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Tlačová konferencia 
v Bratislave  . . . . . . 22-23

Spolok Slovákov v Poľsku 
dosiahol v tomto roku veľa úspe-
chov, ale musel si taktiež poradiť 
s mnohými problémami. Pokiaľ 
sa však svet o našich úspechoch 
a problémoch nedozvie, nikto nás 
ani nepochváli, ale nám ani nepo-
môže. Preto sa Spolok rozhodol 
zorganizovať tlačovú konferenciu 
v Bratislave. 

Na obálke: Zimné zákutie v krempašskom chotári. Foto: F. Paciga. Návrh obálky: Ewa Koziołová.

V januárovom čísle nájdete:
Z našich začiatkov v Čiernej Hore 
od Jurgova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Aké boli začiatky Miestnej skupiny 
SSP v Čiernej Hore od Jurgova? Ako fun-
guje dnes a aký bude jej osud v budúcnosti? 
Prečítajte si spomienky súčasného predsedu 
OV na Spiši Františka Mlynarčíka a Alžbe-
ty Václavovej.

Oravské centrum kultúry 
v Jablonke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Konzumný spôsob života nás pomaly odsúva 
od kultúry. Aké úlohy čakajú na kultúrne inštitúcie a aké 
prostriedky využívajú na to, aby sa kultúrny život začal 
opätovne rozvíjať, o tom sme sa porozprávali s riaditeľkou 
Oravského centra kultúry v Jablonke M. Łaciakovou.

Spomienky na vojnu . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Aj keď vojna pomaly upadá do zabudnutia, svoje stále 

živé spomienky nám porozprávali oravskí odbojári. 

V kúzelnom svete výroby 
huslí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

... nájdete osudy Mariána Pľučinského 
z Jurgova. V jeho dielni vznikajú v priebe-
hu niekoľkých mesiacov krásne husle, či iné 
sláčikové hudobné nástroje.

Čaro lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Ako sa darilo Márii a Jozefovi 

Kozubovcom z Kacvína v manželstve, 
dozviete sa z nášho rozhovoru s nimi, 
ktorý sme urobili pri príležitosti pol-
storočia ich spoločného života.

Oravsko-oravská spolupráca . . . . . . .14-15
Orava - ukrivdený región, ktorý si najviac vytrpel kvôli 

hraničnej čiare, ktorá ho predelila na dve časti. Utrpenie sa 
však nedá vynahradiť a spojiť niečo, čo bolo násilne rozdele-
né, tiež nebude ľahké. Avšak je mnoho tých, ktorí sa snažia 
tento vznešený cieľ dosiahnuť. 

Starý kostol sv. Alžbety  . . . . . . . . . . . 16-17
Tribš má svoju vzácnosť. Je 

ňou starý kostol zasvätený sv. Alž-
bete, pochádzajúci z roku 1567. 
Zvláštnosťou tohto kostola je 
maľba zobrazujúca Posledný súd, 
ktorej súčasťou je prvé a zároveň 
najstaršie zobrazenie Belianskych 
Tatier. V článku nájdete aj rozho-
vor s novým tribšským farárom 
– Rajmundom Dziadkiewiczom.

Pod tatranskými končiarmi . . . . . . . 17-18
Ako sa darí jurgovskym krajanom? Aký je ich kultúr-

ny život? Ako prebieha vyučovanie slovenčiny na základnej 
škole? O týchto a mnohých ďaľších témach sme sa poroz-
právali s Annou Mačičákovou, predsedom MS SSP Jozefom 
Vojtasom a s učiteľkou Annou Šoltýsovou. 

K nedožitým osemdesiatinám
Ludwika Korkoša . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21

Autor prináša životné osudy významnej slovenskej ro-
diny umelcov, ktorá pochádza z Čiernej Hory od Tribša.

Potulky po Slovensku . . . . . . . . . . . . . 26-27
Dolný Kubín nie je rozlohou veľké mestečko. V tomto 

prípade však platí, že dobrého veľa narastie. Mesto je boha-
té na kultúrny život a disponuje rôznymi zaujímavosťami. 
V jeho blízkosti sa nachádza aj jedna z najvzácnejších národ-
ných kultúrnych pamiatok Slovenska – Oravský hrad.
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Už sme po symbolickom pílení 
hraníc, čím sa naplnil sen mnohých 
generácií a tento cieľ sa stal realitou 
tak nebadane. Ohodnotenie tohto 
historického faktu prinesú určite na-
sledujúce roky. Práve zrušenie hraníc 
je najväčším úspechom spoločných 
európskych dejín, práve odstránenie 
bariér je tým najdôležitejším dôvodom 
jednoduchých ľudí, prečo sa cítia byť 
Európanmi. Bežný človek pocíti vstup 
do Európskej únie vlastne až teraz.
Schengenský priestor voľného pohy-
bu osôb sa o polnoci z 20. na 21. de-
cembra 2007 rozšíril z 15 na 24 krajín. 
Obyvatelia Estónska, Litvy, Lotyšska, 
Maďarska, Poľska, Slovenska, Slovin-
ska a Českej republiky slávnostne pri-
vítali otvorenie pozemných hraníc, 
zatiaľ čo v maltskej Valette zrušili pa-
sové kontroly pre trajekty z európskej 
pevniny. Vďaka hodinovému časové-
mu posunu zrušila hraničné kontroly 
ako prvá trojica pobaltských štátov. 
Spomedzi starých členských krajín Eu-
rópskej únie do Schengenu nepatria 
iba Veľká Británia a Írsko, ktoré naďalej 
uplatňujú hraničné kontroly. Z nečlen-
ských krajín do priestoru patria Nórsko 
a Island, onedlho by sa malo pripojiť aj 
Švajčiarsko. Z desiatich krajín, ktoré do 
EÚ vstupovali v roku 2004, sa súčasťou 
systému zatiaľ nestane iba Cyprus, rov-
nako ako Rumunsko a Bulharsko, ktoré 
do únie vstúpili na začiatku tohto roku. 

Európska komisia vyjadrila potešenie 
nad rozšírením schengenského priesto-
ru. Odteraz môžu ľudia cestovať v rámci 
24 krajín schengenského priestoru bez 
stresu a bez kontrol na vnútorných po-
zemských či morských hraniciach napr. 
z Portugalska do 
Poľska. Spoločným 
pričinením sa po-
darilo odstrániť 
hraničné kontro-
ly, tieto človekom 
umelo vybudované 
prekážky brániace 
mieru, slobode a 
jednote v Euró-
pe, a zároveň sa 
museli vytvoriť 
podmienky pre zvýšenú bezpečnosť. 
Od piatku (21.12.07) je možné hrani-
ce prekračovať na ľubovoľnom mies-
te, teda aj cez takzvanú „zelenú hra-
nicu“, mimo doterajších ofi ciálnych 
hraničných priechodov. Obmedzenie 
je len vo Vysokých Tatrách, kde sú 

po slovenskej strane všetky chodníky 
uzavreté až do júna. Pri leteckej do-
prave kontroly budú ešte do marca.  
Schengenskú dohodu podpísali 14. 
júna 1985 v luxemburskom mesteč-
ku Schengen. Schengenské opatrenia 

ustanovujú zru-
šenie kontrol na 
vnútorných hra-
niciach členských 
štátov schengen-
ského priestoru, 
vytvárajú spoloč-
né pravidlá kon-
trol na vonkajších 
hraniciach, usta-
novujú spoločnú 
vízovú politiku a 

zavádzajú sprievodné opatrenia, ktoré 
umožňujú zrušiť kontroly na vnútor-
ných hraniciach. 

Schengen by však mal byť aj dô-
vodom k solidarite, zamyslením, že 
historickým ideálom, ktorý poháňal 
integračný proces, nebolo vytvorenie 
európskej pevnosti, ale priestoru bez 
hraníc. Malo by to prispieť k zlepšeniu 
medzinárodnej spolupráce a v tom aj 
slovensko-poľskej. Na hraničných prie-
chodoch v Tatranskej Javorine – Lysej 
Poľane, v Lysej nad Dunajcom – Ne-
deci, v Jurgove – Podpspadoch, Trste-
nej – Chyžnom sa pri tejto príležitosti 
stretli zástupcovia krajských a regionál-
nych samospráv, ktorí si navzájom 
gratulovali v momente nastania tohto 
historického medzníka a vyslovili plá-
ny otvorenejšej spolupráce v rôznych 
oblastiach verejného života. (aj) 

EURÓPA EURÓPA 
BEZ BEZ 

HRANÍCHRANÍC

Primátor Trstenej a vojt gminy Jablonka. 
Foto: Z. Suwada

FS Rombaň vystupuje v rámci programu otvorenia hraníc v Chyžnom. 
Foto: M. Smondek

Primátor Sp. St. Vsi J. Harabin a vojt gminy N. Lapše P. Dziuban 
pília závoru v Nedeci. Foto: Ľ. Molitoris
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Z našich začiatkov...

V Čiernej 
Hore od 
Jurgova

Zvláštnosťou tejto spišskej obce 
je to, že pozostáva z dvoch častí, kto-
ré rozdeľuje rozsiahly Litvajov kopec. 
Rozdelenie Čiernej Hory sa odzrkadľu-
je aj v histórii Miestnej skupiny SSP. Jej 

vznik má podo-
bnú históriu ako 
všetky miestne 
skupiny severné-
ho Spiša. 

Po druhej 
svetovej vojne na-
stali pre Slovákov 
veľmi zlé časy, 
pretože územie, 
na ktorom žili, 
bolo pričlenené 
k Poľsku. Mnohí 
z nich tajne dúfa-
li, že je to len do-

časné riešenie, no ukázalo sa, že dúfajú 
zbytočne. Navyše tí, ktorí proti tomu 
protestovali, boli neustále ohrozova-
ní. Na celom Spiši v tých časoch vy-
číňala nielen banda krutého “Ognia“, 
ale všetci Slováci hlásiaci sa ku svojej 
slovenskej národnosti boli preverovaní 
aj poľskou milíciou.  Ľudia sa obáva-
li o život a bezpečnosť svojich rodín. 
Taktiež v Čiernej Hore boli obyvatelia 
prenasledovaní a kruto trestaní za svoje 

slovenské národné 
povedomie. 

Obrovskou úte-
chou pre všetkých 
bola skutočnosť, že 
po istom čase úrady 
povolili založiť Spo-
lok Čechov a Slo-
vákov v Poľsku. Na 
Spiši vznikajú v tom 
čase miestne skupi-
ny SSP v jednotli-
vých obciach. Miest-
na skupina Spolku 
Čechov a Slovákov 
v Čiernej Hore 
vznikla v septembri 
v roku 1946 a bola 
zriadená pre obidve 
časti Čiernej Hory.  
Jej prvým predsedom sa stal Milan 
Sobek. Až po práve 30 rokoch, v roku 
1975 sa miestna skupina rozdelila na 
dve časti. Z praktických dôvodov bolo 
to najlepšie riešenie.

V dnešnom článku sa bližšie po-
zrieme na históriu miestnej skupiny 
SSP v Čiernej Hore od Jurgova. Po 
rozdelení sa prvým predsedom tejto 
miestnej skupiny stal  krajan Sebastián 
Mlynarčík, ktorý verne zastával túto 
funkciu počas svojho celého života, až 
do smrti v roku 2007. Od toho času 
miestna skupina zatiaľ nemá svojho 
predsedu.

Na históriu miestnej skupiny SSP 
v Čiernej Hore od Jurgova sme si za-
spomínali so súčasným obvodným 
predsedom na Spiši, krajanom Františ-

kom Mlynarčíkom, ktorý je aktívnym 
členom tejto miestnej skupiny Spolku 
a v minulosti pôsobil aj ako richtár 
obce.  

Na začiatku sa členovia miestnej 
skupiny stretávali po večeroch vo svo-
jich domácnostiach, kde diskutovali 
o situácii a budúcnosti Slovákov. Prí-
ležitostne sa  schôdze konali aj v ne-
ďalekých Výšných Lapšoch. V roku 
1948 bola v Čiernej Hore postavená 
požiarna zbrojnica, kde miestna skupi-
na mala svoje priestory na stretnutia. 
Podľa slov krajana F. Mlynarčíka, v mi-
nulosti týchto stretnutí bolo oveľa viac. 
Ľudia nemali toľko rôznych aktivít 
a na stretnutia mali dostatok času. Za-
spomínal si, ako chodili na stretnutia 
krajanov do Kežmarku, predovšetkým 
z iniciatívy pána profesora L. Kudzbe-
la, či M. Grígera. Veľmi obľúbené boli 
aj tzv. odbojárske vatry, či stretnutia pri 
poháriku dobrého vínka. Organizovali 
sa aj Fašiangy-Ostatky. Všetci si spolu 
zaspievali slovenské piesne a v čase Via-
noc zasa koledovali. Ako hovorí, sú to 
jeho najkrajšie spomienky na krajanský 
život. 

Medzi prvých najaktívnejších čle-
nov v miestnej skupine patrili: Ondrej 
Mlynarčík, Sebastián Mlynarčík, Ján 
Srna, Ján Buc a Ondrej Košút, ktorý 
bol aj prvým tajomníkom miestnej 
skupiny SSP v Čiernej Hore od Jurgo-
va. Všetci krajania uvítali aj založenie 
krajanského časopisu Život.

So svojimi spomienkami na za-
čiatky miestnej skupiny SSP sa s nami 

František Mlynarčík s vnúčencami

Krajanka A. Václavová

Výjazd krajanov z Čiernej Hory do Varšavy v r. 1954
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podelila aj krajanka Alžbeta Václavová, 
ktorá je stálou čitateľkou Života a člen-
kou miestnej skupiny SSP. S úsmevom 
spomína na časy, kedy sa dievčatá schá-
dzali na páračkách, či pri tkaní kober-
cov a rôznych iných ženských prácach. 
Dievčatá si rozprávali slovenské roz-
právky a príbehy, spievali slovenské 
piesne. V čase Vianoc sa vinšovalo po 
slovensky, spievali sa slovenské koledy. 
Mládež sa stretávala aj so staršou gene-
ráciou na Štefanskej zábave a vždy bolo 
všetkým spolu veselo. Alžbeta Václavo-
vá si najradšej spomína na slovenského 
učiteľa Ernesa Mauera, ktorý nielen ju, 
ale aj jej spolužiakov, naučil mnoho 
slovenských piesní. Vedel tiež  pútavo 
rozprávať o dávnych slovenských tradí-
ciách. 

V súvislosti so vznikom miestnej 
skupiny sa vždy vynára otázka sloven-
ského školstva. V Čiernej Hore prob-
lém s vyučovaním slovenčiny nebol 
až taký výrazný. Táto obec bola výni-
močná tým, že po vojne sa na základ-
nej škole všetky predmety vyučovali 
v slovenskom jazyku. Učili tu slovenskí 
učitelia, medzi nimi napríklad Dušan 
Kováč, Juraj Tobakoš. Pri škole pôso-
bil aj divadelný krúžok, kde si žiaci 
nacvičovali malé divadelné predstave-
nia, s ktorými sa prezentovali požiarnej 
zbrojnici.  

Obyvatelia Čiernej Hory až do 
roku 1995 nemali svoj kostol, preto 
vybudovanie kostola všetci uvítali. Do-
vtedy navštevovali kostol v Jurgove. Sv. 
omše boli slúžené v poľštine, no kraja-
nia si nikdy nenechali ujsť príležitosť, 
aby si zaspievali aj po slovensky. Krajan 
Mlynarčík spomenul, že keď v povoj-
nových rokoch na Vianoce spievali Ti-
chú noc po slovensky, pred kostolom 
na výstrahu strieľali členovia bandy 
“Ognia“. Aj to je jedným z dôkazov, 
ako sa krajania v Čiernej Hore odvážne 
hlásili ku svojej slovenskej národnosti.  
Môžeme však  konštatovať, že ich slo-
venské povedomie pretrváva dodnes. 
Podstatné je, aby sa myšlienka sloven-
skej príslušnosti  šírila z generácie na 
generáciu aj v ďalekej budúcnosti. 

Podľa záverečných slov krajana 
F. Mlynarčíka, v súčasnosti členovia 
miestnej skupiny plánujú založiť folk-
lórny súbor. Držíme im palce, aby sa 
to podarilo!

Text a foto: Lýdia Kováliková

Oravské centrum kultúry (OCK) je 
gminnou samosprávnou organizá ciou, 
ktorá vznikla na základe uznesenia gmin-
nej rady 3. marca 1997. Medzi jej hlavné 
aktivity patrí organizovanie kultúrnych 
podujatí a spravovanie knižníc v gmine 
Jablonka. Riaditeľkou OCK je Mária 
Łaciaková, s ktorou sme sa porozprávali 
o činnosti Oravského centra kultúry. Cen-
trum je fi nancované z rozpočtu gminy.

Oravské centrum kultúry organizuje 
v priebehu roka mnohé cyklické kultúrne 
podujatia. Napr. v januári sa každoročne 
stretávajú koledníci na Oravskom kole-
dovaní, v máji zase dychové orchestre 
na prehliadke dychoviek, v júni OCK 
organizuje slávnosť Soľnou cestou cez 
Oravu, a v Oravke Svätojánske zvyky. 
V júli na priaznivcov kultúry čakajú dve 
podujatia: Oravské leto a Sviatok čer-
níc, v auguste sa zástupcovia oravských 
obcí stretávajú na Gminnych dožinkách, 
v septembri OCK organizuje poduja-
tie s regionálnym zameraním Na Orave 
bývam a zasa v októbri spoluorganizu-
je Festival náboženských piesní Stabat 
Mater. A to je asi len polovica podujatí, 
ktoré organizuje alebo spoluorganizuje  
OCK. Hlavným cieľom všetkých aktivít 
Oravského kultúrneho centra je rozvíja-
nie a prehlbovanie záujmu o regionálnu 
kultúru, inšpirovanie umelcov k tvorivej 
činnosti, rozvíjanie aktívnej účasti oby-
vateľov v kultúrnom dianí, hromadenie, 
spracovanie a sprístupňovanie knižnič-
ných materiálov a organizovanie centier 
voľného času pre deti a mládež.

Ako vidieť, oblastí pôsobenia je 
veľa. V rámci svojich možností organi-
zuje OCK gminné prehliadky zamerané 
na regionálnych umelcov, súbory alebo 
orchestre, ktoré pôsobia v gmine, rôzne 
školenia, výstavy alebo stretnutia s je-
dnotlivými umelcami či rôzne kultúrne 
podujatia. Popritom spolupracuje s iný-
mi kultúrnymi centrami v Poľsku, ako 
aj v zahraničí. OCK taktiež spolupracuje 
s ľudovými umelcami a propaguje ľudo-
vú kultúru mimo regiónu. Taktiež zhro-
mažďuje a spracováva materiály a in-
formácie o regióne, ktoré spolu s inými 
knihami alebo materiálmi sprístupňuje 
v rámci knižníc. Najväčšou z knižníc 

v gmine je knižnica v Jablonke, ktorá 
existuje od roku 1949. Okrem nej pod 
OCK patria taktiež knižnice v Chyžnom, 
Malej Lipnici, Hornej a Dolnej Zubrici 
a v Podvlku. Vo svojich fondoch spolu 
vo všetkých knižniciach má vyše 50 000 
pozícií a je úplne samozrejmé, že kniž-
ničný fond je z roka na rok čoraz bohatší 
o nové pozície, ktoré knižnica získava 
prostredníctvom nákupu nových knižiek 
alebo ich dostáva do daru. A nemôžeme 
zabudnúť ani na to, že knižnice majú vo 
svojich fondoch aj slovenské publikácie. 
Medzi stálych čitateľov patria predovšet-
kým deti a mládež, ktorí tvoria polovi-
cu zaregistrovaných čitateľov knižnice. 
Pokiaľ ide o starších čitateľov, tých je 
menej. Knižnice v rámci svojej činnosti 
okrem vypožičiavania kníh organizujú 
pre deti a mládež mnohé zaujímavé súťa-
že, väčšinou výtvarné, ako napr. Mikuláš 
detskými očami, Najkrajšie valentínske 
srdiečko, Najkrajšie veľkonočné vajíčko, 
Najaktívnejší čitateľ mesiaca a iné. Mož-
no aj vďaka týmto súťažiam medzi naj-
aktívnejších čitateľov patria práve deti a 
mládež. 

Okrem toho môžu záujemcovia vy-
užiť v jablonskej knižnici prístup k inter-
netu za účelom získania informácii alebo 
vzdelávania sa. Do knižnice prichádzajú 
deti na exkurziu za účelom oboznámenia 
sa so spôsobom fungovania knižnice a 
získania základných informácií o nej.

OCK v rámci svojej činnosti spolu-
pracuje s mnohými inými inštitúciami, či 
je to už v rámci úradu gminy v Jablonke 
alebo v rámci škôl v celej gmine. Okrem 
toho úzko spolupracuje s Oravským etno-
grafi ckým múzeom v Hornej Zubrici, Ba-
bohorským národným parkom v Zavoji, 
agroturistickými zariadeniami, s dob-
rovoľným požiarnym zborom, políciou 
a zdravotnými strediskami ako aj s re-
gionálnou tlačou. OCK nezaháľa ani na 
poli medzinárodnej spolupráce. Sľubne 
sa vyvíjajú kontakty s Oravským osveto-
vým strediskom v Dolnom Kubíne. Dú-
fajme, že sa OCK bude aj naďalej aspoň 
tak dobre dariť na poli oravskej kultúry, 
ako doposiaľ, čo im zo srdca prajeme.

Marián Smondek

ORAVSKÉ CENTRUM 
KULTÚRY V JABLONKE
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SPOMIENKY 
NA VOJNU

Aj v tomto čísle sa vrátime do obdobia druhej svetovej 
vojny. Do obdobia spomienok na ťažké časy slovenských 
vojakov na východnom fronte. Bolo to obdobie veľkých 
ľudských tragédií, ktoré sa odohrávali na očiach ľudí. Za-
nechali ony v každom človeku hlboké stopy, s ktorými sa 
nie všetci dokázali vyrovnať. Aj keď uplynulo mnoho času 
od tamtých udalostí, mnohé spomienky sa živo zachovali 
v pamäti odbojárov. Tentokrát sme navštívili dvoch od-
bojárov v Jablonke - Floriána Kozáka a Ignáca Kašpráka, 
ktorí sa počas II. svetovej vojny zúčastnili bojov v radoch 
Slovenskej armády. 

