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POZNAJ SLOVENSKO
VLASŤ SVOJICH PREDKOV

V MÁJOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej

Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej patrí medzi rozlohou
najväčšie a taktiež najnovšie otvorené krajanské klubovne s veľkým potenciálom pre rozvoj a propagáciu tradičnej slovenskej kultúry i cestovného ruchu v regióne. Jeho slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo 28. septembra 2014 a my sme sa po viac ako polroku
fungovania boli pozrieť, ako sa jednotlivé zložky nového slovenského domu za ten čas etablovali.

6-7 Keď je včeličkám dobre...

Keď niekto niekomu povie na Slovensku, že mu uleteli včely,
nuž s takým naozaj nie je dobre. Pretože stratil načisto rozum. Ale
či si takéto niečo vravia navzájom aj krajania – včelári, nuž o tom
by som pochyboval. A či im už niekedy tie včely uleteli? O tom, ale
i mnohých ďalších otázkach spojených s včelstvom som sa porozprával s krajanmi – včelármi.

4-5
6-7

8-9 Životné jubileum otca biskupa Dominika Kalatu
10 Horčičné zrnko
11 Päťdesiat rokov kňazstva vdp. Dominika Kalatu
12-13 Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze
v rokoch 1920-1945 (5)
14-15 Kostol sv. Jána Krstiteľa

14-15

Tento rok sa v Orávke chystá veľká slávnosť – 300. výročie konsekrácie kostola. Síce budova ako taká vyrástla o niekoľko desaťročí skôr, posvätený bol až v roku 1715. Obyvatelia Orávky sa preto
chystajú na veľkú slávnosť, ktorá sa v obci uskutoční 24. júna t.r.,
teda na sviatok ich patróna Jána Krstiteľa.

16-17 Objaví sa jahňacina na našich stoloch?
18 Diamantová svadba v Tribši
19 Kariéra a výchova detí
20 Na hodine slovenčiny v lýceu
21 Z činnosti Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove
22-23 Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov

Posledný aprílový deň tohto roku patril na Spiši poznaniu všetkého slovenského. Počas tohto dňa ste sa totiž v slovenskom dome
v Kacvíne mohli dozvedieť najrôznejšie poznatky o Slovensku, či
o Slovákoch žijúcich v Poľsku. Nekonala sa tu pritom ani vedecká
konferencia a ani prednáška žiadneho odborníka na tieto témy,
ale znalosti o vlasti svojich predkov tu na vedomostnej súťaži prezentovali žiaci zo spišských škôl v Poľsku, kde sa vyučuje slovenský
jazyk.

24-25 Poviedka na voľnú chvíľu
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Krátko zo Sliezska, Spiša a Oravy

Na obálke: Súťažné družstvo zo ZŠ v Jurgove s gen. tajomníkom Ľ. Molitorisom a vizitátorkou delegatúry krakovského Kuratória osvety v Novom Targu M. Głuszakovou.
Foto: D. Mošová, grafická úprava: E. Koziołová.
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Sedemdesiat rokov
v Poľsku...
autor Ľudomír Molitoris

D

ňa 20. mája 2015 uplynie presne 70 rokov od času,
keď podpredseda Slovenskej národnej rady Milan
Polák, vykonávajúc rozhodnutie Československej vlády, prijaté v Košiciach 5. mája 1945, podpísal v Trstenej na
Orave protokol o odovzdaní území severného Spiša a hornej Oravy Poľsku. Tým bolo definitívne rozhodnuté o osude
27 320 obyvateľov, v drvivej väčšine slovenskej národnosti,
ktorí sa mali opäť, po päťročnej prestávke, stať poľskými
občanmi. Vyvolalo to nesúhlas početných skupín vtedajších slovenských aktivistov, najmä na Orave, ktorí na znak
protestu zorganizovali v Jablonke veľkú demonštráciu proti
pripojeniu k Poľsku. Zúčastnilo sa jej 3000 Oravcov. Bola
to najväčšia proslovenská demonštrácia na územiach, ktoré
mali pripadnúť Poľsku. Cestujúca do Trstenej poľská delegácia v zložení: okresný vicestarosta Jan Witek, predseda
Okresného národného výboru v Novom Targu Leon Leja
a poručík Jan Choma, musela dokonca Jablonku obísť. Pôsobiace na hornej Orave a Spiši miestne národné výbory
sa vzopreli, závery poľsko-slovenskej dohody z Trstenej odmietli a začali legálnou formou, formou memoránd a podpisových akcií posielaných novým vládam Poľskej a Československej republiky, beznádejný zápas o zmenu rozhodnutia
z Trstenej, o čom prípisom z 27. júna 1945 informovali
okresného starostu v Novom Targu. Žiadali v ňom okrem
iného ponechanie slovenského školstva a slovenských učiteľov, do času, až sa uskutočnia poľsko-slovenské rokovania.
Žiaľ nestalo sa tak. Reakciou na túto žiadosť bolo vyslanie
80-členného oddielu polície, ktorý vkročil na Oravu 3. júla
1945. Keďže po vkročení do Podvlka poľská milícia nielen
odzbrojila tamojšiu slovenskú domobranu, ale aj vyrabovala niekoľkých obyvateľov slovenskej národnosti a uniesla
obľúbeného slovenského kňaza, na Orave v dňoch 4.-5. júla
1945 vypuklo ozajstné ozbrojené povstanie, ktoré znemožnilo obsadenie a zavedenie poľskej štátnej správy. Miestne
národné výbory na pripojených územiach začali urputný
zápas o zmenu rozhodnutia z Trstenej. Ich úsilie sa však nestretlo s pochopením Československej vlády v Prahe, pre
ktorú rozhodne dôležitejší význam mali strategické záujmy ČSR na Tešínsku. Poľskú správu zaviedli silou až regulárne jednotky poľskej armády, ktoré severný Spiš obsadili
17. júla a hornú Oravu 14. augusta 1945. Žiadosť v tejto
veci, adresovanú poľskému komunistickému prezidentovi
Bolesławowi Bierutowi, napísal opakovane nielen novotargský starosta, ale aj kňaz infulat Ferdinand Machay. Po pripojení nastalo jedno z najťažších období v dejinách týchto
území, poznačené dodatočne vyčíňaním bandy Ogňa, ktoré
malo za následok viaceré obete na životoch a útek takmer
6500 obyvateľov slovenskej národnosti. Vyhnaní boli taktiež slovenskí učitelia a kňazi. Tí kňazi, ktorí odmietli opustiť
svoje pôsobisko boli uväznení. Taký osud stretol kňaza Ignáca Lihosita, rodáka z Jablonky a farára v Kacvíne, Františka
Kubalu, farára v Jurgove a kňaza Františka Móša, farára vo
farnostiach Nová Belá a Krempachy. Nastal všeobecný útlak
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a proti domácemu autochtónnemu slovenskému obyvateľstvu sa okrem spomenutých poľských bánd svorne postavili
nielen všetky zložky poľskej štátnej moci: armáda, polícia,
štátna bezpečnosť, ale aj štátna administratíva, noví poľskí
kňazi a učitelia. Roky 1945-47 sa preto veľmi hlboko zapísali
v spoločenskej pamäti našich dedov a otcov ako najhoršie
obdobie ich jestvovania v nových podmienkach.
Isté zmeny v postavení Slovákov na severnom Spiši
a hornej Orave priniesla až Československo-poľská zmluva
o priateľstve a vzájomnej pomoci z 10. marca 1947, ktorá
zásadným spôsobom zmenila situáciu a vytvorila právny
základ pre uplatnenie oprávnených národnostných menšinových práv na princípe vzájomnosti, toľko práv Poliakom
v Československu, koľko Čechom a Slovákom v Poľsku.
S realizáciou ustanovení predmetnej zmluvy nastali však
problémy od samého začiatku. Napokon, za veľkej podpory československého konzula v Katoviciach dr. Mateja
Andráša, sa od školského roku 1947/48 podarilo zriadiť
slovenské školstvo a začiatkom roku 1949 boli registrované dva spolky: Spolok Slovákov na Spiši a Spolok Slovákov
na Orave, ktoré však samé prijali pomenovanie Spolok
Čechov a Slovákov na Spiši a Spolok Čechov a Slovákov
na Orave. Najväčšou zásluhou týchto prvých krajanských
organizácií bolo založenie Lýcea so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke v roku 1951 a starostlivosť o vyučovanie slovenského jazyka, čo nebolo vôbec jednoduché. Vďaka tomuto počinu boli položené základy výchovy
slovenskej inteligencie.
Za 70 rokov nášho bytia v Poľsku sme následne prežili
viaceré zmeny vo fungovaní našej krajanskej organizácie,
ktorá v rámci meniacich sa spoločenských pomeroch menila svoju štruktúru a rozsah činnosti. K najväčším úspechom pred rokom 1989 patrí založenie vlastného mesačníka, časopisu Život v roku 1958, ktorý vychádza dodnes. Po
zmene spoločenských pomerov, po roku 1989, sa nám podarilo zriadiť vlastné vydavateľstvo a tlačiareň v Krakove,
postaviť Dom slovenskej kultúry v Kacvíne, Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej, pekne obnoviť klubovne vo
Vyšných Lapšoch a Podvlku, získať pozemok a stavebné
povolenie na výstavbu Domu slovenskej kultúry v Jablonke, či udržiavať slovenskú reč a kultúru prostredníctvom
rôznych súťaží a podujatí.
Uctime si preto pamiatku našich predkov, ktorí si pred
sedemdesiatimi rokmi veľa vytrpeli a položili dokonca aj
svoje životy za to, aby sme sa mohli učiť po slovensky,
chodiť na slovenské omše, čítať slovenské slovo a vôbec
za uznanie Slovákov za národnostnú menšinu. Nepremrhajme ich obete a spoločne rozvíjajme ďalej našu
slovenskosť na Spiši a Orave.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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NOVÁ BELÁ
Centrum slovenskej kultúry (CSK) v Novej
Belej patrí medzi rozlohou najväčšie a taktiež najnovšie otvorené krajanské klubovne.
Jeho výstavba a vybavenie však nebola vôbec
jednoduchou záležitosťou, trvala takmer sedem
rokov, pričom financie boli získavané z viacerých
grantov poskytnutých poľskou i slovenskou
stranou a samozrejme tiež z príjmov Spolku
Slovákov v Poľsku. Slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo pred siedmymi mesiacmi – 28. septembra 2014, pričom prvým vedúcim tejto slovenskej inštitúcie sa stal novobeľský rodák, podpredseda Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) Jozef
Majerčak. Po viac ako polroku fungovania sme
sa boli pozrieť, ako sa jednotlivé zložky nového
slovenského domu za ten čas etablovali.

Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej
autor Milica Majeriková-Molitoris
foto Milica Majeriková-Molitoris, Jozef Majerčak, Paulina Zarembčanová
Slovenská klubovňa

Keďže CSK má slúžiť predovšetkým slovenskej menšine, jeho dôležitou zložkou je slovenská klubovňa, ktorá sa
nachádza na prvom poschodí a jej súčasťou je aj slovenská
knižnica s približne 4000 titulmi. Možno tu nájsť všetky vydania kultúrno-spoločenského mesačníka Slovákov v Poľsku Život, zborníka Almanach Slováci v Poľsku i ďalších slovenských titulov zo spolkovej tlačiarne. Okrem toho sú tu
k dispozícii aj iné slovenské knihy, vrátane rozprávkových,
či časopisy pre deti i dospelých. V miestnosti sa nachádza
taktiež sedem počítačov s pripojením na bezdrôtový internet a stolné hry.
Klubovňa je otvorená počas pracovných dní od 16:00
do 20:00 hodiny. V tomto čase sa to tu hemží najmä
deťmi, ktoré sa pod vedením novobeľskej rodáčky Pauliny Zarembčanovej venujú najrôznejším aktivitám. Jedni si
píšu domáce úlohy, iní hrajú stolné hry a ďalší sa zas chvíľu
hrajú pri počítačoch, kde taktiež hľadajú na internete informácie do školských projektov. Paulina pre nich vymýšľa

V klubovni sa deti venujú rôznym zaujímavým činnostiam
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aj rozličné tvorivé dielne, počas ktorých si vyrobia všakovaké pekné veci a občas si tiež spoločne čítajú z rozprávkových kníh. Prísť môže každý, stačí si doniesť len dobrú
náladu a dobré nápady.

Výstavná sieň

Osvetovo-vzdelávaciu úlohu plní taktiež výstavná sieň,
ktorá sa nachádza hneď vedľa klubovne. Obyvatelia obce
do nej zapožičali staré stroje, nástroje, či náčinie, aké sa
v minulosti používalo v Novej Belej. Možno tu teda obdivovať drevené tkáčske krosná, kúdeľ, praslicu, česačku na
ľan, koryto, hrnčeky, džbány, prútené košíky a iné drobné
inštrumenty. Čoskoro sa v miestnosti objavia aj figuríny
oblečené v tradičných novobeľských krojoch. Okrem tejto
stálej expozície sa tu priebežne uskutočňujú tiež výstavy,
pričom počas fungovania CSK mohli záujemcovia vo výstavnej sieni vzhliadnuť výstavu o Zamagurí, o spolupráci
SSP s Oravským osvetovým strediskom, či o vývoji a činnosti slovenských spolkových organizácií na Spiši.

Vo výstavnej sieni možno obdivovať aj tradičné miestne náčinie
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Konferenčná miestnosť

Na tom istom poschodí ako výstavná sieň a klubovňa sa
nachádza ešte konferenčná miestnosť s plným audiovizuálnym vybavením, teda dataprojektorom, plátnom, LCD/
Plazmou TV a bezdrôtovým pripojením na internet. Miestnosť je vhodná na konanie rôznych seminárov, konferencií
a podujatí podobného charakteru. Jej kapacita je cca 35 až
40 miest, avšak v prípade väčšieho počtu možno audiovizuálne vybavenie preniesť na veľkú sálu, kde sa zmestí až
do 200 osôb. Optimálne fungovanie konferenčnej miestnosti už preverili tri vzdelávacie semináre pre učiteľov slovenského jazyka z Poľska a Ukrajiny, ktoré sa uskutočnili
v spolupráci SSP s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky, a taktiež slovensko-poľská
konferencia o Zamagurí, počas ktorej bol prezentovaný vôbec prvý turistický sprievodca tohto regiónu.

Veľká sála

Ako sme už vyššie spomínali, k dispozícii na konanie
rôznych podujatí je vhodná tiež veľká sála s rozlohou až
220 m2, s kapacitou do 200 miest, nachádzajúca sa na prízemí. Keďže jej súčasťou je vyvýšené pódium a moderné
ozvučenie, možno tu organizovať kultúrno-spoločenské
akcie rôzneho charakteru. Na svoje nácviky ju momentál-

Veľká sála slúži tiež na nácviky FS Spiš

ne 2x do týždňa využíva folklórny súbor Spiš pod vedením
Jozefa Majerčaka a občasne i detský folklórny súbor Spiš
Malí Belania. Oba súbory fungujú pri miestnej skupine
SSP. Počas fungovania CSK sa tu už konala výučba hry na
hudobných nástrojoch, oslavy 25. výročia FS Spiš, vystúpenia viacerých slovenských folklórnych súborov, akcie MS
SSP ako napr. oblátkové stretnutia a podobne. Sála je však
vhodná a aj využívaná na svadby, krstiny, plesy, zábavy
a iné spoločenské podujatia.

Kuchyňa

Pri prenajatí sály možno využiť na prípravu, prípadne skladovanie pokrmov aj moderne vybavenú kuchyňu.
Kuchyňa je využívaná taktiež pri podujatiach SSP, počas
ubytovania hostí v penzióne na prípravu raňajok, či počas
prevádzky kaviarne na prípravu rôznych chuťoviek.

Kaviareň Bumerag

Kaviareň nesúca názov najvýznamnejšieho nálezu nájdeného v katastrálnom území Novej Belej – bumerangu z maročník 57

mutieho kla spred 30 000 rokov – sa nachádza na prízemí.
Ponúka príjemné posedenie vo vnútri, kde okrem veľkej LCD
TV a bezdrôtového pripojenia na internet, možno posedieť
pri štýlovom bare, ktorý je kópiou gánku pôvodnej budovy
– starej slovenskej školy. Čoskoro sa tu na stenách objavia
tiež staré fotografie a dokumenty mapujúce dejiny a život
v obci v minulosti. V teplom počasí je možnosť posedieť aj
na terase s výhľadom na vzácnu miestnu pamiatku – barokový kostol sv. Kataríny z 18. storočia.

Penzión Bumerag

Súčasť CSK tvoria taktiež ubytovacie jednotky na druhom poschodí, celkovo sedemnásť dvoj- až trojposteľových izieb s kapacitou 36 až 38 miest, ktoré SSP využíva pri
organizovaní rôznych kultúrnych, či spoločenských podujatí na ubytovanie spolkových činiteľov a pozvaných hostí.
Ubytovacie kapacity už využili viaceré slovenské folklórne
súbory počas Fašiangov – Ostatkov v Krempachoch, Dní
slovenskej kultúry v Malopoľsku, ale aj účastníci školení
a projektových aktivít organizovaných SSP v Novej Belej.
Penzión je zároveň prístupný aj pre turistov a iných záujemcov, či už pri organizovaní výletov, firemných alebo
rodinných akcií. Všetky izby majú svoje vlastné kúpeľne so
sprchami a sociálnymi zariadeniami. Súčasťou vybavenia
sú, okrem 2 prípadne 3 jednolôžkových postelí, taktiež

Súčasťou CSK je penzión, kde sa možno ubytovať

nočné stolíky, police, skrine, mäkučký koberec, LCD/Plazma TV s poľskými i slovenskými programami, rádiobudík,
lampa a bezdrôtové pripojenie na internet. V apartmáne,
ktorý je zložený z dvoch izieb, sa navyše nachádza rozkladacia pohovka a stôl so stoličkami.

Nádvorie

Ešte nie celkom využitým priestorom je nádvorie, kde by
sa mohol zriadiť altánok na príjemné posedenie, grilovanie,
či opekanie, prípadne menšie ihrisko alebo tanečná scéna.
V minulosti už bolo viackrát využité na podujatia SSP ako
Prehliadka krajanských dychoviek či Dni slovenskej kultúry.
Slovami generálneho tajomníka SSP Ľudomíra Molitorisa „CSK v Novej Belej sa pomaly začína rozbiehať, je to
však proces postupný a ešte veľmi krehký“. V tejto chvíli je
preto potrebná podpora, tak zo strany všetkých krajanov,
aby našu inštitúciu všade propagovali, ako aj zo strany slovenských a poľských inštitúcií, aby financie, ktoré do výstavby investovali, naďalej mohli plniť svoj účel a slúžili na
podporu slovenskej menšiny v Poľsku i ďalší rozvoj nášho
pekného regiónu na severnom Spiši.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Vo včelíne bratov Pytelovcov

Keď je včeličkám dobre...
autor Marián Smondek
Keď niekto niekomu povie na Slovensku, že mu uleteli včely,
nuž s takým naozaj nie je dobre. Pretože stratil načisto rozum. Ale
či si takéto niečo vravia navzájom aj krajania – včelári, nuž o tom
by som pochyboval. A či im už niekedy tie včely uleteli? Nejedenkrát, veď stačí málo a včely sa roja. Veď v úli nemôže byť viac než
jedna kráľovná. A tak tá druhá musí ísť von. Zrazu sa zatiahne
obloha, ktorú sprevádza hukot niekoľkých tisícok včelích krídel
a včely sa vydávajú na cestu za pokrmom. Niektoré preletia hodný
kus cesty, iné sadnú na najbližší strom. Odtiaľ si ich šikovný včelár
vezme a vloží do nového, čistého úľa, kde sa včielky udomácnia
a znova usilovne pracujú. Chov včiel, alebo inak včelárstvo sa
stalo vášňou viacerých krajanov a tak sme sa za nimi vybrali.

S

íce som sa nerozprával s mnohými z nich, mám pocit, že táto vášeň je dedičná. Bratia Jozef a Marián Pytelovci z Podsklia sa včeličkám priúčali popri svojom
otcovi Jozefovi Pytelovi, ktorý prvé svoje včelie rodiny priniesol do Podsklia ešte v medzivojnovom období. Neskôr
si vyrobil vlastnoručne aj drevený medomet na vytáčanie
medu, do ktorého sa mu zmestili štyri rámiky. Síce nemal
veľa úľov, avšak aj napriek tomu sa mali bratia možnosť
zoznámiť so životom včiel. Nastalo dokonca aj obdobie,
keď včely nemali, ale táto vášeň ich neopustila a dnes sa
môžu pochváliť nielen mnohými úľmi, ale aj medometom,
ktorý už riadi počítač. Pri práci so včeličkami im už teraz
neustále pomáha ich neter Joanna Karwacka, ktorá dokonca napísala o včelách diplomovú prácu.
Výnimkou nie je ani Jacek Klukošovský z Novej Belej,
ktorý svoju záľubu začal rozvíjať vďaka svojmu dedkovi
Františkovi Chalúpkovi. Ten svoju záľubu odovzdal nielen
svojmu synovi, ale i svojmu vnukovi Jackovi. Ten dostal
6
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ešte ako žiak základnej školy od dedka niekoľko rodín,
dnes ich už má viac ako desať.
Každý z nich má odložené niečo, čo pripomína počiatky
ich práce s včelami. Pytelovci majú odložený medomet,
Jacek sa mi pochválil svojimi prvými úľmi, s ktorými ako
včelár začínal. Zdá sa, akoby v tých starých veciach prežíval rodinný duch včelárenia a tak prechádzal na mladšiu
generáciu.
Na prvý pohľad by sa zdalo, že včelárenie nie je veľká
drina, veď v zime nie je pri včelách žiadna práca a v lete sa
zbiera úroda, teda med. Avšak krajania – včelári mi rýchlo
vysvetlili, že to nie úplne pravda. V zime je síce viac času
na oddych, avšak šikovný včelár, ktorý má viac úľov, teda
nie len zopár, ale aj niekoľko desiatok, celú zimu vyrába,
opravuje a pripravuje nadstavce na letnú sezónu. Totižto
úľ sa skladá z viacerých častí, a všetky tie časti musia do
seba ideálne pasovať, aby tým zabezpečili nielen vhodné
miesto pre včely, ale aj vhodnú teplotu a vetranie úľa. Pretože ak chce včelár mať dobrý med, musí sa o včely starať.
Ako obaja bratia Pytelovci podotkli, pre včely je dôležité teplo, a to nielen cez deň, ale i v noci, aby sa mohli
liahnuť mladé, silné včely, aby boli zdravé a mohli v úli
pracovať. A na všetko je potrebné dohliadať. Jednak najväčším trápením včelárov sú choroby včiel. Pred niekoľkými desiatkami rokov sa v Európe totiž výrazne rozmohol parazit nazývaný varroázou, inak po slovensky klieštik
včelí. Je to parazit, ktorý síce v juhovýchodných ázijských
krajinách nažíva s tamtými včelami v akejsi zhode, v Európe ničí včely i celé včelie rodiny. Preto musia včelári úle
pravidelne každý rok na jeseň niekoľkokrát zadymovať, ale
táto metóda pomôže len včelám, ktoré majú tieto parazity
na tele, Pokiaľ sa zahniezdil parazit už v tele včely, takáto
metóda príliš nezaberá. Druhým, ešte väčším nebezpečenstvom pre včely je mor včelieho plodu. V tomto prípade
treba pod dozorom veterinára spáliť všetky úle.
5/2015

Aj napriek týmto nebezpečenstvám sa však včelárstvu
medzi krajanmi úspešné darí. Aj keď letná včela – robotnica žije len dva týždne a tak sa na svojho majiteľa nenaviaže, ako iné hospodárske zvieratá, včelári na ojedinelé
uštipnutia nenariekajú. To jednoducho patrí k práci s včelami. Na jar sledujú jarný, očisťovací prelet, od ktorého
závisí, či včelia rodina prežila zimu. Včely musí v období
nedostatku kvetov prikrmovať, aby nezahynuli od hladu,
taktiež musí správne ohodnotiť, nakoľko je včelia rodina
silná a schopná prežiť ďalšie mesiace. Pokiaľ je slabá, spája
ju s ďalšou rodinou, čím ju posilňuje.
Pri silných rodinách musí ustrážiť rojovú náladu včiel,
aby mu jednoducho neuleteli. Pokiaľ správne predpokladá, že takýto moment nastáva, dokáže takúto rodinu rozdeliť a prideliť novému včelstvu novú matku. Tým sa zvyšuje aj medonosnosť včiel, ktoré následne pracujú na tom,
aby plne zásobovali úľ medom.
Pre mladú matku je dôležitý prelet, teda tých niekoľko
chvíľ, počas ktorých sa dostane mimo úľa. Inak je v ňom neustále uzavretá, ibaže sa včely vyroja. Počas toto preletu,
ktorých môže byť aj niekoľko dochádza k oplodneniu matky
trúdom, ku ktorému dochádza dva až tri kilometre nad zemou. Následne vraj trúd hynie a matke takéto oplodnenie
postačuje na celý život. Síce vajíčka môže znášať aj neoplodnená matka, z týchto vajíčok sa vyliahnu trúdy. Takisto je to
aj v prípade včiel – robotníc, tie takisto môžu znášať vajíčka,
ale aj z týchto sa vyliahnu len trúdy. Jedine z vajíčok, ktoré
zniesla oplodnená matka, sa vyliahnu včely robotnice.
Pokiaľ je rok dobrý, teda teplý, slnečný, s dostatkom
kvetov a krásneho počasia, včelári sa tešia z množstva
medu, ktoré včely vyprodukujú. V takom roku sa dá ten
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med aj deliť podľa druhu kvetov, aký v danom období kvitne, pokiaľ med vytáčajú pravidelne po ukončení kvitnúcej
sezóny. Popritom raz do týždňa kontrolujú včelstvá, ako sa
im darí, či sú zdravé, dostatočne sa rozmnožujú a pod.
Horšie však je, keď je rok taký, aký bol ten vlaňajší, teda
veľmi upršaný. V takomto počasí je potrebné včely dokonca prikrmovať, aby prežili také leto. Taký rok nie je vôbec
o zisku, pretože včelár musí zainvestovať do včelieho pokrmu a v nádeji očakávať lepšie počasie. Totiž najdôležitejšími mesiacmi včelárskej sezóny sú máj a jún, keď kvitne
najviac kvetov.
Síce aj neskôr kvitne ešte niekoľko druhov, koniec leta
sa už nesie v znamení príprav na prezimovanie. Počet včiel
v úli začína klesať a tak z počtu niekoľko desiatok tisíc včiel
klesne na zimu do 4 až 5 tisíc. Včely na jeseň vyhladujú trúdy, potom ich z úľa vyhodia a pozabíjajú. Mužské plemeno
by im bolo v zime totiž len na ťarchu, pretože by vyjedalo
potrebné zásoby pokrmu. Včelári v tomto období zmenšujú
úle na minimálnu veľkosť, dezinfikujú úle proti klieštikovi,
aby včely prežili zimu zdravé a počas zimy si dokázali udržať
tú správnu teplotu, zároveň doplnia pokrm, aby dlho žijúce
včely prežili až do jari, a tým uzatvárajú ročnú sezónu.
Pokiaľ je sezóna teplá a slnečná, medomety majú veľa
práce, veď z rámikov je potrebné dostať med von, inak by
bola ich celoročná námaha zbytočná. A práve tento moment je pre včelárov sviatkom, kvôli ktorému po celý rok
dohliadajú na včelstvá.
Verím teda, že tohoročná sezóna bude krásna, teplá
a slnečná. Aby mali veľa práce nielen včelie robotnice, ale
aj ich majitelia, aby sa na jeseň mohli tešiť z dobre vykonanej spoločnej práce.
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Životné jubileum otca biskupa Dominika Kalatu
spracovala Agáta Jendžejčíková
foto archív redakcie Život
Život nás mnohokrát prekvapí rozličnými príležitosťami,
spomedzi ktorých si vyberáme podľa nášho vkusu a svetonázoru. Napriek tomu, že nás naše voľby častokrát závedú ďaleko
od domova i rodiny, pozerajúc na ne s odstupom času konštatujeme, že sú pre nás zdrojom spokojnosti a výsledkom dobre
vypracovaných úloh. Jednou s najčastejších príležitostí, kedy sa
zamýšľame nad uplynulým časom, sú životné jubilea.

