšia?
a) trpezlivosť – 4; b) schopnosť presadiť sa – 0; c) priateľskosť – 2.
8. Mávate často radosť z práce?
a) nikdy – 0; b) občas – 2; c) často – 4.
9. Kde sú kompromisy najpotrebnejšie?
a) v zamestnaní – 0; b) v súkromí
– 4; c) v oboch oblasach rovnako – 2.
10. Keď ste v obchode s niečím nespokojný, trúfnete si otvorene
posťažovať sa?
a) nie – 4; b) áno – 1.
Vyhodnotenie:
Do 13 bodov: Kompromis znamená pre vás prekazenie možnos
presadiť sa. Ak nemôžete uskutočniť svoje pôvodné plány, považujete to za prehru. Preto bojujete
za ich uskutočnenie a zloste sa
na tých, čo majú iný názor ako vy.

SLOVNÍK A HUMOR
Kompromisy prijmete skôr v súkromí, ako v zamestnaní. Tam ste
viac zmierlivý, ale napriek tomu
rozhodný. Myslíte častejšie na to,
že rozumný kompromis býva lepší,
ako boj o každú maličkosť.
14 až 26 bodov: Keď to považujete za výhodné, uchyľujete sa ku
kompromisom. Pritom musí váš
spoločník ustúpiť v rovnakej miere
ako vy. Takéto riešenie vás však neuspokojuje. Musíte sa premáhať,
aby ste nepresadzovali svoje „jedine správne“ riešenie. Krátkodobý
kompromis prijímate v nádeji, že
vám prinesie výhru.
Viac ako 26 bodov: Ochotne
príjmete vari každý kompromis.
Zachádza to až tak ďaleko, že neraz
sa predčasne sahnete zo svojich
pozícií, len aby ste o ne nemuseli
bojovať. Neberiete teda do úvahy
ani tak prakcké potreby, ako priazeň ostatných ľudí, ktorú nechcete
strať. Toto však nie je pravá tolerancia, ale skôr pohodlnosť. Preto
sa u vás často ani nedá hovoriť
o kompromisoch, ale skôr o ústupkoch. Nie je však vždy múdrejší ten,
kto ustúpi.

Chlapík príde do bordelu a do izby
ho pozve stará, škaredá ženská a vraví:
- Neboj sa, toto je najstaršie remeslo na svete.
- Veď hej, ale prečo musím spať so
zakladajúcou členkou?
***
- Syn môj, dnes máš osemnásť rokov, preto si môžeš zapáliť prvú cigaretu.
- Ale otec, už rok predsa nefajčím.
***
Dežo skáče počas vojenského výcviku na padáku z lietadla. Pred výskokom sa pýta poručíka:
- Pán poručík a čo mám robiť?
- Zaahni za túto šnúrku a otvorí
sa  padák.
- A keď sa neotvorí?
- Tak zaahni za túto druhú a otvorí sa záložák.
- A keď sa neotvorí ani ten?
- Tak rozahni ruky, mávaj nimi a
krič: Ja som vták fénix, ja som vták fénix...

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 oblas administravy, stavebníctva,
poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, turisky a pod.

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

wykusz
pszenica orkisz (łac.Tricum spelta)

arkier
pšenica špalda (lat. Tricum spelta)
zariadenie na hľadanie kovových predmetov, hľadač kovov
ovocinár
inkorporovaný, napr. územie
sídelný kanonik
prepošt
ciachovanie
gravírovaný dekor
vzorkovnica farebných odeňov

wykrywacz metali
sadownik
włączony, np. obszar
kanonik gremialny
prepozyt
wzorcowanie
wzór rytowany
wzory odcieni kolorów