* * * 
Florián Kozák sa narodil v apríli 1919 v Jablonke. Po-

volávací rozkaz dostal na jeseň 1940 roku. Najprv ho zver-
bovali do Dolného Kubína, kde sa stretol s mnohými kama-
rátmi z hornej Oravy, o.i. aj Jánom Kubackom, o ktorom 
sme na našich stránkach písali prednedávnom. Prvé mesia-
ce v armáde neboli teda pre mladíkov až tak náročné. Síce 
základný vojenský výcvik nebol ľahký a jednoduchý, zatiaľ 
však boli vojaci medzi svojimi. Po základnom vojenskom 
výcviku zostal Florián Kozák odvelený na východný front 
do Chyrova na Ukrajine. Patril do III. pešieho pluku ako 
guľometník. Tento pluk sa nezúčastňoval priamo frontových 
bojov, ale strážil zadnú líniu frontu, teda vojenské materiály, 
benzín, dodávky zásob pre tých vpredu. Počas jednej varty 
však došlo k výbuchu, pri ktorom bol Florián ťažko ranený 
a odvezený do nemocnice. To mu, v istom zmysle, zachrá-
nilo život. V poľných vojenských nemocniciach však sta-
rostlivosť o ranených nebola príliš kvalitná a keďže priviezli 
ranených nemeckých vojakov, Floriána previezli späť do 

Chyrova a odtiaľ do 
Prešova do normál-
nej nemocnice. Tu 
strávil päť týždňov. 
Aj vďaka kvalitnej 
starostlivosti sa mu 
podarilo vystrábiť sa 
zo zranení. Florián 
dodnes spomína na 
lekárov, ktorí mu 
nezištne v Prešove 
pomáhali. Počas po-
bytu v nemocnici 
sa stretol s ďalším 
kamarátom voja-
kom Jánom Valkom, 
ktorý mu o.i. poroz-
prával, čo sa neskôr 
stalo s jeho plukom. 
Keďže Slováci boli 
hlavne v zadných 
radoch, niektorých 
slovenských veliteľov 

to dosť škrelo. Chceli totiž Nemcom ukázať, že aj sloven-
skí mládenci dokážu statočne bojovať. Preto sa s Nemcami 
dohodli a pluk nasadili do prvých línií frontu. Počas jednej 
z prestreliek sa však dostali do silnej paľby, takže väčšina vo-
jakov z pluku padla na fronte. Medzi padlými boli aj dvaja 
pomocníci guľometníka, ktorí boli predtým pri guľomete 
spolu s Floriánom. Ako si spomína Florián, keby nebol 
predtým ranený, aj on by padol v boji so svojimi kamarátmi. 
Takto stratil „len“ dva prsty, a tak by stratil, hádam, aj svoj 
život. Z vojenskej nemocnice sa vrátil späť na svoju rodnú 
zem, kde sa po vojne oženil a pracoval ako šuster. Ešte aj 
dnes prichádzajú mnohí Jablončania ku nemu, aby im opra-
vil ich topánky. Síce, ako hovorí, má už má čoraz slabší zrak, 
ale pokiaľ môže, veľmi rád pomôže.

* * *
Ignác Kašprák sa narodil 30. júla 1922 v Jablonke. Do 

armády ho povolali na jar 1942 do Liptovského Mikuláša, 
kde prešiel základným vojenským výcvikom, ktorý trval šesť 
mesiacov. Odtiaľto 
ho na jeseň toho roku 
odvelili na východný 
front, kde sa zúčast-
nil bojov v Moldav-
sku, na Kryme, ale aj 
na Kaukaze. Nako-
niec sa počas bojov 
pri Dnepri museli 
vzdať, lebo boli ob-
kľúčení a nemali už 
iné východisko. Tu 
ho zajali Rusi. Zo 
zajatých slovenských 
vojakov neskôr vy-
tvorili je dnotky Čes-
ko-slovenskej armá-
dy, ktorej velil gen. 
Ludvik Svoboda. 
Počas vojny prežil 
mnohé ťažké situ-
ácie. Pokiaľ vojenské 
jednotky boli čisto 

F. Kozák so svojimi kamarátmi

F. Kozák v kasárňach v Dolnom Kubíne

Legitimácia do fabriky
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Stretnutie prezidentov SR a PR. Poľský prezident 
Lech Kaczynski s manželkou pricestoval 3. decembra na 
jednodňovú pracovnú návštevu Slovenskej republiky. 
V Tatranskej Javorine ho privítal slovenský prezident Ivan 
Gašparovič s prvou dámou. Hovorili predovšetkým o vý-
zname a ďalšej spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky, 
ktorá bude mať po prijatí reformnej zmluvy v európskom 
parlamente viac hlasov ako Francúzsko alebo Nemecko. 
Poľský prezident sa vyjadril 
tiež za spoluprácu s pobaltský-
mi štátmi – Litvou, Lotyšskom 
a Estónskom. Diskutovalo sa 
aj o členstve v aliancii, budú-
coročnom stretnutí v Budapeš-
ti, či skvalitnení cezhraničnej 
spolupráce, najmä v oblasti 
cestovného ruchu, energetiky 
a športu. Poľsko je v súčasnosti 
štvrtým najväčším obchodným 
partnerom Slovenska. Podve-
čer zavítali obaja prezidenti do 
Kežmarku, kde sa v dome slovensko-poľského stretávania 
stretli s predstaviteľmi Euroregiónu Tatry a mesta.

*  *  *
Nové diaľničné úseky. Dňa 11. decembra Národ-

ná diaľničná spoločnosť otvorila 12,2 kilometra diaľnice 
D1 Važec – Mengusovce, ktorá nadväzuje na časť diaľ-
nice Hybe – Važec. Nový diaľničný úsek uľahčí prejazd 
v náročnom úseku cez Tatranskú Štrbu. Súčasťou úseku 
je najkratší diaľničný tunel na Slovensku – tunel Lučivná 
s dĺžkou 250 metrov. Zaujímavosťou je, že sa tu nachádza 
najvyšší bod slovenskej diaľničnej siete vo výške 906 met-
rov nad morom a ponad diaľnicu prechádza lávka k det-
skému sanatóriu v Lučivnej. V tom čase bol otvorený aj 
7,5 kilometra dlhý diaľničný úsek Hričovské Podhradie 
– Žilina – Strážov, ktorý je súčasťou diaľnice D3. Zároveň 
poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona na urých-
lenie výstavby diaľnic, ktorý umožňuje, aby vlastnícke 
práva k pozemkom, na ktorých sa majú stavať diaľnice, 
nebolo potrebné získať k stavebnému konaniu, ale až ku 
kolaudačnému.

*  *  *
Slovensko odchádza z Iraku. NR SR rozhodla o stiah-

nutí posledných dvoch vojakov z Iraku do konca tohto 
roku. Týmto aktom skončí pôsobenie Ozbrojených síl SR 
v operácii Iracká sloboda. Ako dôvod sa uvádza stále sa 
zhoršujúca situácia so zvýšeným rizikom v oblasti ich pô-
sobenia. Uvažuje sa tiež o stiahnutí vojakov z misie OSN 
na Golanských výšinách na pomedzí Sýrie a Izraela. Pôso-
benie slovenských vojakov sa má v budúcnosti zamerať 
na tri oblasti, a to: Afganistan, Cyprus a Balkán.

Z diania 
na Slovensku

slovenské, vládol v nich 
poriadok. Keď ich však za-
čali miešať s vojakmi iných 
národností, nastali ťažké 
časy. Mnohí vojaci sa to-
tiž brutálne vyvršovali na 
trestankách a zo všetkých 
zverstiev, ktoré urobili, ob-
viňovali Slovákov.

Spolu s II. parasedant-
nou brigádou v rámci ČSA 
boli neskôr, v roku 1944, 
lietadlami prevezení na 
Duklu, kde sa udiali jedny 
z najťažších bojov druhej 
svetovej vojny. V bojoch 
o tento priesmyk padlo 
množstvo vojakov. Z je-
dnotiek, ktoré nastupovali 
do boja v počte 150 vo-
jakov sa ich často vracalo 
len toľko, že sa ich dalo na 
ruke spočítať. Ignác mal 
tak trochu šťastie, pretože 
bol sanitárom. Vzhľadom 

na to, že bol označený červeným krížom, ho guľky akosi 
omínali. O tom, ako to tam vyzeralo, svedčia slová samot-
ného Ignáca: - Vojna bola vojna, ak si ho nezabil ty, zabil 
ťa on. Z Dukly preniesli Ignácovu jednotku na Tri Duby. 
Tu sa stretli na jednom mieste vojaci Slovenskej armády, 
členovia Gardy a dezertéri, teda vojaci Česko-slovenskej 
armády. Aj napriek dosť nepríjemnej situácii sa nič vážnej-
šie nikomu nestalo. Tu sa neskôr zúčastnil aj Slovenského 
národného povstania. Po skončení vojny sa chcel Ignác 
vrátiť späť domov, ale situácia na Orave nebola jednodu-
chá. Horná Orava bola prinavrátená Poľsku a tak sa Slová-
ci bývajúci na tomto území často stretávali z osočovaním 
a nadávkami. Poliaci závideli to, že oravskí gazdovia mali 
kravy, ošípané či pšenicu, pretože poľskí gazdovia na Pod-
halsku trpeli hladom. Vyháňali Slovákov so slovami: - Keď 
ste vítali Slovákov a Nemcov, nech vám oni teraz dajú. Ig-
nác sa musel teda usadiť na Slovensku. Istý čas býval Dvo-
roch nad Žitavou, avšak so strachu pred Maďarmi odtiaľto 
musel odísť. Neskôr sa usídlil v Handlovej, kde pracoval 
v bani. Odtiaľto prešiel do Stalinových závodov v Litví-
nove. Avšak ani tu dlho nepobudol a kvôli nepríjemnej 
atmosfére v práci sa nakoniec vrátil späť do Jablonky, kde 
sa oženil a založil si rodinu. Tu sa zaangažoval taktiež do 
krajanského hnutia a aktívne pôsobil v jablonskom diva-
delnom súbore. Na Slovensku prežil 8 rokov svojho života, 
avšak nikdy nezabudol na Oravu, svoj rodný kraj, a nako-
niec sa sem aj vrátil.

* * * 
Verme, že budúce pokolenia nikdy nezabudnú na 

obete druhej svetovej vojny, aby už nikdy nemuseli okúsiť 
útrapy vojny a mohli žiť v novej zjednotenej Európe.

Text a foto: Marián Smondek

Vojenský odznak I. Kašpráka
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plameňa z miesta rodiska Ježiša Krista v tomto roku odpá-
lila desaťročná Rakúšanka Elizabeth Nemec. Toto dievča 
bolo nominované na túto poctu za výnimočný skutok, 
keď v septembri 2006 zorganizovala záchrannú akciu na 
pomoc svojej matke, ktorá vďaka jej odvahe prežila ne-
bezpečnú nehodu. Plamienok priviezla do Viedne. Tam 
si ho odpálili zástupcovia z rôznych štátov, medzi nimi aj 
slovenskí skauti. Rozvážajú ho vlakmi, v ktorých sú skaut-
ské hliadky. Slovenskí skauti odovzdávajú betlehemské 
svetlo Poliakom na hranici pri Lysej Poľane. Šírenie bet-
lehemského svetla je skoordinované, ústredie slovenské-
ho skautingu vytvorí rozpisy a ďalšia koordinácia sa deje 
v jednotlivých skautských ústrediach. (aj) 

*  *  *
30 rokov Slovenskej cirkevnej provincie. Dňa 30. 

decembra 1977 - pred 30 rokmi - bola pápežom Pavlom 
VI. zriadená Slovenska cirkevná provincia. Týmto sa 
naplnila dávna túžba slovenských katolíkov. Konštitú-
ciou QUI DIVINO bola Trnavská apoštolská admini-
stratúra povýšená na diecézu a zároveň vyzdvihnutá 
na metropolitne sídlo. Ako sufraganne diecézy jej boli 
pridelene rímskokatolícke biskupstvá Nitra, Banská 
Bystrica a Spiš, ktoré boli priamo podriadene Svätému 
Stolcu od roku 1937, Košice a Rožňava. Aj ordinár Pre-
šovskej gréckokatolíckej eparchie sa mal zúčastňovať 
na pastoračných prácach novej cirkevnej provincie.
Konštitúciou PRESCRIPTIONUM SACROSANCTI boli 
usporiadané hranice diecéz na území Slovenska so zre-
teľom na hranice česko-slovenskeho štátu. Tri farnosti 
diecézy Gyor (Maďarsko) a dve farnosti benediktínske-
ho opátstva Pannonhalma (Maďarsko) ležiace na území 
vtedajšej SSR sa pripojili k novozaloženej Trnavskej arci-
diecéze. Trinásť farností Satmarskej diecézy (Satu Mare, 
Rumunsko), ktoré sa nachádzali na území Slovenska bolo 
pripojených ku Košickej diecéze. Košická a Rožňavská 
diecéza boli oddelene od Jagerskej cirkevnej provincie 
(Eger, Maďarsko) a navždy pripojene k novej Trnavskej 
provincii. Napriek zriadeniu Trnavskej arcidiecézy a pro-
vincie, vtedajší biskup Mons. Julius Gabris zostal až do 
smrti iba apoštolským administrátorom, nakoľko nevy-
hovoval vtedajšiemu komunistickému režimu. K vyme-
novaniu trnavského arcibiskupa-metropolitu došlo až 
v júli 1989. Stal sa nim vtedajší apoštolský administrátor 
Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Sokol. Do úradu arcibis-
kupa bol uvedený v septembri 1989. (J.K.)

*  *  *
Nové diecézy na Slovensku. Biskup František Ton-

dra nedávno potvrdil, že na Slovensku by mali vzniknúť 
dve nové cirkevné diecézy. Pribudne zrejme bratislavská 
arcidiecéza a žilinská diecéza. Návrh na zmenu územné-
ho členenia rímskokatolíckej cirkvi však ešte musí odo-
briť Vatikán. Ako povedal novinárom po novoročnom 
stretnutí prezidenta Ivana Gašparoviča s predstaviteľmi 
cirkví a náboženských spoločností, konkrétny návrh už 
je poslaný do Vatikánu, čo sa týka nových diecéz a ich 
hraníc. 

V súčasnosti región Bratislavy patrí pod bratislav-
sko-trnavskú arcidiecézu. Žilina je zase súčasťou nit-
rianskej diecézy. Nové rozdelenie cirkevných diecéz by 
malo byť podľa Tondru praktickejšie. (aj)

*  *  *
Nový veľvyslanec USA na Slovensku. V polovici de-

cembra odovzdal prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi 
poverovacie listiny nový veľvyslanec USA v Slovenskej re-
publike Vincent Obsitnik, ktorý má slovenské korene – po-
chádza z Moravian pri Michalovciach, odkiaľ jeho rodičia 
odišli, keď mal dva mesiace. Vo funkcii nahradí Rodolphe 
M. Valleeho. Za svoj hlavný cieľ si stanovil pomôcť Slo-
vensku pri zrušení vízovej povinnosti do USA.

*  *  *
Charta EÚ. Dňa 12. decembra európsky parlament 

v Štrasburgu slávnostne vyhlásil Chartu základných práv 
Európskej únie. Dokument sa v 54 bodoch týka základ-
ných ľudských, občianskych, politických, ekonomických 
a sociálnych práv. Charta bola pôvodne prílohou zmluvy 
z Nice, ale nemala právne záväzný štatút. Ten mala zís-
kať začlenením do textu navrhovanej európskej ústavnej 
zmluvy, ktorá však stroskotala na negatívnom výsledku re-
ferenda v Holandsku a Francúzsku. Charta sa stane právne 
záväznou po jej odsúhlasení všetkými 27 členskými štátmi 
EÚ. Výnimku dosiahla Veľká Británia v oblasti sociálnych 
práv a Poľsko v otázke spolužitia homosexuálnych párov. 
(mm)

*  *  *
Lykožrút v Tatrách. V Tichej a Kôprovej doline v Tat-

rách lykožrút v tomto roku zničil až 150 hektárov zeleného 
lesa, čo je viac ako polovica plochy, ktorú tam poškodila 
vetrová kalamita. Kvôli protestom ochranárov, nemôžu 
štátne lesy proti škodcovi zasiahnuť. Ak teda budú pokra-
čovať suché a teplé letá, hrozí ešte niekoľkonásobné rozší-
renie lykožrúta. (mm) 

*  *  *
Platby na diaľniciach SR. V roku 2008 sa na sloven-

ských rýchlostných cestách a diaľniciach vyberajú poplat-
ky vo výške: za osobné autá do 3,5 tony – ročne 1100 Sk, 
mesačne 300 Sk, týždenne 150 Sk. Za automobily, ktoré 
majú od 3,5 – 12 tón platíme: ročne 13 500 Sk, mesačne 2600 
Sk, týždenne 1100 Sk a jednodňový poplatok je 260 Sk. Za 
automobily, ktoré majú viac ako 12 ton: ročne 28 000 Sk, 
mesačne 3000 Sk, týždenne 1200 Sk a za jeden deň 300 Sk. 
(aj)    

*  *  *
Betlehemské svetlo. Tento pojem sa stáva už tradíci-

ou typickou pre vrcholiaci predvianočný čas. Betlehemské 
svetlo je skautská akcia, vymysleli a šíria ju skauti. S tra-
díciou roznášania betlehemského svetla začali pred rokmi, 
keď sa to rozbiehalo celosvetovo. Skauti to od počiatku 
brali ako výzvu. Ba raz sa skautkám spod Tatier pošťas-
tilo ísť do Viedne po betlehemské svetlo, ktoré neskôr 
odovzdávali aj prezidentovi. Táto iniciatíva sa od počiatku 
šírila hviezdicovito. Skupinky troch až štyroch skautov ro-
znášali svetlo po dedinách v okolí. Ba niektorí navštívili aj 
menej dostupné miesta na samote. Betlehemské svetlo ro-
znášali do domovov pre seniorov, do detských domovov, 
rozdávali ho na uliciach. V dedinách si objednávajú svetlo 
aj písomne. 

Putovanie betlehemského svetla začína odpálením 
od večného svetla v Bazilike narodenia v Betleheme. Za-
kladateľmi myšlienky sú rakúski skauti. Svetlo z večného 
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Umelci z Jurgova sú známi nie-
len doma, ale aj v širokom 
okolí. Prostredie, v ktorom sa 

narodili a vyrastali, mnohých z nich 
obdarilo schopnosťou vnímať krásu 
hôr, a práve preto drevo je pre nich 
prirodzeným materiálom, z ktorého 
vyrábajú, či tvoria rozličné umelecké 
predmety. Aj krajan Marián Pľučinský 
z Jurgova pozná dušu dreva a dokáže 
z neho vyrobiť sláčikové hudobné ná-
stroje. 

Narodil sa 20. októbra 1954 v slo-
venskej rodine Jána a Žofi e Pľučinských 
v Jurgove. Ako dospelý mládenec sa 
oženil s Máriou Chovancovou a majú 
tri dcéry - Silviu, Juditu a najmladšiu 
Uršulu. Dievčatá sú na otca veľmi hrdé. 
Od detstva inklinujú k hudbe a naj-
mladšia z nich – Uršula - sa učí hrať na 
viacerých hudobných nástrojoch, kým 
Juditka je členkou ľudovej kapely, ktorá 
pôsobí v Jurgove a je známa v širokom 
okolí. Najstaršia dcéra Silvia pracuje 
v turistickej kancelárii v Zakopanom. 
Práve ona mi ochotne poskytla veľa za-
ujímavých informácií o svojom otcovi.

Otec M. Pľučinského bol sto-
lárom, je možné, že práve tam treba 
hľadať počiatky Mariánovho vzťahu 
k práci s drevom. Čo sa týka odbor-
nejšieho školenia, po absolvovaní Zá-
kladnej školy v Jurgove navštevoval v 
rokoch 1974 – 1977  Strednú odbornú 
školu so zameraním na výrobu sláči-
kových hudobných v Novom Targu. 
Táto škola v súčasnosti už neexistuje. 
M. Pľučinský patril do predposlednej 

V KÚZELNOM SVETE 

VÝROBY HUSLÍ
triedy, ktorá ukončila štúdium na tejto 
škole. Počas rozhovoru si zaspomínal, 
že vďaka štúdiu získal veľa praktických 
poznatkov a dodnes ich využíva. Na-
učil sa vyrábať husle, gitaru či kontra-
bas. Na začiatku sa on i jeho spolužia-
ci venovali predovšetkým stolárstvu 
a obrábaniu dreva, až neskôr - v dru-
hom ročníku začali výrábať sláčikové  
hudobné nástroje. Prvým nástrojom, 
ktorý zhotovil v škole, bola gitara. Na 
záver štúdia v rámci maturitnej skúšky 
vyrobil jedny zo svojich prvých huslí.    

Neskôr ho osud zavial na vo-
jenčinu. Keďže bol nadaný výrobca 
hudoných nástrojov, zadelili ho ako 
konzervátora sláčikových hudobných 
nástrojov do Centrálneho umelecké-
ho súboru Poľskej armády vo Varšave. 
Jeho práce boli v minulosti niekoľko-
krát ocenené. Okrem iného sa stal fi na-
listom II. celoštátnej súťaže vo výrobe 
sláčikových hudobných nástrojov Z. 
Szulca v Poznani a dostal sa aj do dru-
hého kola VII. medzinárodnej súťaže 
vo výrobe sláčikových hudobných ná-
strojov H. Wieniawskiego v Poznani, 
čo je veľmi pekný výsledok. 

Jeho hudobné nástoje boli súčas-
ťou zbierky Výstavy sláčikových hu-
dobných nástrojov na Strednej ume-
leckej škole Kenara v Zakopanom, pri 

príležitosti osláv 50. výročia vzniku 
Poľského združenia výrobcov sláčiko-
vých hudobných nástrojov, ktorého 
členom je od roku 1975.

Ľudový umelec Marián Pľučinský 
sa v súčasnosti venuje predovšetkým 
výrobe huslí a viol. Pracuje v dielni, 
ktorú si zriadil vo svojom dome. Tu 
vzniklo a v budúcnosti určite vznikne 
ešte veľa prekrásnych a kvalitných hu-
dobných nástrojov.  