N

ovobeľania sú hrdí na to, že spomedzi nich Pán povolal do práce vo svojej vinici viacerých robotníkov,
ktorí hlásali a hlásajú evanjelium veriacim. A jedným
z nich je ich rodák, otec biskup Dominik Kalata
SJ, ktorý práve 19. mája t.r., v 64. roku kňazstva
a 60. roku biskupstva, oslávil svoje úctyhodné
90. narodeniny. Pri tejto príležitosti si pripomíname životné osudy jubilanta.
Narodil sa 19. mája 1925 v slovenskej roľníckej rodine Anny a Alojza Kalatových v Novej
Belej. Mal nevlastného brata Jána Lapšanského,
ktorého po vojne zavraždila banda „Ognia“ pre
slovenské presvedčenie. Bratov Michala, Valenta a Alojza, a sestry Annu a Barbaru. Základnú
školu vychodil v rodisku. Keďže bol nadaným
žiakom, rodičia ho dali ďalej študovať. Najskôr
do Nového Targu, potom do Varšavy a napokon stredoškolské štúdium absolvoval na slovenskom gymnáziu v Levoči. Po jeho skončení vstúpil 31. júla 1943 do Spoločnosti
Ježišovej, noviciát absolvoval v Ružomberku od 31. júla
1943 do 31. júla 1945. Zaujímala ho filozofia, ktorú študoval v Děčíne na Labem (1947-1950), tam ho aj zastihla
osudná noc z 13. na 14. apríla 1950, keď ho spolu s ostatnými spolubratmi odvliekli do koncentračného tábora
v Bohosudove pri Ústi nad Labem. Ako úvadza slovenský
historik Fratišek Vnuk: „Na prelome rokov 1949–1950 bola
katolícka cirkev hlavným nepriateľom ľudovodemokratického zriadenia. Komunistický režim sa rozhodol zlomiť jej
”vplyv na masy” a s týmto cieľom jej zasadil roku 1950 štyri hlboké rany: domácim väzením všetkých biskupov oddelil pastierov od ich stáda, v apríli 1950 Akciou K zlikvidoval
všetky mužské rehole, Akciou P zlikvidoval gréckokatolícku
cirkev a v auguste 1950 Akciou R paralyzoval činnosť ženských rehoľných spoločností. Akcia K, známa tiež pod menom barbarská noc, sa odohrala v noci z 13. na 14. apríla
1950 a bola namierená proti šiestim reholiam: františkáni,
saleziáni, jezuiti, tešitelia, redemptoristi a baziliáni. Bolo
prepadnutých 56 kláštorov a rehoľných domov, v ktorých
sa zdržovalo 850 rehoľníkov.“ Bolo to obdobie, v ktorom sa
slovenská cirkev musela utiahnuť do podzemia, v ktorom
vyvíjala ďalšiu pastoračnú činnosť, pre ktorú potrebovala kňazov i biskupov, aby viedli veriacich prostredníctvom
Kristovho učenia i svedectvom ich života k Bohu.

8
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Biskup Kalata v Novej Belej v roku 2001

Biskup Kalata tri a pol roka pôsobil
v tzv. pomocných technických práporoch
(PTP) ako robotník. Počas tohto pracovného nasadenia dokončil teologické štúdium
a 12. augusta 1951 ho tajne vysvätili za kňaza. Dlhé obdobie o tom nevedeli ani jeho vlastní rodičia
a súrodenci. Tajne naďalej pokračoval v štúdiu a následne
ho biskup Ján Chryzostom Korec 9. septembra 1955 vysvätil za ďalšieho biskupa podzemnej Cirkvi na Slovensku.
Novovysvätený biskup si zvolil za svoje heslo „In virtute
Spiritus Sancti“ (V sile Ducha Svätého), ktoré ho vedie
jeho biskupskou službou. Boli to významné udalosti v živote jubilanta, s ktorými sa však dlhú dobu nesmel pochváliť pred najbližšou rodinou a ani ich patrične osláviť, lebo
to hrozilo ešte ťažšími represáliami zo strany vtedajšieho
režimu. V januári 1960 bol zatknutý. Odsúdili ho na štyri
roky väzenia, po niekoľko mesačnej väzbe mu zvyšok trestu odpustili v rámci všeobecnej amnestie. Po prepustení
pracoval ako elektrikár a pokračoval v tajnej pastorácii,

Štyria slovenskí biskupi z radov jezuitov. Zľava: P. Hnilica, J. Ch. Korec, D. Kalata
a P. Dubovský

5/2015

svätil kňazov a 18. mája 1961 tajne vysvätil za biskupa Petra Dubovského. V roku 1963 ho znova zatkli a odsúdili na
štyri roky väzenia, ku ktorým pridali aj amnestované roky
z predchádzajúceho rozsudku. Na slobodu ho prepustili až
v máji 1968. Napriek tomu mu vládna vrchnosť odmietla
dať štátny súhlas na pastoráciu a musel ďalej pracovať ako
robotník v zlievarni. V marci 1969 emigroval do Rakúska,
čím sa začala jeho emigrantská fáza života, počas ktorej si
doplnil štúdium teológie na teologickej fakulte v Innsbrucku (1969-1974). Tu pokračoval aj v postgraduálnom štúdiu
a v roku 1974 získal doktorát teológie obhajením práce
na tému: Kresťanská humanita a marxistický humanizmus z hľadiska fundamentálnej teológie. Potom pastoračne pôsobil medzi slovenskými emigrantmi v Nemecku
i v ďalších krajinách západnej Európy. Osobitnú pozornosť

pritom venoval najmä mladým ľuďom, pre ktorých organizoval letné i zimné tábory, duchovné cvičenia, prednáškové stretnutia, semináre atď. V rokoch 1974 až 1979 bol
redaktorom časopis ECHO. Svoje úvahy a štúdie uverejňoval v aj v ďalších časopisoch zahraničných Slovákov ako
napríklad „Posol Božského Srdca Ježišovho“ či „Slovenské
hlasy z Ríma“. Krátko potom sa stal predstaveným v dome
slovenských jezuitov v Staufene-Grunerne v Nemecku. Od
roku 1976 aktívne vypomáhal aj v episkopálno-pastoračnej službe nemeckým veriacim v arcidiecéze Freiburg im
Breisgau, kde sa stal pomocným biskupom. Dňa 16. marca

Počas stretnutia s pápežom Jánom Pavlom II.

1985 bol menovaný za titulárneho biskupa zaniknutej diecézy Semta.
V rokoch 1991 – 1992 prednášal teológiu v Kňazskom
seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí
a do roku 2005 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
v Bratislave. Viacero rokov prednášal teodíceu na ALOISIANE. V súčasnosti je už emeritným freiburským biskupom
a žije v jezuitskej komunite v senioráte v Ivanke pri Dunaji.
Jeho životná púť je príkladom veľkej vytrvalosti a odhodlania pre službu Bohu i blížnym v tých neľahkých rokoch prenasledovania cirkvi na Slovensku komunistickým
režimom, ale aj v tých naplnených slobodou a demokraciou. Počas svojej dlhoročnej pastorácie niesol božie posolstvo Slovákom žijúcim v Nemecku i Európe, ale nezabúdal ani na svoje rodisko a rodinu. Vo svojej rodnej obci bol
vždy vítaný a podporoval snaženia svojich rodákov modlitbou i milodarmi. Každý jeho príchod bol veľkým sviatkom
pre obec.
Dôstojný otec biskup Dominik Kalata, zverili ste svoju životnú púť, svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia
Pánu Bohu, nech on Vás vedie po cestách života a Duch
Svätý nech Vám dá silu svedčiť o božskej nekonečnej lásky. Pri Vašom krásnom životnom jubileu 90 rokov dovoľte i nám pripojiť sa k radu gratulantov a prostredníctvom
Panny Márie vyprosovať Vám do ďalších dní hojnosť Božích milostí, zdravia a radosti.

Počas pastoračnej činnosti v Nemecku
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HORČIČNÉ ZRNKO
24. 5. 2015
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
(Jn 15, 26-27; 16, 12-15)

Ježiš zasvätil celý svoj život pre druhých ľudí. Deň pred
svojou smrťou nám daroval svoje Telo a Krv a neskôr obetoval život. Päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní nám daroval
svoj Ducha. Dňom Turíc sa zavŕšila jeho obeta, jeho starostlivosť o nás. Viac nám už darovať nemohol. Slávnosť
Zoslania Ducha Svätého nám pripomína, že sme dostali
toho istého Ducha ako apoštoli a Panna Mária vo Večeradle. K čomu nás vedie a k čomu
nás uschopňuje Ježišov Duch?
Uschopňuje milovať blížnych! Prečo
nedokážeme milovať ako Ježiš, hoci
sme dostali jeho Ducha? Dostali
sme schopnosť milovať, ale dostali
sme ju akoby v zárodku a je to dar,
ktorý treba ďalej rozvíjať. V konkrétnych situáciách sa ukazuje, koľko
máme „natrénované“. V smerovaní k ideálu bezpodmienečnej lásky
nám pomáha napredovať skrze svoju prítomnosť v nás. Duch Svätý totiž
nie je iba hybnou silou, inšpiráciou,
pomocou. Duch Svätý je osoba,
chce byť v nás prítomný, chce mať
s nami živý vzťah a chce nás zmeniť,
ak nato dáme slobodný súhlas. Nikdy nekoná proti našej
slobode. Po našom súhlase bude v nás pôsobiť, oslobodzovať od nášho egoizmu bude nás premieňať na druhého
Krista. Staneme sa schopnejšími a dokonalejšími v láske.

31. 5. 2015
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
(Mt 28, 26-20)

Na Slovensku sme počas komunistickej totality pociťovali nedostatok náboženskej literatúry. Knihy, ktoré
sa zachovali, sa posúvali z ruky do ruky. Keď sa podarilo
čosi prepašovať cez hranice, bol to malý zázrak a kniha či
Biblia bola veľkou vzácnosťou. Jednotný katolícky spevník
sa dával opravovať a znovu zviazať aj niekoľkokrát. Časy
sa zmenili a náboženskej literatúry je dostatok a predsa je namieste otázka, či vieme viac o Bohu, o modlitbe,
o jeho Cirkvi vďaka tomu, že môžeme viac čítať a načerpať aj v oblasti náboženských vedomostí. Ďalším znakom
dnešnej doby je veľký prínos vedy a techniky a uľahčenie
mnohých životných činností. Napriek tomu sa konštatuje, ako máme málo času. Čas pre seba, pre druhých, pre
Boha... Platí zásada, že nemôžem dosť dobre milovať to,
čo nepoznám. Môžeme to vnímať jednak ako výzvu k poznávaniu Boha cez vedomosti o ňom, ktoré sú obsiahnuté
v Biblii ako aj v inej náboženskej literatúre, zároveň je to
pozvaním k prijatiu Boha ako svojho najlepšieho priateľa
a spoznávať ho v tichých chvíľach modlitby a rozjímania.
10
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7. 6. 2015
10. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 3, 20-35)

V hebrejskom jazyku sa slovo brat, sestra používalo
na označenie širších rodinných a príbuzenských vzťahov.
V Novom zákone sa slovo brat nachádza vyše tristokrát
a zväčša v prenesenom slova zmysle. Oslovenie bratia
a sestry najčastejšie počuť počas slávenia svätej omše. Či
už ide o texty prednášané z liturgických kníh alebo o oslovenie kňaza v úvode, závere sv. omše a počas kázne. Slová
brat, sestra sa používajú v prenesenom význame, ba ešte viac – v duchovnom význame. Rovnako ich
použil i Pán Ježiš. Slová Pána Ježiša
o duchovnom pokrvenstve sa týkajú
každého človeka. Rodičia nemôžu ostať iba pri fyzickom zrodení potomstva. Keď vychovávajú po kresťansky,
vtedy rodia svoje deti duchovne.
Sv. Augustín napísal o svojej mame
sv. Monike, že ho telesne porodila
pre časný život a svojím srdcom ho
zrodila pre večný život.
Pojem duchovného rodičovstva sa nevyčerpáva len v tom, že
ide o dôležitý rozmer rodičovskej
starostlivosti o svoje deti. V prenesenom zmysle sa môže týkať kňazov, učiteľov, duchovne
spriaznených osôb a každého, kto svojím slovom, svedectvom, vierou, príkladom formuje dušu druhého, či už ide
o deti, mládež alebo dospelých. Popri rodičoch nás Boh
obdarúva aj takýmito ľuďmi, ktorí zanechajú výraznú stopu v našich životoch.

14. 6. 2015
11. nedeľa v Cezročnom období
(Mk 4, 26-34)

Ako sa dotýka podobenstvo o horčičnom zrnku života
nás kresťanov? Malé zrniečka boli do nás zasiate vo chvíli krstu. Máme ich rozvíjať a keď ide o deti, je to úloha
rodičov, ktorí sa o to majú usilovať. Vďaka Božej milosti
Boží život v nás postupne môže rásť a deje sa tak aj cez
naše opakované malé dobré skutky. Jeden slávny herec
na sklonku svojho života odpovedal na otázku, čo mu pomohlo stať sa slávnym. Odpovedal, že nikdy neodmietol
a nepodcenil malú úlohu, ale na každú sa dobre pripravil
a snažil sa ju odohrať čo najlepšie. V kresťanskom živote
treba ísť podobnou cestou. Sv. František Saleský sa držal
zásady, ktorú odporúčal i druhým: „Boh očakáva od nás
skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako
veľkú túžbu po veciach veľkých, ku ktorým sotva budeme
mať príležitosť.“ Podobenstvo o horčičnom zrnku nás učí
ceste vytrvalého a verného opakovania malých dobrých
skutkov s pomocou Božej milosti.
Spracoval Viktor Pardeľ
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Pôjdem tam, kde ma potrebujú

50 rokov kňazstva
vdp. Dominika Kalatu
autor Dorota Moś
Ukáž mi Pane, svoju cestu
a budem kráčať v tvojej pravde.
Daj, aby moje srdce bolo prosté
a malo vždy bázeň pred tvojím menom.

(Ž 86, 11)

Mesiac máj je pre novobeľských rodákov – kňazov významným
mesiacom. Tých je totiž niekoľko a práve v máji oslavujú viaceré
jubileá. Tento rok sa polstoročného jubilea kňazskej vysviacky
dožíva dp. Dominik Kalata, ktorý už skoro 30 rokov pôsobí ako
misionár v zámorí medzi slovenskými a poľskými veriacimi.

V

dp. Dominik Kalata sa narodil v slovenskej rodine
Anny a Dominika Kalatovcov v Novej Belej. Mal staršie sestry Žofiu a Annu, ktorá býva v Novej Belej,
a mladších bratov Jána a Františka. Slovenskú základnú
školu absolvoval v rodisku a ďalej pokračoval v štúdiu na
slovenskom lýceu v Jablonke. Po absolvovaní strednej školy a po úspešnej maturite zložil doklady na vysokú školu vo
Varšave a bol prijatý na odbor chémia. O tom, že Dominik
Kalata si nakoniec vybral kňazský seminár, sa rodina dozvedela nakrátko pred Vianocami, keď prišiel list z vysokej
školy, v ktorom sa pýtali, prečo sa študent neobjavil a nezapísal do I. ročníka.
Po tomto liste sa Dominik rodičom priznal, akú životnú cestu si vybral. Šesť rokov študoval v kňazskom seminári na Krakovskom predmestí vo Varšave. Z Božej milosti
a svojej vôle prijal v roku 1965 kňazské povolanie, ktoré spočíva v osobitom spôsobe zasvätenia Kristovi. Dňa
27. mája ho v Katedre sv. Jána Krstiteľa vysvätil za kňaza
kardinál Stefan Wyszyński.
Po vysviacke bol pridelený ako kaplán na svoje prvé
pôsobisko, ktorým sa stala farnosť Rzeczyca, kde pracoval
3 roky. Neskôr jeden rok pracoval v Łomży. Ďalšie jeho

Kňazi D. Kalata a P. Gaggawali
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D. Kalata v mladosti

kroky poputovali do centra Varšavy, kde pracoval spolu
s biskupom Miziołkom. Stal sa administrátorom farnosti
sv. Alexandra a nakoniec tu pôsobil 9 rokov. V tom čase zároveň študoval na Katolíckej univerzite v Lublíne (KUL), kde
v roku 1977 obhájil svoju diplomovú prácu „Vplyv súčasnej
rodiny na formovanie morálnych postojov dospievajúcich
deti“, ktorú písal pod vedením dp. prof. Petra Porębu. Pri
písaní svojej práce jubilant len potvrdil, že napriek slabostiam a nedostatkom, ktoré sa objavujú v súčasnej rodine,
predsa má dominujúci vplyv na morálne postoje dospievajúcich detí. Výskum zároveň potvrdil, že spomedzi viacerých vplyvov – rádia, televízie, filmu, časopisov, školy
a rovesníkov – je rodina najdôležitejšia a má najväčší význam. Pritom najsilnejším činiteľom je atmosféra v rodine,
a značne menší vplyv majú výchovné metódy používané
rodičmi. Nakoniec bola jeho práca publikovaná pod rovnakým názvom.
V roku 1987 bol poslaný na misie do Spojených štátov
amerických, do štátu Pensylvania v Allentown, kde začal
pôsobiť vo farnosti sv. Jána Krstiteľa. Tu sa stal duchovným otcom veriacich Slovákov, ktorí tu žijú, a pôsobil tuná
14 rokov. Neskôr pracoval naraz v dvoch farnostiach vo
Frackville: vo farnosti sv. Anny a farnosti Ružencovej Panny Márie. Tu hlásal Božie slovo
celkom 12 rokov slovenským i poľským veriacim a zároveň bol riaditeľom šesťtriednej
americkej základnej školy. Neskôr bol na tri
roky poslaný na nemeckú farnosť do Trimaulu. Následne sa opäť vrátil do Allentown, kde
pôsobí doteraz v slovenskej farnosti sv. Jána
Krstiteľa a taktiež v poľskom kostole sv. Petra
a Pavla.
Veľadôstojný páter Dominik, z úprimného
srdca Vám ďakujeme za obetavú službu, blahoželáme k 50. výročiu kňazskej vysviacky vyprosujúc od nebeského otca do ďalších rokov
pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a darov
Ducha Svätého.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Slovenskí kňazi v krakovskej arcidiecéze
v rokoch 1920–1945 (5)
autor prof. dr hab. Jozef Čongva