Po chvíľi Dežo vyskočí, zaahne za
šnúrku - nič. Zaahne za druhú - zase
nič. A tak len rozahne ruky a le
dole.
Poručík to všetko vidí a myslí si, že
už je po ňom. Sadne k pilotovi a lea
na lesko.
Po chvíli sa vedľa kabíny objaví
Dežo, zbesilo máva rukami a kričí:
- Pán poručík, aký to som vták?
***
Dvaja policaj prídu ráno do práce
nahí. Šéf sa ich hneď na rannej porade
pýta:
- Čo to má znamenať?
Oni odpovedajú:
- No, boli sme tak, ako ste nám kázali, skontrolovať ten nový nočný diskotékový klub.
Šéf na to:
- V poriadku. Ale prečo ste prišli
nahí?
Jeden vysvetľuje:
- No hrala tam hudba a svieli svetlá. Po chvíli svetlá zhasli, hudba schla
a D.J. vraví „Ženy do naha!”. Ženy sa
vyzliekli a tancovalo sa ďalej. Opäť sa
po chvíli ozvalo „Muži do naha!”. Tak
sme sa vyzliekli aj my, aby sme neboli nápadní. Potom sa opäť tancovalo,
keď sa tu z ničoho-nič ozvalo „A teraz
do práce!”.
Tak sme tu... šéfe...!
***
Veci, ktoré by sa nemali hovoriť, ak
vám niekto vyzná lásku:

- To som už niekde počul.
- Haha, to je dobré.
- No zbohom!
- Zaujímavé.
- Vieš to aj krajšie.
- No to určite!
- Rozchádzam sa.
- Neotravuj!
- Hm, dobre vedieť.
- No a?
- A vy ste kto?
***
Príde cudzinec do krčmy a pred
ňou si nechá psa - vlkodava. Po chvíli príde ku cudzincovi iný muž a vraví
mu:
- Ten vlkodav pred vchodom je
váš?
- Áno, je môj. Prečo?
- No, lebo moja čivava ho zabila.
- Ako mohla, prosím vás, malá čivava zabiť vlkodava?
- Zabehla mu v hrdle.
***
Matka hreší dcéru, ktorá žobrákovi
pod Michalskou bránou hodila do klobúka 50 korún.
Dcéra jej hovorí:
- Ale, mami, veď to bol náš triedny.
***
Láska hory prenáša, ale hlúposťou
ani nehne.
***
Ktoré mlieko je najlepšie?
Materské, lebo má sympacké balenie.
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ZAUJÍMAVOSTI
Dôchodkyňu oplodnil
morský tvor!
Dôchodkyňa z Južnej Kórey pravdepodobne zažila najväčší šok svojho
života, keď zisla, že je „tehotná“ s
kalmarom. Bizarné oplodnenie sa pritom odohralo počas jedla. Vystrašená
žena pri konzumácii svojej obľúbenej
pochúťky zrazu zacíla v ústach ostrú
bolesť. Okamžite síce morského tvora
vypľula, stále sa však nevedela zbaviť
veľmi nepríjemného pocitu, a preto sa obrála na lekárov. Odborníci
po preskúmaní ženinej ústnej duny
našli 12 malých zárodkov kalmarov
prilepených k jej jazyku, podnebiu a
ďasnám. Živočích, ktorému neboli odstránené vnútorné orgány, sa takýmto
spôsobom pokúsil ešte naposledy rozmnožiť a ženu si vybral za „náhradnú
matku.“ O prípade informovali noviny
Národného centra pre biotechnologické informácie v americkom Marylande.