Výroba jedných huslí trvá približ-
ne 3 mesiace. Najdôležitejšie je nájsť 
vhodné drevo. Horná a spodná strana 
huslí je v dielni M. Pľučinského vyro-
bená zo smreka, na výrobu bočných 
stien huslí používa javorové drevo. 
Každé husle musia mať struny. V mi-
nulosti sa vyrábali z baraných čriev, 
dnes sa používajú kovové struny. Sláčik 
k husliam vyrába iný umelec, ktorý je 
odborníkom vo výrobe samotných slá-
čikov. Sláčiky sa vyrábajú z bukového 
dreva.  

Vďaka krajanovi M. Pľučinskému 
všetci huslisti v Jurgove a v okolí môžu 
hrať na kvalitných husliach, ktoré 
vznikli v jurgovskej dielni. Nášmu od-
borníkovi z celého srdca prajeme ešte 
veľa vydarených hudobných nástrojov. 

Text a foto: Lýdia Kováliková

Profi l

Majster a jeho dielna

Jedno z mnohých ocenení 
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HORČIČNÉ 
ZRNKO...
Nedeľou Pánovho krstu končí 

krásna časť liturgického roka – vianoč-
né obdobie. V našich krajoch tradične 
kresťanské sviatky sú so silne rodinným 
podtónom, kedy sa v domácnostiach 
schádzame k vianočnému stolu a spoloč-
ne kráčame do Božieho chrámu. Ako by 
sme niekedy radi zastavili čas a natiahli 
tieto dni výrazne poznačené dôkazmi 
Božej lásky k ľuďom. Veď to kvôli nám 
sa Boh stal človekom. A počas Vianoc 
to cíti aj neveriaci svet, že sú akési iné 
dni a napodobňuje aspoň navonok to, 
čo my prežívame intenzívne vnútorne. 
Jeden kňaz poslal svojim veriacim via-
nočný pozdrav, ktorého mottom bola 
myšlienka, aby celý rok boli Vianoce. 
K tomuto cieľu dal aj cestu: zbavovať 
sa hriechu, aby každý deň boli Vianoce. 
Hriech ničí náš vzťah s Bohom, čo sa 
musí nutne prejaviť aj na vzťahu s dru-
hými, našimi blížnymi. Pri takomto úsi-
lí zbavovať sa hriechu, vianočných dní 
síce nepribudne, ale vianočná atmosféra 
pokoja a lásky pretrvá ďalej.

13.01.2008 Krst Krista Pána, 
Mt 3, 13 – 17

V túto nedeľu v druhom čítaní zo 
Skutkov apoštolov znejú slová sv. Pet-
ra: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža 
nikomu, ale v každom národe je milý ten, 
kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“ Ako 
porozumieť týmto slovám? Čo zname-
ná báť sa Boha a konať spravodlivo? 
Znamená to, žiť úprimne pred Božou 
tvárou, hľadať a plniť predovšetkým 
jeho vôľu. Ale koľkokrát prežívame ne-
istotu a máme „malú dušičku“, či sku-
točne žijem zodpovedne podľa Božej 
vôle. Ak chceme žiť podľa Božej vôle, 
je potrebné robiť viac, ako je priemer. 
Viac ako sa odo mňa očakáva. My dnes 
rozumieme inak slovám konať spra-
vodlivo, ako im rozumeli ľudia v Ježi-
šovej dobe. V dnešnej reči konať spra-
vodlivo = dať každému, čo mu patrí. 
Teda urobiť to najnutnejšie minimum. 
Všimnime si príklad Pána Ježiša. Žiada 
krst od Jána, ktorý sa zdráha, aby bolo 
splnené všetko, čo je spravodlivé. Ježiš 
chcel splniť Otcovu vôľu. Tak bolo od 
začiatku až do konca jeho pôsobenia. 

V Ježišovom prevedení nikdy nemožno 
hovoriť o minimalizme. 

Konať spravodlivo znamená usilo-
vať sa o svätosť života. A o svätosť sa 
usiluje iba ten, kto plní Božiu vôľu. 
Usilujme sa o to, pretože v nebi je pri-
pravené miesto iba pre svätých, ktorí 
žili spravodlivo a plnili Jeho vôľu.

20.01.2008 2. nedeľa v období 
cez rok, Jn 1, 29 – 34

Ján vydal pri Jordáne o Ježišovi 
svedectvo: „to je ten, čo krstí Duchom 
Svätým“. Ježiš je na začiatku verejnej 
činnosti. Krst je štartovacou líniou 
jeho kázaniu, zázrakom, výberu a for-
movaniu apoštolov. Dnes vieme, že 
Jánovo svedectvo bolo pravdivé. Prvé 
stretnutie a Ján sa odváži rozprávať tak-
to vznešene o Ježišovi. Prejavuje dôve-
ru Božiemu dielu vykúpenia sveta. Plní 
svoju úlohu tým, že pripravil cestu Je-
žišovi a vydal o ňom svedectvo.

Pri krste vydávajú svedectvo rodi-
čia, že deti vychovajú v duchu Evanjelia 
a prosia o Božie požehnanie, aby život 
ich detí bol Bohu na slávu, im na spásu, 
rodičom na radosť a svetu na osoh. V sta-
rokresťanskom liste sa píše o význame 
prítomnosti kresťanov vo svete. Kresťan 
vo svete je prítomný ako duša v tele. 
Duša sa nachádza vo všetkých údoch 
tela a rovnako aj kresťania sú roztrate-
ní vo všetkých mestách sveta. Duša síce 
prebýva v tele, ale nepochádza z tela. Aj 
kresťania síce prebývajú na tomto svete, 
ale nie sú z tohto sveta. A tak, ako je 
nevideteľná duša uzavretá vo viditeľnom 
tele, tak aj kresťanov je možné stretnúť 
vo svete, ale ich úcta voči Bohu zostáva 
neviditeľná. Božie pôsobenie vo svete je 
tajomné a pre nás často nepochopiteľné. 
Pamätajme, že ako veriaci ľudia máme 
byť podobní Jánovi Krstiteľovi, ktorý 
svedčil o Kristovi. Jeho slová a život si 
neprotirečili v ničom.

27.01.2008 3. nedeľa v období 
cez rok, Mt 4, 12 – 23

Ján Krstiteľ, predchodca Pána Je-
žiša, je vo väzení. Ježiš preto opúšťa rod-
ný Nazaret a prechádza do Kafarnauma. 
Evanjelista pripomína, že na Ježišovi sa 
napĺňajú proroctvá Starého zákona. Ob-
sahom kázania je výzva „robte pokánie, 
lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo.“ Hoci 
hovorí o priblížení Božieho kráľovstva, 

neverbuje do armády, nechystá sa ujať 
trónu a začať vládnuť. Začína ľudí pri-
pravovať na to, že ako vykúpení ľudia 
znova získame podiel na večnej blaže-
nosti. Chcel nám zjaviť, že Boh sa chce 
s nami podeliť o večné šťastie, o ktorom 
tu na zemi nemôžeme mať ani mat-
nú predstavu, akú bude mať podobu. 
Avšak určite prevýši všetky naše oča-
kávania. Svätý Pavol neskôr napísal v 
listoch Korinťanom: „Ani oko nevidelo, 
ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca 
nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí 
ho milujú.“ O sebe Ježiš povedal, že On 
je jedinou správnou Cestou a hneď na 
úvod svojho kázania hovorí o spôsobe, 
ako kráčať po tejto Ceste do Božieho 
kráľovstva: pokánie. Pokáním sa oči-
sťujeme od nedokonalostí a hriechov, 
ktoré nás vzďaľujú od Boha. Pokánie 
a kajúcnosť je náš životný údel. Vždy 
keď sa prejavíme ako kajúcnici vedomí 
si svojich hriechov, Boh v nás spoznáva 
svoje deti, omilostené vďaka vykupiteľ-
skej obeti vlastného Syna.   

3.02.2008 4. nedeľa v období cez 
rok, Mt 5, 1 – 12a

Ježišovo programové vyhlásenie. 
Tak by sme mohli spokojne nazvať 
jeho reč na vrchu. Blahoslavenstvá ho-
voria o tom, ako zmýšľa a postupuje 
Boh. Zabúda na seba, daruje sa iným, 
odpúšťa na kríži. Blahoslavenstvá Ježiš 
nielen vyhlásil, ale v prvom rade sám 
uskutočňoval. Sú obrazom jeho života.

Blahoslavenstvá však hovoria aj 
o tom, čo Boh čaká od nás. Chce, aby 
sme sa učili od neho, od jeho Syna. 
Ukazuje nám svoju podobu a zároveň 
hovorí, akými by nás chcel mať.

Denne nás ovplyvňujú mnohé 
veci, mnohé situácie. Nikdy na nás ne-
vplývajú neutrálne. Ak ide o dobré veci, 
formujú nás k dobru. Ak o zlé, k zlu. 
Čomu umožníme vplývať na nás, záleží 
iba od nášho rozhodnutia. Vplývajú na 
nás Ježišove slová? Blahoslavenstvá zme-
nili srdcia mnohých. Túto moc majú aj 
dnes. Tí, ktorí sa chcú vyhnúť nárokom 
blahoslavenstiev, tvrdia, že Ježiš tu ho-
voril v duchu svojich čias, že žil v inom 
svete a preto jeho slová nemožno vzťa-
hovať na nás. Nie je to tak. Ježiš a jeho 
slová patria v rovnakej miere všetkým 
časom. Jeho evanjelium nebolo ľahšie 
pre jeho súčasníkov, než je pre nás.

Vdp. Viktor Pardel
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ČARO 
LÁSKY

Možnosť žiť spolu a podporovať sa 
navzájom je náplňou každého manžel-
stva. Po polstoročí spoločného žitia sa 
jubilanti delia o lásku so svojimi deť-
mi a vnukmi. Manželia si uvedomu-
jú, že život nie je hrou, lebo do cesty 
im prichádzali rôzne prekážky, ktoré 
sa najľahšie prekonávali spolu. Podľa 
nich hádky o nejaké malichernosti, sú 
zbytočné. Je to jednoduchá matemati-
ka, ktorá znamená, že problém delíme 
dvomi a radosti zasa násobíme dvomi. 
O svojich radostiach a starostiach 
nám tento raz porozprávali man-
želia Mária a Jozef Kozubovci z 
Kacvína, ktorí ešte vlani oslávili 
zlatú svadbu.

Mária sa narodila 25. decem-
bra 1938 v rodine Jozefa a Agneše 
Tomášovcov. Vyrastala v mnoho-
detnej rodine. Mala deviatich sú-
rodencov, o ktorých sa vyjadruje s 
veľkou láskou, čo cítiť v jej hlase. 
Takýto vzťah medzi súrodencami 
jej môžeme závidieť. Bratia Ven-
delín a Ján ukončili vysokú školu s 
technickým zameraním. Obaja bývajú 
v Bratislave. Ďalší brat František štu-
doval na obuvníckej škole v Bardejove 
a tam sa aj usadil, kým Štefan gazduje 
v rodnej obci. Bratia Jozef a Cyril žijú 
v Novom Targu. Jozef je absolventom 
strednej obuvníckej školy a voľakedy 
pracoval v obuvníckom závode NZPS 
Podhale. Sestra Genovéva bola krajčír-
kou a vydala sa do Nedece. Zomrela 
24.10.2007 a Mária, ale aj celá ostat-
ná rodina veľmi za ňou smútia. Sestra 
Margita ukončila strednú obuvnícku 
školu a najmladšia Anna so svojou ro-
dinou gazduje v rodnej obci. 

Rodičia od najmladších rokov im 
vštepovali do srdca katolícku vieru a 
slovenské povedomie. Každý večer bolo 
v ich domácnosti počuť modlitbu v 
slovenskom jazyku. Mária navštevova-
la slovenskú základnú školu v Kacvíne. 
Učila sa veľmi dobre, ale veľmi ťažko 
sa bolo dostať na strednú školu, hlavne 
pre nedostatok miest. Márii sa podari-
lo. Bola už zapísaná a na strednú školu 

Naši zlatí jubilanti

chodila týždeň. Avšak po rozhovore s 
otcom svoje miesto odstúpila staršiemu 
bratovi, ktorého rok predtým neprijali 
pre nedostatok miest. - Ja som mala 
nastúpiť o rok neskôr, - podotýka Mária, 
- ale to sa už nepodarilo, a tak som ostala 
pomáhať na gazdovstve. Otec bol tesá-
rom a pracoval na stavbách v obci i mi-
mo nej. Častejšie bol v práci, ako doma, 
ale bol si vedomý toho, že z gazdovania 
by nemal prostriedky na to, aby sme my 
mohli študovať. Kládol veľký dôraz na 
vzdelanie, lebo si uvedomoval, že je to je-

jeho vrstovníkov. Ich život bol napl-
nený prácou na gazdovstve od skoré-
ho rána do neskorého večera. Ani sa 
nenazdal a stal sa dospelým mužom. 
Ako Mária hovorí, za Jozefa sa vydala 
z rozumu a nie z lásky. Jej sa páčil iný 
mladík, ale otec ju presvedčil, že práve 
Jozef bude pre ňu najvhodnejším man-
želom. 

Jozef bol veľmi rád, keď Mária sú-
hlasila s ich manželstvom. Svoje Áno 
si  povedali 7. augusta 1957 v kacvín-
skom kostole. Jozef cítil, že Mária mu 
bude dobrou manželkou. 

Mária mala obavy, ako to bude, 
ale dnes s úsmevom na tvári konštatu-
je, že už po mesiaci manželstva zistila, 
že otec vybral pre ňu toho najlepšieho 

muža, s ktorým je šťastná. Láska sa 
v ich vzťahu postupne rozvíjala. Jej 
náplňou sa stali deti: Helena, Žo-
fi a, Ján, Kristína, Jozef a Mária. 
Manželia sa snažili vychovať svoje 
deti najlepšie, ako vedeli. Viedli 
ich k slovenskému slovu a kato-
líckemu životu. V ich domácnos-
ti bol vždy prítomný časopis Ži-
vot a Kozubovci sa živo zaujímali 
o krajanské dianie. 

Manželia Mária a Jozef, ako 
hovoria, sú vždy k sebe úprimní. 

Keď mali nejaké problémy, sna-
žili sa ich riešiť spolu. Tvrdia, že to 

manželov zbližuje k sebe, zvlášť, ak 
manžel musí cestovať za prácou, dáva 
to manželke istotu, že ju nenecháva s 
problémami osamote. Jozef vždy, keď 
odchádzal do práce do Krakova alebo 
Varšavy vedel, že manželke nie je ľah-
ko zosúladiť prácu na gazdovstve spolu 
s výchovou detí. Veľmi dobre chápal jej 
únavu a keď bol doma, snažil sa jej po-
máhať aj v domácnosti. Päťdesiat rokov 
spolu im ubehlo veľmi rýchlo a šťastne. 
Do budúcnosti si želajú prežívať šťastie 
svojich detí a vnukov.   

Na príklade týchto manželov vidí-
me, že láska vo vzťahu nebýva vždy od 
začiatku, ale prichádza postupne a do-
káže natrvalo spojiť manželstvo. Avšak 
si ju treba aj pestovať, aby sa dokázala 
rozvíjať.  

Manželom Kozubovcom prajeme 
veľa šťastných dní, zdravia a nech budú 
ešte dlho príkladom spolunažívania pre 
svoje deti a známych.

Text: Dorota Mošová
Foto: rod. archív Kozubovcov

diná možnosť, ako zabezpečiť deťom lepší 
život. My sme spolu s matkou gazdovali. 
Bolo občas ťažko a pritom nebol rozdiel, 
či je to mužská alebo ženská práca. Ja 
som orala, kosila trávu, žala a všetko sme 
robili ručne. Je to neuveriteľné, ako ťažko 
sme pracovali. Dnes sa mi zdá, že nie je 
možné toľkú robotu prerobiť, ale som si 
istá, že nám v tom pomáhala viera. Kaž-
dý večer sa naša rodina zhromažďovala 
na ružencovej modlitbe. Mária vyrástla 
a prišiel čas na vydaj.  

Jozef pochádza zo slovenskej roľ-
níckej rodiny Anny a Jakuba Kozu-
bovcov. Narodil sa 17. marca 1937. 
Má staršieho brata Jána, ktorý pracoval 
na Slovensku a tam sa aj usadil v Koši-
ciach. Mladší bratia Anton  a František 
gazdujú v Kacvíne. Jozefovo detstvo a 
mladosť sa podobali osudom všetkých 
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Po stopách minulosti

Na pohrebe neb. vdp. Miku-
láša Štucknera 6. okt. 1966 
v Ružomberku, správca 
fary v Habovke dp, E. 

Bárdoš ma poprosil, aby som mu dal 
vysvetlenie vo veci, ktorá ho už dávno 
znepokojuje. - Totižto po druhej sveto-
vej vojne 11. nov. 1945 ešte ako kaplán 
v Hornej Zubrici, bol na odpuste na sv. 
Martina v Podvlku spolu s dp. L. Šefčí-
kom, vtedy správcom fary v Pekelníku. 
- Zo slovenských kňazov boli tam iba 
oni dvaja. Ostatní prítomní kňazi boli 
poľskí, medzi nimi aj dp. Józef Świstek, 
niekdajší správca farnosti v Nedeci na 
Spiši. - Tento vo svojom prejave pred 
všetkými prítomnými vyjadril sa o mne 
v tom zmysle, že keď bol za Slo-
venského štátu vykázaný do Poľ-
ska, že sa vraj vtedy obrátil ku 
mne o pomoc, ja som mu ju vraj 
odoprel s poznámkou, že teraz 
je vojna, preto Dekalóg neplatí 
a že sa vtedy obrátil na predsedu 
miestnej organizácie „Deutsche 
Partei“ v Sp. Starej Vsi, lekárni-
ka Faigla, ktorý mu bez všetkého 
vydal nemecké osvedčenie s pečiatkou, 
v ktorom bolo uvedené, že dp. Jozef 
Świstek je bezúhonný človek.

Prehlasujem, že uvedené Świstko-
ve tvrdenie je vedomou a úmyselnou 
lžou. - Świstek, vtedy keď odchádzal do 
Poľska, vôbec u mňa nebol, a predtým 
som sa s ním asi dva roky vôbec nestre-
tol. Ani po svojom odchode do Poľska 
ani predtým nežiadal ma ani prostred-
níctvom inej osoby žiadne potvrdenie. 
- Keďže pri svojom odchode do Poľska 
pri mne nebol, nemohol som mu po-
vedať slová, ktoré mi pripisoval, že vraj 
teraz je vojna a preto Dekalóg neplatí. 
- Takéto neslýchané slová z mojich úst 
nikdy nevyšli v mojom živote. - Je to zo 
strany Świstkovej hrubá lož.

Nechápem, ako sa mohol Świstek 
znížiť k tak podlému verejnému oso-
čovaniu mojej osoby. - Či snáď chcel 
fi gurovať v očiach na spomínanom 
odpuste prítomných poľských kňazov 
ako mučeník poľskej veci? - Alebo či sa 
chcel takto umývať pred poľskou verej-
nou mienkou, ktorá každého študenta, 
učiteľa, profesora, kňaza alebo iného 
verejného činiteľa, ktorý počas druhej 
svetovej vojny ostal čo aj na krátky čas 
na Slovensku, považovala za zradcu 
Poľska? - Alebo lomcovalo Świstkom 

slepá nenávisť voči všetkému, čo je slo-
venské? Či snáď nemohol zabudnúť na 
fakt, že na Spiši od r. 1939 až do roku 
1945 spontánne ožil a bohato sa roz-
víjal slovenský život po všetkých bez-
ohľadných polonizačných snahách od 
r.1920 do r.1939 na tomto území?

Nechápem, prečo sa tak Świstek 
zachoval, keďže som mu nikdy ani v 
najmenšom neublížil, ba žili sme vždy 
v najlepšej zhode, boli sme si blízkymi 
susedmi, bol on spočiatku správcom 
fary v Kacvíne a potom v Nedeci na Spi-
ši a aj zase vo Veľkej Frankovej. Všetci 
spišsko-magurskí kňazi sme chodievali 
k nemu a on k nám. Priatelili sme sa s 
ním. - A až teraz mi je jasné, prečo mi 

Świstek r. 1949 písal z Poľska do Levoče 
list, v ktorom hovoril, že je ťažko chorý 
na cukrovku a že dni jeho života sú už 
spočítané, preto ma prosí o odpustenie 
za urážky. - Ja som mu vtedy s prekvape-
ním odpísal, že ma nemá za čo odproso-
vať, keďže sme si podľa môjho vedomia 
v živote nikdy ničím neublížili, prežívali 
sme iba ťažké časy. - Zdá sa, že ani tento 
list Świstka neuspokojil, lebo keď som 
neskoršie bol už vo väzení, ešte dvakrát 
písal môjmu švagrovi do Ľubice, že by 
chcel nadviazať so mnou spojenie. Šva-
gor mu dal vedieť, že je to už nemožné. 
- Kedy presne potom Świstek zomrel, 
dodnes neviem.

Kvôli pravde treba v krátkosti pri-
pomenúť, ako vlastne došlo k odsunu-
tiu poľských kňazov zo Spiša za Sloven-
ského štátu, čo aj Świstek v Podvlku na 
spomínanom odpuste spomínal:

Keď 1. sept. 1939 prešla severným 
Spišom nemecká armáda pri svojom 
útoku na Poľsko, na tamojších farách 
boli títo kňazi: 1./ dp. František Móš, 
správca fary v Novej Belej a spolu aj v 
Krempachoch, slovenskej národnos-
ti, rodom z Tribša na Spiši. Ostal na 
tomto území aj po r.1920, keď horná 
Orava a severný Spiš pripadli rozhod-
nutím konferencie veľvyslancov v Parí-

ži 28. júla 1920 Poľsku. Napriek všet-
kým prekážkam a prenasledovaniam za 
celý čas kázal a vyučoval po slovensky. 
- Dnes účinkuje vo Veľkej Frankovej. 
2./ Vo Fridmane, dp. Józef Długopol-
ski, narodený v Poľsku a poľskej národ-
nosti, správca fary. 3./ V Tribši, dp. Jan 
Jan, správca fary, narodený v Poľsku 
a poľskej národnosti. 4./ Vo Vyšných 
Lapšoch, Józef Pitorak, správca fary, 
narodený v Poľsku a poľskej národnos-
ti. 5./ V Nižných Lapšoch, Stanisław 
Wciślak, správca fary, narodený v Poľ-
sku a poľskej národnosti, 6./ V Nedeci, 
dp. Józef Świstek, správca fary, narode-
ný v Poľsku a poľskej národnosti. 7./ V 
Kacvíne, dp. Alexander Romer, správ-

ca fary, narodený v Rumun-
sku a poľskej národnosti. 8./ 
V Jurgove, dp. Anton Sikora, 
narodený v Jablonke, poľskej 
národnosti. 9./ Vo františkán-
skom kláštore v Durštíne, dva-
ja poľskí františkáni.