O

tec biskup Vojtaššák mal presné informácie, o tom,
čo sa deje so Slovákmi v Poľsku, a preto neváhal
vystúpiť na ich obranu. Dňa 29. decembra 1945
napísal list poľskému prímasovi a v odpise aj krakovskému kardinálovi Sapiehovi.66 Z hľadiska témy predmetného
príspevku načim odcitovať niekoľko viet decembrového
listu, znázorňujúcich tragické položenie slovenskej menšiny: „Vpád Poliakov, nanovo obsadzujúc roku 1945 časti
hornej Oravy a Spiša, vyženúc slovenským obyvateľom
ich vodcov a učiteľov, neľudsky, ba kruto zaobchádzajúc
s každým, kto si bráni svoje prirodzené národné práva,
u tamojšieho ľudu všeobecne spravil tak nenávideným
poľský národ, že tisíce týchto obyvateľov radšej opúšťa
svoje rodné krby, cez stáročia úzkostlivo chránené a radšej sa vysťahujú, ako by ako sa všeobecne vyslovuje boli
nútení znášať poľské jarmo. Od toho času pod stálym
66
Biskupov list bol poľským cirkevným hodnostárom expedovaný v podobe odpisov, overených 5. januára 1946 biskupskou kanceláriou. V pátraní po pôvodnom texte listu, v Archíve Biskupského
Úradu v Spišskej Kapitule, sme nemali úspech. Pravdepodobne
si ho vypožičal prof. Alojz Miškovič, keď pripravoval do tlače knihu o severných hraniciach Slovenska. Originál sa teda môže ešte
aj dnes nachádzať v písomnej pozostalosti jurgovského rodáka.
Pôvodný latinský text listu preložil do slovenčiny prof. Alojz Miškovič, a preklad uverejnil v svojej monografii, vydanej pod pseudonymom Andrej Bielovodský, Severné hranice Slovenska. Bratislava
1946, s. 140-144. Zdá sa nám, že sa na Slovensku list biskupa Vojtaššáka nedočkal iných vydaní. Na samom začiatku prof. Miškovič, asi zámerne, vynechal časť prvej vety listu. Totiž latinský text:
„e captivitate et incareratione per septem mentes durante, reduci
ad Cathedram“, preložil do slovenčiny ako: „vrátivšiemu sa do svojho sídla“. V Poľsku, prevzatý z Miškovičovej knihy, bol uverejnený
dvakrát: v článku J. Čongvu: Spišský biskup Ján Vojtaššák a Slováci
v Poľsku („Život” č. 2/1992, s. 8-9), a v VII. zväzku Almanachu Słowacy w Polsce. Slováci v Poľsku, ináč venovanom prof. Miškovičovi (Krakov 2000, s. 155-158). Jozef Miloslav Maťašovský, delegát
Amerického Výboru Oslobodenia Spiša a Oravy (American Liberation Committee for Spis and Orava), dostal od biskupa Vojtaššáka
overený odpis decembrového listu. Delegát prišiel na Slovensko
dokumentovať fakty prenasledovania Slovákov v Poľsku. Po rokoch jeho sestra, Irene Matuschak, uverejnila anglický preklad listu
v kanadskom časopise „Jednota“ (Wednesday, August 22, 1984,
p. 12), v rámci článku na pokračovanie pod titulom The abandoned
ones. Pred tromi rokmi, v roku 2008, anglický text listu z 29. decembra 1945, bol uverejnený I. Matasovsky-Matuschak, v jej knihe
The abandoned ones. The tragic story of Slovakia’s Spiš and Orava
regions. 1919—1948, v kapitole VII: The Bishop’s Appeal, s. 76-79.
Tento text vyšiel tlačou v Pocte na moje sedemdesiatiny. Pozri: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciqgwie w siedemdziesięciolecie urodzin (Katowice – Kraków 2009, s. 480-483).
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tlakom poľskej polície čo aj slovenskí dušpastieri museli
opustiť svoje farnosti, položenie veriacich je na zaplakanie. Eminencia, knieža kardinál! Čo som tuná uviedol, je
písane viac krvou, ako atramentom. Krvou, tečúcou zo
srdca obyvateľov a veriacich hornej Oravy a Spiša, ktorí
nás stále prosia, aby sme ich, odtrhnutých, nenechali ich
osudu. Krvou, tečúcou z môjho vlastného srdca, lebo vo
veci odtrhnutých a proti vôli obsadených pokrvných Slovákov sa musím zastať.“67.
Odcitované vety vyjadrujú verne situáciu Slovákov
v Poľsku, ale aj hlboký Vojtaššákov súcit nad krutým
osudom slovenských katolíkov, ktorí sa ocitli v cudzom
štáte. Spišský ordinárius videl, ako účinný prostriedok
pomoci „pokrvným Slovákom“, inkardovanie 18 spišských
a oravských farností do spišskej diecézy, do ktorej patrili odjakživa. Perfektne koncipovaný výklad dejín slovenských goralov, ktorých národné cítenie bolo vždy, a je aj
naďalej slovenské, mali presvedčiť adresátov decembrového listu, že vrátenie Slovensku dvoch dekanátov je riešením nielen spravodlivým, ale aj jedine možným. Navyše, pre veľké Poľsko malé časti Spiša a Oravy sú takmer
bezvýznamné: „Sám predmet nedorozumenia, vzhľadom
na veľké Poľsko, nemá významu a je ničím. Naproti tomu
pre malého a chudobného brata Slováka aj také okyptenie znamená mnoho.“68.
Biskup Vojtaššák prosil adresátov svojho listu, aby na
patričných miestach intervenovali v prospech korektúry
štátnej hranice: „Eminencia, knieža kardinál! Čo som hore
načrtol, má presvedčiť Vašu Eminenciu, že je potrebná nejaká intervencia u poľskej vlády zo strany Vašej Eminencie, ktorá by bola bezpochyby veľkej váhy, aby nedovolila
ďalej sa rozrastať nepriateľským vzťahom medzi Poľskom
a Slovenskom [...] pre takúto maličkosť, ako je v pomere k veľkému Poľsku kúštik hornej Oravy a Spiša – dvoch
dekanátov, spolu len 18 farností, naproti tomu toľké tisíce nešťastných a nespokojných obyvateľov. Nech vráti
Slovensku historické hranice od stáročí rešpektované na
hornej Orave a Spiši. [...] slovenskí Horali hornej Oravy
a Spiša, ktorí sú slovenskej národnosti, chcú opätovne
a definitívne ku svojmu materinskému Slovensku. Ich
túžba je spravodlivá a obidvom bratom veľmi záleží na
tom, aby sa splnila.“69.
Vo veci prenasledovaných Slovákov spišský biskup
nemohol urobiť viac. List biskupa Vojtaššáka poľským
cirkevným hodnostárom sa niekedy hodnotí ako
67
BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice... In: Almanach Słowacy w
Polsce. Slováci v Poľsku VII. Krakov 2000, s. 155; MATASOVSKY-MATUSCHAK, I.: The abandoned ones..., s. 78; Państwo, prawo, społeczeństwo..., s. 482.
68
BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice..., s. 156; I. Matasovsky-Matuschak: The abandoned ones..., s. 79; Państwo, prawo, społeczeństwo..., s. 482.
69
Ibidem.
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svedectvo jeho naivity.70 Aj taká interpretácia je možná. Na druhej strane spišský ordinár mohol zdieľať presvedčenie, že pravda a spravodlivosť sú oveľa vyššie
hodnoty, ako politická ratio rei publicae, a že najvyšší
predstavitelia poľského duchovenstva by tieto základné
princípy mali realizovať v praxi. Výzva spišského biskupa
skončila bezúspešne. Žiaden z dvoch poľských kardinálov,
oslovených biskupom Vojtaššákom, sa nepodujal
intervencie, nielen u poľskej vlády, ale kdekoľvek. Navyše, neráčili ani formulovať, čo by sa už aj zo slušnosti patrilo, odpoveď na Vojtaššákov list.71
Oveľa neskôr, 7. januára 1964, už v Senohraboch pri
Prahe, otec biskup Vojtaššák napísal list poľskému prímasovi Stefanovi Wyszyńskému. Tento druhý list už nesúvisí,
ani len nepriamo, s právnym a faktickým postavením Slovákov v Poľsku. Je to len prirodzená vec, veď situácia slovenskej menšiny v Poľsku nebola po 19 rokoch tak dramatická ako v čase expedovania listu z 29. decembra 1945.
Aj v liste zo začiatku roku 1964 spišský ordinárius prosil
prímasa Wyszyńského, aby „veľkodušné a veľkorysé kroky
na patričných miestach podujal“ vo veci vrátenia spišskej
diecéze 18 farností, odpojených od nej v medzivojnovom
období, a potom tiež koncom roku 1945. Aj v tomto liste
nájdeme historické zdôvodnenie slovenských práv na toto
územie. Biskup Vojtaššák ešte aj teraz veril, že korektúra
hraníc spišskej diecézy je reálna: „Veľké Poľsko urobilo by
voči malému Slovensku veľkorysé gesto, keby si dnes povedalo, ako kedysi Hyram Šalamúnovi, že je to »Chabul«,
čo núka za Cédry odvezené z Libanonu. Veru, územie Oravy a Spiša je »Chabul« za odňaté Tešínsko a jeho uhlie.
A preto taký darúnok Veľké Poľsko radšej odmietne, alebo
sa ho zriekne, aby dopomohlo k zahojeniu rany stále krvácajúcej na tele malého Slovenska. [...] Aké by to bolo krásne gesto, keby aj krakovský biskupský Ordinárius farnosti
toho územia vrátil spišskej diecéze, aby ich už mala, keď
v blízkej budúcnosti príde na Slovensku k novému ohraničovaniu cirkevného územia diecéz.“72. V prípade tohto
CHALUPECKÝ, I.: Biskup Ján..., s. 12.
V Archíve Krakovskej Metropolitnej Kurie sa nám nepodarilo nájsť Vojtaššákov list, poslaný kardinálovi Sapiehovi. Primas
Poľska, kardinál Stefan Wyszyński, zásielku dostal, o čom svedčí
kópia, písaná na písacom stroji, v primasovskom archíve. Pôvodný
text listu prepísal pravdepodobne tajomník prímasa August Hlonda, žiaľ, s nepresnosťami a chybami. Máme dojem, že tajomníkovi
latinčina robila akési problémy. Asi preto obsah listu prezentoval
v podobe niekoľkých riadkov, písaných po taliansky. Hľadali sme
eventuálnu kardinálovu odpoveď. Bezúspešne. Prof. Stanisław
Kosiński, vtedajší riaditeľ gneznenského archívu, nám 30. januára
1989, písal v tejto veci: „Niestety, właściwej odpowiedzi w archiwum prymasowskim w Gnieźnie nie znalazłem. Zasadniczo, gdyby
ona wtedy była, byłaby wciągnięta do moich akt“ (súkromný archív
autora príspevku).
72
TRSTENSKÝ, V.: Sila viery, sila pravdy (Život a dielo najdôstojnejšieho otca biskupa Jána Vojtaššáka, mučeníka cirkvi a národa).
Bratislava 1990, s. 369-371. Z právneho hľadiska návrat dvoch
dekanátov do spišskej diecézy bol možný, pravda keby s tým
súhlasili najvyššie poľské cirkevné orgány, lebo poľsko-vatikánsky
konkordát z 10. februára 1925 už vtedy neplatil. Neplatil teda ani
70
71
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druhého listu nemáme žiadne správy o tom, či list bol expedovaný, a ak áno, či spišský ordinár dostal odpoveď.

Záver

Výnimočnú starostlivosť o Slovákov v Poľsku vyvinul
otec biskup Ján Vojtaššák na rozhraní rokov 1940/41,
keď oslobodenému zo zaisťovacieho tábora dp. Antonovi
Sikorovi, skôr správcovi jurgovskej farnosti, umožnil pastoračnú činnosť v slovenských farnostiach v Spišskom Hrhove, a vo Vikartovciach, samozrejme s plnou kongruou,
ktorú dostával z Ministerstva školstva a národnej osvety;
ďalej v rokoch 1945/46, keď sa veľmi staral o oslobodenie uväzneného, najskôr v Novom Targu a potom v Krakove, novobelského a krempaského farára, vdp. Františka
Móša; následne, rozhodnutím z 23. novembra 1945, t.j.
v čase Móšovho uväznenia, mu ponúkol faru vo Veľkej
Frankovej. Pravý zamagurský martýr mohol potom, už po
prepustení z väzby pôsobiť vo Veľkej Lomnici, a vo Veľkej
Frankovej, pri plnom finančnom zabezpečení v podobe
kongruy. Podobne sa spišský ordinár postaral, rozhodnutím z 23. novembra 1945, o pôsobenie v slovenskej pastorácii vypovedaných z Poľska, a niekedy aj telesne inzultovaných slovenských dušpastierov. Koncom roka 1945
podnikol závažný krok v prospech prenasledovaných Slovákov v Poľsku. Totiž v liste z 29. decembra 1945 sa obrátil
na dvoch poľských kardinálov, aby sa podujali intervencie
u poľskej vlády, smerujúcej k návratu 18 spišských a oravských farností do spišskej diecézy. Lebo len tak si biskup
Vojtaššák predstavoval záchranu Slovákov, ktorí, aj keď
nechceli, sa po 20. máji 1945 ocitli v cudzom štáte. Žiaľ,
biskupova prosba nebola vypočutá.
Prosbu o korektúru severných hraníc spišskej diecézy,
tentokrát už bez súvislosti s právnym a faktickým postavením Slovákov v Poľsku, biskup Vojtaššák zopakoval v liste, napísanom 7. januára 1964 v Senohraboch pri Prahe,
prímasovi Poľska, kardinálovi Stefanovi Wyszyńskému.
V tomto poslednom pokuse o prinavrátenie hraníc spišskej diecézy do pôvodného, historického stavu, spišský
ordinár, umučený dlhodobým väzením, prosil poznanského arcibiskupa, aby „veľkodušné a veľkorysé kroky na patričných miestach podujal“, aby sa dva dekanáty, spolu len
18 farností, vrátili na Slovensko. Dopomohlo by to „k zahojeniu rany stále krvácajúcej na tele malého Slovenska“.
Doteraz sa nám nepodarilo zistiť, či poľský prímas
dostal Vojtaššákov list, a v prípade, že ho obdržal, aká
bola jeho reakcia. Veľkú starostlivosť biskupa Vojtaššáka
o slovenských katolíkov z Poľska dokresľuje jeho
materiálna pomoc, ktorú poskytoval spišským a oravským
utečencom, hľadajúcim záchranu na Slovensku.

jeho IX. článok („Żadna część Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie
należała do biskupa, którego siedziba znajdowałaby się poza granicami Państwa Polskiego”), a preto sa cirkevné hranice nemuseli kryť s politickými. Teda síce severný Spiš a horná Orava by boli
naďalej súčasťou Poľska, ale cirkevne by patrili do spišskej diecézy.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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Kostol sv. Jána Krstiteľa
Sprac. Lucyna Borczuch, Marián Smondek
Tento rok sa v Orávke chystá veľká slávnosť – 300. výročie
konsekrácie kostola. Svätostánok síce ako taký vyrástol o niekoľko desaťročí skôr, posvätený bol až v roku 1715. Obyvatelia Orávky sa preto chystajú na veľkú slávnosť, ktorá sa v obci uskutoční
24. júna t.r., teda na sviatok ich patróna sv. Jána Krstiteľa.

K

ostol sv. Jána Krstiteľa v Orávke patrí nepochybne ku
skvostom sakrálnej architektúry. Postavený bol v rokoch 1651 – 1658. V zmysle zásady cuius regio, eius
religio (koho panstvo, toho náboženstvo) bola horná Orava v tom čase protestantským územím, s troma evanjelickými farnosťami na dnešnej poľskej časti Oravy (v Jablonke, Podvlku a Veľkej Lipnici).
A keďže v Uhorsku zmietanom povstaniami bol nedostatok katolíckych kňazov, Habsburgovci v rámci protireformačného hnutia pozývali na svoje územia kňazov
z územia vtedajšieho Poľského kráľovstva. Takto sa v roku
1648 dostal do Orávky Jan Sčechovič z Ratulova, ktorý
začal stavať na hornej Orave drevený kostol. Najprv bola
postavená veža, ktorej dolná časť slúžila ako kaplnka, a následne bola vedľa postavená svätyňa. Samotná výstavba
tejto pamiatky síce trvala „len“ 7 rokov, jej výzdoba do
dnešnej podoby však trvala desaťročia. Dp. Jan Sčechovič
bol dekanom celej Hornej Oravy a mal titul vicearcidiakona spoločenstva oravských katolíkov. Ešte v období, keď
bol farárom v Nedeci na Spiši, približne od roku 1645, pri14
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chádzal do Čimhovej a odtiaľ chodil na katolícke misie po
celom oravskom komitéte.
Dp. Jan Sčechovič, oravský dekan (1650-1659) nakoniec spočinul v kostole, ktorý dal sám vybudovať.
V prezbitériu kostola, pod kazateľnicou, odkiaľ kedysi
správcovia kázali Božie slovo, boli pochovaní aj ďalší dvaja významní kňazi Hornej Oravy dp. Vojtech Borovič, prvý
rabčický katolícky farár (1656-1696), dp. Stanislav Podsklanský, farár v Tvrdošíne (1679-1686) a v Trstenej (16901695). Okrem nich tu spočíva aj Adalbertus Goday, prvý
katolícky farár v Nižnej od roku 1689, ktorý v Nižnej prevzal do katolíckej správy evanjelický zbor a ktorý následne
pôsobil aj v Sedliackej Dubovej (1692-1693).
Maľby v kostole boli dokončené až v roku 1711. Po vstupe do tmavých priestorov tohto vzácneho kostolíka, kam
slnečné lúče prenikajú cez neveľké okná, sa nám naskytá
nádherný obraz biblie pre chudobných – biblie v obrazoch.
Hádam ani len ten najmenší kúsok steny nezostal nevyužitý. A tak sa pri vstupe do kostola dostávame do sveta
niekoľkých desiatok stredoeurópskych svätcov, pri vstupe
na chór nahliadneme do pekla, na chóre vedľa desatora
uvidíme nebo a pod kazateľnicou nájdeme očistec. Zaujímavosťou desatora je fakt, že je ono predstavené jazykom
chudobných. Najväčšie obrazy znázorňujú výjavy zo života
patróna kostola – sv. Jána Krstiteľa. Neprehliadneme však
ani 49 svätcov, ktorí na nás hľadia z každého kúta svätyne.
Na víťaznom oblúku sú namaľované dva erby, na ľavo
je erb cisárskeho rodu Habsburgovcov, ktorí si pod svoju
ochrannú ruku zobrali dp. Sčechoviča a oravských katolíkov, na pravej strane sa nachádza erb ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya, ktorý založil túto farnosť.
5/2015

ORÁVKA
Oltáre a kazateľnica boli vyrezávané v neskorobarokovom slohu začiatkom 18. storočia a čiatočne prekrývajú pôvodné nástenné maľby. V pravom bočnom oltári sa nachádza kópia Rubensovho Ukrižovania a na obraze v hornej
časti Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska.
V kostole sa tiež nachádza organ z konca 17. storočia, najstarší v dnešnej poľskej podtatranskej oblasti. Tento organ
naďalej funguje.
Kamenná kaplnka, zasvätená Sedembolestnej Panne
Márii bola ku kostolu pristavaná v roku 1728. Hlavne
kvôli nebezpečenstvu požiaru drevenej časti kostola
a bezpečnejšieho prechovávania liturgického odevu
a zariadenia.
Kostol sa nachádza na cintoríne. Stále ten istý, na tom
istom mieste, čo voľakedy, naďalej slúži svojmu účelu.
Pred kostolom sú pochovaní štyria farári Orávky: dp. Pavol
Vitkay, čestný kanonik a hornooravský dekan, prísediaci
súdnej stolice Oravskej župy, známy tým, že ako prvý popísal 510 rastlín z Oravy a Liptova a bol autorom najstaršieho súborného spracovania flóry cievnatých rastlín Oravy
„Flora arvensis“ z r. 1822; dp. Matúš Varzely, vicearchidiakon a školský inšpektor na Orave, dp. Martin Jablonský,
kaplán o. i. v Rabči a v Zubrohlave; dp. Józef Kocańda,
ktorý opravoval kostol v 50-tych rokoch 20. storočia. Pod
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ďalším náhrobným kameňom spočíva dp. Stanislav Kracik,
ktorý sa narodil a vyrastal v Orávke. Prvý náhrobný kameň
(od parkoviska) bol postavený letcom, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny. Ich lietadlo bolo zasiahnuté nad
Jablonkou a dopadlo v Orávke.
Pred kostolom z južnej strany sa nachádza jeden z morových stĺpov, ktorých je na území v dnešného Poľska pomerne málo. Kamenná socha bola vytesaná v Bielom Potoku v roku 1758. Panna Mária s dieťaťom a sv. Rozália
mali ochraňovať pred nákazou, sv. Donát pred bleskami
a sv. Florián pred požiarmi.
Zo severnej strany kostola môžeme vidieť zvonicu,
ktorá stojí osobitne, oddelená od kostola. Postavená bola
koncom 20. storočia, kvôli odľahčeniu konštrukcie veže,
vstavanej do kostola v roku 1901. Vo veži viseli príliš ťažké zvony. Prvý zvon daroval Ferdinand III. Habsburský už
v roku 1651 a vážil 15 centarov, t.j. 840 kg. O rok neskôr
Ferdinand IV. daroval ešte dva zvony, avšak už menšie.
Počas prvej svetovej vojny vojaci zobrali dva z nich, najmenší a najväčší, ten stredný ukryli obyvatelia Orávky
a teraz ho môžeme obdivovať medzi zvonmi. Je zavesený
najvyššie. Pri zvonici sa nachádza rezba „Krst Ježiša v Jordáne“, ktorú vykonal v roku 2000 známy oravský sochár
Štefan Siváň mladší z Babína na Slovensku.
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Objaví sa jahňacina na našich stoloch?
autor Dorota Moś

J

ozef Petrášek z Krempách je
úspešným chovateľom oviec. Dve
obdobia, v rokoch 1995 – 2005,
plnil funkciu predsedu Regionálneho
zväzu chovu oviec a kôz a súčasne
bol podpredsedom Poľského ovčiarskeho zväzu. Dnes už je na dôchodku, ale pracuje na polovičnom úväzku, pričom kontroluje i dohliada na
čistokrvnosť ovčích stád a venuje sa
tiež problematike zvýšenia plodnosti
u oviec a kôz.
Cestujúc kedysi Spišom sme na
lúkach mohli vidieť pasúce sa ovce.
Dnes už nájdeme takýto obraz zriedkavejšie. Povedzte, prečo sa tak
znížil počet chovateľov oviec, a to
nielen na Spiši, ale aj v Podhalsku?
Prečo povolanie roľníka v dnešnej J. Petrášek s vnukom a ich víťaznou ovcou na Podhalskej výstave oviec v roku 2013
dobe už nie je také populárne? Je
príčinou nerentabilnosť chovu oviec?
sku približne 21 000. Máte pravdu, že počet oviec rapídne
Máte pravdu, nerentabilnosť bola jednou z príčin také- klesol, čo nakoniec vidieť aj v číselnom vyjadrení. Po roku
hoto rapídneho zníženia počtu chovateľov oviec. V osem- 1989 sa zmenili ekonomické podmienky. Zhoršil sa odbyt
desiatych rokoch bolo vo vtedajšom novosadeckom okrese vlny a cena za ňu sa drasticky znížila. Došlo až k takej situregistrovaných 250 000 oviec, z toho v dnešnom novotar- ácii, že vlnu nikto nechcel kupovať. Kožušiny prestali byť
skom a tatranskom okrese sa počet oviec pohyboval od módne a značne sa znížil počet kožušníkov. Voľakedy bola
180 000 do 200 000. Najväčšie zázemie chovu oviec bolo ovčia koža cennou surovinou a šili sa z nej kožuchy, dnes
v Zębie, Suchom, Ratułówe, Leśnici, Repiskách, Kacvíne, je ponímaná len ako vedľajší produkt. Ďalšou príčinou bol
Novej Belej, Krempachoch, Lapšanke, ale aj v ostatných úpadok exportu oviec v roku 1994. Počet roľníkov v naspišských obciach. Nebolo roľníka, ktorý by nechoval ovce. šom regióne sa znížil, pretože v horských oblastiach sú
V súčasnosti je to len okolo 30 000 oviec, z toho na Podhal- nepriaznivé podmienky a neprinášalo to toľko zisku, aby
roľník mohol uživiť rodinu. Preto mladá generácia ponechala zem a odišla za prácou
do mesta, najčastejšie do zahraničia.

S predstaviteľmi Zväzu chovateľov oviec
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Ako vyzerá chov oviec v dnešnej dobe,
keď sme v Európskej únii? Predpisy ktoré
chovateľ musí dodržať mu pomáhajú alebo naopak sťažujú chov?
Práca pri ovciach nie je ťažká. V súčasnosti je potrebné sledovať rozvoj nových
technologických výdobytkov, ako sa to hovorovo povie ísť s dobou. Pokrok pri chove
oviec spočíva v hľadaní nových možností.
Chovateľ sa nemôže zastaviť, lebo nebude
dobre fungovať a to sa nakoniec odrazí aj
v rentabilnosti jeho podnikania. Dnešnému
roľníkovi už nestačí len vedieť čítať a písať. Musí byť aj vzdelaný, vedieť pracovať
s počítačom, a nielen preto, že je to dnes
módne, ale výrazne to uľahčí život, keďže
existujú programy, ktoré chovatelia môžu
5/2015

využívať. Napriek tomu, že chov oviec nie je
ťažký, stretávame sa s inými problémami. Chovateľ v dnešnej dobe musí fakt bojovať, aby sa
presadil. Môžem povedať, že dnes sa s chovateľmi veľmi nepočíta. Uvediem príklad. Voľakedy, ak chovateľ poslal ovce k bačovi, ten mu dal
za „prenájom“ oviec syra. Pomaly ale chovateľ
zabudne ako chutí syr, lebo dnes bačovia už
neplatia týmto spôsobom, skôr je potrebné sa
ešte núkať, aby vzal ovce na salaš. A ak si chce
chovateľ oviec pochutnať na syre, musí si ho
kúpiť. Chovateľ môže byť rád, ak ho len bača
ponúkne syrom na jeseň, pri príchode oviec zo
salaša domov. Ďalšou prekážkou sú pre chovateľa reštrikčné zverolekárske predpisy, ako
napríklad porážka dobytka, v tomto prípade
oviec. Ide tu o porážku jahniat do osemnás- J. Petrášek s víťaznou ovcou na výstave poľnohospodárskych zvierat v Poznani v roku 2004
teho mesiaca. Chovateľ to akože môže urobiť
doma, ale musí splniť také podmienky, ktoré mu to prakSpomenuli ste, že jahňacina je najzdravším mäsom,
ticky znemožňujú a vôbec sa mu to ani finančne neoplatí.
môžete mi o tom povedať niečo viac?
Tak ako nás bačovia odučili jesť syr, tak nás tieto predpisy
V tejto oblasti spolupracujeme s vedcami, najčastejšie
odučia jesť jahňacinu. Musím pritom zdôrazniť, že jahňasme v kontakte s prof. Romanom Niżnikowskim, ktorý sa
cina a baranina je najzdravším mäsom. Dúfam, že sa na
zaoberá zdravotnými vlastnosťami jahňaciny. V mnohých
našich stoloch bude objavovať častejšie a tým sa zvýši
štátoch fungujú strediská zaoberajúce sa výskumom chodopyt po produkcii, teda na chov a podporíme miestnych
vu oviec. Výskumné projekty, ktoré sa venujú tejto probproducentov.
lematike, potvrdzujú neobvyklú vlastnosť oviec. Ovce sú
totiž cicavcami, ktoré nezvyknú mávať nádory. Za túto
Môže byť chov oviec aj dobrým biznisom?
vlastnosť vďačia kyseline orotovej, vyskytujúcej sa v ich
Chov oviec môže byť dobrým biznisom ako každý iný.
organizme. Výskumy uskutočňované na ovciach ukázali, že
Platí to v každej oblasti, je potrebné sa o to snažiť a efeknajviac kyseliny, teda najúčinnejšie protinádorové vlastty našej práce neskôr budú viditeľné. O ovce sa musíme
nosti jahňaciny má mäso, ktoré pochádza z prírodného
starať, dávať im mikroelementy, ktorých je v trávach nechovu. Ekologický chov, chov bez hormónov a antibiotík,
dostatok, podávať im lieky, či očkovať. Jednoducho sa mukde sú zvieratá kŕmené zeleným krmivom alebo senom
síme o ovce postarať čo najlepšie a potom bude také jahňa
spôsobuje, že v svalstve oviec sa hromadí najviac cennej
zdravé a chovateľ nebude mať problém s predajom. Ako
kyseliny orotovej. Stojí teda za to, aby sme kupovali domáv každej práci, ak vkladáme do toho srdce, nielen prácu,
cu jahňacinu a vtedy si môžeme byť istý, čo jeme. Domáce
môžeme počítať aj s dobrými výsledkami. Voľakedy spočímäso z oviec nám iste poslúži k tomu, aby sme boli zdravší.
val biznis v predaji ovčej vlny a kože, dnes už tak nie je, čo
Jahňacina má však aj ďalšie dobré vlastnosti. Vyskytuje sa
však neznamená, že chovateľ sa nedokáže z chovu uživiť.
v nej napríklad tiež veľké množstvo substancií s názvom
Sú zase iné možnosti. V súčasnosti je dosť veľký dopyt po
kyselina linoleová, ktorá má tieto účinky: tlmí potrebu
syroch a pomaly rastie záujem aj o baraninu a jahňacinu.
prijímať nadmerné množstvo energie z potravy, tlmí rast
Zatiaľ záujem o toto zdravé mäso ešte nie je celkom uspotukových buniek, zvyšuje rýchlosť metabolizmu a hlavne
kojivý. Určite nie natoľko, nakoľko si ono zaslúži. Súčasne
v noci tlmí jeho pokles a zamedzuje odbúravaniu svalovej
sú rôzne grantové programy, ktoré podporujú chov oviec.
hmoty v dôsledku zníženého príjmu energie.
Ide najmä o dofinancovanie génovej rezervy plemien. Čo
sa týka Poľska, je to niekoľko plemien oviec, chov ktorých
Na základe povedaného myslíte, že má chov oviec
spolufinancuje Európska únia. Ide predovšetkým o pôvodv našom regióne budúcnosť?
né poľské plemená. Chovatelia, ktorí pristúpili k tomuto
Myslím, že áno. Ak si ľudia uvedomia, že jahňacina je
programu v roku 2008 majú každú ovcu dofinancovanú
bohatstvo. Je však potrebná väčšia propagácia tohto mäsa
vo výške 320 zl. a chovateľom, ktorí pristúpili k programu
a väčší priestor na to, aby sa o tejto téme viac hovorilo.
chovu týchto plemien z génovej rezervy minulý rok dostáJa sa o budúcnosť môjho stáda nemusím báť. Moji vnuvajú 360 zl. za ovcu. Poznamenajme, že chovatelia musia
kovia už prevzali povinnosti a musím povedať, že som neplniť podmienky, ktoré sú predpísané pre chov plemien
smierne rád, že ich chov oviec veľmi zaujíma. Chodia už
z génovej rezervy a zároveň tieto ovce podliehajú konna výstavy poľnohospodárskych zvierat a majú vedomosti
trole a hodnoteniu úžitkovej hodnoty Regionálneho Zväzu
o chove na príslušnej úrovni spojené s praxou.
chovu oviec a kôz. Na ostatné ovce, teda nešľachtiteľské,
Ďakujem za rozhovor a prajem nech sa Vám i ovečkám
dostáva chovateľ okolo 25 eur, pričom musí mať minimum
desať kusov a až vtedy má na toto dofinancovanie nárok. darí.
ročník 57
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Diamantová svadba v Tribši
autor Dorota Moś
Krásne životné jubileum oslávili krajania manželia
Magdaléna a Andrej Petrašekovci z Tribša. Vo februári pred
60-timi rokmi uzavreli sviatosť manželstva. To, čo si v tom
čase sľúbili, sa snažili plniť celý život. Vzájomná podpora,
pochopenie a nádej im vždy dodávala silu.