Školáčka zmeškala
záverečné skúšky, spala
od apríla do júna!
Pätnásťročná Stacey Comefordová
je nešťastná, pretože zmeškala záverečné skúšky na strednej škole. Môže
za to neurologická porucha, ktorou
trpí zhruba rok. Kvôli nej posledné
dva mesiace prespala, takže ani nechodila do školy. Mnoho študentov sa
v prípade, že zmešká začiatok hodiny,
rado vyhovára, že jednoducho zaspalo. V prípade britskej nedžerky je to
ale naozaj pravda. Zriedkavé ochorenie ju pripravilo ako o záverečné skúšky, tak aj o svoje vlastné narodeniny.
Stacey je jedným z približne síc ľudí,
ktorí trpia Klein-Levinovým syndrómom, známym ež ako Syndróm
Šípkovej Ruženky. Ide o nekontrolovateľné záchvaty spánku, ktoré môžu
trvať niekoľko dní, týždňov či dokonca
mesiacov. Dievčina sa prednedávnom
zobudila zo svojej doteraz najdlhšej
epizódy, spala od apríla až do júna.
„Prichádza to z ničoho nič. Zrazu
som ju našla ležať na kuchynskej dlážke. Aj keď spí, dokáže sama zájsť na
toaletu alebo pre pohár vody,“ vysvetľuje matka Bernie Richardsová.
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Lekári sa najprv domnievali, že Stacey je len jednou z tých náladových
a depresívnych nedžeriek. Potom ju
však vyšetril neurológ, ktorý odhalil
príčinu jej stavu. „Konečne viem, čo mi
je. Predtým mi ľudia neverili. Keď som
povedala, že som unavená, mysleli,
si, že sa chcem uliať zo školy. Teraz im
už ale dokážem vysvetliť, prečo som
taká, aká som,“ povedala školáčka.
Syndróm nemá trvalý charakter, väčšinou zmizne okolo 40. roku života.

Rastliny vedia hovoriť:
Kapusta sa navzájom
varuje pred húsenicami!
To, čo sa doteraz len predpokladalo, výskumníci konečne dokázali
potvrdiť. Zisli, že kvety spolu hlasno
komunikujú, hlávky kapusty sa navzájom varujú pred húsenicami a kukurica vydáva cvakavé zvuky.
Mnoho ľudí sa rado rozpráva so
svojimi kvetmi a teraz sa ukázalo, že
to nie je vôbec zbytočná činnosť. Tím
vedcov z Bristol University tož zisl,
že rastliny nielen reagujú na zvuk, ale
navzájom aj spolu komunikujú a samy
zvuky vydávajú. To, čo môže vyzerať
ako pasívne kývanie vo vetre, je teda
v skutočnos akvna konverzácia.
Exper na čele s biológmi Danielom Robertom a Monicou Gaglianovou použili silné reproduktory a počúvali mladú kukuricu. Zisli, že z jej
koreňov vychádzajú „cvakavé“ zvuky.
Keď potom dali korene do vody a pusli im zvuk podobnej hlasitos, korene sa nakláňali za zvukom.
Je všeobecne známe, že rastliny
sa otáčajú za svetlom. Tento rok iný
výskum dokázal, že kapusta vypúšťa
prchavý plyn, ktorým varuje ostatné
hlávky pred nebezpečenstvom, napríklad pred húsenicami. Bristolský
výskum ale priniesol prvé jasné dôkazy, že rastliny spolu hovoria vlastným
jazykom, ktorý je nepočuteľný pre
ľudské uši.
„Jasne rozpoznateľné cvakavé zvuky pravdepodobne slúžia koreňom ku
vzájomnej komunikácii,“ uviedol Robert. Galianová dodala, že to „otvára
novú diskusiu o tom, ako by sme mali
rastliny vnímať. Asi skôr než ako veci
by sme ich mali brať ako živé bytos“.
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Žiačky z Novej Belej
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DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY

Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków. . . . . . . . . .10,00 zł
J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim,
Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże
(Moje krajinky, Kraków 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce,
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 . . . . . . . . . . . . . . 5,00 zł

H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša,
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 zł

Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch,
czyli rzeź domowa, Kraków 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 zł

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych
opowiadań słowackich, Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 zł

Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

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

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

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

Martin Garek, Horná Orava a severný Spiš
v rokoch 1945-1947, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka
Milana Rúfusa, Kraków 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy
Środkowej, Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł

Antologia współczesnej poezji słowackiej,
w przekładach Bohdana Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł
Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł
Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł
Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 zł

Milica Majeriková, Nepokojná hranica
+ DVD BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY, Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 zł
Almanach, Słowacy w Polsce cz. XII, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00 zł
Milica Majeriková-Molitoris, Ľudomír Molitoris, Marián Smondek
Tajné Dejiny Hornej Oravy / Tajne Dzieje Górnej Orawy,
Kraków 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 zł
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