Vo všetkých farnostiach 
severného Spiša všetci kňazi 
boli administrátormi, ani je-

den z nich nebol farárom.
1. sept. 1939, keď tadiaľ prechá-

dzalo nemecké vojsko, všetci títo kňazi 
ostali na svojich miestach, okrem Józe-
fa Świstka z Nedece, ktorý si kúpil voz 
a utekal na východ.

Asi o dva týždne Świstek sa vrátil do 
Nedece na faru a ďalej účinkoval v du-
chovnej správe bez toho, aby mu niekto 
nejako ublížil. - V tých rušných dňoch 
nebolo ublížené ani ostatným kňazom 
na tomto území, ani sa im nestala žiadna 
škoda na majetku. - Jedine bol zaistený 
na niekoľko hodín poľský kňaz v Kacví-
ne, Alexander Romer, a to nemeckými 
hraničiarmi. - Z kancľa v kostole totiž 
verejne vytýkal kacvinským dievčatám, 
že minulú nedeľu tancovali na zábave 
s nemeckými hraničiarmi, ktorú títo 
usporiadali. - Nemeckí hraničiari vzali 
jeho slová ako urážku svojho národa a 
zaistili ho. I hneď na to prišiel do Veľ-
kej Frankovej posol z Kacvína a oznámil 
mi to. - Okamžite som šiel do Kacvína 
a v mene Biskupského úradu som pro-
testoval proti zatknutiu Romera. Zatiaľ 
už spísali s ním po nemecky zápisnicu. 
Žiadal som ich, aby mi ju dali prečítať. 
Urobili to. Keď som zápisnicu dôkladne 
preštudoval, opýtal som sa Romera, kto-
rého držali na stanici pohraničnej stráže, 

Z osobného archívu kan. Jozefa Vojtasa

OSVEDČENIE
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čo je pravdy na celej veci. V krátkosti 
mi povedal, ako sa všetko stalo. - Jeho 
výpoveď predo mnou sa nezrovnávala so 
zápisnicou, v ktorej boli uvedené veľmi 
ťažké obvinenia proti Romerovi. Povedal 
som mu, aby zápisnicu v žiadnom prí-
pade nepodpisoval. - Nemci ho k tomu 
chceli donútiť krikom a vyhrážaním sa a 
to v mojej prítomnosti. - Keď už začali 
zúriť, odporúčal som mu, aby zápisnicu 
podpísal s dodatkom: podpísal z donú-
tenia. - Nemcov to ešte viac rozzúrilo, 
ale nemohli nič robiť. - Vzali ho na faru 
a urobili mu prehliadku domu. Teraz 
vyslovil želanie, že sa chce vyspovedať. 
Nechceli mu dovoliť. - Konečne nám 
dovolili odísť do kostola, kde sa Ro-
mer vyspovedal. - Na to ho odviezli na 
vyššie komando do Czorsztyna. - V ten 
istý deň ho však prepustili na slobodu. 
- Vrátil sa spať do Kacvína na faru. Viac 
ho neznepokojovali. - To bol jediný ne-
príjemný prípad s poľskými kňazmi v 
tom čase na tomto území.

26. sept. 1939 berlínska nuncia-
túra, na základe svojho splnomocne-
nia Vatikánom, všetky farnosti hornej 
Oravy a severného Spiša odovzdala 
späť pod jurisdikciu Spišského biskup-
stva, kde až do roku 1925 patrili, a vy-
ňala ich spod jurisdikcie kráľovského 
arcibiskupstva.

Všetci spomínaní poľskí kňazi vied-
li duchovnú správu v týchto farnostiach 
nerušene ďalej. - Až okolo polovice r. 
1940 Ministerstvo vnútra v Bratislave 
zaslalo Biskupskému úradu v Spišskej 
Kapitule prípis, v ktorom oznamovalo, 
že manželstvá uzavierané pred poľský-
mi kňazmi na tomto území zo štátne-
ho ohľadu nie sú platné a to na základe 
platného manželského zákona, ktorý 
medzi iným má jasné ustanovenie, že 
manželstvá uzavierané pred duchovný-
mi, ktorí sú cudzími štátnymi občanmi, 
nie sú platné. - Podľa vtedajšieho man-
želského zákona, uzavieranie manželstva 
bolo fakultatívne. - Manželstvo riadne 
uzavreté pred duchovným bolo platné 
aj pred štátom. - Farské úrady vtedy 
museli zápisnice o uzavretí manželstva i 
s dokladmi posielať na notárske úrady a 
tieto ich ešte potom posielali na kontro-
lu Okresným úradom.

V dôsledku toho Ministerstvo 
vnútra v spomínanom svojom prípi-
se žiadalo, aby kňazi na tomto úze-
mí, ktorí nemajú tunajšie občianstvo, 

urýchlene si podali žiadosti oň. Ich žia-
dosti bude vyhovené.

Netýkalo sa to na Spiši: dp. Fran-
tiška Móša a Antona Sikoru, a na Ora-
ve: dp. Františka Urvaya, Jána Masľáka, 
Karola Machaya, Martina Jablonského 
a Jozefa Buroňa, ktorí všetci pochádzali 
z Oravy alebo Spiša, preto automaticky 
sa stali slovenskými štátnymi občanmi.

Takto Biskupský úrad v Spišskej 
Kapitule bol nútený vydať obežník poľ-
ským kňazom na tomto území, v ktorom 
ich žiadal odpovede na tieto otázky: l./ 
Či chcú ostať na Slovensku, alebo chcú 
odísť do duchovnej správy v Poľsku. 2./ 
Ak chcú ostať na Slovensku, či sú ochot-
ní podať si žiadosť o slovenské štátne 
občianstvo. 3./ Či sa chcú podriadiť ju-
risdikcii Spišského biskupstva. 4./ Či sa 
chcú učiť po slovensky, aby mohli vyučo-
vať náboženstvo v slovenských školách a 
riadne viesť úradnú farskú agendu.

Keď dostali tento obežník, najskôr 
sa medzi sebou poradili, a potom vys-
lali posla do Krakova ku arcibiskupovi 
Sapiehovi, aby im dal pokyn, čo majú 
robiť. - Ten im písomne prostredníc-
tvom tohoto posla zdelil, aby na všetky 
otázky, ktoré im predložil Biskupský 
úrad v Spišskej Kapitule vo svojom 
obežníku odpovedali negatívne, lebo tu 
ide o okupované územie a že vraj podľa 
medzinárodného práva nie sú povinní 
zaväzovať sa v nijakom smere.

Toto záporné stanovisko si potom 
osvojili všetci poľskí kňazi na tom-
to území, ale iba dvaja z nich na Spiši 
stiahli z toho logické dôsledky a odišli 
do Poľska. Bol to Józef Pitorak, dote-
raz správca fary vo Vyšných Lapšoch a 
neskoršie za ním aj Alexander Romer, 
správca fary v Kacvíne. - Obidvaja do-
stali ihneď umiestnenie v duchovnej 
správe krakovského arcibiskupstva. - 
Ostatní zo spomínaných kňazov ostali 
na svojich miestach. - V tomto prípade 
hovorím o Spiši, lebo o Orave nemám 
presné dáta.

Keďže spomínaní poľskí kňazi 
odopreli sa podriadiť zákonitej spišskej 
cirkevnej vrchnosti a na všetky otázky 
Biskupského úradu v Spišskej Kapitule 
odpovedali záporne, v zmysle kanonic-
kého práva Biskupský úrad v Spišskej 
Kapitule musel im odobrať jurisdikciu 
a na ich miesta poslať svojich kňazov.

Medzitým z Tribša odišiel poľský 
kňaz dp. Jan Jan za duchovného ku ses-

tričkám, myslím do Trenčína. - A takto 
zo spomínaných poľských kňazov osta-
li na Spiši teraz už iba traja: Świstek, 
Wciślak a Długopolski. – Keď už ne-
mali jurisdikcie, utiahli sa do súkrom-
ných domov v príslušných obciach, a tu 
žili ďalej nerušene. - Pomaly však sami 
nahliadli, že ich položenie je neudrža-
teľné. Údajne aj arcibiskup Sapieha im 
poslal odkaz, aby prišli do duchovnej 
správy do krakovského arcibiskupstva, 
kde bolo vtedy viac fár uprázdnených. 
- Nešiel tam z nich ani jeden, ba obrá-
tili sa so žiadosťou na Biskupský úrad 
v S. Kapitule, aby mohli nejako ostať 
na Slovensku. - J.E. pán biskup spiš-
ský Ján Vojtaššák namiesto toho, aby 
si ich žiadosti nepovšimol, keďže odo-
preli podriadiť sa jeho riadnej jurisdik-
cii, keď videl, že sa im nechce ísť do 
Poľska, začal písomne vyjednávať s via-
cerými kláštormi na Slovensku, či by 
neboli ochotné prijať na celé zaopatre-
nie niektorého z týchto troch poľských 
kňazov, ktorí by im v prípade potreby 
vypomohli pri bohoslužbách.

A tak na základe žiadosti pána 
biskupa prijal kláštor minoritov Józefa 
Świstka a kláštor františkánov v Sabino-
ve Stanisława Wciślaka a Józefa Długo-
polského - Dvoch poľských františkánov 
z kláštora v Durštíne prijal františkánsky 
kláštor v Prešove, a do Durštína poslali 
slovenského františkána.

Spomínaní traja poľskí kňazi 
mohli v týchto kláštoroch spokojne žiť 
až do skončenia druhej svetovej vojny. 
- Bolo postarané o ich celé zaopatrenie, 
dostávali omšové štipendiá a so svojim 
majetkom mohli slobodne disponovať.

Keď som neskoršie, po ich vypo-
vedaní zo Slovenska, ako dekan tamoj-
šieho dištriktu, zisťoval príčinu tohto 
vypovedania, bolo mi z viacerých strán 
súhlasne povedané, že spomínaní traja 
poľskí kňazi: Świstek, Wciślak a Dłu-
gopolski, prichádzali z hore uvedených 
kláštorov skoro pravidelne každé dva 
týždne na 2-3 dni do svojich bývalých 
farností, kde si často dovoľovali verejne 
viesť protištátne štvavé reči. Nakoniec sa 
to dostalo do uší štátnych úradov. Vtedy 
im Ministerstvo vnútra dalo vyhotoviť 
cestovné pasy a určilo im aj presný ter-
mín, kedy musia odísť zo Slovenska. 

Jozef Vojtas

Dokončenie v nasledujúcom čísle
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Možno to znie čudne, ale tak 
to je. Po 60. rokoch násil-
ného rozdelenia oravského 

regiónu sa teraz zástupcovia obidvoch 
strán snažia nadviazať vzájomnú spolu-
prácu. Ako sme už spomínali na našich 
stránkach, vojt gminy Jablonka a pri-
mátor mesta Trstená podpísali vlani 
zmluvu o spolupráci, ktorá zahŕňa via-
ceré oblasti, okrem iného aj spoluprácu 
v oblasti školstva. 

18. októbra 2007 sa stretli po prvý-
krát jednotlivé komisie, aby sa dohodli 
na vzájomnej spolupráci, vytýčili si cie-
le, ktoré by chceli dosiahnuť. Na tom-
to stretnutí sa stretli taktiež slovenskí 
a poľskí zástupcovia komisie školstva. 
Hlavnými koordinátormi komisie za 
jednotlivé strany sú metodička Škol-
ského úradu v Trstenej Erika Krištof-
čáková a riaditeľka školy č. 2 v Podvlku 
Alina Lenksandrová. Témami rozho-
vorov boli oblasti možnej spolupráce, 
ktorá by sa mohla čo najrýchlejšie roz-
behnúť. Našťastie, závery z rozhovorov 
nezostali len na papieri, ale sa stali sku-
točnosťou. 

Vzájomná spolupráca nene-
chala na seba dlho čakať. Stret-
nutie riaditeľov troch základných 
škôl, teda Aliny Leksandrovej zo 
ZŠ č. 2 v Podvlku, Mileny Smit-
kovej zo ZŠ v Trstenej a Moniky 
Slovikovej z Osobitnej školy za 
prítomnosti Eriky Krištofčákovej 
zo Školského úradu, sa uskutoč-
nilo o niekoľko dní neskôr - 12. 
novembra 2007 v ZŠ v Podvlku. 
Na tomto stretnutí vypracovali 
plán spolupráce na školský rok 
2007/2008. 21. novembra sa 
stretli riaditelia týchto škôl v Trs-
tenej s rodičovskou radou, aby za-

angažovali rodičov do prípravy športo-
vých podujatí. Stretnutie bolo spojené 
taktiež s exkurziou školy. Prvé stretnu-
tie žiakov sa uskutočnilo 28. novembra 
2007. Žiaci z gymnázia z Trstenej sa 
vybrali na návštevu gymnázia v Podvl-
ku. Prišli akurát v deň, kedy sa v tunaj-
šej škole konala inaugurácia prvákov, 
o čom sme už v našom časopise písali. 
Študentom zo Slovenska sa v Podvlku 
veľmi páčilo, veď akoby aj nie, keď si 
mohli pozrieť zaujímavý program, 
spoznať nových kamarátov a pritom 
nemuseli sedieť v školských laviciach. 
Gymnazisti z Podvlka za to navštívi-
li svojich kamarátov na Slovensku pri 
podobnej príležitosti, keďže boli po-
zvaní na imatrikulácie. 7. decembra sa 

na oblátku žiaci 5. a 6. triedy ZŠ č. 2 
v Podvlku zúčastnili športového turna-
ja v pingpongu a bedmintone. Myslím 
si, že takéto pekné začiatky môžu byť 
dobrým základom pre dlhodobejšiu 
spoluprácu. A to nie je ešte koniec. 

Z toho, čo som sa dozvedel, sa 
v druhej polovici marca v Trstenej pri-
pravuje ďalšie športové podujatie, na 
ktoré by boli pozvaní aj žiaci z Podvl-
ka. A na žiakov čakajú ešte dva spo-

ločné výlety, jeden do bane vo 
Wieliczke a do Spolku Slovákov 
v Poľsku i redakcie Život a druhý 
do Pienin. Ako vidieť, na žiakov 
čaká ešte zaujímavý program.

Okrem týchto dohodnutých 
spoločných akcií sa naskytá ešte 
veľké množstvo možností vzá-
jomnej spolupráce. Vlani sa napr. 
na celoštátnej úrovni rozbehla 
spevácka súťaž pre žiakov zák-
ladných škôl „Dilongstar“, kto-
rú organizuje Cirkevná základná 
škola v Trstenej. Keďže jej druhý 
ročník je už vyhlásený ako me-
dzinárodná spevácka súťaž, or-
ganizátori by radi privítali aj deti 
z druhej strany hranice. Z poľskej 
strany zasa prišiel návrh týkajúci 
sa spoločného organizovania ško-
ly v prírode. Totižto deti z Podvl-

ka chodia na takýto učebno-rekreačný 
pobyt k moru a na Slovensku more 
nie je. Preto by to bolo pre slovenskú 
stranu celkom zaujímavé. Máloktorý 
Slovák sa totiž vyberie k moru k sever-
ným susedom, väčšinou všetci utekajú 
k teplejšiemu Stredozemnému moru. 
Táto oravsko-oravská spolupráca má 
šancu na úspech aj vzhľadom na po-
dobnú mentalitu detí. Ich problémy sú 
si blízke, majú sa o čom porozprávať 

Oravsko-oravská 
spolupráca

Prítomným sa prihovoril taktiež 
Ľ. Molitoris

Krátky skeč divadielka Ondrejko

Príhovor A. Leksandrovej počas inaugurácie 
prvákov
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a pritom ich oddeľuje neveľká vzdiale-
nosť. 

Vďaka takejto spolupráci však je-
dnotlivé strany získavajú aj isté prakti-
cké výhody. Napr. už len pri samotných 
exkurziách. Predsa sa len u seba vyba-
vujú mnohé veci ľahšie, ako v zahraničí. 
Ja pomôžem tebe a ty mne. A pritom tí 
domáci lepšie poznajú svoje prostredie 
a tým pádom môžu svojim „hosťom“ 
ponúknuť mnohé ďalšie zaujímavosti, 
ku ktorým by sa tá druhá strana len 
tak ľahko nedopátrala. Vďaka takejto 
informačnej výmene mohli podvlčian-
ski žiaci navštíviť rezbára v Podbieli, či 
Strednú umeleckú školu v Nižnej.

Takéto výmenné pobyty sú pros-
pešné nielen pre žiakov, ale aj pre uči-
teľov. Istú možnosť vidí Erika Kriš-
tofčáková vo výmenných učebných 
pobytoch učiteľov v partnerskej škole. 
Vďaka tomu by učitelia získali nové 
poznatky v oblasti metód výučby, 
obohatili by svoje vedomosti a lepšie 
by spoznali výučbový systém danej 
krajiny. Podobnú spoluprácu by bolo 
možné nadviazať aj na úrovni predš-
kolských zariadení, pretože predškol-
ská pedagogika bola v postkomunis-
tických krajinách dosť jednotvárna, ale 
v poslednom období za začala rýchlo 
rozvíjať a rozširovať svoje pôsobenie o 
metódy z rôznych škôl. V rámci takejto 
výmeny by mohli vychovávatelia rozší-
riť svoje praktické poznatky a porovnať 
systémy predškolského vzdelávania.

Istá spolupráca sa nadviazala aj 
na úrovni špeciálneho školstva a opat-
rovateľskej činnosti pre mentálne 

postihnuté deti. Spolupráca rodičov 
s mentálne postihnutými deťmi vyzerá 
v Trstenej úplne inak, ako v Jablonke. 
V Jablonke sa takýmito deťmi zaoberá 
zariadenie „Barka“. Je to špecializova-
né stredisko s dennou starostlivosťou, 
kam privážajú mentálne postihnuté 
deti vlastným mikrobusom. V tomto 
zariadení pracujú špecializovaní pra-
covníci, ktorí sa v rámci opatrovateľ-
skej činnosti zaoberajú taktiež výučbou 
detí v rámci ich možností. V Trstenej, 
ako aj na okolí, takéto stredisko chýba. 
Jedinou oporou pre nich sú stretnutia 
raz za týždeň, ktoré fungujú na dobro-
voľnej báze. V rámci tejto cezhraničnej 
spolupráce navštívili rodičia mentálne 
postihnutých detí „Barku“ v Jablonke, 
rozprávali sa o možnostiach takéhoto 

zariadenia, o rôznych metódach práce 
s týmito deťmi a veľmi sa im tento spô-
sob sociálnej starostlivosti zapáčil. Boli 
by veľmi radi, keby podobné stredisko 
vzniklo aj v Trstenej, ale to je skôr otáz-
ka ďalšej budúcnosti, preto s radosťou 
prijali možnosť nadviazať spoluprácu 
s odborným zariadením, ktoré sa ve-
nuje problematike mentálne postihnu-
tých ľudí.

Okrem školských aktivít by sa 
mohla spolupráca plodne rozvinúť aj 
v oblasti aktivít mimoškolských. Jed-
nou z možností by mohli byť napr. 
spoločné letné tábory. Do mimoškol-
ských aktivít by sa mohla zaradiť aj 
spolupráca na úrovni hudobných škôl. 
Základná umelecká škola v Trstenej 
má už dlhoročnú tradíciu a v tomto 
školskom roku rozbehla svoju činnosť 
aj Oravská hudobná škola. Síce sú to 
len začiatky, ale myšlienka spoločných 
koncertov by mohla byť pre nádejných 
hudobníkov, ako aj pre ich rodičov, 
celkom zaujímavá.  

Ako vidieť, možností spolupráce 
v oblasti školstva je neúrekom. 

Je veľmi veľa spoločných tém, na 
úrovni ktorých by sa dalo spolupraco-
vať, tvoriť spoločné cezhraničné pro-
jekty, ktoré by mohli byť realizované. 
Verme teda, že základom cezhraničnej 
spolupráce nie sú len nízke pohnút-
ky čerpania európskych fi nancií, ale 
ú primná chuť spolupráce a opätovné-
ho zjednotenia Oravy bez hraníc.

Text a foto: Marián Smondek

Gymnazisti si pri príležitosti inaugurácie pripravili veľmi dobrý humoristický program

Program hostí zo Slovenska
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Každá obec má vzácnosť, ktorou 
sa môže pochváliť. Obce na  Spiši pú-
tajú  nielen krásnou prírodou, ktorá 
ich obklopuje, ale pozornosť si zaslú-
žia aj vďaka zaujímavej architektúre. Je 
veľmi dôležité, aby sa starým stavbám 
venovala náležitá pozornosť a boli za-
chované a reštaurované, pretože v nich 
sa ukrýva celá história našich predkov. 

V tomto článku sa zameriame 
na jednu zo vzácností  Tribša, ktorou 
je starý kostol zasvätený sv. Alžbete 
Uhorskej. 

Každý, kto vchádza do tohto kos-
tola, môže sa cítiť ako v rozprávke. 
Vládne tam pološero. Len zopár slneč-
ných lúčov preniká dovnútra a osvetľu-
je oltár. Všetky drevené steny, ako aj 
strop, zdobí polychrómia. 

Kostol bol vybudovaný v roku 
1567, o čom svedčí dátum  uvedený na 
hlavnom oltári.  Do roku 1924  patrila 
ku kostolu aj veža a sakristia. Jej pozos-
tatky tvorí  portál ohnutý do tzv. oslie-
ho chrbta. Svätyňa  nie je príliš veľká, 
nedosahuje viac než 15 m šírky a  8 m 

dĺžky. Bola vybudovaná vďaka podpore 
celej obce.

Projektantom a iniciátorom vý-
stavby kostola bol dp. Ján Ratulov-
ský, ktorý bol správcom farnosti  vo 
Fridmane. Pripomeňme si, že kým 
bol v Tribši postavený kostol a vznikla 
samostatná  farnosť, veriaci patrili do 
farnosti vo Fridmane. Bolo to v rokoch 
1640 – 1675. 

Polychrómia – mnohobarebná 
výzdoba interiéru kostola, si dodnes  
zachovala žiarivé teplé farby, no na 
niektorých miestach kontúry malieb 
svätých už nie sú dokonale viditeľné. 
Umelec, ktorý ich maľoval, je neznámy, 
ale zaslúži si veľký obdiv. Polychrómia 
je typickým príkladom tzv. biblia pau-
perum – biblie úbohých, ktorí nevedeli 
čítať, no poznali celú  históriu Starého 
aj Nového Zákona z kázní a z obrazov 
v kostole. 