S

jubilujúcim párom som sa porozprávala o ich
detstve, mladosti a ich spoločnom živote. Magdaléna a Andrej Petrašekovci sa narodili v Tribši
v roľníckych rodinách so slovenských duchom. Magdaléna Petrašeková, rodená Pavlicová, sa narodila
25. februára 1937. Mala súrodencov – sestru Margitu, Máriu, Alžbetu a brata Dominika. Ďalšia sestra Helena býva
s rodinou v Huncovciach. Jej detstvo bolo, ako povedala,
jednoduché a skromné. Samozrejme ako každé malé dievčatko aj ona malá túžby a sny, ako aj jej kamarátky. Život je
však nevyspytateľný a Magdaléna sa o tom presvedčila už
ako osemročné dievčatko. V roku 1945, keď prechádzal cez
severný Spiš front, nastali ťažké chvíle pre jej rodinu. Celé
toto obdobie bolo poznačené strachom o život. Magdaléna so slzami v očiach spomína tie strašné chvíle. Pamätá si,
ako sa muži, vrátane jej otca, ukrývali v lese v „Paportnom“.
Deti, medzi nimi tiež ona, nosili svojim otcom do lesa jedlo,
lebo bolo aj také obdobie, kedy bola situácia natoľko nebezpečná, že sa neukázali doma aj niekoľko dní. Magdalénin
otec nakoniec zomrel pred Vianocami roku 1945 na následky choroby. Boli to najsmutnejšie sviatky pre ňu i celú jej
rodinu.
Skončila sa vojna, človek si myslel, že už je koniec života
v neustálom strachu. Nadlho ale ostal v pamäti piskot lietajúcich guliek. Ľudia sa napriek útrapám snažili žiť ďalej.
Ešte sa však ani poriadne nespamätali z vojny a opäť nastal čas strachu, keď prepadali obce rôzne bandy. Detstvo
Magdalény tak bolo poznačené skôr traumatickými udalosťami vtedajšej doby. V júli 1951 vypukol v Tribši požiar,
ktorý bol najväčším v histórii tejto obce, pričom zhorelo
niekoľko domov, v tom aj rodinný dom Magdalény. Pokiaľ
si budovali nový dom, bývali u jej najstaršej sestry, ktorá
bola už vydatá. Detstvo a roky mladosti Magdalény teda
nepatrili k šťastným. Bola to strašná životná skúška.
Andrej Petrášek sa narodil 05. októbra 1925 v Tribši.
Jeho rodinné korene siahajú však aj do Jurgova, odkiaľ
pochádzala jeho babička, z rodiny Čongvovcov. Mal jedného staršieho brata Jakuba. Počas vojny bol povolaný
do Slovenskej armády v Dolnom Kubíne, odkiaľ putoval
na východný front a rodina takmer štyri roky nevedela, či
vôbec žije. Po vojne sa ale šťastne vrátil domov. Tak ako
Magdaléna, aj on pochádzal z roľníckej rodiny a odmalička
pracoval na hospodárstve, ktoré neskôr po rodičoch zdedil. - Dávnejšie ľudia mali viac úcty k pôde, zemi, ktorá bola
pre nich živiteľkou, hovorí Andrej.
Andreja a Magdalénu osud spojil na dobré a zlé časy
25. februára 1955. Ako obaja spomínajú, bola to streda.
V časoch ich mladosti sa totiž sobáše uskutočňovali v priebehu týždňa, nie cez víkend, v sobotu, ako dnes. V spo18
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ločnom manželstve sa im narodili tri dcéry: Irena, ktorá
je zdravotnou sestrou a býva v Novom Targu s rodinou,
Mária, ktorá spolu s manželom pracovala na rodinnom
hospodárstve a tiež desať rokov na Slovensku a najmladšia
Anna, ktorá po vyštudovaní ekonomickej školy pracovala
najskôr v Novom Targu a v roku 1989 spolu s manželom
vycestovala do Spojených štátov. Petrašekovci sa dočkali
šiestych vnukov a dvoch pravnukov.
Ich spoločný život prebehol v radostiach, starostiach
a tiež aj trápeniach. Mladí, plní elánu, začali v roku 1958
budovať vlastný dom. Obidvaja pritom pracovali na hospodárstve a Magdaléna v si 70-tych rokoch privyrábala domácou prácou, keď 15 rokov pre Cepeliu tkala pokrovce.
O svojom manželovi sa vyjadruje v samých superlatívoch.
Spomína, že bol veľmi pracovitý a navyše aj veľmi šikovný.
- Bol výborným tesárom a prakticky nebola žiadna vec,
ktorú by nedokázal urobiť. I na stavbe urobil všetko, aj navaril, a dokonca mi pomáhal pri robení kobercov a vedel
tiež perfektne šiť, – hovorí Magdaléna. Takou, dá sa povedať pamiatkou jeho šikovnosti, je kríž v miestnom kostole,
ktorý vytesal spolu s Milanom Pavlicom. Andrej bol tiež
členom miestnej dychovej hudby v Tribši, ktorej iniciátorom bol farár Burowski. Manželka spomína na koncerty
tejto dychovky, počas ktorých hrali slovenské i poľské pesničky. V kostole sa tiež spievali slovenské piesne, žiaľ, dnes
ak počujeme jednu raz za dva týždne, to je všetko.
Magdaléna pre vylepšenie živobytia svojej rodiny vycestovala za prácou aj do USA. Za ňou prišiel tiež manžel
a strávili tam približne 20 rokov. Nedávno sa vrátili do rodného Tribša. Momentálne opäť prežívajú ťažké chvíle, keďže
nedávno zomrel po ťažkej chorobe ich zať – Máriin manžel.
- 60 rokov spoločne prežitých – je to dosť dlhá doba,
skonštatovala Magdaléna, – nemôžem povedať, že rýchlo
ten čas ubehol, lebo ak začnem spomínať, je toho dosť, čo
sa udialo za ten čas. Nebudem nariekať, to čo sme prežili
je už za nami. Mali sme to o to ťažšie, že sme žili v časoch,
v akých sme žili. Vtedajšie rodiny, ako aj dnešné, sa stretávajú s približne tými istými problémami alebo podobnými.
Mladí manželia musia myslieť na dom, postarať sa o deti
a o budúcnosť rodiny. Tu sa nič nezmenilo. Zmenili sa iba
možnosti práce. Napriek tomu aj teraz platí, ak niečo chceš
dosiahnuť, musíš pracovať.
Ďakujem za zaujímavý rozhovor a jubilujúcemu páru
prajem hlavne to, čo je najdôležitejšie a najpotrebnejšie
v živote, zdravie.
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Kariéra a výchova detí

dovolenka a vraciam sa do práce. Veľmi sa obávam, ako to
bude, nie je to jednoduché. V dnešnej dobe sa nedá vyžiť z jedného platu, všetci to poznáme, že je to nemožné.
Hoci si myslím, že nejedna matka by radšej ostala pri deťoch a venovala sa im viac a spokojne viedla domácnosť.
Jednoducho nemáme inú možnosť, musíme pracovať
a tému kariéry a výchovy detí som sa porozprávala a zároveň vychovávať deti. Neraz matky siahajú až na dno
s Halinou Turskou, učiteľkou, matkou štyroch detí, svojich síl, a to všetko robia z lásky k svojim deťom. Preto
momentálne na materskej dovolenke, ktorá sa stará mám obavy, lebo viem, že nebudem doma niekoľko hodín.
Pracujem v škole, teda po návrate domov môj pracovný
o svoje ročné dvojčatá a ich dvoch starších súrodencov.
Skôr ako prejdeme k téme, chcem sa opýtať, ako vyze- deň nekončí. Ako každý učiteľ sa musím doma pripraviť na
hodiny, snažím sa hľadať možnosti na zefektívnenie svojej
rá opatera dvojčiat?
práce a viesť zaujímaPoviem
krátko,
vo vyučovacie hodiny,
s jedným by bola nuda
a to potrebuje čas.
a dve deti je to už dobChcem povedať, že
rodružstvo (smiech).
mám strach z toho,
Ako vnímajú deti
že nebudem mať dosvoje mamy?
statok času, venovať
Keď učím a blíži
sa každému dieťaťu
sa sviatok Dňa matky,
toľko, koľko by som
spomíname s deťmi
chcela. Myslím si, že
na tento deň a hovoje možné spojiť prácu
ríme o svojich mama výchovu, ale cena
kách aj o otcoch,
je veľká. Pre mňa je
pretože ich sviatok sa
to radosť a dáva mi
slávi mesiac neskôr.
to šťastie. Hoci je čloKladiem vtedy otázvek unavený a nemá
ku, kde pracuje otec
čas sa ani nalíčiť, to
a mama. V odpovenie je dôležité, najdiach počujem rôzne
dôležitejšia je láska
povolania pokiaľ ide
matky k deťom a čas
o otcov, a mama? Deti
im venovaný. Obidvami najčastejšie odpo- Halina so svojimi synmi Šimonom, Petrom, Bartlomejom a Krištofom
ja rodičia sú dôležití
vedajú, že mama nepracuje nikde. Mama, ktorá sa rozhodla ostať na mater- v živote detí, ale neskromne poviem, že matka so svojím
skej dovolenke, alebo matky, ktoré z rôznych príčin ostali veľkým srdcom je predsa len nenahraditeľná. Dohliada na
doma a vedú domácnosť, podľa detí nepracujú. Vtedy sa všetko, na každé dieťa, či má urobené domáce úlohy, či
pýtam: Kto varí obed? Kto chystá raňajky? Kto upratuje či zobralo do školy desiatu, odváža ho na zaujímavé krúžky,
perie? A vtedy deti udivene odpovedajú, no mamka, teda jednoducho žije nielen svojim životom, ale aj životom svomama pracuje, to všetko je práca. Deti si to mnohokrát ani jich detí.
Spomenuli ste vo svojej výpovedi, že je možné spojiť
neuvedomujú, aká ťažká je to práca.
Myslíte, že takýmto spôsobom, ako deti, myslia aj muži? prácu a výchovu detí, ak máme nablízku pomocnú osoNašťastie takto zmýšľajúcich mužov už nie je veľa, pre- bu. Ako je to vo Vašom prípade?
Smiem tvrdiť, že žena – matka sa môže plnohodnotne
tože manželia sa v dnešnej dobe aktívne podieľajú na výchove svojich detí a vedia, koľko je potrebné práce vynalo- realizovať vo svojej práci a zároveň vychovávať deti, ak má
žiť. Sami sa presvedčili, že to nie je len sedenie doma, ako pomoc blízkych. V prvom rade, ak cíti oporu v manželovi
možno niektorí ešte tvrdia. Počula som už od viacerých, že a má uňho pochopenie. Vie, že sa môže naňho spoľahnúť
je ľahšie ísť do práce ako zvládnuť deti a domácnosť. Ja to a pomáha jej pri práci v domácnosti. Žena musí cítiť, že nie
je sama, že sú obidvaja a ja to tak cítim. Neoceniteľná je aj
beriem ako kompliment.
Je možné v dnešnej dobe robiť kariéru a súčasne vy- pomoc starých rodičov, ktorým týmto srdečne ďakujem za
pomoc pri opatere mojich detí.
chovávať deti?
Čo si praje dnešná žena - matka?
Pokiaľ ide o kariéru s veľkým „K“ a výchovu detí, mám
Myslím si, že nezáleží na tom, či by to bolo prianie
na mysli samostatnú výchovu, je to veľmi ťažké. Spojiť
prácu, ktorej sa venujeme viac ako osem hodín a výchovu, matky spred 300 rokov, či dnešnej z akéhokoľvek svetadieto si neviem predstaviť. Pretože musíme rozlíšiť význam lu. Mojim prianím je, aby deti boli zdravé a aby si vybrali
slova vychovávať, teda aktívne sa podieľať sa na výchove správnu životnú cestu s tými hodnotami, ktoré sa im snažísvojich detí. Ale netvrdím, že nie je to možné. Podarí sa to, me my matky vštepovať a učiť, aby týmito hodnotami žili.
Ďakujem za rozhovor prajem veľa radosti s deťmi a veľa
ale s pomocou babičiek alebo opatrovateľky. Sama som
matkou štyroch detí, za pár mesiacov sa mi končí materská síl pri ich výchove.

autor Dorota Moś
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Na hodine slovenčiny v lýceu
autor Marián Smondek

Slovenčina ako jeden z predmetov v jablonskom lýceu patrí
k jeho tradíciám. Aj napriek tomu, že mladá generácia si už toľko
nezakladá na národných tradíciách, jazyk ako taký prežíva niekoľkoročný rozkvet, čo potvrdzuje aj počet študentov, ktorí sa slovenčinu učia. V skupinke, ktorá pred nedávnom oficiálne opustila
školské múry, a aktuálne sa trápi so skúškou dospelosti, bolo 15
žiakov. V miešanej skupinke druhákov a tretiakov je 17 študentov
a v tej najmladšej 13, spolu 45 študentov. Slovenčinu v Spojenej
škole hrdinov Westerplatte vyučuje Mgr. Anna Lenczowska.

S

o študentmi som sa stretol začiatkom mája na hodine
slovenčiny priamo v lýceu. Prvé, čím sa pochválili, boli
nové učebnice slovenského jazyka, ktoré pre nich zadovážil Spolok Slovákov v Poľsku vďaka pomoci zo strany
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky. Týmto by sa študenti chceli poďakovať ministerstvu i spolku za zadováženie učebníc.
Počas dvoch hodín som sa stretol s dvoma mladšími
skupinkami. Najprv s tou staršou a potom s tou mladšou. Tá najstaršia skupinka totiž už maturuje. So staršími
som sa rozprával predovšetkým po
slovensky, keďže mi už dobre rozumeli, v prípade mladšej skupinky sme si
pomáhali aj poľštinou.
Na každej hodine sa mi najprv jednotliví študenti predstavili. Vetičku
volám sa napr. Peter a bývam v napr.
v Zubrici, zvládli všetci na jednotku.
A zvládali aj moje otázky o jednotlivých obciach. A tak som sa vďaka spoločným rozhovorom dozvedel, ako sa
darí DFS Malolipničane v Malej Lipnici, kto hrá volejbal a v akej lige, ako sa
darí oravským „Niedźwiedziom”, kedy
prídu gymnazisti z gymnázia v Trstenej
na návštevu do Jablonky, ako sa rozvíja folklór v Dolnej Zubrici, ale aj to, či
20
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sa im páči viac šport, alebo hudba.
Väčšina študentov inklinovala viac
k športom, ale našli sa aj výnimky.
Hľadali sme taktiež nejaké výnimočnosti v jednotlivých obciach
a niekoľko sme ich aj našli. Viacerí z nich si pochvaľovali vynikajúci
nápad vytvorenia lanového parku
v Hornej Zubrici – „Wypasionu Dolinu“, v ktorej sú k dispozícii aj ďalšie
atrakcie.
Po krátkej debate sme prešli
na prácu v redakcii Život a Spolku
Slovákov v Poľsku. V krátkosti som
teda študentom predstavil prácu
redakcie, jej krátku históriu a pôsobenie od roku 1957. Taktiež som poukázal na hlavné témy,
ktoré môžu v Živote nájsť. Na otázku, čo sa im v Živote
najviac, páči som dostal odpoveď od druhákov, že vtipy.
Prváci im ešte až tak dobre nerozumeli. Taktiež sme sa
porozprávali o možnostiach štúdia na Slovensku, a vôbec
možnostiach, aké im štúdium poskytuje. Avšak zatiaľ ani tí
starší a ani tí mladší sa veľmi o štúdium na vysokej škole
nezaujímali, veď k maturite im chýba minimálne ešte rok
a až po nej sa budú zaujímať, čo ďalej.
Záver patril chystanému výletu, na ktorý sa už všetci
veľmi tešia. Najkrajšie chvíle študenta sa totiž spájajú so
zážitkami mimo školy. Zájazd, na ktorý sa študenti chystajú, bude zameraný na najkrajšie miesta na severnom Spiši.
Prvým cieľom bude Červený Kláštor, s ktorým sa úzko spája sfilmovaná legenda o lietajúcom mníchovi. Následne
by mali preskočiť Spišskú Maguru a zavítať do malebného
mestečka Kežmarok, v ktorom na nich čaká viacero pamiatok na čele s mestským hradom. Cestou späť, ak to časovo
zvládnu, ešte nazrú do Belianskej jaskyne v Tatrách.
Študentom prajem veľa úspechov v záverečných písomkách a skúškach a čo najviac krásnych zážitkov počas
výletu na Slovensko.

5/2015

Z ČINNOSTI SSP V KRAKOVE

Slováci – história a kultúra

Slovenská história a kultúra je veľmi bohatá a iste zaujímavá
i inšpiratívna aj pre iné národy, Poliakov nevynímajúc. Svedčí
o tom napríklad aktivita Národného múzea roľníctva a poľnohospodárskeho priemyslu v Szreniawe, ktoré pripravuje na jún
podujatie venované práve Slovákom a ich histórii a kultúre. Na
týchto prípravách sa podieľa taktiež Spolok Slovákov v Poľsku.

V

tejto súvislosti sa koncom apríla v priestoroch redakcie časopisu Život v Krakove konalo stretnutie
prípravnej Rady vedeckej konferencie „Slováci – história a kultúra“. Na zasadnutí sa zúčastnili, okrem predstaviteľov Spolku Slovákov v Poľsku a vedenia spomínaného
múzea, aj predstavitelia ďalších vedeckých inštitúcií z Krakova, Opola, Tešína, či Bratislavy. Počas takmer trojhodinového rokovania sa riešili otázky ohľadom organizácie,
predstavenia a výberu referátov, či rámcového programu
vedeckej konferencie.
Podujatie sa bude konať 12. júna t.r. v Szreniawe, pričom jeho hlavným cieľom bude poukázať na bohatstvo

kultúry a histórie Slovákov. Okrem samotnej konferencie
sa uskutoční aj vzdelávaco-popularizačná akcia, kde budú
prezentované výsledky duchovnej a materiálnej kultúry
Slovákov v Poľsku a predstavia sa slovenské folklórne súbory i ľudové hudby zo Spiša a Oravy. (mm-m)

Najkrajšia slovenská rozprávka

N

ajkrajšia slovenská rozprávka ako ju vidia deti zo
spišských a oravských škôl bola počas mesiacov apríl
a máj prezentovaná v priestoroch Galérie slovenského umenia v Krakove. Ocenené práce z výtvarnej súťaže
Ludwika Korkoša organizovanej časopisom Život a Slovenským inštitútom vo Varšave mohli obdivovať nielen milovníci umenia a návštevníci galérie, ale aj účastníci kurzov,

školení a iných podujatí, ktoré sa tu pravidelne uskutočňujú. Víťazné práce zároveň sprítomňuje katalóg vystavených
diel, ktorý bude ďalej putovať s výstavou do jednotlivých
slovenských klubovní na Spiši a Orave. (mm-m)

Prednáška o Slovákoch v Poľsku
Univerzita tretieho veku v Chrzanowe usporiadala v priebehu marca a mája sériu
prednášok venovanú menšinám žijúcim v Poľsku. V rámci nich predstavil 16. apríla slovenskú menšinu generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) Ľudomír
Molitoris. Necelú stovku ľudí oboznámil so Slovákmi migrujúcimi na sever pred prvou svetovou vojnou, vznikom slovenskej menšiny pripojením častí Spiša a Oravy
k Poľsku, bojom za národnostné práva v medzivojnovom a povojnovom období i súčasným fungovaním a aktivitami SSP. Po prednáške sa prítomní zaujímali aj o širšie
súvislosti slovensko-poľských vzťahov v minulosti a ich vplyv na vtedajšiu i dnešnú
situáciu. Prednášku navštívila tiež rodáčka z Jablonky Emília Górska (na obrázku) žijúca v Chrzanowe. (mm-m)
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Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov

odujatie zorganizovala redakcia časopisu Život
v spolupráci s Ústredným výborom SSP a miestnou
skupinou SSP v Kacvíne, ktorá sa postarala o to, aby sa
v klubovni všetci cítili príjemne a komfortne, čo všetkým aj
v úvodnom príhovore popriala predsedníčka MS SSP Daniela Radecká. K žiakom sa v úvode prihovoril tiež generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris
a predsedníčka poroty Milica Majeriková-Molitoris, ktorá
pripomenula pravidlá súťaže. Obaja zároveň popriali súťažiacim veľa úspechov a šťastnú ruku pri losovaní otázok.
Potom už nič nebránilo tomu, aby sa vedomostná súťaž mohla začať. Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku,
prebiehala v dvoch kategóriách. V kategórii mladších

žiakov súťažili medzi sebou štyri trojčlenné družstvá zo
základných škôl v Jurgove, Kacvíne, Krempachoch a Novej
Belej, v kategórii starších žiakov dve družstvá z gymnázií
v Krempachoch a z Nižných Lápš. V oboch kategóriách
študenti prezentovali svoje vedomosti z desiatich okruhov,
a to: 1. geografia Slovenska, 2. štátne symboly Slovenskej
republiky, 3. história Slovenska, 4. naj... o Slovensku,
5. Spiš, Orava a Spolok Slovákov v Poľsku, 6. spoznaj osobnosť, 7. zoraď v správnom poradí, 8. vyber správne odpovede, 9. doplň a 10. spoznaj čo je na obrázku.
Na regulárny priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení: Milica Majeriková-Molitoris – redaktorka
časopisu Život, Ivan Škorupa – generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove a Ľudomír Molitoris – generálny
tajomník Spolku Slovákov v Poľsku. Moderátorskú úlohu už
tradične výborne zvládol tajomník redakcie Život Marián
Smondek. Okrem vyššie spomínaných osobností podujatie poctila svojou návštevou aj vizitátorka delegatúry krakovského Kuratória osvety v Novom Targu Maria Głuszak
a krajanskí činitelia: čestný predseda SSP Ján Molitoris,
čestný predseda MS SSP v Kacvíne Ján Venit, podpredsedovia SSP Jozef Majerčak a Dominik Surma i ďalší krajania.
Ako prví zasadli do súťažných lavíc mladší žiaci, ktorí zviedli medzi sebou naozaj pekný vedomostný súboj.
Z neho nakoniec najúspešnejšie vyšli študenti základnej
školy v Krempachoch, pripravujúci sa pod vedením pani
učiteľky Mgr. Moniky Pacigovej. Keďže ani raz nezaváhali

Na regulárny priebeh súťaže dohliadala porota

V súťažnom nasadení...

autor Milica Majeriková-Molitoris
foto M. Smondek, D. Mošová,
M. Majeriková-Molitoris
Posledný aprílový deň tohto roku patril na Spiši poznávaniu všetkého slovenského. Počas tohto dňa ste sa totiž v slovenskom dome v Kacvíne mohli dozvedieť najrôznejšie poznatky
o Slovensku, či o Slovákoch žijúcich v Poľsku. Nekonala sa tu pritom ani vedecká konferencia a ani prednáška žiadneho odborníka
na tieto témy, ale znalosti o vlasti svojich predkov tu na vedomostnej súťaži Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov prezentovali
žiaci zo spišských škôl v Poľsku, kde sa vyučuje slovenský jazyk.