Najlepšie zachované sú fresky zo-
brazujúce svätcov Mojžiša a Árona, 
Alžbetu, Stanislava, Petra a rovnako 
aj Jána Kanteho, identifi kovaného až 
v roku 1680, teda až 13 rokov po vzni-

ku tribšskej polychró-
mie. 

Na východnej 
strane kostola sú zo-
brazení svätci Augus-
tín,  Hieroným, Gre-
gor a Ambróz. Nad 
nimi sú umiestnené 

obrazy apoštolov Petra, Andreja, Jána, 
Jakuba staršieho, Bartolomeja, Filipa, 
Tomáša, Matúša, Šimona a Jakuba 
mladšieho. Postavy dvoch zvyšných 
apoštolov – Judáša a Mateja sa zničili  
v  30. rokoch 20. storočia. 

Na ľavej strane kostola je vyob-
razený sv. Juraj a po pravej strane je 
sv. Martin, ktorý obdarúva žobráka 
polovicou svojho plášťa. Oproti hlav-
nej stene kostola je kompozícia, kto-
rá predstavuje nepoškvrnené počatie, 
zvestovanie a nanebovzatie Panny Má-
rie. Nad vchodom do kostola nezná-
my tvorca vyobrazil zmŕtvychvstalého 
Krista. 

Polychrómia, ktorá zobrazuje na-
rodenie Pána Ježiša, poklonu Troch 
kráľov či zjavenie Krista,  je v horšom 
stave. Znamenitý a zachovalý je strop 
kostola. Nad oltárom je zobrazené na-
nebovzatie a korunovanie Panny Má-
rie, ako aj  posledný súd. Scéna posled-
ného súdu je namaľovaná na pozadí 
Belianskych Tatier. Je to jedna z prvých 
a veľmi dobre zachovalých malieb tat-
ranskej panorámi na Spiši.

Prehliadka dreveného kostola sv. 
Alžbety v Tribši je naozaj nezabud-
nuteľným zážitkom. Atmosféra, kto-
rá v ňom vládne sa len ťažko opisuje. 
Kostol je neprístupný pre verejnosť 
a nekonajú sa v ňom liturgické ob-
rady, vzhľadom na to, že chýba kúre-
nie, osvetlenie a jeho kapacita je veľmi 

Starý kostol sv. Alžbety
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Hlavná časť starého kostolíka
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malá. Sväté omše sa konajú v novom 
kostole taktiež  zasvätenom  sv. Alžbe-
te, ktorý bol vybudovaný na začiatku 
20. storočia. 

Na slovíčko s novým 
tribšským farárom 

Ako sa darí tribšskej farnosti a aký 
je život veriacich krajanov v Tribši, nám 
porozprával farár Rajmund Dziad-
kiewicz, ktorý v tejto farnosti  pôsobí 
od  26. augusta 2007. Tribšania si ho 
obľúbili najmä pre jeho ľudskosť, pri-
rodzenosť a zmysel pre humor. Hneď 
na  úvod nášho rozhovoru  povedal, že v 
Tribši sa cíti veľmi dobre. Kým ho však 
osud zaviedol do tejto farnosti, strá-
vil takmer sedem rokov v krakovskej 
Mogile, neskôr bol vo farnosti Ducha 
Svätého vo Vroclavi. Istý čas pôsobil  aj 
v Krakove v Novej Hute - vo farnosti 
Čenstochovskej Panny Márie.   

Jedným z jeho prvých záujmov 
bola snaha vytvoriť webowú stránku 
farnosti v Tribši. Pri jej tvorbe spolu-
pracoval s Bogdanom Lojekom a jeho 
synom Krištofom. Ich snaha sa vypla-
tila a približne od novembra sa obyva-
telia Tribša, ale aj celá verejnosť, môžu 
dozvedieť všetky potrebné informácie 
a aktuality zo života tribšskej farnosti 
prostredníctvom internetu. Webová 
stránka – www.parafi atrybsz.bnx.pl  je 
priebežne  aktualizovaná a prináša tiež 
zaujímavé informácie o náboženských 
tradíciách v minulosti, oznamy z far-
nosti, či rozpis omší, ktoré slúžia v kos-
tole sv. Alžbety Uhorskej.

Ďaľšou snahou tribškého farára je 
aktivovať mladých ľudí a ponúknuť im 
možnosť stretávať sa vo farnosti. Pove-
dal, že na nezáujem zo strany mládeže 
sa sťažovať nemôže. V dnešnej dobe 
však veľa mladých ľudí denno-den-
ne cestuje do škôl  mimo obce. Kvôli 
tomu majú menej času na stretnutia. 

Farár R. Dziadkiewicz  by si veľmi 
prial, aby život veriacich nebol ohrani-
čený iba na účasť na sv. omši, ale aby sa 
rozšíril, čo mu aj prajeme. Veľkú šancu 
vidí v rodine, ktorá vedie deti a mládež 
k viere. Ako sám povedal, rodina je zá-
kladom kresťanských mravov.

Text a foto: Lýdia Kováliková

Jurgov leží v krásnom tatranskom 
prostredí. Mnohí ľudia z veľkých 

miest si ani len nevedia predstaviť, aký 
je to pocit - otvoriť okno svojho domu 
a uvidieť Tatry. Jurgovčania majú ta-
kúto možnosť každé ráno, pretože pre-
krásna panoráma Tatier sa rozprestiera 
ponad celým Jurgovom a vytvára v tej-
to obci veľmi pekné pozadie. 

Do Jurgova som zavítala prvýkrát 
na začiatku decembra, krátko pred via-

nočnými sviatkami. V centre Jurgova 
môj prvý pohľad upútal starý drevený 
kostol sv. Sebastiána, v ktorom pô-
sobí farár Józef Marek a od augusta 
roku 2007 vypomáha aj mladý kaplán 
Krzysztof Piechowicz. V jurgovskom 
kostole sa pravidelne každú nedeľu slúži 
slovenská sv. omša, ktorej sa zúčastňu-
jú nielen Jurgovčania, ale aj obyvatelia 
slovenskej národnosti z okolitých obcí, 
napríklad z Čiernej Hory či Repísk. 

Krajanské hnutie
Je to obec, v ktorej sa udržiava 

myšlienka príslušnosti k slovenskej ná-
rodnosti. Starší krajania odovzdávajú 
svoje skúsenosti mladším. Tak ako vo 
všetkých obciach na Spiši, aj v Jurgove 
je najdôležitejšia rodina, ktorá  pestuje 
v jej členoch vzťah ku slovenským ko-
reňom.  

Zamierila som za jurgovskou kra-
jankou, členkou Spolku, propagátor-
kou a vernou čitateľkou časopisu Život 
– Annou Mačičákovou, ktorá sa celý 
svoj život hrdo hlási k slovenskej ná-
rodnosti. Preto sa už aj dlhé roky ak-
tívne zaujíma o krajanský život v obci 
a zabezpečuje predplatné na časopis 
Život. Krajanka Anna sa pochválila, 
že pri doručovaní nášho krajanského 
časopisu jej ochotne pomáhajú žiaci zo 
základnej školy a gymnázia, ktorí doru-
čujú Život predplatiteľom v celej obci, 
za čo im patrí vďaka. 

V obci pôsobí aj miestna skupina 
SSP, ktorej dlhoročným predsedom je 

krajan Jozef Vojtas, ktorému veľmi leží 
na srdci osud krajanov. Ako povedal, 
najdôležitejšia je ochota krajanov stret-
núť sa spolu, porozprávať sa, zaspievať 
si alebo vypočuť si ľudové melódie 
v podaní kapely Tomáša Vojtasa, ktorú 
poznajú široko ďaleko. 

Výbor MS SSP sa podieľa na or-
ganizovaní rozličných podujatí, či prí-
ležitostných stretnutí, o. i. prehliadky 
dychoviek, oblátkového stretnutia, fa-

šiangov a obecných slávnosti. Mnohé 
z podujatí obohacuje svojím vystúpe-
ním folklórny súbor Malé Podhalie, 
dychovka a požiarny zbor. 

Slovenčina je stálym hosťom v jur-
govskej škole. V súčasnosti ju vyučuje 
krajanka Anna 
Šoltýsová. Podľa 
jej slov, záujem 
o slovenčinu 
v Jurgove neslab-
ne, pretože z cel-
kového počtu 67 
žiakov až 42 nav-
števuje vyučova-
nie slovenského 
jazyka.  Žiaci sa 
učia slovenči-
nu ako voliteľný 
predmet od 2. 
do 6. ročníka.  Na hodinách využívajú 
učebnicu a cvičebnicu slovenčiny, kto-
rú pre príslušné ročníky zostavili učite-
lia z viacerých škôl na Spiši, o. i. nebohá 
rodáčka z Jurgova Mária Glodasiková. 
Žiaci majú k dispozícii aj slovenské det-
ské časopisy, čo im pomáha pri rozvíja-
ní aktívnej slovnej zásoby. Okrem toho 
sa zúčastňujú rôznych súťaží spojených 
so Slovenskom a majú možnosť chodiť 
do školy v prírode a letných táborov na 
Slovensku. Pani učiteľka Šoltýsová je 
spokojná so svojimi žiakmi, ale podľa 
nej by sa vyučovanie skvalitnilo, keby 
bola dostupná digitálna technika. Vďa-
ka vlastnej iniciatíve si zadovážila aj 
viaceré rozprávky, fi lmy a pesničky na 
CD nosičoch.   

Pod tatranskými 
končiarmi

Krajanka A. Mačičáková



18 Január 2008

Žiaci po absolvovaní posledné-
ho - šiesteho ročníka základnej školy, 
môžu pokračovať v štúdiu slovenčiny 
aj na gymnáziu v Białke Tatrzańskej. 
Tí, ktorí aj naďalej majú záujem o slo-
venčinu, môžu ju študovať aj na lýceu 
v Jablonke.

História a tradícia
Načrela som aj do minulosti tejto 

obce. A ako som sa dozvedela, v minu-
losti sa obyvatelia obce živili prevažne 
pastierstvom, nakoľko hospodáriť v tej-
to časti Spiša nebolo najľahšie. Keď 
v roku 1879 gróf Hochenlohe odkúpil 
polia v Tatranskej Javorine, neskôr si 
jurgovskí pastieri kúpili polia v Durš-
tíne a tam sa presťahovali na pasienky 
so svojím dobytkom. Jurgov bol v mi-
nulosti najväčším výrobcom súkna na 
Spiši. V súvislosti s tým sa rozvíjalo aj 
spracovanie vlny a ľanu, tkáčstvo a kraj-
čírstvo. V obci ešte dodnes funguje píla 
na spracovanie dreva poháňaná vodou. 
Je to vzácnosť Jurgova, pretože v dneš-
nej dobe takéto píly patria ku zriedka-
vostiam a zaujímavostiam. V minulosti 
tam bola aj vodná elektráreň, ktorá však 
pred vyše 20 rokmi vyhorela. 

Jurgov je aj kolískou mnohých 
talentovaných ľudí, najmä ľudových 
umelcov, ktorí sa zaoberajú umelec-
kým spracovaním dreva – vyrezáva-
jú rôznorodé sošky, náradia domácej 
spotreby a pod. V tejto súvislosti ne-
možno nespomenúť krajana Andreja 
Gomboša, insitného umelca, ktorý sa 
svojím talentom podelil s mládežou 
a zaučil ju do tajov dreva a možnosti 

vyčariť z neho rôzne veci. Podľa slov 
Jurgovčanov, bol to veľmi nadaný člo-
vek so zlatými rukami. Napriek tomu, 
že Andrej Gomboš už nie je medzi 
nami, ostali po ňom žiaci, ktorí šíria 
jeho poznatky. 

Súčasnosť
Mnoho obyvateľov z Jurgova do-

nedávna pracovalo v TANAP-e na 
Slovensku. Niektorí tam ešte naďalej 
pracujú, a mnohí sú už na dôchodku. 
V súčasnosti mnohí Jurgovčania cestu-
jú za prácou do okolitých obcí a miest, 
o. i.  do Nového Targu, Zakopaného, 
ktoré žije najmä z turizmu a cestovné-
ho ruchu. V Jurgove sa agroturistika 
ešte len rozvíja. Pre turistov je jednou 
zo zaujímavostí múzeum ľudovej kul-
túry, ktoré sa nachádza v priestoroch 
roľníckej usadlosti slovenskej rodiny 
Šoltýsovcov. K tejto atrakcii už mož-
no onedlho pribudne aj lyžiarsky vlek. 
Mládež sa aktívne zapája do činnosti 
divadielka, ktoré pôsobí pri farnosti. 
Volá sa Malé divadlo sveta. Vedie ho 
Leszek Chovanec s pomocou kaplána 
K. Piechowicza. Nacvičuje predstave-
nia pri príležitosti vianočných, veľko-
nočných či iných cirkevných sviatkov. 
Veľký úspech mala hra pod názvom 
Veľké divadlo sveta, Umučenie Krista. 
Divadielko združuje mládež z Jurgova, 
Repísk a Čiernej Hory.  

Viac informácií o tejto zaujímavej 
obci nájdete aj v slovenčine na dvoch 
webových stránkach www.jurgow.pl 
a www.jurgow.com.pl, ktoré pripravu-
jú a aktualizujú mladí ľudia z Jurgova 
- Lucián Šoltýs a Henryk Martinčák. 
Odporúčame sa tam občas pozrieť.  

Text a foto: 
Lýdia Kováliková
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Píla na vodný pohon
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Krátko zo Spiša

Súťaž o najkrajší 
betlehem 

Na základnej škole v Nižných Lap-
šoch boli 16. decembra 2007 vyhláse-
né výsledky súťaže o najkrajší spišský 
betlehem „Betlejymek“. Záštitu nad 
podujatím prevzal Spolok rozvoja Spi-
ša a okolia. 

Do súťaže bolo prihlásených 34 
prác, na ktorých pracovalo okolo 60 
žiakov. Na tomto podujatí sa zúčast-
nili tieto spišské školy: Nižné Lapše, 
Kacvín, Lapšanka, Fridman a Krem-
pachy. 

V dňoch od 11.12. do 14.12.2007 
boli práce sprístupnené pre širokú ve-
rejnosť. Bola možnosť navštíviť výstavu 
prác a odovzdať svoj hlas na najkraj-
ší betlehem a udeliť body od 1 po 5. 
Technika spracovania bola rôznorodá 
a na vysokej úrovní. Žiaci používa-
li najčastejšie tieto materiály: soľnú 
masu, drevo, slamu, seno, lupienky z 
arašidových orechov, šišky, plastelínu, 
stružliny a súkno. Všetky betlehemy si 
zaslúžili obdiv, keďže ich tvorcovia mu-
seli naozaj vynaložiť veľa námahy, aby 
vznikli. V súvislosti s tým bola každá 
práca nejako odmenená. Na záver sa 
uskutočnila dražba betlehemov, ktoré 
si mohli návštevníci nakúpiť za neveľký 
poplatok. (dm)

Nový vlek 
v Čiernej Hore

27. december 2007 bol význa-
mným medzníkom pre Čiernu Horu, 
pretože v tento krásny, mrazivý deň bol 
odovzdaný do prevádzky lyžiarsky vlek 
Čierna Hora Koziniec. 

Vlek vznikol vďaka aktivitám spo-
ločnosti s ručením obmedzením, do 
ktorej paria obyvatelia Čiernej Hory. 
Spolu je to 100 ľudí. Lyžiarsky vlek 
namontovala fi rma Tatrapoma z Kež-
marku zo Slovenska. Pozostáva zo se-
dačkovej lanovky typu TS4p, dĺžka 
vleku je 644 m, prevýšenie 131 m, pre-
pravná kapacita 2400 osôb/hod. a pre-
pravná rýchlosť 2,6 m/s. Sedačky sú 
štvormiestne s nástupným pásom. Pre 
výborných lyžiarov sú pripravené dve 
trate, miesto na lyžovanie nájdu tam aj 
začiatočníci a deti. Svah je udržiavaný 
a osvetlený, čo znamená, že si fanú-
šikovia tohto zimného športu môžu 
vychutnať nočné lyžovanie. Popri za-
riadení funguje lyžiarska škola pre deti 
a dospelých, ktorú zabezpečuje TOPR 

(Horská služba). V priebehu tohto 
mesiaca má byť otvorená regionálna 
krčma s rozlohou 800 m², ktorá určite 
pritiahne viacerých návštevníkov. 

Predseda lyžiarskej spoločnosti 
Marián Václav nám povedal jednu zau-
jímavú vec, že stĺpy vleku boli nasadzo-
vané za pomoci vrtuľníka v priebehu 3 
hodín. Všetci boli prekvapení takou 
technológiou montovania vleku. Pri 
vleku sa nachádza aj parkovisko a ob-
klopuje ho prekrásne okolie. Lyžiarske 
stredisko má svoju webovú stránku 
www.koziniec-ski.pl.

Text a foto: Dorota Mošová
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Bol krásny deň prvého júlové-
ho víkendu v polovici deväť-
desiatych rokov minulého 

storočia. Prešli sme so synom štát-
nu hranicu s Poľskom na priechode 
v Lysej nad Dunajcom. Po prehliad-
ke Nedeckého zámku a absolvovaní 
kúska cesty autom, ocitli sme sa na 
vrchole Čiernej Hory (903 metrov 
n.m.). Zahľadeli sme sa na krásu 
územia, ktoré je o niečo menej členi-
té ako na našej strane a patrí do toho 
istého horského pásma Spišskej Ma-
gury, ktoré poznáme pod názvom 
Zamagurie. Dominujú tam úzke 
pásiky šachovnicovo rozmiestnené 
na úbočiach pahorkov, zeleň lesov, 
krehké stebielka tatranskej kveteny, 
hrebene hôr a končiare Belianskych 
Tatier s vypínajúcimi sa Ždiarskymi 
vidlami. Je to krásny pohľad na úze-
mie obývané aj Slovákmi.

Čierna Hora      
Čierna Hora – obec reťazovitého 

tvaru  s tromi sídlami (Pred horou, na 
vrchole Šoltýstvo a Za horou) – jedna 
zo štrnástich dedín na severnom Spiši 
v Poľsku – vznikla na prelome druhej 
polovice 15. storočia. Za Rakúsko 
–Uhorska sa obec po maďarsky nazý-
vala Csarnagura alebo Feketebércz. 

Návštevníka upúta bohatstvo rez-
bárskych ozdôb ľudovej architektúry, 
staré kaplnky a kostol, v ktorom sa 

zrkadlí zručnosť goralského ľudu. A to 
sa odráža aj v rodinnom sídle známej 
slovenskej výtvarníckej rodiny Korko-
šovcov, kde je zriadené spišské múze-
um. Návštevník sa tam dozvie o celom 
gazdovskom riade, o zvykoch, sviat-
koch a rodinných oslavách, peknom 
sviatočnom oblečení, ktoré šili z doma 

utkaného súkna a ľanových tkanín. Ľan 
kvitol do modra a do biela. Vzácnejší 
bol modrý, keďže bol jemnejší. Čar-
noguranky boli vždy oblečené v na-
škrobených širokých sukniach, preto, 
keď prichádzali do kostola v Tribši, sa 
z nich smiali: „Otvárajte druhé dvere, 
lebo idú Čarnoguranky“. Avšak o ži-
vote Slovákov na severnom Spiši sa ne-
hovorí. Nedovoľuje to správa múzea. 

Rodina Korkošovcov
Bývalé gazdovstvo Korkošovcov 

sa nachádza v severnej časti Čiernej 
Hory od Tribša. Je zaujímavým prí-
kladom rozvoja spišského gazdovské-
ho dvora, ktorý sa začína skromnou 

chalupou, skla-
dajúcou sa z izby, 
kuchyne a mašta-
le, neskôr vznikla 
väčšia usadlosť, 
na vtedajšie časy 
pomerne zá-
možná, pozos-
távajúca z viace-
rých objektov. 
Jej štvorhranný 
tvar sa sformo-
val v tridsiatych 
rokoch, keď ju 
začali obývať 
mladomanželia 
Sebastián Kor-
koš a jeho žena 
Alžbeta, narode-
ná v rodine Aloj-

Čierna Hora – rodisko Korkošovcov

K nedožitým 

osemdesiatinám 

LUDWIKA KORKOŠA

za Chyžného. Sebastián pribudoval 
do záhradky detskú izbu s vlastným 
vchodom – verandou. Za ňou nasle-
dovali: spálňa, kuchyňa a predsieň, do 
ktorej je vchod z dvora. Za komorou 
sú hospodárske budovy. Zaujímavý je 
„gapel“, vlastné dielo domáceho pána. 
Obrovské  koleso naležato s ozubením 

krútil kôň a z menšieho prevodového 
kolieska sa remenicou prenášal pohon 
na sečkáreň. Ďalšie objekty usadlosti 
tvorili stodola, ovčiareň, maštaľ a voz-
nica.

Rodina Korkošovcov mala vrode-
né umelecké danosti. Otec Sebastián 
Korkoš vyrezával sošky, korytá, poľno-
hospodárske náčinie. Matka Alžbeta 
tkala plátno a koberce, vyšívala, mala 
sklony k maľovaniu na skle. Toto všet-
ko zdedili aj ich deti. Andrej – ľudový 
rezbár v Kežmarku, Anna, po manže-
lovi Blahová, maľuje obrázky na skle, 
Ľudovít – popredný slovenský sochár 
(zomrel 24. decembra 1992), bol zná-
my nielen doma, ale i v zahraničí. Má-
ria, po manželovi Rudavská, je známa 
z oblasti textilnej tvorby a  najmladší 
Ján tvorí v sochárskej, kovotepeckej 
a medailérskej technike. Jedni žijú 
v Bratislave a iní vo Svätom Jure pri 
Bratislave.