P
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Víťazné družstvo mladších žiakov zo ZŠ v Krempachoch

a vedeli správne odpovede na všetkých desať vytiahnutých otázok, získali zaslúžene prvé miesto. Podobne na
tom boli aj súťažiaci zo základnej školy v Kacvíne, ktorých pripravovala pani učiteľka Mgr. Alžbeta Górová. Tí si
neboli celkom istí len jedinou otázkou, na ktorú síce na
druhý pokus odpovedali správne, čo ich však v konečnom
dôsledku pripravilo o víťazstvo a obsadili pekné druhé
miesto. Tretí skončili žiaci zo základnej školy v Novej Belej,
pripravujúci sa pod vedením pána učiteľa Mgr. Dominika
Surmu. Rovnako zaváhali len pri jedinej otázke, na ktorú
však nedokázali odpovedať ani na druhý pokus. Nepopulárne štvrté miesto patrilo súťažiacim zo základnej školy
v Jurgove, ktorých pripravovala pani učiteľka Mgr. Anna
Šoltýsová. Ich výkon bol však rovnako dobrý, zvládli viacero ťažkých odpovedí a celkovo vedeli správne odpovedať
až na osem z desiatich otázok. O konečnom poradí teda
nakoniec rozhodovali len maličké detaily, čo svedčí o tom,
že študenti všetkých štyroch škôl boli pripravení skutočne
výborne a ich poznatky boli na veľmi vysokej úrovni.
Po mladších žiakoch zasadli po kratšej prestávke do
súťažných lavíc aj ich starší kolegovia z gymnázia v Krempachoch, ktorých pripravoval pán učiteľ Mgr. Dominika
Surma a z gymnázia v Nižných Lapšoch, ktorí sa pripravovali pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Kačmarčíkovej.
Súťaž bola opäť veľmi napínavá a až do šiesteho kola sme
mali možnosť počuť samé správne odpovede. Potom prišlo drobné zaváhanie Nižnolapšanov, keď nevedeli úplne
správne odpovedať na otázku z kategórie „spoznaj osob-

Vieme správnu odpoveď!
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Víťazné družstvo starších žiakov z gymnázia v Krempachoch

nosť“. A hoci už všetky ich ďalšie odpovede boli perfektné,
dve Novobeľanky reprezentujúce gymnázium v Krempachoch nezaváhali ani raz a odpovedali bezchybne na všetkých desať otázok, čo im zabezpečilo zaslúžené víťazstvo.
Veľmi vysokú úroveň súťaže ocenila aj vizitátorka Maria
Głuszak a v záverečnom príhovore vyjadrila slová uznania
a vďaky učiteľom slovenského jazyka za ich ochotu i snahu
pri príprave žiakov na túto vedomostnú súťaž. Pochválila taktiež zúčastnených žiakov za ich vedomosti a vyzvala
ich, aby sa ďalej učili slovenský jazyk a propagovali slovenskú kultúru. Zdôraznila, že rozdiely medzi jednotlivými
miestami boli veľmi malé a že všetci sa môžu cítiť víťazmi,
lebo už samotná prítomnosť a možnosť prezentácie sa na
podujatí je veľkým úspechom. Na záver poďakovala Spolku Slovákov v Poľsku za myšlienku a dobrú organizáciu takéhoto výnimočného podujatia na území spadajúcom pod
kuratórium, pričom podčiarkla, že je výnimočnou možnosťou na lepšie vzájomné spoznávanie sa i pochopenie
našich národov, čo je potrebné zvlášť v tejto pohraničnej
oblasti.
K prítomným sa prihovoril aj generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa: „Stále ma pozitívne prekvapuje koľko
o Slovensku viete, tak si to udržujte, lebo čím viac človek
v živote vie, tým lepšie sa dokáže uplatniť“. Ocenil taktiež
dobrú úroveň jazyka a vyzval žiakov, aby sa naďalej učili
slovenčinu, ktorá bude pre nich v budúcnosti iste veľkou
devízou.
Potom sa už pristúpilo k odovzdávaniu ocenení aktívnym účastníkom súťaže. Všetci súťažiaci si tak domov
odniesli pekné ceny, ktoré boli nakúpené z prostriedkov
Spolku Slovákov v Poľsku, grantov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, či darované Slovenským inštitútom vo
Varšave a generálnym konzulátom SR v Krakove.
Záverečné slová patrili generálnemu tajomníkovi SSP
Ľudomírovi Molitorisovi. V nich, okrem iného, poďakoval
miestnej skupine SSP v Kacvíne za organizačnú pomoc pri
podujatí, redakcii Život za zorganizovanie súťaže, učiteľom
za excelentnú prípravu žiakov a súťažiacim za aktívnu
účasť. Pripomenul taktiež stále aktuálnu možnosť štúdia
na Slovensku.
Ďalší ročník vedomostnej súťaže Poznaj Slovensko –
vlasť svojich predkov je tak opäť úspešne za nami a redakcia Život sa už teší na ročník nasledujúci, v ktorom, ako
dúfame, privítame aj žiakov učiacich sa slovenský jazyk na
Orave i ďalších spišských školách.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
Ivona Fořtová

Na malinovej ulici sa brieždi
Na Malinovej ulici sa brieždi. Obloha každú minútu jemne
mení farbu z tmavomodrej na svetlofialovú až oranžovú. Vzduch
sa zdá čím ďalej tým menej chladný a príjemnejší. Stopy po daždi,
ktorý v noci pokropil ulicu, začínajú pomaly miznúť a na ceste sa
objavujú svetlé fliačiky.

P

o oboch stranách ulicu lemujú rady domov, či už staré alebo nové, biele či farebné. Každý dom je iný.
Teraz ich však spája spoločná vlastnosť - v každom
dome je tma.
Prvé slnečné lúče vykuknú spoza obzoru a osvetlia
kvapky rosy v tráve, ktorá sa vďaka nim krásne trbliece.
Pomaly stúpajú vyššie a osvetľujú ploty domov a následne si nájdu cestu až k ich oknám a jemne navrátia život
Malinovej ulici. Jej obyvatelia sú každé ráno vítaní týmito lúčmi, ktoré so sebou nesú posolstvo rána. Každý vie,
že ak mu lúče slnka zasvietia do izby, je čas vstávať.
Človek by si pomyslel, že Malinová ulica je ulica
ako každá iná. Aspoň na prvý pohľad to tak vyzerá. No
keď človek spozná jej obyvateľov, nie je o tom celkom
presvedčený. Prvý, kto sa na Malinovej ulici prebúdza,
je pán Viliam. Pán Viliam vstáva každé ráno o pol
piatej, oblečie si svoj kockovaný vlnený hnedý sveter
a tmavohnedé menčestráky, na nohy si dá hrubé ponožky
a zasunie ich do pohodlných papúč. Počas čakania na to,
ako mu zovrie voda v kanvici, si vyčistí okuliare bielou
handričkou. Robí to naozaj precízne, pretože mu každý
malý fliačik bráni v pozorovaní všetkého naokolo. Keď
voda zovrie, zaleje si čierny čaj, nakvapká si doňho
presne sedem kvapiek citróna a sadne si k stolu, kde ho
pomaly vysŕka, kým je ešte horúci. Hneď na to vyjde von
a sadne si na lavičku pred domom, hneď vedľa záhonu
s tulipánmi. To je jeho každodenný rituál.
Pán Viliam sedí pred domom a pozoruje okolie. Vie
presne, kto ako prvý odchádza do práce. Vie, ktoré deti
sa vracajú zo školy najskôr. Vie aj to, kedy pani Hrušková chodí do obchodu a kedy sa z neho vracia. Takmer
vždy, keď okolo neho prechádza, jej zo sieťkovanej tašky
vykukujú rožky, zväzok reďkvičiek, kocka masla a kopa
sladkostí pre jej vnúčatá. Desať minút pred deviatou
príde poštár a každému domu porozdeľuje biele obálky.
Keď príde k pánovi Viliamovi, bez slova mu podá noviny, ktoré si už dvadsaťtri rokov predpláca a pokračuje vo
vykonávaní svojej práce. Pán Viliam nie je prekvapený
poštárovou aroganciou. Je na to zvyknutý. Na Malinovej
ulici je to normálne. Nikto sa nestará o drobného starého človiečika, ktorý celé dni sám vysedáva na ulici.
Najkrajšia časť dňa prichádza, keď sa deti vracajú domov zo školy. To je ten čas, kedy celá ulica ožíva. Odvšadiaľ sa ozýva veselý detský krik. Deti vyťahujú bicykle,
kolobežky, lopty a lietajúce taniere, lezú na stromy, hojdajú sa na hojdačkách, skáču cez švihadlá, kreslia si na
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chodník alebo sa naháňajú. Pán Viliam ich všetky pozoruje a usmieva sa.
Teraz neďaleko od neho stojí skupinka šiestich chlapcov a na čomsi sa dohadujú. Pán Viliam sa k nim otočí
a začuje útržky ich rozhovoru.
„...na jazero a spať.”
„Prak a vreckový nožík...”
„... ale jeho neberieme.”
Po tejto vete sa zahľadia na malého chlapca oblečeného v bielej košeli a sivých nohaviciach na traky. Vyzerá pri ostatných, oblečených v tričkách kraťasoch a teniskách odlišne. Absolútne medzi nich nezapadá. Je na
ňom niečo výnimočné niečo, čo ostatným chýba. Možno
iskra v očiach, možno je to niečo úplné iné.
Dohadovanie sa zrazu skončí a skupinka sa vyberie po
ulici smerom do lesa. Po chvíli sa najstarší chlapec otočí
k skupinke idúcej za ním a keď vidí, že sa k nim pridal
aj chlapec v košeli, rázne zastane a vykríkne: „Ty s nami
nejdeš!”
Ostatní chlapci sa zachichocú a skupinka pokračuje
vo svojej ceste. Chlapec ostane stáť na chodníku a smutne sa pozerá za nimi. Po chvíli sa otočí a so sklonenou
hlavou prejde okolo pána Viliama.
„Zdravím ťa, Tomáš.”
Chlapec prekvapene zodvihne hlavu a veľkými očami
sa zadíva na pána Viliama.
„To je smola, že ťa chlapci nezobrali so sebou, čo?”
Tomáš bez slova skloní hlavu a chce pokračovať v ceste.
„Poď sem, sadni si ku mne. Poviem ti niečo, čo by ťa
mohlo zaujímať.”
Chlapec sa najprv poobzerá okolo seba. Po chvíli si
povzdychne a sadne si na opačný koniec lavičky.
Pán Viliam začne rozprávať. „Kdesi veľmi ďaleko na
východ od nás v jednom veľkom slanom oceáne sa nachádza ostrov. Zo severu je obklopený horami, ktoré
sa zdajú byť vysoké a príkre. Navyše je pokrytý hustým
tmavým lesom, takže keď sa naň pozeráš z diaľky, príde
ti veľmi neprívetivý. Každý deň okolo tohto ostrova preplávajú lode a nikdy ich nenapadne čo i len sa priblížiť
k tomuto ostrovu. A to je veľká chyba.”
Pán Viliam na chvíľu stíchne. Chlapec to však nevydrží
a nedočkavo sa spýta: „Prečo?”
Pán Viliam sa usmeje a pokračuje. „Nikto nevie, že
južný breh ostrova je lemovaný nádhernými plážami,
nachádzajú sa tu dokonca aj lagúny s nádhernou tyrkysovo sfarbenou vodou a vysokými kokosovými palmami.
Ale čo je na tomto ostrove najkrajšie a najvzácnejšie, je
jazero, ktoré sa nachádza v jeho srdci. V tomto jazere
je obrovské množstvo vody. Zdalo by sa, že má nejaké
tajné podzemné zásoby, čo mu zabezpečuje, že tak skoro
nevyschne. Ľudia z okolitých ostrovov, rozkladajúcich sa
na sever, síce o existencii ostrova vedia, no jeho drsná
severná strana ich od neho odpudzuje. Títo ľudia žijú na
ostrovoch, kde sa nachádzajú len malé potoky so sladkou vodou, teda ak vôbec, preto sú nútení šetriť vodou,
ako sa len dá.
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Počas jedného veľmi suchého obdobia všetky potoky na ostrovoch vyschli. Ľudia bolí zúfalí a tak cestovali
stovky kilometrov na severozápad k ostrovom, kde sa im
podobné nešťastie nestalo a dovážali si vodu domov. Ale
stále to bolo málo.”
„Ale prečo sa tak vyhýbali tomu ostrovu s jazerom?”
nevie pochopiť Tomáš.
„Vieš prečo? Pretože ľudia sú hlúpi. Vedeli, že v diaľke
je ostrov, ale videli, že je obklopený horami a najjednoduchšie bolo predpokladať, že na tomto ostrove nič nie
je. Videli prekážku a to ich odrádzalo.”
„Ale prečo sa tam nešli ani pozrieť?”
„Chlapče, ľudia sa boja vecí, ktoré nepoznajú a nechcú sa púšťať do niečoho, o čom od začiatku predpokladajú, že nemá zmysel,” povzdychne si pán Viliam.
Opäť sa medzi nimi rozhostí krátke ticho, no starec
pokračuje: „A tak je to doteraz. Ľudia sa nemenia, sú
stále takí istí. Odvrhujú všetko, čo je iné. Každého, kto
je iný.”
Tomáš je zmätený z toho, čo mu starý pán povedal.
Jeho osemročná myseľ pracuje na plné obrátky. Po chvíli
je z toho taký dopletený, že sa radšej zodvihne z lavičky,
ospravedlní sa, že by už mal ísť domov a odíde.
Pán Viliam vie, že Tomášovi bude istý čas trvať, kým
to, čo mu porozprával, správne pochopí, no je si istý, že
tá chvíľa nadíde. A veľmi skoro. S pokojným srdcom sa
opäť ponorí do čítania novín, až kým slnko nezapadne za
obzor a vtedy sa poberie do domu.
Malinovú ulicu zahalila tma. V domoch je ticho, všetci
už ležia v posteliach a oddávajú sa snom. Len v jednom
malom bielom domčeku na konci ulice, v malom podkrovnom okne sa ešte svieti. Tomáš leží na posteli s rukami za hlavou a pozerá do stropu. Hlavou mu víri hromada
myšlienok a on ich nevie utíšiť. Stále rozmýšľa nad tým,
čo mu povedal ten starý pán. No jeho malá hlávka nedokáže uniesť taký nápor a jeho oči toľkú únavu, a preto po
chvíli zaspáva.
Je pol druhej a pán Viliam sedí na lavičke pred domom s nosom zaboreným v novinách. Zrazu ho však z čítania vytrhne klopkanie opätkov na chodníku. Zodvihne
hlavu a vidí mladú ženu, ktorá býva na konci ulice, ako
rozhorčene kráča po ulici a v rukách nesie škatuľu plnú
vecí. Keď sa žena priblíži, pán Viliam si všimne slzy stekajúce po jej tvári. Žena prejde popri ňom a pán Viliam za
ňou pozerá, až kým nevojde do domu. Po chvíli sa vráti
k novinám, no hneď, ako dočíta článok, ich zbalí a vojde
do domu.
Pani Hrušková sedí v obývačke a dopíja svoju druhú
kávu. Na kolenách jej spí mačka a ona sa pozerá na svoj
obľúbený seriál, ktorý chodí vždy od jednej do pol tretej
v televízii. Počas reklamy ide do kuchyne, umyje hrnček
a zahľadí sa z okna. Býva rovno oproti domu toho zvláštneho starca, ktorý celé dni vysedáva na lavičke a číta
noviny. Zvláštne je, že na lavičke teraz nikto nesedí.
Pani Hrušková pobehuje očami hore dole po ulici, no po
starcovi ani stopy. O pár minút vidí, ako starec vychádza
z domu s nožnicami v rukách a kľakne si k tulipánovému záhonu. Odstrihne zopár tulipánov, nožnice položí
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na okenný parapet a vyberie sa kdesi na opačný koniec
ulice. Pri poslednom dome zastane, chvíľu otáľa, no napokon vojde cez bráničku do záhrady a podíde k dverám.
Pani Hrušková vidí, ako klope na dvere a čaká s tulipánmi v rukách. Pár minút sa nič nedeje a starec sa otáča
na odchod, no zrazu sa dvere otvoria a o chvíľu mizne
v dome.
Pani Hrušková je šokovaná. V tom dome predsa býva
tá mladá matka so synom, ktorá pracuje v banke. Úplne
zabudne na seriál, ostane stáť pri okne ako prikovaná
a prepichuje očami daný dom. Vymýšľa si všetky možné
scenáre, samozrejme len tie najhoršie, až kým po hodine
a pol nevyjde starec z domu, rozlúči sa s mladou ženou
a odchádza.
Tomáš príde domov zo školy celý šťastný, že sa môže
opäť zavrieť do izby a čítať si tú skvelú dobrodružnú
knihu, ktorú mu dal pán učiteľ v škole. Po príchode domov však zisťuje, že niečo nie je v poriadku. Na chodbe
vidí mamine topánky pohodené, ako keby ich odkopla
v rýchlosti z nôh.
„To nie je fér!” pomyslí si. „Mňa by za to hneď vykričala.” Druhá vec, ktorá značí, že niečo nie je v poriadku, je
škatuľa na schodoch. Tomáš do nej nakukne a vidí kopu
papierov, spinkovač, dierkovač, niekoľko pier, ceruzky
a obrázok v rámčeku, ktorý pred pár rokmi namaľoval.
Zrazu začuje z kuchyne mužský hlas. Započúva sa do
rozhovoru, no nevie rozoznať nič konkrétne, iba zhluk
hlasov. Po chvíli sa rozoznejú mamine vzlyky. Sadne si na
schody, položí si hlavu na kolená a nevie, čo si počať. Asi
po polhodine sa dvere na kuchyni otvoria a vyjde z nich
pán Viliam. Nevšimne si Tomáša sediaceho na schodoch,
iba sa rozlúči s jeho mamou, podá jej ruku a povie: „Nebojte, všetko bude v poriadku.”
Pani Hrušková je na vážkach. Čo to má znamenať? Posledné dva týždne chodí ten podivný starec každý druhý
deň do domu tej mladej ženy. Pár hodín tam pobudne
a vráti sa na svoju lavičku. Odvtedy sa stále usmieva.
Toto sa musí riešiť. Čo keď ju ten starec obťažuje? Musí
povedať susedom, aby si naňho dávali pozor.
Sú dve hodiny poobede a na Malinovej ulici je ticho.
Pán Viliam sedí na lavičke a nerozumie tomu, čo sa deje.
Kde sú všetci? Kde zmizli všetky deti? Prečo sa okolo
neho nikto nepreháňa na bicykloch, prečo nie je počuť
veselý výskot? Prečo je ulica úplne prázdna?
Pán Viliam zrazu počuje klopkanie podpätkov na
chodníku a vidí mladú ženu so škatuľou v rukách, ako
mieri priamo k nemu. Keď k nemu podíde, príjemne sa
usmeje, žmurkne naňho a pokračuje ďalej. Pán Viliam sa
šťastne usmeje a pozerá sa za ňou.
Samozrejme, že táto scéna neujde pani Hruškovej,
vykukujúcej spoza záclony z domu oproti.
Pokračovanie nabudúce
FOŘTOVÁ, I.: Na malinovej ulici sa brieždi.
In: Mladá slovenská poviedka 2014 – zborník literárnych prác
z celoštátnej súťaže mladých autorov.
Zost.: M. Žabenský – M. Janotíková, Dolný Kubín 2014, s. 86.
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Národná slávnosť na Devíne

Dňa 25. apríla sa stali múry devínskeho hradu opätovne svedkami stretnutia slovenských vlastencov. V tento deň sa tu konal štvrtý ročník Národných slávností na
Devíne, ktorý bol venovaný dvojstému výročiu narodenia
významného slovenského patriota Ľudovíta Štúra. Stovky
ľudí sa zúčastnili kladenia vencov významným dejateľom,
ktorí boli spojený s týmto miestom: sv. Cyrilovi a Metodovi, Antonovi Bernolákovi, Ľudovítovi Štúrovi, ale aj obetiam oboch svetových vojen, či železnej opony na sútoku
Dunaja a Moravy. Súčasťou programu boli tiež evanjelic-

ké služby Božie, vystúpenia speváckych skupín a hudobno-dramatická kompozícia venovaná príbehom zo života
štúrovcov. Národnú slávnosť na Devíne pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča zorganizovala Matica slovenská v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom, Mestským múzeom v Bratislave
a Mestskou časťou Bratislava-Devín. (mm-m)

Nový minister hospodárstva

Dňa 21. apríla odstúpil zo svojej funkcie minister hospodárstva Slovenskej republiky
Pavol Pavlis. Dôvodom malo
byť podozrenie, že dával štátne
zákazky na upratovanie firme
svojich príbuzných. Dočasne
poverený vedením ministerstva
bol 6. mája terajší podpredseda
vlády a minister financií Peter
Kažimír, ktorého by však mal
čoskoro vystriedať nový nástupca majúci na starosti výlučne jedno ministerstvo. (mm-m)

Ministri obrany V4 na Slovensku

V slovenskom Tomášove sa koncom apríla stretli ministri obrany krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Slovenský
minister Martin Glváč privítal svojich rezortných kolegov
z Česka – Martina Stropnického, z Poľska – Tomasza Siemoniaka a z Maďarska – Csabu Hendeho. Hlavnou témou
bolo prijatie Akčného plánu obrannej spolupráce, obranné
plánovanie, vytvorenie bojovej skupiny európskych krajín
V4 a Stratégie V4 pre oblasť výcviku a cvičení, či cezhra-

ničných operácií. Ministri sa zhodli, že chcú zintenzívniť
spoluprácu najmä v oblasti ochrany vzdušného priestoru
a zaviesť spoločné cvičenia, ktoré sa budú konať každý rok
v inej krajine V4. Prvé z týchto cvičení Slovak Shield 2015
sa uskutoční na jeseň t.r. v Centre výcviku Lešť a v Kamenici nad Cirochou. (mm-m)

Otvorenie turistickej sezóny

Posledný aprílový víkend sa severnom Spiši niesol v znamení oficiálneho otvárania turistickej sezóny. Najskôr boli
25. apríla slávnostne odomknuté vody Dunajca i brány Červeného Kláštora a následne 26. apríla aj brány hradu a skanzenu v Starej Ľubovni. Návštevníci sa počas týchto dvoch
dní mohli zúčastniť slávnostných omší v starobylých priestoroch kláštora i hradu, vystúpení šermiarov, sokoliarov a folklórnych súborov, pozrieť si ukážky tradičných remesiel
a tradičného chovu zvierat v skanzene, ochutnať tradičné

Slovenský premiér na oslavách konca vojny

Sedemdesiate výročie ukončenia druhej svetovej vojny oslávil predseda vlády Slovenskej republiky Róbert
Fico v troch štátoch. Najskôr sa 7. mája poklonil obetiam
vojny pri pamätníku Westerplatte v Gdansku a na druhý
deň sa zúčastnil na slovenských celonárodných oslavách
v Liptovskom Mikuláši. Spomienkový program ukončil
9. mája v Moskve, kde sa poklonil pamiatke obetí vojny pri
Pamätníku neznámeho vojaka v Alexandrovskej záhrade.
(mm-m)
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regionálne špeciality, či zúčastniť sa vernisáže výstavy historických hudobných nástrojov pod názvom Zrkadlenie hudby
na Spiši na staroľubovnianskom hrade. (mm-m)
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drevené sochy tak dlho nepoškodené. Reštaurátori totiž
odhalili, že hlavy sôch boli pred svojim inštalovaním uvarené. Okrem obnoveného oltára sa môžeme tešiť aj na
novú sprievodnú publikáciu o reštaurovaní tejto vzácnej
pamiatky i o ďalších tridsiatich gotických oltároch na Spiši.
Jej uvedenie do života spolu so slávnostným sprístupnením oltára verejnosti sa uskutoční 6. júna t.r. (mm-m)

Rudolf Cigánik vystavuje na Orave
Goralské rozprávky z Malej Frankovej

Prvú májovú nedeľu bola v obci Malá Franková uvedená do života kniha miestnych rozprávok, ktoré zozbieral
a napísal vedúci folklórneho súboru Frankovčan Ján Lach
a ilustrovala mladá nádejná ilustrátorka zo susednej Veľkej
Frankovej Lucia Krempaská. Kniha pod názvom Goralské
rozprávky z Malej Frankovej, ktorá obsahuje 23 príbehov
z tejto zamagurskej dedinky, vyšla vo vydavateľstve a tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku. Môžete sa v nej preniesť
do mýtického sveta Zamagurčanov, kde v potokoch prebývajú strapaté boginky, ktoré kradnú ľuďom deti, v lese
stráži rovnováhu divoký čierny žrebec Duch lesa, po búrke
navštevuje ľudí nevyspytateľný Planetník a potrebujúcim
svoje poklady rozdáva malý škriatok Pienčibroda. (mm-m)