Ľudovítov prínos
Študoval v Kežmarku a v Levoči 

na strednej priemyselnej škole a odbor 
rezbárstvo absolvoval v Banskej Štiav-
nici. V rokoch 1946-1951 absolvoval 
Vysokú školu umeleckého priemyslu 
v Prahe. Bol z tých, ktorí do domu 
Korkošovcov prinášali skúseností pro-
fesionálneho ľudového prejavu. Privá-
dzal k rodičom na prázdniny a výročné 
sviatky aj svojich priateľov a spolužia-
kov. Čulý slovenský duch, ktorý vládol 
v dome a nepriateľstvo gomulkovského 

Zakladatelia Spolku priateľov Slovákov v Poľsku
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režimu, ktorý otca Sebastiána označil 
za dedinského boháča, kulaka („wróg 
klasowy” – triedny nepriateľ, lebo 
vlastnil viac ako 10 hektárov pôdy), 
prinútil Ľudovítových rodičov v roku 
1956 presťahovať sa na Slovensko 
s najmladšími deťmi Má riou a Jánom, 
kde sa im veľmi dobre darilo a venova-
li sa ľudovému umeniu. 

Dom ako múzeum
Po smrti Sebastiána Korkoša v 

roku 1980 pani Alžbeta a jej deti da-
rovali celé gazdovstvo so záhradami 
Tatranskému múzeu v Zakopanom 
s podmienkou, že v usadlosti zriadia 
múzeum spišskej kultúry. O rok ne-
skôr Tatranské múzeum začalo s kon-
zervátorskými prácami, ktoré ukončili 
v zime 1983. Od tých čias slúži mú-
zeum návštevníkom nielen z poľskej 
strany, ale aj od nás a z mnohých iných 
krajín. Mohol by to byť pozitívny prí-
klad spolužitia slovenskej menšiny na 
poľskom území, ale nie je. (Mimocho-
dom, okrem slovenských spevníkov v 
„parádnej izbe” by ste darmo hľadali 
po slovensky napísaného sprievodcu 
alebo tabuľu s názvom - Múzeum Kor-
košovcov). Usadlosť Korkošovcov ako 
základ Múzea ľudovej kultúry na Spiši 
z poľskej strany by mala byť svedec-
tvom o živote Slovákov na tomto úze-
mí a nie o živote Poliakov hovoriacich 

goralským nárečím, ako našich 
ľudí prezentujú na stránkach 
poľskej tlače, ale najmä aktivisti 
Spolku poľského Spiša (Związek 
Polskiego Spisza), či spolok Pod-
halan, ktorý už aj Korkošovcov 
prenasledoval ako Poliakov. 

V rámci posledných politic-
kých udalostí a pristúpenia do 
Schengenu a tým aj symbolické-
mu zblíženiu susediacich štátov, 
malo by sa to prenášať aj na ob-
lasť kultúry a otvorenosť správy 
múzea vo veci dvojjazyčných ná-
pisov, sprievodcov a iných pub-
likácií o osudoch tejto rodiny, 
ktorá bola a je slovenskou.    

Prečo Ludwik 
a nie Ľudovít?

Spiš nám dal nespočetné množstvo 
významných osobností. Jednou z nich 
bol i rodák 
zo Zamaguria 
Lu d wik Korkoš, 
ktorý sa naro-
dil 17. januára 
1928. Čierna 
Hora bola už od 
roku 1920 s ďal-
šími spišskými 
a oravskými 
dedinami (14 + 
13) pričlenená k 
Poľsku.  Matrikár do krstného listu na-
písal slovenské krstné meno, aj keď pre 
najbližších bol od detstva Ludvíkom, 
Ludvičkom. Ľudovít, chlapec úprim-
ného a citlivého srdca, ale vzdorovitej 
goralskej nátury, sa v čase štúdií vzoprel 
proti často nechcenej netaktnosti kole-
gov, ktorí  o ňom hovorili ako o spolu-
žiakovi z Poľska, alebo Poliakovi. Aj pre-
to sa ako umelec podpisoval Ludwik. 

Svojich blízkych a obdivovate-
ľov svojho umenia navždy opustil vo 
sviatočný deň 24. decembra 1992, keď 
ešte v predpoludňajších hodinách sa 
pozdravil s nejedným priateľom - on 
nepriateľov ani nemohol mať - aby si 
vzájomne popriali k sviatkom i nové-
mu roku.     

„Štedrým dňom, sviatočným sa 
naplnil i čas tvojho poslania,  Ludwik”, 
- povedal pri poslednej rozlúčke v Slá-
vičom údolí v Bratislave priateľ, vte-

dajší predseda Združenia slovenských 
výtvarných umelcov, akademický so-
chár Milan Greguš. „V  lone prírody, 
uloženej na zimný spánok, v záhrade, 
ktorú si vlastnými rukami obrobil, 
pod korunami čerešní a jabloní, kto-
ré si zasadil, aby rástli vedno s tebou. 
Pod korunou obľúbenej limby tatran-
skej ukončil si púť svojho žitia. Limba 
prvá vyronila slzu žiaľu a ľútosti...“

Málokto tak, ako on, dokázal na 
kvalitatívne novej úrovni, na základe 
impulzov z detstva, z rodnej chalupy, 
dediny, prostredia, v ktorom vyrastal, 
dopracovať sa k obrazom slovenské-
ho človeka, k zachyteniu svojich tú-
žob i bolestí. Ak spomenieme rodisko 
v Čiernej Hore, nevdojak si uvedo-
míme, že akiste už z kolísky hľadel na 
drevený strop rodného domu, a drevo, 
najobľúbenejší materiál slovenských 
umelcov, si podmanilo celý jeho život. 
Majster Korkoš sa hlásil k tradícii silne 
emotívne pôsobiacej ľudovej kultúry. 
Vďaka rodinnému zázemiu i prostre-
diu, v ktorom vyrastal, už od detstva 
objavoval v drevených hračkách nád-
herný rozprávkový svet. Nôž a dláto 
sa stali jeho priateľmi. Príroda, ktorá 
ho obklopovala, svojrázna architektú-
ra, kroje nášho ľudu, jedinečné tance, 
diela ľudových rezbárov – boli jeho in-
špiračným zdrojom.

Pre majstra Korkoša bolo príz-
načné hľadanie nového výrazového 
registra. Pripomeňme si len jeho práce 
Podvečer, Slovenské balady, Goralskú 
rodinu či bronzovú Máriu. Spomeňme 
si na jeho Uspávanku, Pieseň o lese, 
Ženy z hôr, Materstvo, Balady či Tat-
ranskú romancu. Dospel tu k svojráz-
nej syntéze slovenských a európskych 
sochárskych postupov a techník. Veľké 
dielo Svätopluk zostalo nedokončené 
a peň mohutného buka zostal za jeho 
atel iérom. V modeli ostali aj kríž kos-
tola na Kalvárii v Bratislave a množ-
stvo ďalších štúdií. Na opracovanie 
dreva je potrebná mužská ruka a ruky 
jeho dcéry Jany to nezvládli, aj keď je 
promovaná akademická sochárka a ve-
nuje sa šperkárstvu a v poslednom ob-
dobí aj módnemu návrhárstvu. 

Text a foto: Ján Kubáň                                                                                             

Pokračovanie v budúcom čísle

Súsošie Spievajúce srdce - umiestnené na bratislav-
ských Kramároch pred nemocnicou
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29. novembra 2007 sa v Bratisla-
ve v sídle Slovenského syn-
dikátu novinárov uskutočni-

la tlačová konferencia, ktorú zorganizoval 
Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci 
so Spolkom priateľov Slovákov v Poľsku. 
Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 
vydania knihy poľského autora Jerzyho S. 
Łątku Hrdina našich čias?, ktorá sa dotýka 
problematiky neblahého partizánskeho 
vodcu Jozefa Kurasia-Ognia, ktorému 
v lete 2006 odhalili v Zakopanom pom-
ník. Na konferencii sa hovorilo taktiež 
o aktuálnej situácii SSP, jeho pôsobnosti 
v Poľsku a pod. Zúčastnili sa jej viaceré 
osobnosti slovenského politického života, 
historici a priatelia nášho spolku.

Konferenciu otvoril bývalý konzul 
Česko-Slovenskej Republiky Matej An-
dráš, ktorý pôsobil po vojne na Konzu-
láte ČSR v Katoviciach a stál pri zrode 
Spolku Slovákov v Poľsku. Vo svojom 
úvodnom príhovore privítal na konfe-
rencii gen. tajomníka ÚV SSP Ľudomíra 
Molitorisa a Jerzyho S. Łątku a v krát-
kosti priblížil históriu slovenskej men-
šiny v Poľsku. Potom odovzdal slovo Ľ. 
Molitorisovi. Ten sa na úvod v súvislosti 
s postavením pomníka J. Kurasia-Og-
nia v Zakopanom vyjadril, že slovenskú 
menšinu v Poľsku najviac bolí úplná ab-
sencia, čo sa týka reakcie zo slovenskej 
strany - zo strany zastupiteľských orgá-
nov SR v Poľsku, zo strany MZV SR. 
Ďalej dodal o.i. - Spolok Slovákov v Poľsku 
sa dlhé roky dožadoval, aby bol v Krako-
ve zriadený konzulát, aby nám slovenskí 
diplomati napomáhali v našej činnosti. 
Nastal však úplný opak, pretože slovenskí 
diplomati nás úplne ignorujú. Myslím si, 
že v takom prípade existencia konzulátu 
v Krakove je zbytočná, pokiaľ sa konzu-
lát nebude venovať veciam, kvôli ktorým 
bol zriadený. Spolok Slovákov v Poľsku už 
vopred informoval slovenského veľvyslan-
ca vo Varšave, že poľská strana má zámer 

postaviť takýto pomník. Na to však pán 
veľvyslanec F. Ružička nereagoval. Spolok 
sa od veľvyslanectva taktiež domáhal, aby 
ten podal podnet poľskej strane na prešet-
renie celej záležitosti, a aby sa uskutočnilo 
bilaterálne stretnutie, na ktorom by sa celá 
záležitosť týkajúca sa Kurasia-Ognia vyjas-
nila. Nič z toho sa však neudialo. Prečo slo-
venská strana nezaprotestovala? Veď proti 
postaveniu pomníka protestovali aj mnohí 
poľskí občania. J. Kuraś-Ogień spolu so 
svojou bandou totižto za dva roky svojho 
pôsobenia zavraždil okolo 430 osôb, z čo-
ho väčšina bola poľskej národnosti. A čo je 
asi najviac šokujúce, peniaze na postavenie 
a odhalenie pomníka pochádzajú zo štátnej 
pokladnice PR. A preto je zarážajúce, že 
slovenská strana doteraz nezaujala postoj 
voči tomuto problému. Poľskí vládni čini-

telia pri obhajobe postavenia pomníka úto-
čili na slovenskú menšinu argumentmi, že 
Slováci útočili v roku 1939 na Nový Targ, 
samozrejme, nevynímajúc z toho slovenskú 
menšinu. Ani na to nereagovala slovenská 
diplomacia. Po prešetrení týchto obvinení 
však Spolok Slovákov v Poľsku zistil, že to 
nie je vôbec pravda. V roku 1939 Slová-
ci žijúci v Poľsku slúžili v poľskej armáde 
a v jej radoch bránili hranice Poľska pred 
vpádom nepriateľských vojsk. Dôvodom 
toho je skutočnosť, že 551 Slovákov z radov 
poľskej armády bolo zajatých a väznených 
v koncentračných táboroch a až neskôr ich 
slovenské úrady pomaly oslobodzovali. Ďal-
šia otázka - Prečo poľský UPN nedodržia-
va základnú zmluvu o výmene informácií 
v závažných veciach týkajúcich sa sloven-
ských otázok, ktorú podpísal so slovenskou 
partnerskou organizáciou? 

Túto situáciu potvrdili aj zástupcovia 
ÚPN, ktorí ofi ciálnou cestou oslovili par-
tnerskú organizáciu v Poľsku, nedostali 
však žiadnu odpoveď a pritom už od toho 
času uplynulo niekoľko mesiacov. 

Ľ. Molitoris neskôr poukázal ešte na 
mnohé ďalšie kontroverzné situácie, ktoré 
doposiaľ neboli vyjasnené. Neskôr vyzdvi-
hol trend menšinovej politiky PR, pretože 
po prijatí menšinového zákona sa existenč-
ná situácia jednotlivých menšín výrazne 
polepšila. Menšiny majú, podľa zákona, 
presne určené možnosti rozvoja, spôsob 
dotácii a taktiež sú presne vyhradené po-
vinnosti štátu voči nim. Väčším problé-
mom sa javí cirkev, keďže v Poľsku je kato-
lícka cirkev odlúčená od štátu. Základným 
právnym dokumentom je v tomto prípade 
konkordát. 

Po svojom príhovore predstavil prí-
tomným Jerzyho S. Łątku, autora knihy 
o J. Kurasiovi-Ogniovi. Ten vo svojom prí-
hovore prezentoval prítomným svoju tvor-
bu a základy, z ktorých vychádzal pri písaní 
tejto knihy, svoje skúsenosti s inými podob-
nými „hrdinami“, ako aj so skutočnosťami, 
ktoré ho prinútili zahĺbiť sa do tejto prob-
lematiky.

Okrem knihy o Ogniovi boli na kon-
ferencii rozoberané aj problémy Spolku 
Slovákov v Poľsku. Za najväčší problém 
považuje Ľ. Molitoris to, že slovenské za-
stupiteľské orgány v Poľsku nespolupracujú 
so Spolkom. Pri podpisovaní zmlúv, ktoré 
sa týkajú taktiež krajanov, sa Veľvyslanec-
tvo SR vo Varšave vôbec nezaujíma o názor 
krajanskej obce. A potom sa to končí tak, že 
bilaterálne zmluvy, ktoré sú podpísané, na-
miesto uľahčenia výrazne sťažujú krajanom 
možnosti spolupráce s materskou krajinou. 
Preto sa často na ústa krajanských činiteľov 
Spolku nasúva otázka, prečo Veľvyslanec-
tvo SR vo Varšave či Generálny Konzulát 
SR v Krakove nespolupracujú so sloven-
skou menšinou, aj keď to majú vyznačené 
v rámcovom programe svojej činnosti? Na-
miesto toho slovenskú menšinu väčšinou 
ignorujú.

Matej Andráš sa v jednej zo svojich 
výpovedí vrátil do obdobia druhej sveto-
vej vojny, aby poukázal na niektoré fakty 
týkajúce sa krajanov: - Nie je možné prijať 
takú tézu, že Poliaci mali právo mstiť sa na 

Tlačová konferencia v Bratislave
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M. Andráš prezentuje knihu 
J. S. Łątku
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Slovákoch v Poľsku za to, že v 1939 roku 
Slováci išli po boku Nemcov proti Poliakom. 
Išli, ale nie títo poľskí občania. To je veľmi 
dôležitý moment. Oni boli poľskí občania po 
1920 roku. Čiže boli aj v poľskej armáde, 
a keď bola mobilizácia v 1939, tak je samoz-
rejmé, že boli zmobilizovaní a bojovali proti 
Nemcom, aj Slovákom. To je história, ktorá 
sa nedá zmeniť, to je fakt. Iná je situácia po 
1945, pretože po tomto roku Slováci na Ora-
ve a na Spiši sa domáhali plebiscitu. Chceli 
rozhodnúť o svojom osude. Od konca januára 
1945 tam bola sovietska armáda. Slováci 
mali s touto armádou dobré kontakty. Soviet-
ska armáda usporiadala na tomto území ple-
biscit. 98 percent obyvateľov Oravy a Spiša sa 
hlásilo za Slovákov. Iba 2 percentá sa hlásilo 
za Poliakov. No tento plebiscit nebol ofi ciálny 
a nebol uznaný. Počas prvého stretnutia čes-
ko-slovenskej a poľskej delegácie v júni 1945 
vo Varšave, kde sa mali dohodnúť o spolu-
práci, V. Clementis predostrel výsledok toho 
tzv. plebiscitu. Na to dostal z poľskej strany 
od prof. Goetela odpoveď, že keď budú mať 
Poliaci šesť dní Ružomberok v rukách, urobia 
ho poľským mestom. 

Niekoľko zaujímavých myšlienok 
vyslovil nórsky publicista a novinár Egil 
Lejon: - Myslím si, že Slováci potrebujú spo-
jenectvo s ľuďmi, ktorí rozumejú slovenským 
záujmom. Neviem, koľko výborov EÚ, ktoré 
tu boli, zisťovalo, ako príšerne sa na Sloven-
sku zaobchádza s menšinami. Ale jednu vec 
viem. Keby všetky európske krajiny mali takú 
istú politiku voči menšinám, ako je na Slo-
vensku, ihneď by prestali rozprávať o právach 
menšín na Slovensku. Ako v takom prípade 
môže byť Poľsko slovenským partnerom v eu-
rópskom kontexte, ak poľská politika neprijí-
ma a neakceptuje vlastné menšiny? Nejde len 
o Slovákov, ale aj o Bielorusov, Ukrajincov, 
Rusínov a pod. To je podľa mňa kľúčová otáz-
ka. Druhá otázka – Keď bol odhalený tento 
pamätník Ogniovi v auguste 2006, nebol tam 
len prezident Kaczyński, kto odhaľoval tento 
pomník, ale aj krakovský arcibiskup, ktorý ho 
posvätil, a boli tam aj poľskí úradníci štátnej 
správy. Veď jedno z hesiel pseudovojenskej jed-
notky Ognia znelo, že Poľsko sa musí uvoľniť 
od komunistov, Židov a Slovákov! Čo to teda 
vôbec znamená, keď nielen poľský prezident, 
ale aj vysokí cirkevní predstavitelia a vojenskí 
dôstojníci propagujú takúto skupinu?

Poradca prezidenta SR Marián Ser-
vátka, ktorý voľakedy pôsobil ako veľvys-
lanec SR v Poľsku, sa neformálnou cestou 
poďakoval autorovi knihy J. Łątkovi za 

jeho záslužnú prácu a pogratuloval mu, že 
sa zaradil medzi tých ľudí, ktorí v minulosti 
pomáhali Slovákom. Pomník Ognia nazval 
smutným mementom našich čias. Ďalej 
sa poďakoval gen. tajomníkovi ÚV SSP 
Ľudomírovi Molitorisovi, ktorého, podľa 
jeho slov - sme nechali samého. On, našťastie, 
našiel mnohých Poliakov, ktorí mu pomáhali 
pri hľadaní historickej pravdy. O knihe po-
vedal toľko, že ju čítal a nemôže súhlasiť so 
slovami pána Przewoźnika, ktorý tvrdí, že 
Ogień je jedným z poľských hrdinov, kto-
rých treba nasledovať a dodal: - Určite nie 
a Poliaci to určite robiť nebudú. 

Bývalý splnomocnenec vlády SR pre 
zahraničných Slovákov Claude Baláž po-
ukázal na skutočnosť, že takýchto hrdinov 
sa v súčasnej histórii vynára omnoho viac, 
a to nielen v Poľsku, ale aj v iných krajinách. 
Podľa neho niektorí ľudia sa snažia akoby 
vrátiť koleso dejín, ako by sa niekto snažil 
spochybniť výsledky druhej svetovej vojny. 
Svedkami existencie takých hrdinov sme aj 
na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajine. Je 
to veľmi nebezpečný jav. Nebolo by dobré 
dúchať do týchto problémov. 

Etela Hessová vyjadrila veľkú podporu 
Spolku Slovákov v Poľsku. Podľa nej činite-
ľov Spolku nemôžeme označiť za naciona-
listov, pretože sa cítia byť občanmi Poľska 
a takto aj žijú. Nikdy si nedovolili neovlá-
dať detailne a dobre poľský jazyk, pretože 
tým by sa sami ponížili a žiaden z poľských 
úradov by s nimi nekomunikoval. Snažia sa 
však kultivovať všetko slovenské, čo im dali 
do vienka ich predkovia. V tejto súvislos-
ti vyzdvihla prácu Ľ. Molitorisa, ktorý sa 
snaží neustále zveľaďovať činnosť Spolku, 
kultivovať slovenskú kultúru a prezentuje 
Slovákov na poľskej pôde z toho pozitívne-
ho hľadiska a dodala: - Považujem ho nielen 
za kvalitného manažéra, ale ja za veľvyslanca 
slovenskej kultúry vôbec a Spolok Slovákov 
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v Poľsku za 
slovenský inšti-
tút v Krakove, 
ktorý svojou čin-
nosťou propaguje 
slovenskú kultúru 
ako ktorýkoľvek 
slovenský inštitút v Európe.

Bývalý ria diteľ Slovenského ústred-
ného archívu Dárius Rusnák na margo 
návrhov z tejto konferencie povedal, že ich 
treba rozdeliť do dvoch kategórii. Na jednej 
strane sú historici, ktorí nech pokračujú vo 
svojej práci. Aby vývody z historickej kon-
ferencie mali nejaký reálny dopad, urobí sa 
zborník, lenže tým to obyčajne hasne. Na 
druhej strane je to predovšetkým otázka 
ústredných orgánov štátnej správy, pod-
predsedu vlády, ministra kultúry, ministra 
fi nancií a Ministerstva zahraničných vecí. 
Treba dať podnet, aby sa zástupcovia tých-
to orgánov stretli so zástupcami krajanskej 
komunity a určili, aký bude ďalší postup.

Na záver konferencie Matej Andráš 
povedal: Myslím si, že naše stretnutie nebolo 
zbytočné. Nechcel by som, aby bolo zneužité 
kýmkoľvek, lebo ani my, čo sme tu na Sloven-
sku, ani naši bratia v Poľsku, nemáme záu-
jem na tom, aby sa naše vzťahy komplikovali. 
To však neznamená, že máme robiť pštrosiu 
politiku. Nemôžeme ju robiť a ani ju nero-
bíme. Pani Etela Hessová, ktorá svojimi slo-
vami vzdala hold Spolku Slovákov v Poľsku, 
má úplnú pravdu a my sa môžeme ku tomu 
len a len pripojiť. Lebo ako hovorí slovenské 
porekadlo: „Pomôž si a aj pánboh ti pomô-
že!“ A oni si pomáhajú. Vybudovali doteraz 
peknú bázu v Krakove, budujú po obciach 
a rozbehli isté podnikateľské aktivity, ktoré 
sú skutočne obdivuhodné. Držme teda palce 
Slovákom v Poľsku a vynasnažme sa im čo 
najefektívnejšie pomáhať, kde budeme môcť.

Text a foto: Marián Smondek
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S
vák Zemančíkov  vošiel pomaly 
a ustato do dvora a ticho pritia-
hol za sebou dverce na bráničke. 

Tetka Zemenčíčka práve vychodila 
z maštale s plným hrotkom nadojené-
ho mlieka a zadívala sa na muža.

- Aký je už, chudák, starý, - poveda-
la si ticho, keď prišla k nemu a hľadala 
mu v tvári odpoveď. Ale keď sa naňho 
lepšie pozrela, zľakla sa – takých pob-
lednutých líc a bezvýrazných očí ešte 
uňho nevidela.

- Nie, zrno nenesiem, ale...- odml-
čal sa na chvíľu. Potom, navyknutý dí-
vať sa skutočnosti rovno do tváre, ticho 
povedal:

- Janko v zajatí umrel... Zišiel som sa 
s jeho kamarátom, čo tam bol s ním...

 Tetka Zemenčíčka položila hrotok 
s mliekom na zem tak pomaly a tak 
opatrne, akoby v tej chvíli najviac záležalo 
na tom, aby ani kvapka mlieka nevyčrp-
la. Pozrela nechápavo na muža – potom 
sa ťažko oprela o hrubé brvno drevenica, 
zhlboka si vydýchla a zašepkala:

- Ja som to cítila...
Svák Zemenčíkov, ustatý a vysilený 

dlhou chôdzou a a mlčanlivým žiaľom, 
trhano spí. I desaťročný syn Števko 
oddychuje si bezstarostným, zdravým 
spánkom. Len tetka Zemenčíčka  ne-
spí, nemôže. Myšlienka jedna za dru-
hou preháňajú sa jej divoko v hlave 
– myšlienky o mŕtvom synovi.

Vidí si ho ostatný raz vychodiť z do-
mu minulého leta. Taký jej už ostane 
večne v pamäti. V tvári má smelé a jas-
né črty otcove za mládenca.

Dovolenku prechodil vtedy zamys-
lený, akoby pod jasný čelom skrýval 
tajnosti, ktoré ho trápili. Len raz – hore 
na Poliankach, keď sušili seno a sedeli 
v chládku pod medzou a vraveli o Hit-
lerovi – pohodil vzdorovito hlavou 
a pretisol skúpo cez ústa – „Však si tu 
nebude dlho rozkazovať!“ A len čo sa 
mu skončila dovolenka, doletel do de-
diny chýr o Povstaní... Vtedy porozu-
mela, čo ukrýval v myšlienkach a čo im 
na Poliankach letmo naznačil... Deň, 
čo deň ho potom vídala v mysli – raz 
zakrvaveného a opusteného v poli, raz 
zablateného na dne zákopu...

A potom prišla zvesť, že ho Nemci 
zajali a spolu s inými vojakmi odviezli 
do Nemecka...

Tetka Zemenčíčka vidí samu seba, 
ako celú zimu, pradúc na kolovrátku, 

stále navíja a stále odvíja v mysli tie isté 
predstavy: zamrežovaný vozeň, v ňom 
vojaci vycivení hladom...

Vtedy, keď prišla jar a ona vyšla do 
poľa, a to pole sa jej zaskvelo v slnci 
a kdesi v povetrí sa rozsypal veselý spev 
vtákov, vtedy už Janka iste nebolo... 
Nikdy nepociťovala synovo zajatie tak 
boľavo ako vtedy, keď sa dívala na voľ-
ne poletujúcich vtákov...

Nie! Musí sa vybrať zajtra za tým 
jeho kamarátom... Musí sa dozvedieť 
aspoň to, ako umrel...

A majúc pred sebou aký-
taký cieľ, na chvíľu zdriemla 
nepokojným spánkom.

Bolo jarné ráno. Obloha 
čistá, belasá, len na krajíčkoch 
plávali svetlé obláčiky, ľahké 
a veselé ako deti na pažiti.

Tetka Zemenčíčka s bielym batôž-
kom na chrbte kráčala poľným chod-
níkom. Pred ňou poskakoval jej desať-
ročný Števko. Chcela si skrátiť cestu 
chodníkom cez vrchy a syna si vzala so 
sebou, lebo sa bála, že sama zahynie od 
žiaľu niekde vo vrchoch. Smutnú zvesť 
ešte nepovedala, nedalo jej.

Chlapec bol veselý, tešil sa, keď mu 
prišlo skočiť z kopca na kopec. Matka 
sa dívala na jeho strunisté nôžky, ale 
akosi ich nevnímala, ba chvíľami zabú-
dala, že tento živý syn ide s ňou – celú 
myseľ mala zaujatú mŕtvym...

Vidí Janka maličkého, ešte v perin-
ke, ako ho nesie v košíčku do poľa, ako 
spí v poľnej kolíske: tvárička sa mu vo 
sne usmieva, a ona, mladá a mocná, 
hrabe pri ňom seno... Vidí ho ako dieťa 
utekať do školy s plátennou kapsičkou 
pri boku. Vietor mu previeva svetlé 
vlásky na čele... Ako urastený mláde-
nec odchodí na vojenčinu... A zase si 
ho predstavuje kdesi v zajateckom lág-
ri, hladného a chorého, s popukaný-
mi perami od horúčky...Tu sa jej vždy 
myšlienky zastanú.

- Aha, mamo, čo som našiel!- zvo-
lal na ňu chlapec a vybral spod chrastia 
akúsi roztrhanú knižočku. Pozreli do 
nej a videli: nemecká vojenská knižka. 
Mladý človek s bezstarostnou tvárou 
díval sa na nich z malej fotografi e. Tet-
ka Zemenčíčka si vzdychla, obzrela sa 
po poli, i zbadala neďaleký veľký kopec 
čerstvo navŕšenej zeme a v ňom zatis-
nutý kus dreva, zhlobený narýchlo na 
spôsob kríža.

Hľa, aj tam ležia takí, čo by boli 
chceli žiť!...

Pridali do kroku. Chlapec zase ve-
selo skákal, zavše sa čosi matky aj opý-
tal, a ona celou silou vôle upierala po-
zornosť na jeho otázky, aby mu mohla 
odpovedať.

Tak akosi prišli do dediny.
Ženy si Zemenčíčku spýtavo ob-

zerali, keď sa dozvedala, kde bývajú 
Maslíkovci, tí, čo sa im syn vrátil zo 
zajatia. Ochotne jej poradili a rady by 

sa jej boli opýtali, načo ich hľadá, ale  
odrádzala ich  od toho kamenná neprí-
stupnosť Zemenčíčkinej tváre.

Vošla do dvora, ktorý jej označili. Z 
domových dvier vyšla žena a zvedavo sa 
dívala na príchodziu.

- Maslíkovcov azda hľadáte? – pri-
hovorila sa.

- A ste to vy? Vám sa vrátil syn 
z Nemecka?

- Nám.
- A mne sa nevrátil! – vyhŕklo odra-

zu z tetky Zemenčíčky a celý nakopený 
žiaľ vyrútil sa jej v slzách dolu tvárou.

Maslíková celá pomýlená vlastnými 
pocitmi ešte neprekonanej radosti zo 
synovho návratu a bezodným žiaľom 
neznámej ženy, chytro podonášala na 
stôl, čo mala: na drevený lopár nakrá-
jala slaniny, na stôl položila chlieb, do 
pohárikov naliala pálenky. A núkala 
tetku Zemenčíčku i svojho syna – vo-
jaka, ktorého zavolala do dvora.

Tetka Zemenčíčka sa dlho dívala 
do vychudnutej tváre mladého vojaka 
a dychtivo hltala jeho slová.

- Chodievali sme robiť na stavbu 
akéhosi skladiska... Zakúsili sme hla-
du i zimy dosť. Večer sme si pekávali 
zemiaky, čo sme našli v poli... On... 
ako váš syn... spával nado mnou na 
prični, ale ani sme sa veľmi nerozprá-
vali – vždy sme bývali ustatí... Len tu 
v jednu noc zavolal na mňa: „ Prosím 
ťa, Maslík, donesže mi trochu vody! 
Nevládzem sa hnúť a strašne ma smä-
dí...“ Ako som mu dával hrnček s vo-
dou do rúk, pocítil som, že ich má 
strašne horúce... Ráno som ho spola 

PO VOJNE
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odviedol a spola na rukách odniesol 
na Červený kríž... Do večera umrel, 
na zápal pľúc... Bola práve sobota, 
chceli sme si ho, kamaráti, v nedeľu 
pochovať, ale v ten istý deň umreli 
aj dvaja Rumuni, nuž zamenili ho 
jedným y nich a pochovali ho spolu 
s tým... Ani som ho už nevidel...

- Nevidel, - zašepkala tetka Ze-
menčíčka zaliata slzami a vstala.

Už vie všetko, už môže ísť do-
mov...

Ale oči je nevedomky zablúdili na 
chudé ruky Maslíkovej syna – vojaka. 
Tie ruky sa naposledy dotkli jej syna 
a podali mu hrnček s vodou...

 Tetka Zemenčíčka kráčala poľ-
ným chodníkom spiatky. Malý Štev-
ko cupkal popri nej. Všetko vypočul, 
pochopil materin žiaľ. Teraz mlčal, 
išiel krokom ako mať, neposkočil si. 
Spomínal si na brata aj on a krutá 
ľútosť mu stískala hrdlo. Dozvedel 
sa tam, u tých ľudí, že sa ich Janko 
už nikdy, nikdy nevráti. Zaplavený 
žiaľom tuho sa držal matere za ruku 
– u nej hľadal ochranu.

Na samom vrchu si sadla matka 
so synom na veľký peň. Rozkrúti-
la biely batôžtek, dala synovi chleba 
a slaniny, a ona sama sa pozerala po 
okolí. Zo zeme už šibala malá trá-
vička, vytiahlo ju jarné slnce. Blízka 
hora šumela... Hľa, i pod ňou hrob 
a na ňom ruská vojenská prilba pre-
deravená guľkami!...

Tetka Zemenčíčka vstala a podišla 
k hrobu. 

- Iste aj tomu ešte žije matka, - po-
myslela si a odrazu jej bolo tak, akoby 
stála pri hrobe vlastného syna.

Hodila sa na kolená a vášnivým 
a divým pohybom oblapila hrob ru-
kami.

- Ach, bože, ako si sa len mohol 
dívať na to všetko? – rozplakala sa.

Ale čistá a jasná obloha mlčala hl-
bokým a nepreniknuteľným tichom.

- Poďme už, mamo, - zašepkal 
pri nej mladší syn a utieral si aj on 
detskou pästičkou uslzené oči. Tetka 
Zemenčíčka sa strhla ako z hlbokého 
sna. Podišla ku pňu a zaviazala batoh 
s jedivom.

- Už mám len teba, - pomyslela si 
a chytila chlapca tuho za ruku, ešte raz 
sa obzrela na hrob, a pustila sa so syn-
kom náhlivo dolu vrchom domov.

Bolo jasné letné predpoludnie. 
Sedela som na veľkom kameni 
v poli. Ďaleko-široko nikoho 

nebolo. Bolo tak ticho, že som počula 
šumenie dozrievajúcich klasov, keď 
sa zvlnili, tu silnejšie, tu slabšie, pod 
nárazmi ľahkého vetríka. Zdalo sa mi, 
že pole dýcha všetkými stebielkami. 
A bolo mi zvláštne pri myšlienke, že 
toto pole dýchalo takto i vtedy, keď ma 
tu ešte nebolo. A že bude vydychovať, 
keď tu už nebudem...

Kameň, na ktorom som sedela, tu 
stál – obdratý víchrami a lejakmi. Mož-
no na ňom niekedy 
sedela moja mať, 
stará mať i pramať 
so svojimi vlastný-
mi myšlienkami, 
ktorých ďalekú ozvenu počujem teraz 
znieť v sebe...

Naraz sa ozval tľapot bosých nôh po 
udupanom chodníku. Medzi dozrieva-
júcim zbožím schádzala z briežku ko-
lísavou chôdzou, ako sa chodieva pod 
nošami halúz, stará tetka Kaučiarová.

Vstala som z kameňa zahanbená, že 
ja mladá a bez bremena si tu sedím a od-
dychujem, zatiaľ čo ona stará sa vlečie 
s ťažkou nošou dreva.

Tetka Kaučiarová prišla až ku mne, 
usmiala sa na mňa prívetivo, zhodila nošu 
na zem a sadla si na trs trávy, tuho utlače-
ný na noši jej vlastným chrbtom. Belasou 
zásterou si utrela tvár, celú zarosenú drob-
nými perličkami potu. Veselo povedala:

- A veď ja by som toto nemusela ro-
biť, keby som nechcela. Mohla som si 
žiť ako veľká pani! Ale mi nedalo... Veď 
ja som už bola tej zimy aj v Amerike! Aj 
vám porozprávam, ako to bolo.

Sadla som si znovu na kameň. I tetka 
Kaučiarová si našla pohodlnejšiu polohu 
na noši dreva a potom začala rozprávať.

- Už dávnejšie ma začal syn vyvolá-
vať do Ameriky. Neviem, čo sa mu tak 
naraz začalo tam cnieť, len odrazu za-
čali listy chodiť jeden za druhým, aby 
som prišla, že som už stará, že mi treba 
oddýchnuť si, že mi bude dobre uňho 
a že si zaslúžim na staré kolená užiť tro-
chu dobroty.

Začala som sa do tej Ameriky zberať. 
Bola jeseň, práve sa divé husi púšťali do 
teplých krajov. A ja som si povedala: „I 
ja tak idem do lepšieho!“ A tak som sa 
zaťala, že som ani jednej slzy nevyroni-
la, keď ma vlak odnášal preč. (...)

Do Ameriky som sa dostala šťastli-
vo. Našli sa všade dobrí ľudia, čo ma 
napravili, ako a čo.

A v prístave ma už čakal on – môj 
syn.  Ledva som ho poznala – chlap 
ako hora vyrástol z neho. On ma poznal 
hneď. A tešil sa ako malý chlapec, že sa 
ma predsa dočkal.

Dom mal pekný, svoj a priestranný. 
Vo všetkých izbách koberce, že mi do 
nich nohy zapadali ako do machu. Jeho 
žena bola ku mne prívetivá a dobrá, deti 
obskakovali okolo mňa. Ráno, keď syn 
odchádzal do práce, vždy mi pritiahol fo-
tel k peci a vraj: „Vy si, mať, tuto sadnite 
a nič nerobte, už ste sa narobili dosť!“

Raz som spievala deťom pesničky, čo 
sa u nás pri senách 
spievajú. I tu vidím, 
ako synovi spod 
tých prižmúrených 
očí slzy vypadúva-

jú. „Oj, reku, synku, čo ti budem srde 
rozodierať daromným žiaľom,“ pomys-
lela som si a už nikdy som pred ním lúč-
ne pesničky nespievala, radšej som len 
rozprávala.

Tak nám pekne a dobre prešla celá 
zima. Ale nastala jar, a tu na mňa zaľah-
la akási náramná clivota. Cez deň ako 
cez deň, ale v noci som nemohla oka za-
žmúriť. Všetky myšlienky, čo som cez 
deň od seba poodháňala, hrnuli sa mi 
ako divé spiatky do hlavy. 

A keď som si na tie divé husi spome-
nula, naraz som si takto povedala: „Nuž 
veď sa i ja môžem vrátiť domov práve 
tak ako tie divé husi!“

Len čo som si to pomyslela, tak mi 
ostalo ľahko na srdi, že som zaspala ako 
dieťa v kolíske.

Syn a nevesta ráno, pravdaže, ostali 
celí bez seba. Nechceli o mojom odcho-
de ani počuť. Ale ja som synovi pove-
dala: „Vieš, syn môj, mladý stromček 
presadíš hocikde, ten sa ujme všade, ale 
starému je ťažko ujať sa v cudzej prsti. 
Už mi ty len nebráň, videla som ťa, aj 
tvoju ženu, aj deti, už ma len nechajte 
odísť domov.“

Tetka Kučiarová pozrela na mňa zasa 
prívetivým smieškom, potom mi pove-
dala, že si už oddýchla dosť, aby som jej 
len nošu dreva zavalila na chrbát.

A knísavým krokom zašla pomedzi 
zbožie dolu chodníkom.

Vstala som aj ja z kameňa, popukané-
ho vekmi od slnca a od dažďov a mrazov. 
Zas nebolo ďaleko-široko v poli nikoho. 
Len zbožie sa tuhšie vlnilo a hlasnejšie 
šumelo, lebo vetrík zosilnel.

(Mária Jančová: Divé husi, 
Bratislava 1987)
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MM
esto, ktoré nesie rovnaký názov, 
ako okres, v ktorom sa nachádza. 
Celý okres sa rozprestiera v seve-
rozápadnej časti Slovenskej re-

publiky, administratívne je súčasťou Žilinského 
kraja. Pre mnohých milovníkov prírody je to však okres a 
mestečko, ktoré svojou rozlohou patrí do prekrásneho regi-
ónu Oravy.  Zaujímavosťou je, že z hľadiska celkovej rozlohy 
štátu, tento región zaberá celkovo 1% Slovenskej republiky.

V tomto regióne sa nachádzajú  štyri prírodné chráne-
né územia – Národný park Malá Fatra, Chránená krajinná 
oblasť Veľká Fatra, Chránená krajinná oblasť Horná Orava 
a Chránená krajinná oblasť Kysuce. Národnou kultúrnou 
pamiatkou je Oravský hrad.

Spomeňme tiež, že krásu a jedinečnosť oravskej prírody 
vo svojich dielach ospievali mnohí umelci, či už prostred-
níctvom svojich obrazov, alebo vo svojich veršoch a prí-
behoch. Z tohto kraja pochádzajú takí známi spisovatelia, 
ako na príklad Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Hattala, 
Ladislav Nádaši-Jégé či kronikár Oravy Andrej Kavuliak. 
Okolité prostredie pôsobilo na nich mimoriadne dobre 
a posilňovalo ich múzu. Umelcov si mesto cení, čoho od-
zrkadlením je pomenovanie rôznych inštitúcií, škôl, ulíc i 
námestia Pavla Országha Hviezdoslava. 

Čo sa týka historického osídľovania tohto kraja, mnohé 
archeologické nálezy svedčia o pravekom osídlení na tomto 
území. Sídlom pravekých ľudí bola časť, ktorá sa dnes na-
zýva Veľka Skalka, či Malá Skalka. Počas výskumov sa na 
Orave našli  zvyšky opevneného výšinného sídla, odkiaľ po-
chádza unikátny nález zlatých a strieborných barbarských 
mincí, či keltských mincí.

Z histórie mesta
Historici tvrdia, že mesto vzniklo v 14. storočí a patrilo 

Oravskému panstvu. Prvá zmienka o tomto meste pochá-
dza z roku 1314. Výsady mesta však Dolný Kubín získal až 
v rokoch 1632 - 1633. Medzi prvé výsady patrí napríklad 

jarmočné privilégium. Toto privilégium si mesto uchováva 
dodnes, každoročne koncom septembra sa tu koná tradičný 
Kubínsky jarmok. V roku 1683 - 1686 bolo mesto značne 
spustošené poľsko-litovskými vojskami a nastalo čiastočné 
vyľudnenie. Rozvoj mesta a príliv obyvateľstva priniesla 
výstavba železničnej trate. Charakter priemyselného mesta 
Dolný Kubín nadobudol po roku 1949, teda po skončení 
II. svetovej vojny,  kedy sa vybudovali  závody a rôzne men-
šie podniky. Mnohí z Kubínčanov namietajú, že tým bol 
porušený prírodný ráz mesta, iní zase tvrdia, že dostali pra-
covné príležitosti a mali z čoho žiť. Tak či onak, každé mesto 
aj každá doba má svoje pozitívne aj negatívne stránky.

Súčasťou mesta sú aj bývalé obce: Beňova Lehota, Malý 
a Veľký Bysterec, Srňacie, Kňažia a Záskalie. V dnešnej po-
dobe sa celé mesto tiahne Oravskou vrchovinou na rozhraní 
s Oravskou Magurou. Mestom preteká rieka Orava. Najväč-
šou pýchou mesta je Veľký Choč (1611m) a zo severnej časti 
Kubínska hoľa (1346 m). V zime na Kubínskej holi pre-
vádzkujú lyžiarsky vlek, takže návštevnosť turistov v tom-
to ročnom období stúpa. Tradičný je tiež tzv. silvestrovský 
výstup na Choč.

Pokiaľ ide o kultúrne dianie, mesto  žije pomerne boha-
tým kultúrnym životom. Nachádza sa tu kino Choč a jeho 
zaujímavosťou je, že budova kina bola pôvodne židovskou 
synagógou. Je tu tiež Kultúrny dom, v ktorom sa konajú 
divadelné predstavenia a pravidelne raz do roka sa tu koná 
známy Hviezdoslavov Kubín – celoslovenská prehliadka 
a recitačná súťaž  poézie a prózy. Pre milovníkov literatúry 
je v meste Knižnica Antona Habovštiaka. V nej sa stretávajú 
aj členovia  literárneho klubu Fontána, ktorý združuje začí-
najúcich mladých literárnych umelcov. Milovníci výtvarné-
ho umenia si tiež prídu na svoje. V meste sa totiž nachádza 
Oravská galéria v budove Župného domu, kde sa konajú 

Potulky po Slovensku

DOLNÝ KUBÍN

Výhľad z Oravského hradu
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tiež recitácie a komorné koncerty.  Malé výtvarné expozície 
sa vystavujú vo Florinovom dome - ide o pamiatkový rodný 
dom  dolnokubínskeho spisovateľa T. H. Florina.  V tomto 
drevenom domčeku je tiež kaviarnička s príznačným náz-
vom “U poeta“.  Kultúrne aktivity v meste, ale aj v celom 
regióne zabezbečuje aj Oravské kultúrne stredisko.

Mesto má tri kostoly - dva katolícke a jeden evanjelický.  
Vzdelávanie zabezpečuje niekoľko základných škôl,  naprík-
lad: Základná škola Nemocničná II, ZŠ Martina Hattalu, 
Cirkevná ZŠ, ZŠ Kohútov Sad, ZŠ Janka Matúšku.  Sú tu 
tiež dve základné umelecké školy a niekoľko stredných škôl 
– Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, Hote-
lová akadémia, Stredná dievčenská škola, ako aj všeobecné 
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava. 

V súčasnosti v meste žije približne 20 000 obyvateľov.  
Možno konštatovať, že aj tu sa objavuje typický jav súčasnej 
doby – viacerí mladí ľudia odchádzajú za prácou do väčších 
miest, či za hranice štátu. Všeobecne však možno povedať, že 
v Dolnom Kubíne žije veľa mladých rodín. Aj starší ľudia si 
život v Dolnom Kubíne pochvaľujú – nie je tu veľa zhonu, je 
tu kľud,  avšak mestečko celkom nespí. Z času na čas je možné 
vybrať sa na rozličné kultúrne podujatia. Sociálne služby pre 
občanov, najmä pre dôchodcov sú v meste dobre rozvinuté, na-
chádza sa tu Dom dôchodcov a Penzión pre dôchodcov.  Pre 
handikapovaných občanov je tu Domov sociálnych služieb, 
ktorý poskytuje kvalitnú zdravotnú a sociálnu  staroslivosť, ako 
aj zabezpečenie vzdelania pre postihnutých občanov.  