Kauza Váhostav

Slovenskú politickú scénu na prelome apríla a mája
ovládla kauza stavebnej spoločnosti Váhostav-SK. Tá totiž
neplatila svojim dodávateľom a ocitla sa v reštrukturalizácii, pričom nezabezpečeným veriteľom chcela splatiť len
15% dlhu, čo je menej ako veritelia odviedli na dani štátu.
Táto kauza rozvírila politickú scénu na Slovensku a viedla
k snahám o odvolanie bývalého ministra dopravy a terajšieho podpredsedu parlamentu Jána Figeľa, ktorého sa
však zastali všetky opozičné strany. Keďže v prípade jeho
odvolania boli ochotní všetci predstavitelia opozičných
strán odstúpiť zo svojich funkcií v parlamente, vládnuca
strana nakoniec návrh na jeho odvolanie stiahla. Kauza
viedla taktiež k prijatiu novely Obchodného zákonníka,
ktorá má napomôcť malým veriteľom dostať sa k uspokojeniu svojich pohľadávok. (mm-m)

Oltár Majstra Pavla z Levoče zreštaurovaný

Po takmer troch rokoch je tu opätovne možnosť obdivovať najvyšší drevený gotický oltár na svete v kostole sv. Jakuba v Levoči v jeho plnej kráse. V máji levočskí
reštaurátori totiž úspešne ukončili jeho renováciu, ktorej mecenášmi boli Rímskokatolícky farský úrad v Levoči
a Messerschmittova nadácia. Počas obnovy boli odhalené
ukryté nástenné maľby i unikátny spôsob ako sa zachovali
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Slovenský akademický maliar, ilustrátor, grafik, medailér
a svetovo uznávaný tvorca poštových známok Rudolf Cigánik
vystavuje do 29. mája v priestoroch Oravského kultúrneho
strediska v Dolnom Kubíne. Unikátna výstava bola otvorená
vernisážou za účasti autora s rodinou 4. mája. Proces tvorby priblížil Rudolf Cigánik v následnej tvorivej diskusii najmä
členom Klubu oravských výtvarníkov. Výstavná kolekcia, ktorá je prvou na Orave, prezentuje rodáka z Handlovej v jeho
viacerých umeleckých podobách. Zaujmú nielen grafiky, ale
i medailérska tvorba a návrhy ocenených poštových známok.
Rudolf Cigánik patrí medzi najvýznamnejších rytcov poštových známok na Slovensku i v Európe. K jeho učiteľom patril
i Albín Brunovský. Už v počiatkoch svojej tvorby sa zaoberal známkovou grafikou. Začínal ako rytec, ale neskôr tiež sám
navrhoval známky. Doposiaľ sa autorsky podieľal na viac ako
120-tich slovenských známkach. Je pravidelným víťazom an-

kiet o najkrajšie známky Slovenska i víťazom ankety o najkrajšiu slovenskú známku desaťročia, v ktorej zvíťazil spolu
s výtvarníkom Dušanom Kállayom. Jeho umenie je oceňované aj na medzinárodných súťažiach za hranicami Slovenska. V roku 2001 vybrala odborná porota WIPA za najkrajšiu
známku roka 2000 slovenskú známku od autora výtvarného
návrhu prof. Dušana Kállaya a autora rytiny akad. mal. Rudolfa Cigánika. Portrét rakúsko-uhorskej panovníčky Márie
Terézie je hlavným výtvarným námetom poštovej známky, za
ktorú získali jej autori významnú cenu Najkrajšia známka sveta. Výnimočná bola i dvojznámka s vyobrazením Bojnického
zámku a terasy v čínskom meste Handan. Nielenže sa v roku
2002 stala najkrajšou známkou Slovenska, ale autora prišiel
oceniť i veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku.
Obidve známky sa používali v Číne a pri uvedení známky odhalili pri terasách Handan v Číne autorovi pamätnú tabuľu.
Aktuálna výstava je výsledkom spolupráce Oravského kultúrneho strediska, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja s Regionálnym kultúrnym
centrom v Prievidzi. Všetkých záujemcov srdečne pozývame.
(PhDr. Miroslav Žabenský)
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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KRÁTKO ZO SLIEZSKA, SPIŠA A ORAVY
Slováci u sliezskeho vojvodu

Dňa 5. mája sa v Múzeu histórie Katovíc uskutočnilo
z iniciatívy splnomocnenca sliezskeho vojvodu pre záležitosti národnostných a etnických menšín stretnutie predstaviteľov spolkov národnostných a etnických menšín
sliezskeho vojvodstva, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia
slovenskej, nemeckej, arménskej, ukrajinskej, židovskej
a rómskej národnosti. Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 žije v Sliezskom vojvodstve 264 Slovákov. Miestnu skupinu Spolku Slovákov v Poľsku na Sliezsku zastupovali krajania Jozef Čongva a Bronislav Knapčík,

obzrel a posvätil „miesto pamäti“ vytvorené Krempašanmi
na kostole z pamätných tabúľ
venovaných kňazom: Jozefovi
Dzurilovi, Františkovi Háberovi,
Františkovi Móšovi a Józefovi
Kozielowi i padlým počas prvej
a druhej svetovej a taktiež obraz sv. Jána Pavla II., ktorý bol
umiestnený v presbytériu. Následne sa konala jubilejná sv.
omša a kňaz kardinál udelil mládeži sviatosť birmovania. (fp)

Rekonsekrácia kostola sv. Stanislava
vo Fridmane

ktorí prezentovali informácie o zrealizovaných podujatiach
i plánoch na rok 2015. Na stretnutie zavítali taktiež II sliezsky vicevojvoda Piotr Spyra a predstaviteľ oddelenia náboženských a národnostných i etnických menšín Ministerstva administrácie a digitalizácie Jarosław Małecki. Témou
stretnutia boli o.i. zásady dofinancovania úloh spojených
s ochranou, zachovaním i rozvojom kultúrnej identity
menšín, či regionálnych jazykov v roku 2016. (mm-m)

Oslavy 300. výročia konsekrácie kostola sa konali
8. mája taktiež vo Fridmane, pričom boli spojené aj s odpustom, keďže patrónom miestneho svätostánku je práve
sv. Stanislav. Pri tejto príležitosti navštívil obec kňaz kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý posvätil pamätnú tabuľu na
kostole venovanú tejto udalosti. Následne sa konala jubilejná sv. omša. Na záver predstavitelia farskej rady v mene
celej farnosti zablahoželali kardinálovi pri príležitosti jeho
menín. (dm)

Oslavy 300. výročia konsekrácie kostola
sv. Martina v Krempachoch

V utorok 5. mája sa v Krempachoch konala slávnosť
300. výročia konsekrácie farského kostola sv. Martina.
Pri tejto príležitosti navštívil obec kňaz kardinál Stanisław
Dziwisz, ktorého pri bránach svätostánku privítal miestny
duchovný dp. Dariusz Ostrowski v sprievode ďalších kňazov z dekanátu i miestnych obyvateľov. Kardinál si najskôr

Voľby v obecných samosprávach

Po marcových obecných voľbách v gmine Nižné Lapše
sa v apríli uskutočnili voľby aj v gmine Nový Targ. Na Spiši
bol nový richtár zvolený v Novej Belej, kde Jozefa Majerčáka vystriedala Krystyna Węglarz. V ostatných obciach naďalej túto funkciu plnia staronoví richtári. (dm)

Sv. Flórian – patrón požiarníkov

Dňa 4. mája sa spomína v katolíckom liturgickom kalendári sv. Florián – patrón požiarnikov. Pri tejto príležitosti
sa v každej spišskej obci uskutočnili slávnostné sv. omše,
ktorých sa zúčastnili zástupy požiarnikov so zástavami. Na
omšiach boli zúčastnené aj ich rodiny. Kňazi spolu s veriacimi sa modlili za ich obetavú nebezpečnú prácu. (dm)
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Noví richtári v gmine Veľká Lipnica

Voľby na richtársky stolec sa vo Veľkej Lipnici uskutočnili dňa 19. apríla 2015. Veľkolipničania si richtárov vyberali v piatich richtárskych obvodoch.
Vo Veľkej Lipnici – Murovanici sa volieb zúčastnilo
14,1 % voličov, a novozvoleným richtárom sa stal Franciszek Pindziak. V centre prišlo k urnám 26,6 % voličov,
ktorí zvolili za richtára Jana Kwaka. V Skočíkoch prišla voliť
jedna tretina voličov, ktorí si vybrali za richtárku Bożenu Lichosytovú. V Prívarovke si svoju voličskú povinnosť splnilo
27,2 % voličov, ktorí za richtára vybrali Jozefa Karkoszku.
V Kýčoroch voľby za účasti 52,5 % voličov vyhral Edward
Siepiak. (zdroj: kurierorawski.pl)

Dychovka opäť v klubovni

Po oprave podvčianskej klubovne sa v nej opäť začína
žiť umeleckým životom. Popri mažoretkách jej priestory
už naplno využíva podvlčianská dychovka, ktorá pôsobí pri

miestnej skupine Spolku Slovákov v Poľsku v Podvlku. Kapelník Lucián Bryja sa už naplno zhostil svojej úlohy a v plnom prúde pripravuje mladých nádejných hudobníkov, aby
mohli posilniť rady členov miestnej dychovej hudby. (ms)

Žiaci základnej školy č. 2 v Podvlku
na návšteve v klubovni

Počas tohtoročných kompetečných testov zavítali koncom apríla do podvlčianskej klubovne žiaci základnej školy
č. 2 v Podvlku, ktoré sprevádzali pani učiteľky. Vedúca klubovne Božena Bryjová pri tejto príležitosti prichystala pre
deti výtvarné dielne, počas ktorých vytvorili krásne diela
a pritom sa ešte aj pekne zabavili. (ms)
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Súťaž o bezpečnosti v cestnej premávke
v Rabe Wyżnej

V dňoch 14.-15. apríla 2015 sa na základnej škole v Rabe Wyżnej uskutočnilo okresné kolo celopoľskej
súťaže o bezpečnosti v cestnej premávke. Do okresného
kola sa prihlásilo 17 družstiev zo základných škôl a štyri
družstvá z gymnázií. Súťažiaci sa museli najprv preukázať
svojimi teoretickými vedomosťami, neskôr boli skúšaní
v praktických znalostiach, ako udeľovanie prvej pomoci,
jazda ihriskom pre cyklistov a prejazdom cez prekážky.
V rámci okresnej súťaže sa spomedzi základných škôl na
prvom mieste umiestnila Základná škola Marie Konopnickej v Harkabúze, druhé miesto obsadila Základná škola Bronisława Czecha v Rokicinach Podhalańskich a tretie
miesto Základná škola Sv. Otca Jána Pavla II v Kacvíne. Najlepšími súťažiacimi spomedzi žiakov základných škôl boli
Karolina Maćkowiak, Estera Możdżeń a Daniel Król, všetci
traja zo základnej školy v Harkabúze. Víťazom srdečne gratulujeme. (Adam Niżnik)

XXVI. prehliadka dychových hudieb na Orave

Dňa 3.mája t.r. sa v Jablonke uskutočnila tradičná prehliadka dychových hudieb na Orave. Začala sa slávnostným
pochodom dychoviek centrom Jablonky od gminného úradu na štadión. Svoje hudobné umenie tento rok prezentovali štyri dychovky z Malej Lipnice, Jablonky a Veľkej Lipnice. Ako hosť sa predstavila dychová hudba Skomielnej
Czarnej i Bogdanówky a slovenské dychovky z Trstenej,
Tvrdošína a Žiliny.
S prehliadkou dychoviek sa už tradične spája aj vyhodnotenie súťaže o „Najkrajší oravský máj“. Organizátormi
tejto súťaže je Oravské centrum kultúry v Jablonke spolu
s Oravskou verejnou knižnicou a Etnografickým múzeom
v Hornej Zubrici. Spomedzi nich prvé miesto získal máj
Seweryna Zahoru z Jablonky. (zdroj: www.jablonka.pl)
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Blahoželáme
Milá naša oslávenkyňa Anna,
k Vašim dnešným krásnym 95. narodeninám Vám prichádzame priať veľa zdravíčka, šťastíčka a božieho požehnania. Náš život sa podobá knihe. Múdry človek
premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba
raz. Vaše krásne okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou
a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane
v srdciach Vašich najbližších a budete si môcť povedať,
že Váš život stál za to, pretože ste ho žili pre ostatných.
Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí. Prajeme telu
zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

Dňa 16. apríla oslávili 60-te výročie sobáša Hildegarda
a Vincent Krempaskí, momentálne bývajúci v Čechách,
pochádzajúci z Nedece.

Kedysi ste si prstienky dali a už je to 60 liet.
Večnú lásku ste si sľubovali
a ten sľub nikdy nevzali ste späť.
Tak ako kedysi tak i dnes Vám v srdci zvony znejú
a spolu s nami šťastie a lásku k Vášmu výročiu Vám prajú
sestra Žofia s dcérou a brat Vendelín s rodinou

***
Želáme Vám zdravie a silu,
oslávenci milí,
by ste v láske a šťastí ešte dlho žili!
Nech Vás vaše deti
navždy v úcte majú,
s vďačnosťou a láskou
sa k Vám vždy ponáhľajú.
Tento vinš zasielajú Magdaléne a Andrejovi Petrašekovcom z Tribša, ktorí tento rok oslávili diamantovú
svadbu
dcéry s rodinami, vnuci, pravnuci, sesternice a bratranci, rodina
z USA, zo Slovenska a z Tribša

Sme tu s Vami všetci, ktorých máte rada,
na zdravie pripime, nech ste večne mladá.
Tento vinš k 95. narodeninám Anne Dluhej z Novej Belej
zasielajú

***
Nech láska a šťastie sprevádza Vás svetom,
nech Váš úsmev podobá sa kvetom,
nech splní sa Vám najtajnejší sen,
to Vám k narodeninám popriať chceme.

dcéra Mária s manželom
a vnučky Paulina, Eva, Jolanta a Margita s rodinami

Na svet prišla trochu hlasná
z vašej lásky vzácny kvet.
Nech je zdravá,
šťastná, krásna,
to vám želá celý svet.
Stal sa zázrak, život rastie!

***

Táto gratulácia k narodeniu dcérky Aničky patrí Danke
a Markovi Lojekovcom z Novej
Belej, ktorá prišla na svet 6. februára.

Toto blahoželanie patri súrodencom Lojekovcom z Novej Belej Partícii, ktorá 11. marca oslávila 4 roky a Františkovi, ktorý 28. februára oslávil 2 roky. Vinš zasielajú
rodičia a starí rodičia
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Dôstojný otec biskup Dominik Kalata,
dnes je Váš veľký deň a je nám veľkou cťou,
že si Kristus vyvolil práve Vás spomedzi nás
a povolal Vás do práce vo svojej vinici.
Ďakujeme Bohu za všetky chvíle prežité s Vami,
za všetky Vaše požehnania, ktoré ste nám udelili,
za modlitbu, ktorou podporujete naše snaženia.
Vy dobre viete, že Vám prajeme každý deň,
vždy len to dobré, veľa zdravia a Božích milostí.
A preto Vám aj dnes pri príležitostí Vašich 90. narodenín,
chceme ešte raz popriať všetko najlepšie
do ďalších dní Vášho života a zveriť Vás
pod ochranný plášť Sedembolestnej Panny Márie
patrónky Slovenska
a do opatery Vášho patróna sv. Dominika.
K sviatku Vám prajeme hojnosť zdravia,
pokoja, radosti, darov Ducha Svätého
a vždy otvorené srdce pre božie slovo i pre ľudí.
Prijmíte od nás tieto priania,
ktoré pramenia z hĺbky našich sŕdc.

Blahoprianie zasiela jubilantovi otcovi biskupovi Dominkovi Kalatovi, rodákovi z Novej Belej, pri príležitosti
90. narodenín, ktoré oslávil 19. mája t.r., celá rodina Kalatová, sestra Barbara a brat Valent s rodinami, ako aj krajania z Novej Belej.

Študentský večer
v Krakove s Tomášom Ulejom
autor Wojciech Suski
V pondelok 20. apríla 2015 sa v priestoroch študentského klubu Żaczek v Krakove uskutočnilo každoročné slávnostné privítanie študentov prvého ročníka slovakistiky Jagelovskej univerzity
v Krakove. V spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave
a Generálnym konzulátom SR v Krakove pripravili pracovníci
a študenti Katedry slovakistiky Inštitútu slovanských filológií
UJ zaujímavý kultúrny program, ktorého súčasťou bolo predstavenie sa jednotlivých ročníkov, ale aj náročný test pre prvákov,
ktorý zostavili minuloroční nováčikovia z druhého ročníka. Tentokrát bol program ešte o čosi pestrejší než vlani, pretože sa na jeho
realizácii podieľali všetky ročníky, vďaka čomu vznikli zaujímavé
prezentácie napr. o slovenských horách či mestách alebo o tom,
ako stráviť tri nezabudnuteľné roky na štúdiu slovenčiny.

T

ohtoročným špeciálnym hosťom priamo zo Slovenska
bol Tomáš Ulej, novinár a aforista, ktorý je medzi milovníkmi literatúry známy predovšetkým ako zakladateľ najväčšej elektronickej knižnice slovenskej literatúry Literárny fond denníka SME. Okrem toho je autorom dvoch
zbierok aforizmov – Ale (2012) a Bodaj bi! (2014); ukážky
z nich ochotne prečítal z pódia krakovského klubu. Úlohou
Tomáša Uleja na slávnostnom večierku bolo aj zhodnotiť
poznatky krakovských slovakistov o Slovensku a posúdiť,
nakoľko sú pripravení prežiť v krajine, ktorej jazyk študujú.
Študentské prezentácie ho bezpochyby príjemne prekvapili a neskrýval svoje nadšenie, že sa v Poľsku nachádza
taká početná skupina ľudí, ktorí majú záujem o jazyk a kultúru jeho krajiny. Porozprával tiež o tom, ako sa mu páči
v Poľsku a ako vníma nielen poľštinu, ale aj tvorbu známeho poľského aforistu Stanislava Jerzyho Leca.
Súčasťou kultúrneho programu bol aj preklad hosťových
aforizmov do poľštiny, ktorý dostal ako darček od piatakov
a veľmi ho tým potešili. Po takmer dvojhodinovom programe, keď sa prezentovali študenti a hosť, nasledovala neoficiálna časť, počas ktorej mohli všetci zúčastnení ochutnať
slovenské dobroty – napr. v podobe starostlivo pripravených zákuskov, ale aj vynikajúce slovenské víno, ktoré i tento rok venoval Generálny konzulát SR v Krakove.

DAR SRDCA

Do našej akcie Dar srdca sa zapojil krajan Bronislav
Knapčík z Mikołowa sumou 450,- zlotých. Svojím príspevkom podporil činnosť Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku na Sliezku. Srdečne ďakujeme.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš Spolok, môže prispievať na adresu:
Zarząd Główny TSP, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków.
Nr konta: Bank Polska Kasa Opieki S.A. III/O Kraków,
73-1240-2294-11111-0000-3708-6985.
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Podnik a podnikanie
v Slovenskom inštitúte
vo Varšave

Z

ačiatkom mája sa na pôde Slovenského inštitútu vo
Varšave uskutočnila slávnostná prezentácia poľského
vydania tretieho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie (Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość), nazvaného Strategická komunikácia (Komunikacja strategiczna).
Autor rozsiahlej publikácie, prof. Štefan Kassay, už takmer
dvadsať rokov úspešne integruje teoretické princípy s výrobnou praxou v podmienkach, dnes už nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s., v ktorej pôsobí ako predseda
dozornej rady.
Na podujatí, ktoré v zaplnenej galérii inštitútu otvoril
veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Vasil Grivna, sa
zúčastnili viaceré významné osobnosti poľského politického, ekonomického, vedeckého i akademického života.
Záujem prítomných vyvolala najmä osobná účasť a príhovor zakladateľa poľského hnutia Solidarita, bývalého
prezidenta Poľskej republiky a nositeľa Nobelovej ceny za
mier Lecha Walesu. Bývalý minister hospodárstva a dvojnásobný poľský premiér Waldemar Pawlak, držiteľ Zlatej
plakety podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí

a európskych záležitostí SR za osobný prínos k rozvoju
slovensko-poľskej hospodárskej spolupráce, v následnom
vystúpení ocenil prínos prof. Kassaya v podnikateľskej
oblasti i v popularizačno-vedeckej činnosti a v mene
renomovaného Poľského ekonomického združenia mu
odovzdal ocenenie za jeho celoživotné dielo.
Podujatie pod záštitou veľvyslanca SR v PR V. Grivnu,
ktoré sa stretlo s mimoriadnym záujmom poľskej odbornej verejnosti i médií, pripravil Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s I.D.C. Polonia, tunajšou dcérskou spoločnosťou slovenského holdingu, ktorá na konkurenčne
náročnom poľskom trhu zaznamenáva pod vedením Rastislava Čavojského dlhodobý výrazný rast. Úspešná prezentácia bola realizovaná v rámci podpory aktivít ekonomickej diplomacie a propagácie slovenskej vedy a podnikania
v Poľskej republike. (Patrycja Grabińska)

Slovakisti Sliezskej univerzity
v Katoviciach propagujú
súčasnú slovenskú literatúru

V

o štvrtok 16. apríla sa vo filiálke Sliezskej knižnice
v Katoviciach konala literárna udalosť pod názvom
Słowacja, to nie tyłko góry, ale też fascynująca literatura. Jej organizátormi boli študenti slovakistiky tretieho a piateho ročníka pod vedením slovenskej lektorky
PhDr. Andrey Goótšovej, PhD. Hlavným cieľom literárneho
stretnutia bolo poukázanie na skutočnosť, že Slovensko
má nielen očarujúce hory, krásnu prírodu, obdivuhodné
historické pamiatky, ale tiež fascinujúcu literatúru, ktorá
je v Poľsku málo známa. Úsilím lektorky, ako aj nás študentov bolo, aby sme návštevníkom poodhalili aj túto,
doposiaľ menej známu tvár Slovenska, ktorá v sebe skrýva veľké čaro. Pri propagácií slovenskej súčasnej literatúry sme využili naše študentské plagáty, ktoré už po
tretíkrát pripravujeme v rámci udalosti Marec – mesiac
knihy. Prostredníctvom nami prečítaných rôznorodých
kníh totiž zostavujeme plagáty, ktoré obsahujú stručnú
informáciu o danej knihe v slovenskom ako aj poľskom
jazyku. Výstava týchto plagátov je každoročne umiestnená na Filologickej fakulte Sliezskej univerzity v Sosnovci,
no teraz si ju má možnosť pozrieť aj širšia verejnosť do
16. mája v spomínanej pobočke Sliezskej knižnice na sídlisku Witosa v Katoviciach.
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V rámci uskutočneného podujatia sa ujala úvodného
slova naša lektorka a po nej vystúpili s krátkymi referátmi
o prečítaných knihách študenti slovakistiky, ktorí prítomným hosťom predstavili aktuálne diela zo súčasnej slovenskej literatúry. Išlo predovšetkým o autorov prózy, ktorí
sú zvyčajne umiestnení v desiatke najlepších kníh vyhlásených organizáciou Anasoft litera. Z hľadiska žánrovosti
nechýbali romány, poviedky, detektívky, literatúra fantasy
či mysteriózny triler. Študenti sa počas svojho rozprávania
snažili poukázať najmä na prepojenosť s poľskou literatúrou a jej autormi, no najväčší dôraz kládli najmä na preklady niektorých diel od spomenutých autorov. Vďaka vydavateľstvu Słowackie Klimaty vo Vroclave sa aj širšia poľská
verejnosť má možnosť dostať do kontaktu s takými autormi bestsellerov ako sú Dominik Dán, Ivana Dobrakovová,
Maroš Krajňak, Peter Krištúfek, Pavel Vilikovský, Pavol
Rankov... a my iba veríme, že tých titulov bude čoraz viac.
5/2015

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 2. novembra 2014 zomrel vo
Veľkej Lipnici vo veku 71 rokov krajan

IGNÁC STOPIAK

Zosnulý bol členom miestnej
skupiny a čitateľom časopisu Život.
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý manžel, otec, dedko, švagor, brat
a kamarát. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Veľkej Lipnici

Dňa 3. novembra 2014 zomrel
v Orávke vo veku 55 rokov krajan

KRIŠTOF KAŹMIERCZYK

Zosnulý bol čitateľom časopisu Život. Odišiel dobrý krajan, starostlivý
manžel a otec, dobrý dedko, brat a priateľ. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úp
rimnú sústrasť.
MS SSP v Orávke

Dňa 27. apríla 2015 zomrel v Podsrní vo veku 58 rokov krajan

VLADISLAV RAPÁČ

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom
časopisu Život. Odišiel od nás dobrý
krajan, starostlivý manžel, otec a dedo.
Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úp
rimnú sústrasť.
MS SSP vo Podsrní

Dňa 20. marca 2015 zomrel v Repiskách – Bryjovom Potoku vo veku 78 rokov krajan

VOJTECH MADEJA

Zosnulý bol dlhoročným čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, dedo
a brat. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Repiskách – Bryjovom Potoku

Dňa 12. apríla 2015 zomrel v Nedeci
vo veku 57 rokov krajan

ANDREJ MILANIAK

Zosnulý bol čitateľom časopisu Život. Odišiel dobrý krajan, brat, švagor
a ujo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

„Nezomiera ten, kto živú pamiatku po
sebe zanecháva“
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že 23. februára 2015 zomrela vo Vyšných
Ružbachoch vo veku 82 rokov krajanka

KATARÍNA HANEČÁKOVÁ
rodená Bednarčíková

z Novej Belej. Zosnulá bola vernou
čitateľkou Života a vždy netrpezlivo očakávala novinky
z rodnej obce. Odišla od nás drahá mamička, svokra,
babička, prababička, švagriná a teta. Nech odpočíva
v pokoji! Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej

Dňa 14. apríla 2015 zomrel v Fridmane vo veku 84 rokov krajan

JÁN RICHTARIK

Zosnulý bol aktívnym krajanom a odberateľom časopisu Život. Bol 1. predsedom futbalového družstva ZOR. Úzko
spolupracoval s FS Frydmanianie, hral
v ľudovej kapele na akordeóne. Odišiel od
nás dobrý krajan, manžel, brat a ujo. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Fridmane

Slovenské sv. omše v Krakove
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný
utorok mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• máj – 26.05.2015
• september – 29.09.2015
• jún – 30.06.2015
• október – 27.10.2015
• júl – 28.07.2015
• november – 24.11.2015
• august – 25.08.2015
• december – 29.12.2015

Slovenské sv. omše v nedeľu a sviatky
na Spiši a Orave
Nová Belá - farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o 11.00 hod.
Krempachy - farnosť sv. Martina o 10.30 hod.
Nedeca - farnosť sv. Bartolomeja o 7.45 hod.
Kacvín - farnosť Všetkých Svätých o 9.15 hod.
Jurgov - farnosť sv. Sebastiána o 11.00 hod.
Vyšné Lapše - farnosť sv. Petra a Pavla o 7.30 hod.
Jablonka - farnosť Premenenia Pána o 8.00 hod.
Spišská Stará Ves - farnosť Nanebovzatia 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.
Ždiar – farnosť Navštívenia Panny Márie o 7.45 hod. a 9.30
hod., filiálka Tatranská Javorina – kostolík sv. Anny
o 11.00 hod.
Trstená - farnosť sv. Martina o 7.00, 8.30 a 10.30 hod.
Bobrov - farnosť sv. Jakuba o 8.00 a 10.30 hod.

MS SSP v Nedeci
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Milé deti,

máme mesiac máj – čas, keď ovečky vychádzajú na
pašu a dávajú nám čerstvé mliečko, z ktorého potom
možno uvariť všakovaké dobroty. Vymaľujte chlapca na
obrázku a uhádnite, čo dobrého varí. Správne odpovede nám pošlite do redakcie Život a my vás odmeníme
peknými slovenskými knižkami. V apríli sme odmenili:
Magdalénu Vojenskú z Kacvína a Kacpera Kościelaka
z Veľkej Lipnice.

NAPÍŠTE
KAŽDÉ PÍSMENO
DO KOLIESKA,
KU KTORÉMU
VEDIE ČIARA
A ZISTÍTE, ČO VARÍM...
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texty a ilustrácie Renáta Milčáková

Ž

ila raz jedna žena s dvoma dcérami. Jednu mala vlastnú a jednu nevlastnú. S ňou len nepekne zaobchádzala. Raz ju poslala zbierať čakanky. A tak dievča šlo,
no namiesto čakaniek našlo pekný veľký karfiol. Začalo ho
vyťahovať. Ťahá, ťahá a keď sa mu ho podarilo vytiahnuť,
v zemi ostala veľká jama a v nej schodište, po ktorom dievčina zišla dolu. Ocitla sa v dome
plnom mačiek. Všetky neúnavne
pracovali: jedna mačka prala, druhá naberala vodu zo studne, ďalšia
šila, ďalšia umývala riad a iná mačka zase piekla chlieb. Dievča schytilo metlu a pomohlo mačke zametať
dlážku. Ďalšej vzalo špinavé prádlo
a pomohlo jej pri praní. Inej mačke
pomohlo dávať bochníky do pece.
Na poludnie prišla veľká mačka –
mama všetkých mačiek a zazvonila:
„Cililing-cink-cink! Kto pracoval,
nech sa príde najesť, kto nepracoval, nech sa pozerá.“
Mačky odvetili:
„Všetky sme pracovali, ale táto
dievčina pracovala najviac.“
„Šikovná,“ povedala mačka
mama, „poď sa s nami najesť.“
A tak si posadali za stôl. Mačka mama priniesla dievčaťu mäso,
makaróny,
pečeného
kohúta
a mačkám iba fazuľu. Dievča videlo, aký veľký hlad majú mačky
a bolo mu ľúto všetko zjesť, preto sa s mačkami o jedlo
podelilo. Keď dojedli, dievča upratalo zo stola, umylo všetok riad, poupratovalo a pozametalo izby. Potom povedalo
mačke mame:
„Je čas odísť, inak ma mama vykričí.“
Mačka mama však povedala:
„Počkaj, dcéra, chcem ti niečo darovať.“
Prišli k veľkej skrini a v nej bolo veľa hodvábnych šiat,
sukní, živôtikov, záster, šatiek, kožených črievic… Mačka
mama povedala:
„Vyber si, čo sa ti páči!“
Úbohé dievča, ktoré vždy chodilo bosé a otrhané, odvetilo:
„Daj mi iba obyčajné šaty, dobré topánky a šatku.“
„Nie!“ povedala mačka. „Bola si k nám milá, chcem ťa
poriadne odmeniť.“
Vytiahla zo skrine najkrajšie hodvábne šaty, peknú veľkú saténovú šatku a črievice a povedala:
„Teraz môžeš ísť. V tejto stene sú diery. Strč do nich
prsty a potom dvihni hlavu k nebu.“
Dievčina tak urobila a na každom prste jej zostal prsteň,
jeden krajší než druhý. Zaklonila hlavu a na čelo jej spadla
hviezda. Domov sa vrátila vystrojená ako nevesta.
Macocha jej povedala:
ročník 56
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„Kto ti dal toľkú nádheru?“
„Stretla som mačky, korým som pomohla v práci a ony
ma potom odmenili.“ A vyrozprávala celý príbeh.
Na druhý deň nedočkavá žena poslala na čakanky aj
svoju vlastnú dcéru. Povedala:
„Choď, dcéra moja, dostaneš všetko, čo tvoja sestra.“
„Ale ja nechcem nič!“ odvrkla nevychovane, „ nechce
sa mi nikam ísť, vonku je zima, chcem ostať pri peci.“
Ale matka ju vyhnala von buchnátmi. Dcéra šla neochotne. Našla karfiol, vytiahla ho zo zeme a prišla k mačkám. Prvú potiahla za chvost,
druhú za uši, tretej vyšklbala fúzy
a tej, čo šila, vytiahla z ihly niť.
Mačke, čo šla po vodu, vyliala celé
vedro do studne. Skrátka, robila
im na zlosť a mačky iba mňaučali
a mňaučali.
Na poludnie prišla mačka
mama so zvončekom:
„Cililing-cink-cink! Kto pracoval, nech sa príde najesť, kto nepracoval, nech sa pozerá!“
„Mama,“ povedali mačky,
„chceli sme pracovať, ale toto
dievča nás ťahalo za chvost a robilo nám zle.“
„Dobre teda,“ povedala mačka
mama, „poďme k stolu.“
Dievčaťu dala suchár namočený v octe a mačkám makaróny
s mäsom. Dievča však mačkám
kradlo jedlo z taniera. Keď dojedlo,
neupratalo po sebe ani tanier, iba
povedalo mačke mame:
„Teraz mi daj také šaty, aké si
dala mojej sestre.“
Mačka mama ju priviedla k šatníku a spýtala sa, čo by
sa jej páčilo.
„Táto vesta, lebo je najkrajšia! A tieto topánky, lebo
majú najvyššie podpätky.“
„Vyzleč sa teda a daj si tieto staré vlnené šaty a vychodené topánky, z ktorých klince trčia.“
Okolo krku jej previazala handru a na rozlúčku povedala:
„Teraz choď a nezabudni sa zastaviť pri tamtej stene.
Strč všetky prsty do dier a potom dvihni hlavu k nebu.“
Dievča tak urobilo a na každom prste mu ostala obtočená dážďovka. Chcelo sa ich zbaviť, no čím viac ich odhadzovalo, tým pevnejšie držali. Zaklonilo hlavu a z neba
spadla jaternica, zavesila sa mu na ústa a muselo z nej dávať dážďovkám po kúsku, aby sa aspoň trochu skrátila.
Keď prišlo domov také doriadené, mama od hnevu
umrela. Aj dcéra umrela od zlosti, že sa jaternice prejedla.
Dobrá a pracovitá sestra sa vydala za pekného mládenca.
Podľa Itala Calvina z originálu La ﬁaba dei gatti
zo zbierky Favole italiane
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Futbalové družstvo

LKŠ Murań Jurgov

cii opäť ožil športový duch jurgovskej mládeže.
Tentokrát už bolo všetko uzavreté formálne, teda klub bol
zaregistrovaný a jeho členovia prijali štatút. Predsedom sa
stal Peter Gajdzis. Súčasne je MURAŃ v B triede podhalskej
futbalovej podoblasti. Aj keď sa družstvo stále trápi s nedostatkom hráčov, posilou sú pre nich hráči z Čiernej Hory zo
športového klubu GRANIT.
Vznik ľudového športového klubu MURAŃ v Jurgove s pôvodŠportové ihrisko sa nachádza na urbárskom pozemku.
ným názvom LZS sa datuje na rok 1972 a za svoje farby si klub
Je
v
blízkosti rieky, a tá v roku 2008 spôsobila veľké škovybral bielu a zelenú. Iniciátormi založenia klubu bola skupina
dy,
a
pričom počas povodne zničila polovicu ihriska. Pre
mladých nadšencov športu.
jurgovské futbalové družstvo to bola veľká finančná záťaž,
portové ihrisko klubu sa nachádza od jeho založenia ne- pretože tréningy a zápasy mali mimo Jurgova a tým páďaleko jurgovského amfiteátru. Ihrisko si upravili sami dom museli platiť za prenájom ihriska. Po obnovení ihriska
športovci a ich priaznivci. Zo začiatku popri klube fun- minulý rok voda urobila opäť škodu. Hráči ho vo vlastnom
govalo aj volejbalové družstvo, keďže športové ihrisko bolo záujme dali znova do poriadku, aby mohli na ňom trénomenšie a jeho výmery nezodpovedali futbalovému ihrisku. vať a hrať zápasy. Síce umiestnenie športového ihriska je
O vznik futbalového družstva sa najviac zaslúžili Andrej Cho- veľmi nepriaznivé, zatiaľ nie je iné miesto, kde by sa dalo
vaniec, František Šoltýs a bratia Čongvovci. V 80-tych ro- športové ihrisko presťahovať.
Na jednej strane sa to spája s veľkými investíciami,
koch minulého storočia bola činnosť klubu prerušená a jej
obnovenie nastalo v 90-tych rokoch. Po obnovení činnosti ktoré futbalové družstvo MURAŃ nemá financie, na
sa neformálnym predsedom stal Adam Šoltýs. Istý čas v klu- druhej strane je problém s kúpou pozemku, ktorý by
be pôsobil tréner z Krakova Marek Bazel, ktorý mal v Jur- zodpovedal výmerom futbalového ihriska. Potrebné by
gove svojich známych, obľúbil si túto obec a chcel pomôcť bolo dohodnúť sa s viacerými majiteľmi pozemkov, čo
tunajšiemu futbalovému družstvu. Vtedy bol klub MURAŃ v Jurgove nie je, vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov,
v C triede. Avšak postupne bolo vidieť prácu trénera, preto- vôbec jednoduché. Futbalové družstvo je financované
že družstvo postupom času získavalo čoraz lepšie výsledky. z rozpočtu gminy a sponzorov. Súčasne športový klub
Žiaľ, činnosť športového klubu musela byť opäť pozastave- končí výstavbu šatní. Šatňa bude síce drevená, ale i naná z dôvodu nedostatku hráčov. Po niekoľkoročnej absen- priek tomu veľmi vítaná, pretože hráčom veľmi chýbala.
Táto investícia bude čoskoro ukončená. Finančne ju podporila gmina Bukowina Tatrzańska. Jurgovký
urbár daroval drevo a pomohli aj
sponzori, ktorí finančne prispeli na
tento cieľ. Samozrejme, práca pri
stavbe šatní je dobrovoľná a stavajú si ju svojpomocne jurgovskí hráči.
Keďže športové ihrisko nie je osvetlené, futbalové družstvo využíva na
tréningy multifunkčné ihrisko Orlik.
Súčasným jurgovským trénerom je
Bartolomej Furczoń.
Futbalovému družstvu prajeme
veľa úspechov, vďaka ktorým by sa
Futbalové družstvo
prebojovalo do A triedy podhalskej
futbalovej podoblasti.
Tréner Bartolomej Furczoń
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS
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MOTO A VARENIE

Smart ForTwo

Dvojmiestny mestský drobec budí nepochybne viac pozornosti než jeho päťdverový väčší brat a ohuruje najmä svojou obratnosťou. Zároveň je tento model nosným pilierom značky smart.
Na trhu je už 17 rokov a práve tento rok sa do ponuky dostáva
tretia generácia tohto automobilu.

O

d svojho väčšieho brata sa praktický líši len veľkosťou. Avšak práve vďaka nej všetko na tomto drobnom autíčku akosi lepšie vynikne, čím priťahuje
pohľad hlavne nežného pohlavia. Vonkajšie vyčačkanie
sa prenáša aj dovnútra. Tu však nájdeme klasicky len dve
sedadlá, za ktorými sa nachádza neveľký kufor s objemom
190 l. Priamo pod podlahou
kufra sa nachádza motor.
Záujemcovia majú možnosť
vybrať si z dvoch trojvalcových verzií, jeden s objemom
1 l a silou 71 koní, a druhý
0,9 l turbo so silou 90 koní.
Umiestnenie motora vplýva
jednak negatívne na hluk v kabíne i na jeho dostupnosť.
Motor poháňa zadnú nápravu, vďaka čomu zostala
odľahčená predná náprava. To využili konštruktéri, a tak
sa najnovší model dokáže otočiť späť aj na obyčajnej dvojprúdovej ceste a potrebuje k tomu len 7 m.

Motory spolupracujú s dvoma prevodovkami – novinkou totiž je 5-stupňová manuálna prevodovka, ktorá v predchádzajúcich generáciách nebola k dispozícií
a okrem nej klasická 6-stupňová automatická dvojspojková prevodovka. Zmenu cítiť na svižnejšom prejave jazdy
v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami. Prispieva
k tomu i neveľká hmotnosť, necelých 900 kg.
V tejto kombinácii poteší potenciálnych majiteľov vynikajúca spotreba v meste, ktorá ledva presahuje 6 l/100
km. Na cestách mimo obce klesne dokonca na 4,8, za to na
diaľnici už vôbec nekorešponduje so svojou váhou a veľkosťou, a vypýta sa až 7,3 l/100 km.
Ďalším pozitívom je
fakt, že ForTwo pripomína
vozidlá zo starej školy. Namiesto mnohých elektronických súčiastok totiž prevláda poctivá mechanika.
Aj keď nie je pravdou, že
v ňom elektroniku nenájdeme. Tá len zbytočne nezasahuje do každého manévru šoféra. Potešia tiež
skromné rozmery, vďaka
ktorým sa auto zmestí hádam na každé, viac či menej vhodné, parkovacie miesto. Vďaka tejto kombinácii sa
stáva ForTwo bezkonkurenčným a jedinečným modelom,
prioritne určeným do mestského sveta. (ms)

Zuzka varí z kuchyne dolnozemských Slovákov
Paradajková polievka

1/2 litra paradajkového pretlaku, 1 a pol litra vody,
1 cibuľa, 1 údená klobása, soľ, cukor, 3 lyžice ryže (alebo
tarhone), 2 lyžice masti, 1 lyžica múky, zelený zeler a 1 dl
kyslej smotany.
Pracovný postup: Do rajnice dáme variť paradajkový
pretlak, vodu, celú cibuľu, klobásu a viazaničku zeleného
zeleru. Keď je klobása mäkká, do polievky zavaríme ryžu,
tarhoňu alebo smotanové halušky. Kým sa ryža varí, pripravíme z masti a múky jasnú zápražku, zalejeme ju studenou vodou, necháme zovrieť a vylejeme do polievky.
Polievku dosolíme, a ak máme radi, prilejeme rozšľahanú
smotanu a necháme prevrieť. Keď máme poruke mletú
zeleninu v soli, pridáme z nej za jednu lyžicu na začiatku
varenia, ale vtedy polievku nesolíme. Táto zelenina dodá
polievke chuť.

Hovädzie rezne na francúzsky spôsob

1 kg hovädzích rezňov, soľ, korenie, múka, 10 dkg
masti, 2-3 cibule, 3-4 strúčky cesnaku, petržlenová vňať,
2 dl paradajkového pretlaku, voda.
Pracovný postup: Odblanené, umyté rezne naklepeme,
posolíme, okoreníme, obalíme v múke a dáme do pomasročník 57

tenej rajnice rad rezňov. Tieto posypeme drobno pokrájanou cibuľkou, cesnakom a posekanou petržlenovou
vňaťou. Ďalej ukladáme rad zvyšujúcich rezňov, cibule,
cesnaku a petržlenovej vňate. Rezne prelejeme masťou,
paradajkovým pretlakom a vodou toľko, aby presahovala
mäso. Prikrytú rajnicu s rezňami dáme do rúry dusiť asi
1 - 1 a 1/2 hod., čo určuje kvalita mäsa. Rezne podávame
s dusenou ryžou alebo varenými zemiakmi a šalátom.

Cibuľová omáčka

3 lyžice spustenej masti, 2 lyžice múky, 1 stredná cibuľa,
1 lyžička cukru, soľ, mleté čierne korenie, 1/4 litra mlieka,
ocot, vývar alebo voda.
Pracovný postup: Z masti a múky urobíme bledú zápražku, pridáme postrúhanú cibuľu a popražíme. Potom
zalejeme studeným mliekom a vodou (vývarom), osolíme, osladíme a necháme trochu prevrieť. Nakoniec podľa
chuti okyslíme octom alebo citrónovou šťavou a pridáme
čierne korenie. Hotovú omáčku môžeme pred podávaním
aj precediť.
Zdroj: Danková, Ľudmila: Kuchárka. Báčský Petrovec :
Slovenské vydavateľské centrum, 2012.
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W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Pielęgnacja ciała – kąpiele cz. 2

Najstarsze naturalne dodatki, znane i stosowane do kąpieli od wieków, to przeróżne rośliny lecznicze, czyli zioła.
Stosowne zioła, najlepiej dobrane w zależności od rodzaju skóry (nie herbatki!) można kupić w sklepach zielarskich, aptekach lub sklepach ze zdrową żywnością. Można
oczywiście samemu zbierać zioła, zwłaszcza na terenach
czystych ekologicznie, wymaga to jednak gruntownej znajomości ziół, dużej praktyki i wiedzy o ich zbieraniu i suszeniu. W zależności od tego, jakich części roślin używamy,
z ziół przygotowujemy napary lub wywary.
Przygotowanie naparu – porcję ziół z liści, kwiatów lub
ziela rośliny (50-100 g – w zależności od wielkości wanny)
zalać wrzątkiem, przykryć i odstawić na 20 minut, przecedzić przez gęste sitko lub gazę i wlać do wanny.
Przygotowanie wywaru – porcję ziół z twardych części rośliny jak łodygi, korzenie, kłącza czy owoce (50-100 g
- w zależności od wielkości wanny) zalać zimną wodą na
godzinę (można dłużej), doprowadzić do wrzenia na małym ogniu, pogotować pod przykryciem przez kilka minut
i odstawić na 1 godzinę, przecedzić i wlać do wanny.
Kąpiele ziołowe z uwzględnieniem rodzaju skóry:
- skóra tłusta: napar lub wywar z oczaru wirginijskiego, tymianku, fiołka trójbarwnego, kwiatu nagietka lekarskiego,
kwiatu rumianku, ziela mięty pieprzowej, rumianku rzymskiego czy liści lub ziela pokrzywy – działają odkażająco,
ściągająco i odświeżająco; hamują rozwój drobnoustrojów.
- skóra sucha i skłonna do podrażnień: napar lub wywar
z kozieradki pospolitej, siemienia lnianego, kwiatu lipy,
podbiału czy prawoślazu lekarskiego - odżywiają, nawilżają i ujędrniają skórę.
- skóra naczynkowa: napar lub wywar z kwiatu arniki
górskiej, bluszczu pospolitego, kasztanowca zwyczajnego, skrzypu polnego albo kwiatu nagietka lekarskiego uszczelniają naczynia krwionośne.
- skóra normalna nie wymaga szczególnego rodzaju ziół
i w zasadzie można stosować wszystkie wymienione zioła (można zastosować ½ porcji), nie należy ich jednak
nadużywać, aby zbytnio nie ściągać skóry, ani jej nadmiernie nie odżywiać. Najbardziej wskazane są kąpiele
typowo pielęgnacyjne.
- skóra dojrzała, podobnie jak sucha, najlepiej reaguje na
substancje odżywcze i nawilżające, które poprawiają jej
jędrność i ukrwienie.
Zazwyczaj do kąpieli używa się jednej rośliny – nie stosuje się mieszanek ziołowych.
Kąpiele z olejkami eterycznymi:
W sklepach ekologicznych i ze zdrową żywnością dostępne są aromaterapeutyczne olejki eteryczne. Wielu
z nich można używać do pielęgnacji ciała, w tym do kąpieli. Jest kilka sposobów stosowania olejków:
- dodać do wody 10-15 kropli wybranego olejku w zależności od rodzaju skóry lub stosownie do potrzeb.
- dodać 10-15 kropli mieszanki złożonej z 1-3 olejków (nie
więcej). Do kompozycji można używać olejków o podobnym charakterze lub o różnym działaniu, w zależności od
indywidualnych potrzeb.
38
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- przygotować samodzielnie olej do kąpieli: 250 ml dobrego oleju roślinnego wymieszać z 30 ml lecytyny i dodać
30 kropli jednego olejku, bądź ich kompozycji. Do wanny wlać 1-3 łyżek mikstury, resztę odstawić do lodówki
w zakręconym szczelnie szklanym pojemniku (najlepiej
z ciemnego szkła).
Stosowanie olejków:
- skóra tłusta: cytrynowy, pomarańczowy, lipowy, nagietkowy, z drzewa herbacianego, migdałowy, bergamotowy, z rumianku rzymskiego – działają oczyszczająco, dezynfekująco, przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie;
- skóra sucha, dojrzała i wrażliwa: geranium, jaśminowy,
lawendowy, różany, z melisy, z mirtu – nawilżają, łagodzą, odżywiają;
- skóra normalna: podobnie jak przy ziołach, nie ma szczególnych zaleceń, można stosować każdy z wymienionych
olejków, w zależności od potrzeb, zmniejszając ilość kropli.
Olejki można stosować same lub z innymi dodatkami, np.:
- wymieszać 2 łyżki zmielonych migdałów, 125 ml mleka
i 15 kropli olejku migdałowego, wlać do wody – oczyszcza i nawilża, zwłaszcza skórę suchą.
- po pół szklanki drobnoziarnistej soli morskiej i sody
oczyszczonej, łyżeczka oleju słonecznikowego, 2-3 kropli
olejków eterycznych (w zależności od potrzeb) i 3 krople
witaminy E – wszystko ugnieść na jednolitą masę. Umieścić 1-2 łyżki mieszanki pod strumieniem wody.
- wymieszać 2 l mleka lub maślanki z 4 łyżkami oliwy z oliwek lub 4 łyżkami miodu, dodać 5 kropli olejku różanego
– odżywia skórę.
- zachęcająco wygląda wanna ze świeżymi, ładnie pachnącymi płatkami świeżych kwiatów np. z róż, lawendy
czy nagietka z dodatkiem kilku kropli takiego samego
olejku.
- do każdej kąpieli tzw. pielęgnacyjnej (patrz cz. 1) można
dodać kilka kropli dowolnego olejku dla przyjemnego
zapachu lub dobranego stosownie do rodzaju skóry –
wszystko zależy od wyobraźni i kreatywności.
- można wzmocnić działanie ziół, dodając do kąpieli ziołowej kilka kropli olejku (np. do naparu z mięty olejek
miętowy, do kwiatów lawendy lawendowy itd.).
Należy pamiętać iż każdy człowiek jest inny, ma inną
skórę i inną wrażliwość na zapachy, dlatego dobrze jest obserwować swoje reakcje na konkretne dodatki do kąpieli
i dobierać tak, aby kąpiel była przyjemna, a zioła czy olejki nie drażniły skóry i powonienia. Oczywiście nie używać
substancji, na które jesteśmy uczuleni. Jeżeli po wejściu do
wanny wystąpi pieczenie, swędzenie, mocne zaczerwienienie skóry lub inne niepokojące objawy należy natychmiast
wyjść z wody i dokładnie spłukać skórę. Ostrożnie z kąpieli
powinny korzystać osoby z nadciśnieniem tętniczym – nie
powinna być zbyt długa ani zbyt gorąca, po kąpieli schłodzić
ciało letnią wodą pod prysznicem. AS

Fałszywy testament

K

odeks cywilny dopuszcza możliwość sporządzenia testamentu na kilka sposobów. Jak mogłoby się wydawać, najprostszą, bo nie wymagającą wychodzenia
z domu, ani ponoszenia żadnych dodatkowych opłat jest forma własnoręczna (testament holograficzny). Zgodnie z art.
949 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić
testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem
ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Użycie zwrotu „pismem
ręcznym”, wyklucza możliwość wykorzystania urządzeń
technicznych służących do pisania, takich jak: maszyna do
pisania czy komputer. Jednocześnie z testamentem tym
wiąże się obawa jego sfałszowania. Do najczęstszych form,
niezgodnych z prawem „ingerencji” w testament należy
jego podrobienie lub przerobienie. Podrobienie to sytuacja,
w której dokument zostaje sporządzony przez inną osobę,
niż ta, która figuruje na dokumencie. Przerobienie z kolei
to spowodowanie zmian w oryginalnej treści testamentu.
Jeżeli pojawi się wątpliwość co do testamentu, to można go
zakwestionować w postępowaniu o stwierdzenie nabycia
spadku lub w postępowaniu o uchylenie lub zmianę tego
postanowienia. Dla rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości
związanych z ważnością testamentu powinien zostać powołany biegły grafolog, który porówna pismo na testamencie z dostępnymi próbkami pisma spadkodawcy. Materiału
porównawczego mogą tutaj dostarczyć np. notatki spadkodawcy, a także inne dokumenty na podstawie których można ustalić jego pismo.
Należy pamiętać, że na nieważność testamentu z powodu jego sfałszowania, nie można powoływać się po
upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym
interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku.
Ustawodawca starał się chronić testament za pomocą sankcji cywilnych i karnych. Zgodnie z art. 928 § 1 pkt.
3 k.c., spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:
- umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy,
- podrobił lub przerobił jego testament,
- świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę
podrobionego lub przerobionego. Spadkodawca taki
zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył
otwarcia spadku. Ponieważ testament traktowany jest
jak dokument, za jego sfałszowanie grozi również odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 270 § 1 kodeksu karnego: „Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub
przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5”. Karalne jest również przygotowanie do tego przestępstwa, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jaka kara grozi
za brak biletu?

J

azda autobusem bez biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu, grozi mandatem.
Mandat od osoby uprawnionej do przeprowadzenia
kontroli otrzymamy wówczas, gdy nie będziemy posiadać
ważnego biletu na przejazd oraz ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego
przejazdu. W takiej sytuacji, kontroler albo pobierze właściwą należność wraz z opłatą dodatkową, lub jak w większości
przypadków, otrzymamy wezwanie do zapłaty.
Wysokość mandatu (określanego mianem opłaty dodatkowej) ustala się biorąc pod uwagę cenę najtańszego
biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika.
Za brak odpowiedniego dokumentu przewozu grozi mandat wynoszący 50-krotność tej ceny, natomiast
za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu –
40-krotność tej ceny.
Należy jednak pamiętać, że jeżeli bilet lub odpowiedni
dokument posiadamy, ale w danym dniu np. nie wzięliśmy
go ze sobą, to gdy w ciągu 7 dni okażemy go we właściwym
miejscu (np. Punkt Obsługi Pasażerów) wraz z wezwaniem
do zapłaty, wówczas kara zostanie umorzona.
Mandatem zostaniemy ukarani również w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt. Tyczy się
to sytuacji gdy:
- zabraliśmy ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz przewidziana jest opłata – bez
odpowiedniego dokumentu przewozu,
- zabraliśmy rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych –
bez zachowania tych warunków.
Za oba te przewinienia zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 20-krotności wyżej wskazanej ceny.
Najwyższy mandat, bo aż 150-krotność ceny, jest przewidziany za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania
lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
Gdy zajdzie sytuacja, gdy kontroler będzie miał uzasadnione podejrzenie, że bilet albo dokument uprawniający
do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu został podrobiony
(lub przerobiony), może on zatrzymać nasz bilet za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji.
(Opracowanie własne oraz na podstawie: infor.pl)
Ela Góra

(Opracowanie własne oraz na podstawie: prawodlakazdego.pl)
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS

NÁŠ TEST
Aký ste typ?

stretnutie so zaujímavou osobou, čo ti
prinesie rad nových podnetov.
1. Aký šport preferujete?
a) Chodíte rada na prechádzky; b) pláSTRELEC (23.11.-21.12.)
vanie; c) cvičenie vo fitnes centre;
Celkom vydarený mesiac.
BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
d) lyžovanie.
Na pracovisku začne ubúMesiac bude plný zho2.
Na schôdzku s mužom si obvykle
dať problémov a na druhej
nu, ale aj mnohých nových
oblečiete:
strane tvoja iniciatívnosť
dojmov a stretnutí so zaa energické konanie si získa- a) džínsy a tričko; b) sukňu a top s odujímavými ľuďmi. Bolo by
haleným chrbtom; c) látkové nohavidobre, keby nové známosti jú uznanie. V osobnom živote zmiznú
ce a tričko s trojštvrťovými rukávmi;
trvali dlhšie, aj keď niekto blízky bude podozrenia i neistota, ale začnú stúpať
d) džínsy, svetrík doplnený šatkou.
bezdôvodne z tohto dôvodu žiarlivý. výdavky.
3. Ako sa opaľujete?
Vysvetli to odrazu.
a) Rýchlo sa spálite a rovnako rýchlo sa
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
zošúpete; b) pokiaľ sa poctivo natieAk si chceš udržať svoje
RAK (22.6.-22.7.)
rate krémom, je to obvykle bez probpostavenie, musíš obstáť na
Vďaka vytrvalosti a elálémov; c) pokožka vám síce rýchle
nadchádzajúcej skúške a to
nu dosiahneš to, čo si si nasčervená, ale opálenie obvykle vydrží;
bez pomoci priateľov a koplánoval. Nebude to ľahké,
d) veľmi rýchle a ľahko.
legov, ktorí nebudú mať pochoale máš šance. Nedaj sa od4.
Ktorú z uvedených kvetín máte rada?
penie
pre
tvoje
problémy.
Potešiteľradiť drobnými prekážkami,
a)
Snežienku; b) ružu; c) chryzantému;
né
je
to,
že
tvoja
fi
nančná
situácia
sa
veď pri pevnej vôli a troške šikovnosti
d)
jazmín.
dokážeš prekonať aj tie najväčšie prob- zlepší.
5.
Prevažnú
časť vášho jedálničku tvorí:
lémy.
a) strukoviny, ryža a biele maso; b) ovoVODNÁR (21.1.-18.2.)
cie, zelenina a mliečne výrobky; c) zeDrobné neúspechy v práLEV (23.7.-23.8.)
miaky, biele pečivo a červené maso;
ci oslabia tvoje sebavedoPravdepodobne nová
d) hranolky, chipsy a sladkosti.
mie. Naskytne sa Ti však
známosť, ktorú nadviažeš
6.
Ktorá z týchto predstáv vám pripadá
dobrá
príležitosť
rehabiliv najbližších dňoch, začne
najviac
romantická?
tovať
sa.
Čaká
ťa
milý
večer
novú kapitolu v tvojom
a)
Túlanie
sa po lese a vaše prepletené
živote. Buď však objektív- v zábavnej spoločnosti priateľov. Nedaj
ruky;
b)
večera
pri sviečkach podfarny a všetko si premysli, či to stojí za to. si ho pokaziť prechodnými finančnými
bená slanou vôňou mora; c) v nežnom
Zdravie ti bude slúžiť, a aj finančná situ- ťažkosťami.
objatí vášho drahého a sledovanie poácia vyzerá sľubne.
RYBY (19.2.-20.3.)
hodového filmu; d) dobré víno popíjaV poslednom čase sa koncenPANNA (24.8.-23.9.)
né v dvojici pred horiacim krbom.
truješ na vlastné problémy 7. Ktoré počasie vám vyhovuje?
V práci pôjde všetko
a nevieš, čo sa deje okolo. a) Mierne teplé, daždivé; b) pálivé
po starých koľajach. Mal by
Stretneš sa s výčitkami blízsi sa teraz sústrediť na súka máte rada búrky; c) skôr chladnejkych, ktorí si nárokujú na to,
romný život a rodinu, a tiež
šie; d) mrazivé so snehom.
na nepriaznivú finančnú aby si im venoval pozornosť. Pouvažuj 8. Predstavte si, že ste vyhrala zájazd
situáciu. Citové problémy sa vyriešia o tom a venuj sa im viac, než doteraz.
zdarma a máte možnosť si vybrať si zo
a stretnutie v širšom rodinnom kruhu
štyroch variant. Rozhodnete sa pre:
BARAN (21.3.-20.4.)
bude vydarené.
a) luxusný Paríž; b) slnkom zaliatu DalNa pracovisku veľa zmien
mácii; c) chladné Škótsko; d) Nórsko
– organizačných a osobných,
VÁHY (24.9.-23.10.)
s fjordmi.
ktoré vyvolávajú konflikty.
Na tvojom pracovisku
Zohráš hlavnú úlohu v zmiersa začnú spory a búrlivé
Vyhodnotenie: Každá žena má svoju
ňovaní konfliktov. V rodin- skupinu farieb, ktoré podčiarkujú a zvýdiskusie, ktoré však budú
výnimočne tvorivé. Začne nom kruhu vládne plná harmónia a po- razňujú jej prirodzenú krásu. Stačí len obsa aj dobré obdobie v spo- chopenie pre tvoje pracovné problémy. javiť tú pravú a potom už môžete nechať
ločenskom živote, plné zaujímavých
farby pracovať za vás.
stretnutí. Bude čas na splnenie starých BÝK (21.4.-20.5.)
Najviac „a” odpovedí: Ste letný typ.
Ocitneš sa v kruhu
záväzkov a povinností.
Oči: šedo zelené, šedo modré, modro
osôb, ktorých spoločnosť
zelené, svetlo modré, orieškové. Vlasy:
bude veľmi milá. Snaž sa
ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
blond, popolavá blond, hnedo sivé. Pleť:
aj ty ukázať z tej najlepšej
Čaká ťa veľa nových dojsvetlá, ľahko začervenalá, môžu sa objamov a tém na zamyslenie. stránky. Náklonnosť nových známych
viť aj pehy. Vaše farby: pastelové farby
V práci to ide čoraz lepšie, aj ti môže veľmi pomôcť v riešení pracova všetky odtiene modrej, tyrkysová, vínapriek novým dodatočným ných problémov, i finančnej situácie.
nová, rúžová, hnedá, sivá. Tip na líčenie:
úlohám. Príjemným prekvapením bude (ms)
Make up béžový alebo len tónovací krém.
Používajte rúžovú alebo tmavo vínovú
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tvárenku. Vyskúšajte rúžové očné tiene
a rúžový rúž. Pristane vám všetko, čo pôsobí jemne, nežne a citlivo. Vyvarujte sa
teplým farbám. Aby ste nepôsobili unavene, nepoužívajte čierno-bielu kombináciu, čiernu linku, hnedé tiene.
Najviac „b” odpovedí: Ste zimný typ.
Oči: modré, šedé, zelené, hnedé, čiernohnedé. Vlasy: od tmavo hnedej až po
čiernu ako uhol. Pleť: porcelánová, biela,
biela s rúžovým nádychom. Vaše farby:
studené a krikľavé farby ako čierna, červená, vínová, strieborno sivá, tmavomodrá, zelená, biela, sýta ružová, fialová. Tip
na líčenie: Make up svetlý, béžový. Podklad pre oči biely alebo jemne sivý, na
ktorý naneste svetlo fialový tieň a vytieňuje dostratena. Oči olemuj čiernou linkou. Keďže oči sú dostatočne výrazné na
pery stačí len naniesť jemne rúžový lesk.
K zimnému typu sa hodí výrazne líčenie,
ktorý vytvára kontrast s vašou pleťou.
Vyhýbaj sa teplým farbám ako lososová,
béžová, zlatá, oranžová. Pozor tiež na vyblednuté farby.
Najviac „c” odpovedí: Ste jarný typ.
Oči: modré, šedo modré, modro tyrkysové, zeleno šedé, zlato hnedé. Vlasy:
blond, orieškovo hnedé, s nádychom do
červena. Pleť: svetlá, bledá, priehľadná
s pehami. Vaše farby: teplé a žiarivé farby ako žltá citrónová, zelená, červená,
lososová, hnedá, pomarančová, pastelovo modrá. Tip na líčenie: Jemný podklad
na tvár, stačí tónovací krém. Líca môžete
zvýrazniť broskyňovou alebo červeno
rúžovou tvárenkou. Na oči skúste jemné
marhuľové tiene a lesk na pery. Ak zladíte oblečenie so svojím líčením vytvoríte
veľmi pekný look. Noste prevažte zlaté
šperky, ktoré vám dodávajú lesk. Pokiaľ
nechcete pôsobiť veľmi bledo neodporúčame studené farby ako sivú, bielu ani
tmavo modrú.
Najviac „d” odpovedí: Ste jesenný
typ. Oči: zelené, oceľové, svetlo modré,
zlatohnedé až do tmavo hneda. Vlasy:
všetky odtiene ryšavej až k medovej, gaštanové. Pleť: svetlá, svetlá s bronzovým
nádychom, bronzová s pehami. Vaše farby: prírodné farby ako hnedá, červená,
béžová, žltá, mahagónová. Tip na líčenie:
Odporúčame béžový make up s bronzovým nádychom. Ak používate tvárenku
tak červenej alebo oranžovej farby. Z farieb na očné tiene si môžete vybrať olivové, zlaté, medené alebo čokoládové.
Oranžový lesk na pery. Nezakrývajte svoje prirodzené pehy na tvári silným makeupom. Pehy sú vašou súčasťou a hodia sa
k vám. Ak nechcete vyzerať nezdravo nepoužívajte svetlo modrú, ružovú, sivú ani
bielu farbu. (Zdroj: www.wanda.atlas.sk)

SLOVNÍK A HUMOR

AKO JE TO SPRÁVNE?

M

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

V POĽŠTINE:

V SLOVENČINE:

trasa rowerowa

cykloturistická trasa

ścieżka rowerowa

cyklotrasa

kolarstwo górskie

horská cyklistika

kolarstwo szosowe

cestná cyklistika

kolarstwo torowe
kolarstwo przełajowe

dráhová cyklistika
cyklokros

kaseta rzędowa do roweru

koliesková kazeta na bicykel

wolnobieg rowerowy

viackolieska na bicykel

dętka rowerowa

duša na bicykel

wentyl do dętki rowerowej

čiapočka na dušu na bicykel

Minister pôdohospodárstva navštívil veľkovýrobňu ošípaných. Akosi sa
pozabudol a opýtal sa kŕmiča:
- A bujaky a kravy máte kde?
- V administratívnej budove, tu sú
iba svine.
***
Prečo musí obžalovaný stáť pri čítaní rozsudku?
- Lebo potom bude dlho sedieť.
***
Cestujúci sa pýtajú kapitána:
- A už ste niekedy videli obávaného
morského hada?
- Nie, nikdy.
- Čože? Celý život sa plavíte po
všetkých moriach sveta a ešte ste sa
nestretol s morskou príšerou? Ako si
to vysvetľujete?
- To je asi tým, - vysvetľuje kapitán,
- že ja som abstinent.
***
Prečo všetkým tvrdíte že ste Napoleon? - pýta sa lekár blázna.
Blázon na to: - To mi povedal sám
Boh.
A z druhej miestnosti zakričí ďalší
blázon: - Ja som mu nič nepovedal!
***
Prečo Boh stvoril ženu ako druhú?
- Pretože keby pri stvorení muža
musel počúvať všetky jej pripomienky, nebol by dodnes hotový.
***

Pán farár ide na bicykli, je pekný
deň, ide komótne, kormanu sa nedrží,
ruky má skrížené na hrudi. Naraz počuje:
- Občan stojte!
Policajt ho zastaví a pýta sa ho:
- Ako to bicyklujete? Veď môžete
takto zraniť seba i okoloidúcich.
Farár sa trochu naľaká, ale odpovie:
- Mne sa nemôže nič stať, mňa
chráni Duch svätý.
Policajt zdvihne oči a rázne odpovie:
- Teda tak! Vy jazdíte na bicykli
dvaja. Takto bude dvojnásobná pokuta!
***
Na prednáške zo správneho práva
hovorí profesor do pléna:
- Páni tam vzadu, keby ste sa
trošku tichšie rozprávali o včerajšej
party a dámy v strede, keby ste tak
nevýskali pri tých časopisoch, tak by
sa lepšie spalo vašim kolegom v predných laviciach.
***
- Včera som bol kradnúť u jedného
advokáta a nedopadlo to dobre.
- Chytil ťa?
- To hej. Povedal mi, aby som čím
skôr vypadol a hneď mi naúčtoval
stovku za poradenie.
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ZAUJÍMAVOSTI
Paracetamol vplýva
na emócie

Lieky s účinnou látkou paracetamol, ktoré patria najčastejším látkam
proti bolesti, utlmujú nielen bolesť,
ale aj schopnosť prežívať akékoľvek
emócie. Vyplýva to z výsledkov nedávnej štúdie, ktorú uskutočnili vedci
z americkej Ohio State University. Pritom si väčšina ľudí ani neuvedomuje,
ako paracetamol ovplyvňuje ich pocity. Tento výsledok potvrdzuje predošlé štúdie, ktoré uvádzajú, že parace-

médiám uviedol 73-ročný športovec,
najprv, keď sa medveď pokúšal cez
bránku vojsť na terasu, zdvihol ruky a
zviera zahnal von. Potom, ako sa medveď otočil hlavou k nemu, Moore sa
zahnal a udrel ho päsťou do hlavy. Po
údere zviera následne ušlo. Carlo Moore tiež priznal, že psy sú preňho ako
deti a taktiež podotkol, že jeho pravý
hák poslal k zemi už viacerých. (zdroj:
webnoviny.sk)

Ako spoznáte, či je batéria
ešte použitelná?

Na internete je veľa teórii a tipov,
ako zistiť, či je batéria ešte vhodná
na použite, alebo je úplne vyčerpaná.
Časť z nich sa snažili vedci z Princetonskej univerzity v USA overiť, pričom zistili, že odlíšiť dobrú alkalickú
batériu od zlej je možné na základe jej
hodu o zem.
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tamol dokáže zmierniť nie len fyzickú,
ale aj psychickú bolesť. Zároveň však,
podľa najnovšej štúdie liečivo pôsobí
aj na pozitívne emócie a schopnosť
prežívať radosť a potešenie. Na paracetamol si pritom len dva týždne skôr
posvietili austrálski vedci, ktorí zistili,
že lieky s paracetamolom nedokážu
pomôcť pri bolesti chrbtice či osteoartróze. Naopak, tím výskumníkov varoval, že užívanie paracetamolu môže
zvýšiť riziko ťažkostí s pečeňou. (zdroj:
webnoviny.sk)

Ako na medveďa?

Bývalý boxer Carlo Moore z Kalifornie mal pred nedávnom dočinenia s medveďom, ktorému sa príliš
nepozdávala jeho čivava. Ako neskôr
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Łamanie i druk:
Drukarnia TSP
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

WARUNKI PRENUMERATY:

Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje
Zarząd Główny w Krakowie gotówką
lub na konto: Bank Pekao S.A. III/O Kraków
36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
IBAN: PL 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem: Prenumerata czasopisma Život za rok...
Płacąc za prenumeratę czasopisma za pośrednictwem
poczty należy doliczyć odpowiednią opłatę pocztową.

Ako to funguje? V alkalických batériách prebieha chemická reakcia
medzi zinkom a oxidom manganičitým Jednoducho povedané, na začiatku životnosti má obsah batérie
gélovú konzistenciu, neskôr sa mení
na pevný blok kovu a ďalších materiálov. Zrnká zinku v batérii totiž postupne obaľuje vznikajúci oxid zinočnatý.
Kým gél sa od zeme neodrazí, kus
kovu a keramiky áno. Zároveň však
vedci upozorňujú, že odraz batérie
nie je priamoúmerný množstvu oxidu
zinočnatého v batérii. Kým nové batérie sa odrazia najmenej, viac menej
polovične vyčerpané batérie sa odrazia najviac a potom sa ten odraz o čosi
zmenší. To znamená, že dobré a nové
batérie sa od zeme odrazia najmenej.
(zdroj: webnoviny.sk)
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Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

CENY PRENUMERATY 2015
DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA:
1 miesiąc: 3,00 zł, półrocznie: 18,00 zł, rocznie: 36,00 zł
INDYWIDUALNA:
krajowa, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
1 miesiąc 4,75 zł, półrocznie 28,50 zł, rocznie 57,00 zł
zagraniczna, łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację: 6 zł – rocznie 72,00 zł
do Europy (w tym Czechy): 13,00 zł – rocznie 156,00 zł
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 13,00 zł – rocznie 156,00 zł,
pocztą lotniczą 16,00 zł – rocznie 192,00 zł
Niezamówionych tekstów, rysunków i fotografii
redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów
oraz zmian treści nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów
pozaredakcyjnych, nie zawsze zgodnych
z poglądami redakcji.
Za niezamówione teksty redakcja nie płaci
honorariów autorskich.

Nakład 2100 egz.
ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Poznaj Slovensko
vlasť svojich predkov
foto: dm, mm-m

CENTRUM SLOVENSKEJ KULTÚRY
CENTRUM KULTURY SŁOWACKIEJ
V NOVEJ BELEJ NA SPIŠI
W NOWEJ BIAŁEJ NA SPISZU

Penzión

Pensjonat

Bumerang
Centrum slovenskej kultúry v Novej
Belej je modernou budovou s prvkami tradičnej kultúry, skolaudovanou v roku 2014.
Nachádza sa tu:
• 17 izieb, 2 až 3 posteľových,
s kúpeľňami, WC, televíziou a wi-ﬁ
• kaviareň s televíziou a wi-ﬁ
• konferenčná miestnosť s plným
audiovizuálnym vybavením
(dataprojektor, plátno, TV, wi-ﬁ)
• veľká sála s pódiom, s rozlohou 220 m2,
vhodná na svadby, krstiny, plesy a iné
spoločenské podujatia
• slovenská knižnica s cca 4000 titulmi
• 7 počítačov s pripojením na internet
• výstavná sála s artefaktmi regionálnej
kultúry
• možnosť stravovania
• parkovisko

Centrum Kultury Słowackiej w Nowej
Białej jest nowoczesnym budynkiem nawiązującym do kultury tradycyjnej, oddany
do użytku w 2014 roku. Znajduje się tutaj:
• 17 pokoi 2 i 3 osobowych,
z łazienkami, WC, TV oraz wi-ﬁ
• kawiarnia z TV oraz wi-ﬁ
• sala konferencyjna z pełnym
wyposażeniem audiowizualnym
(rzutnik, ekran, TV, wi-ﬁ)
• sala widowiskowa ze sceną o pow. 220 m2,
nadaje się do organizacji większych imprez
okolicznościowych, wesel, chrzcin, itp.
• biblioteka słowacka (zbiór ok. 4000 pozycji)
• 7 stanowisk komputerowych z wi-ﬁ
• sala wystawowa z eksponatami kultury
tradycyjnej
• możliwość wyżywienia
• parking

V Novej Belej môžete obdivovať:

W Nowej Białej można podziwiać:

•
•
•
•

barokový kostol sv. Kataríny z 18. st.
6 prícestných kaplniek
súkromné múzeum rodiny Grochovských
jaskyňu Oblazova – nálezisko
najstaršieho bumerangu na svete
• prírodnú rezerváciu Prielom Bialky

•
•
•
•

V okolí sa nachádzajú:

W okolicy znajdują się:

• kúpele, termálne bazény
• Pieninský národný Park a Tatranský
národný park
• lyžiarske strediská
• priehrada s možnosťou vyhliadkových
plavieb
• konské jazdecké areály
• prístaviská pltí
• pešie turistické a cyklistické chodníky
• historické a etnograﬁcké pamiatky
(napr. Nedecký hrad, Červený Kláštor,
tradičné usadlosti a pod.)
• možnosti na horolezectvo, splav na divokej
vode, rybolov, paraglajding, aguazorbing,
paintball, nordic walking a iné aktivity

• sanatorium, baseny termalne
• Pieniński Park Narodowy
i Tatrzański Park Narodowy
• ośrodki narciarskie
• zapora wodna z możliwością rejsów
turystycznych
• ośrodki jazdy konnej
• przystań ﬂisacka
• piesze i rowerowe szlaki turystyczne
• historyczne i etnograﬁczne zabytki
(np. Zamek w Niedzicy, Czerwony
Klasztor, tradycyjne zagrody, itp.)
• możliwość wspinaczki górskiej, raftingu,
rybołówstwa, paralotni, aguazorbingu,
paintballa, nordic walking i innych.

kościół barokowy pw. św. Katarzyny z XVIII w.
6 przydrożnych kapliczek
prywatne muzeum rodziny Grochowskich
Jaskinię Obłazową – miejsce, gdzie znaleziono najstarszy bumerang na świecie
• Rezerwat Przyrody Przełom Białki

ul. św. Katarzyny 2, 34-433 Nowa Biała
tel.: +48 18 28 512 34; +48 18 26 272 49
tel. kom./mob.: +48 695 897 247

e-mail: cks.nowabiala@gmail.com
www.tsp.org.pl/pensjonat-bumerang,167.html