Kubínčania sú na svoje mesto hrdí. A majú na to plné 
právo, veď predsa  žijú v prekrásnom mestečku v objatí hôr.   

Spracovala: Lýdia Kováliková

KRÁTKO Z ORAVY
Vianoce sú najkrajšími 

sviatkami v roku. Ľudia sa na 
ne dôkladne pripravujú, kupujú 
darčeky, pečú koláče, zákusky, 
vyvárajú všakovaké jedlá. V kaž-
dej domácnosti si zdobia strom-
ček rôznymi ozdobami. Snažia 
sa, aby to boli najkrajšie chvíle 
v roku. Okrem svojho domu 
sa však snažia ozdobiť aj kostol 
– Dom Boží. Je to miesto, kde sa 
všetci, ktorí len môžu, schádzajú na polnočnej sv. omši, aby 
si pripomenuli narodenie malého Ježiška. Túto chvíľu v kaž-

dom kostole zo-
brazuje aj malý 
alebo väčší bet-
lehem, ktorý ve-
riaci pripravujú 
tesne pred sviat-
kami. Ku nemu 
sa chodia ľudia 
modliť a poklo-
niť sa malému 
Ježiškovi počas 
celého vianočné-

ho obdobia. Na fotografi ách si môžete všimnúť, aký betlehem 
si na tieto sviatky prichystali veriaci v Jablonke a v Podvlku. 

* * *
Pri príležitosti vianočných sviatkov si žiaci gymnázia 

v Podvlku spolu s podvlčianskym diakonom pripravili 
predstavenie o narode-
ní Ježiška. Na tomto 
peknom predsavzatí sa 
aktívne zúčastnilo 37 
mladých ľudí, ktorí sa 
na vystúpenie svedo-
mito pripravili. Pred-
stavenie sa uskutočnilo 
vo vianočnom období, 
v požiarnej zbrojnici 
v Podvlku. Ich námahu 
ocenili podvlčianski di-
váci veľkým potleskom. 

Text a foto: Božena Bryjová

Námestie P. O. Hviezdoslava

Pohľad na sídlisko Bysterec
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Schôdza parlamentu v Budapešti, 
ktorá sa konala tri dni po černov-
ských udalostiach, jasne ukázala 

dvojakú tvár maďarskej vládnej moci. 
Predseda vlády sa výborne pripravil na in-
formovanie svetovej verejnosti: „Musím 
vyjadriť svoju ľútosť nad tým“, hovoril, 
„že mnoho poslancov sa usiluje ukázať 
európskej verejnej mienke Maďarov ako 
utláčateľov, zatiaľ čo oni sú vlastne obe-
te. V Uhorsku sa vysoko ctia nielen prá-
va občanov, ale aj národnostiam dávame 
špeciálne a čoraz väčšie výsady.“1 Čím 
viac sa chceme zapáčiť, tým hlasnejšie 
nakoniec musia znieť ponosy na perze-
kúciu a tým väčšmi treba ubezpečovať 
zahraničie, že uhorský štát možno udržať 
len umelo a násilím. S najväčšou rozhod-
nosťou musím proti takým ubezpečeniam 
protestovať. Niet v Európe inej krajiny, 
kde by veci s národnosťami boli v takom 
poriadku, ako v Uhorsku.“

Potom Weckerle mával s listom, 
ktorý dostal z Ružomberka, miestne úra-
dy v ňom žiadajú celý regiment vojakov, 
pretože v oblasti rastie nepokoj a podráž-
denosť...

Túto reč možno chápať ako slamku, 
ktorej, ako vedel, by sa boli mohli chytiť 
reakčné, neliberálne a konzervatívne no-
viny, mohli by ju publikovať aj niektoré 
zahraničné noviny a mohli by prijať jej 
argumentáciu v čase po Černovej. Lenže 
tieto noviny boli veľmi opatrné, preto-
že pre ne muselo byť viac ako jasné, že 
celý batalión vplyvných a v Európe aj vo 
svete známych spisovateľov, intelektu-
álov a novinárov bol veľmi dobre infor-
movaný o systematických maďarských 
lžiach a mali k dispozícii nevyvrátiteľné 
fakty o situácii na Slovensku. A vydava-
telia tých novín museli tiež veľmi dobre 
vedieť, že ten batalión disponuje guľka-
mi vyletujúcimi z písacích strojov, ktoré 
sú oveľa ničivejšie ako guľky maďar-
ských žandárov. (Musíme však bohužiaľ 
podčiarknuť, že úroveň informovanosti 
o Slovensku, ktorá bola v Európe v roku 
1907, o sto rokov neskôr, v roku 2007, je 
neporovnateľne nižšia.) 

1  V tom čase Weckerly práve podpísal dohodu 
s rakúskym ministerským predsedom Beckom, v kto-
rej Rakúšania naliehali na zavedení reforiem,  ktoré 
uhorský snem schválil už roku 1868 – napríklad zá-
kon o vzdelávaní bol schválený roku 1868 a zákon 
o právach národnosti roku 1869. Za všetky tie roky 
tieto zákony slúžili len ako propaganda pre vonkajší 
svet, aby maďarský režim mohol predstierať, aký je 
„liberálny“.

Nórsky denník Aftenposten boli jed-
ny z tých novín, ktoré sa chytili slamky 
ponúkanej Weckerlem a až neskôr si uve-
domili, že tým spravili veľký kopanec... 
Ešte aj dnes, keď sa pokúšame vysvetliť 
ich reakciu, doslova vidíme slzy, ktoré 
ronia. Chudáci Maďari. Robia pre ľud to 
najlepšie, čo môžu. Nevďak vládne sve-
tom. Kto nám to tu chce nahovoriť, že 
maďarský režim je utláčateľský?!... 

No práve na tej istej schôdzi, kde 
Weckerle predniesol svoj prejav, barón 
Dezsö Bánffy, známy reakcionársky po-

slanec, prišiel k inému záveru a vyjadril 
skutočný maďarský postoj k národnos-
tiam. „Národnosti treba rozpučiť“, pove-
dal. „Rozpučiť národnosti podľa zákona, 
a keď to nebude možné, proti zákonu.“ 
Toto vyjadrenie z maďarského úradu pre 
informácie nikto do sveta netelegrafoval, 
ale tí lepšie informovaní ho citovali, pre-
tože jeho slová odhaľovali pravú tvár ma-
ďarskej štátnej politiky.

Bol to ten istý barón Bánffy, ktorý sa 
stal roku 1895 ministerským predsedom 
a ktorý ostal vo funkcii do roku 1899. Po-
čas jeho úradovania sa maďarizácia sta-
la rutinnou záležitosťou a tvorila súčasť 
vládnej praxe, a to od samého vrcholu 
aristokratickej hierarchie až po detské 
jasle, školy, cirkvi a kultúrne ustanovizne 
– všetko za výdatnej pomoci teroru na-
miereného proti národným a sociálnym 
emancipačným hnutiam.

Černová vyvolala rozruch aj vo vie-
denskom sneme, ktorý bol už zvolaný, 
aby konečne usporiadal pomery v dualis-
tickom štáte, a návrh prišiel do snemu v 
polovici októbra 1907. Nekonečné rozho-
vory medzi dvoma vládami o „Ausgleich“ 
boli poznačené odďaľovacou taktikou, 
manévrovaním, zákonmi, ktoré maďarská 
strana prijala len pro forma. Odďaľova-
nie trvalo už viac ako desať rokov a malo 
všetky znaky manipulatívnej taktiky naj-
vyššieho rangu. Beckova vláda a Wecker-
leho vláda nakoniec roku 1907 súhlasila 
s dualistickým usporiadaním a zákono-

darstvom, obidve vlády sa dohodli, že do-
hodu predložia svojim snemom na schvá-
lenie.

Rakúska vláda pod predsedníctvom 
Becka bola spokojná, že sa jej vôbec po-
darilo do parlamentu predložiť na schvá-
lenie dohodu o usporiadaní. Beck dúfal, 
že toto usporiadanie poskytne opozícii 
– národniarom, ako aj rakúskym a nemec-
kým liberálom priestor potrebný na sta-
bilizáciu monarchie. Vedel, že monarchia 
prežije, len ak poskytne všetkým skupi-
nám zákonnú záruku istého národného se-

baurčenia a vo všeobecnosti liberálnejšie 
podmienky pre hospodárstvo. No na dru-
hej strane si vôbec nebol istý, či opozícia 
bude s dohodou súhlasiť. V skutočnosti 
vedel, že ak národniarski poslanci budú 
postupovať jednotne, dohodu môžu za-
blokovať.

Všetky pekné slová o sebaurčení 
a právach národností boli v ostrom proti-
klade s príbehom, o ktorom písali v medzi-
národnej tlači Bjørnstjerne Bjørnson, Lev 
Tolstoj, Henry W. Steed, Robert William 
Seton -Watson a mnohí ďalší. Otvorene sa 
vyjadrovali o realite, pred ktorou v tomto 
dualistickom štáte stáli Slováci a iné ná-
rodnosti. Ich články o maďarských lžiach 
a ich systematickom úsilí manipulovať 
zahraničnú verejnú mienku sa dostali aj 
na zasadanie parlamentu.

Noviny Právo Lidu, orgán českej 
sociálnodemokratickej strany písali už vo 
svojom vydaní z 20. októbra 1907: „Bez 
dôkladnej reformy, ktorá sa bude týkať 
všetkého ľudu a dôkladnej reformy vo-
lebného systému pre všetky národnosti, 
bez zavedenia všeobecného hlasovacie-
ho práva v Uhorsku nemôže byť rakúsko 
– uhorského usporiadania.“

Aj české noviny Národní politika 
mali jasnú pozíciu „V budúcnosti nemô-
žeme byť tak politicky pasívni voči Ma-
ďarom a najmä nie voči Slovákom“, písa-
li noviny vo svojom úvodníku s názvom 
„Za našich slovenských bratov“. Potom 
pokračovali: „Naša istota, že veľká väčši-
na národností s vďakou privíta náš boj za 

Egil Lejon
Preklad z anglického originálu: Igor Kšiňan 
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ich ľudské práva, nám musí dodať odvahy 
vykonať našu ľudskú a českú povinnosť 
a nielen spoliehať sa na Bjørnsona a Tol-
stoja... Musíme však urobiť viac, ako len 
hovoriť. Prvá príležitosť sa nám naskytne, 
keď bude vládny návrh predložený parla-
mentu.“

Potom prišiel – irónia osudu – ma-
saker v Černovej... Masaker ako pravdi-
vá a hrôzostrašná ilustrácia slov, ktoré 
obsahovala medzivládna dohoda a ktoré 
nemali ani cenu papiera, na ktorom boli 
napísané. To, čo sa stalo 27. októbra, o tri 
dni neskôr vyvolalo búrku na schôdzi par-
lamentu, keď sa na jeho zasadanie dosta-
li informácie z Černovej... Prvý vystúpil 
poslanec Záhradník, 11. decembra zasa 
poslanec za českú sociálnodemokratic-
kú stranu Soukup. Svoju reč o Černovej 
predniesol pred parlamentom dva dni po 
veľkom masovom mítingu, ktorý sa konal 
vo Viedni. Na ňom hovorcovia Slovákov, 
Srbov, Chorvátov, Rusínov, Rumunov, 
Slovincov, Čechov, Poliakov a Talianov 
opisovali svoju situáciu v despotickom 
dualistickom štáte. Na tomto mítingu sa 
jednohlasne schválila rezolúcia odsudzu-
júca maďarské vraždenie, útlak a nási-
lie a žiadajúca, aby Maďari teraz splnili 
sľuby, ktoré dali cisárovi o zavedení vše-
obecného volebného práva. Vyzývala sa 
v nej Európa, aby si uvedomila, že „nový 
školský zákon ignoruje všetky zámery 
školského zákona schváleného uhorským 
snemom roku 1869.“ Zákon z roku 1869 
maďarský štát hneď po jeho schválení 
veľmi v zahraničí propagoval, vo fari-
zejskom úsilí ukázať navonok „liberálnu 
tvár“, nikdy však nenadobudol právnu 
moc a nemal ani nijaké kladné dôsled-
ky pre národnosti. Nový školský zákon, 
o ktorom sa hovorilo v rezolúcii pripra-
vil a uviedol minister školstva gróf Albert 
Apponyi. Zákon vstúpil do platnosti 1. júla 
– presne v tom istom čase, keď prebiehali 
medzivládne rokovania o dohode, ktorá 
však vyznievala ináč, ako ten zákon.

Nie je však mojou úlohou bližšie sa 
tu zaoberať tým, čo sa robilo vo vieden-
skom parlamente, keď doň prenikli správy 
o masakri v Černovej. Chcem iba pozna-
menať, že hlbšia analýza, ktorú by urobili 
slovenskí historici, by pravdepodobne vy-
niesla na svetlo sveta zaujímavé materiály 
o rozdielnostiach a protirečeniach, ktoré 
v tom čase vládli v celkovej pozícii čes-
kých politikov voči slovenskému národu. 
Takáto analýza by mohla byť nápomocná 
pri vysvetlení neskoršieho postoja pos-

lanca tohto parlamentu Tomáša G. Masa-
ryka, ktorý zaujal pri rokovaniach o Cle-
velandskej dohode v októbri 1915, ako aj 
strategického postoja, ktorý on a Edvard 
Beneš zaujali pri zakladaní Česko-Slo-
venskej rady v Paríži 1916, ako aj dôvo-
dy jeho hry pri tvorbe Pittsburskej do-
hody z 30. mája 1918, hry, vďaka ktorej 
sa mu podarilo presvedčiť Slovákov, že 
s rovnoprávnosťou obidvoch národov to 
v budúcom štáte myslí vážne. Táto hra, 
ako dnes vieme, mala za cieľ presvedčiť 
prezidenta Spojených štátov Thomasa 
Woodrowa Wilsona o realizme, ktorý bol 
inherentný samej myšlienke budúceho 
Česko-Slovenska. 

Na základe tohto postoja je, pravda-
že, zaujímavé bližšie si všimnúť Masa-
rykov výrok na schôdzi parlamentu roku 
1907. Keď sa v parlamente roku 1907 za-
čalo rokovanie o konečnom dualistickom 
usporiadaní, Masaryk požiadal o slovo a 
povedal: „Pre Česko je únia dôležitá ako 
z politického, tak aj z národného hľadiska. 
V Uhorsku žije viac ako dva milióny Slo-
vákov, ktorí ako národ patria k Čechom 
a ľud počítajúci osem miliónov nemôže 
bez problémov vydať dva-tri milióny na-
šich rodákov napospas maďarskému naci-
onalistickému šovinizmu.“

16. decembra poslanec Selinger 
podal návrh rezolúcie, v ktorej sa hovo-
rilo: „Keď si všímame sústavné úsilie 
nemaďarských národností v Uhorsku, 
žiadame vládu, aby všetkými dostupnými 
prostriedkami prinútila maďarskú vládu 
uvedomiť si, že je v absolútnom záujme 
dualistickej monarchie v duchu slobody, 
spravodlivosti a ľudskosti, aby maďarský 
zákon z 8. decembra 1868 vstúpil do plat-
nosti tak rýchlo, ako je to len možné.“

Dokonca i len takto jemne formulo-
vaná rezolúcia, v ktorej sa vôbec nespo-
mínal nový školský zákon a ktorá bola 
jednohladne vo viedenskom parlamente 
prijatá, vyvolala v Budapešti ostrú reak-
ciu. Budapešť vyhlasovala, že rakúska 
vláda by sa v budúcnosti mala zdržať 
zasahovania do uhorských vnútorných 
záležitostí, ako bolo dohodnuté v dualis-
tickom usporiadaní.

Ostrá maďarská reakcia zapríčinila, 
že ministerský predseda Beck rezolúciu 
odmietol. Nerealistická dohoda, ktorá 
fungovala len na papieri, bola preňho 
dôležitejšia ako realita. Zahmlievanie 
je vždy užitočné. Parlament však žiadal 
o Beckovom rozhodnutí rozpravu. Za 
rozpravu hlasovalo 221 poslancov, proti 
154. V podstate parlament takýmto hla-

sovaním vyslovil vláde nedôveru. Z ne-
jakých dôvodov však väčšina nemala od-
vahu pokračovať a slovný protest nemal 
nijaké dôsledky... 

Medzivládna dohoda potom bola 
schválená a maďarská hra mohla fungo-
vať ďalej...

Bjørnstjerne Bjørnson, pravdaže, ne-
videl udalosti v Černovej na vlastné oči, 
ako by si boli želali v českých novinách 
Venkov, ale Bjørnsonovi sa veľmi rýchlo 
dostali do rúk reportáže z viacerých zdro-
jov a na základe takto získaných infor-
mácií napísal svoj najlepší a veľmi dobre 
známy článok o maďarskom barbarskom 
režime s titulom: „Najväčší maďarský 
priemysel“ – v ktorom píše o štátnom 
priemysle, ktorý má za úlohu z Nemaďa-
rov vyrábať Maďarov. 

Bol to realistický a analytický člá-
nok, ktorý išiel priamo k veci, bez emócií 
vysvetľoval dôvody maďarského útlaku. 
Bol to šok, keď sa objavil v medzinárodnej 
tlači. Dokonca i noviny, ktoré sa predtým 
klonili k názoru, že Bjørnson svoje útoky 
proti Maďarom preháňa, menili svoje sta-
novisko. A v Černovej zrazu sami Maďari 
dokázali, že Bjørnson má pravdu...

Článok bol najprv uverejnený v nór-
skom denníku Morgenbladet a ešte toho 
istého dňa, teda 15. novembra v Neue Fre-
ie Presse (sic!), hlavnom tlačovom orgáne 
Habsburgovcov, ktorý mal veľa čitateľov 
v Budapešti a inde v Uhorsku. Neskôr bol 
uverejnený alebo aspoň citovaný v naj-
väčších európskych novinách.

Medzitým európska tlač urobila zá-
very z udalostí v Černovej. Napríklad 
Volksblatt vo Viedni: „Nórsky spisovateľ 
Bjørnson nedávno pozdvihol svoj hlas 
proti vládnucej kaste v Uhorsku pre veľké 
násilie páchané na Nemaďaroch. Gróf Ap-
ponyi sa usiluje odvrátiť obvinenia, ale ako 
vinníci, ktorí všetko úmyselne spôsobili, 
pred Európou stoja on a gróf Andrássy.“

Frakfurter Zeitung dodali: „V Bu-
dapešti obviňujú Bjørnsona, že má ne-
správne informácie – teraz sa jeho slová 
potvrdili takým spôsobom, že to musí 
otriasť aj tým najzaťatejším maďarským 
nacionalistom.“

Deutsche Zeitung písali: „Výkriky 
rozhorčenia sa ozývajú po celom civilizo-
vanom svete. Krv nevinných sa vyliala na 
slovenskú zem. Maďari v parlamente sa 
stále ponosujú, že ich vláda nevystupuje 
dostatočne tvrdo proti národnostiam. 

Pokračovanie v budúcom čísle
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Blahoželáme
Dňa 24. novembra 2007 uzav-

reli manželstvo v kostole sv. Petra 
a Pavla vo Vyšných Lapšoch Magda-
léna Švarcová z Vyšných Lápš a Ja-
cek Waksmundzki z Waksmundu. 
Mladomanželom prajeme veľa lásky, 
vzájomného porozumenia, šťastia na 
novej ceste životom a božieho požeh-
nania. To im prajú susedky Dorota, 
Eva, Anka a Betka.

Čitatelia – redakcia

S takýmto názvom sa 7. decem-
bra 2007 uskutočnila vo Vojvodskej 
knižnici v Krakove diskusia týkajúca sa 
národnostných menšín v médiách. Or-
ganizátorom diskusie bolo Regionálne 
centrum spoločenskej integrácie, ktoré 
pôsobí pri tejto knižnici. Jednak vy-
stúpenia pozvaných ďaleko prekročili 
rámec témy. Stretnutie otvorila riadi-
teľka knižnice Anna Wiśniewska, kto-
rá zvýraznila úlohu knižníc v procese 
tvorenia sa kultúry, otvorenej na všet-
ky sféry. Ewa Skoczkowa i Maria Jed-
lińska predstavili na fórum prácu Re-
gionálneho centra a priblížili hosťom 
zrealizované projekty. Diskusie sa zú-
častnili taktiež Krzysztof Krzyżanowski 
(TVP Kraków), Anna Łośová (Rádio 
Krakov), Marián Smondek (redak-
cia Život) a Helena Dućová-Fajferová 
(vedecká pracovníčka AP v Krakove). 
Táto debata sa uskutočnila pri príle-
žitosti ukončenia projektu „Poraden-
stvo pre občanov vo veci diskriminácie 
v dôsledku etnického pôvodu alebo 
národnosti.” (ms) 

MULTIKULTURALITA 
V MÉDIÁCH

Cesty na Orave
Konečne sa začalo robiť niečo 

z cestami na Orave. Na slovenskej 
strane otvorili koncom vlaňajšieho 
roka obchvat Oravského Podzámku, 
vďaka ktorému obídeme aj Hornú 
a Dolnú Lehotu. Maximálna po-
volená rýchlosť na obchvate je 100 
km/h, čím sa cesta po Orave skrá-
ti asi o 10 min. Po ukončení tohto 
úseku by sa cestári mali preniesť ku 
Trstenej, kde by sa taktiež mala za-
čať výstavba obchvatu. Veľká oprava 
cesty sa rozbehla taktiež na poľskej 
strane. Cestári zatiaľ pracujú na 
úseku Chyžné-hranica – Jablonka-
Bory. Okrem toho pripravujú objaz-
dy jednotlivých mostov, pretože tie 
čaká generálna oprava. Ukončenie 
kompletnej opravy cesty na úseku 
Rabka-Zabornia – Chyžné-hrani-
ca je plánované na druhú polovicu 
roka 2009. Okrem tejto tranzitnej 
trasy cestári pracujú taktiež na ces-
te v Hornej a Dolnej Zubrici a na 
Slovensku budujú nové prepojenie 
s Kysucami, ktorého ukončenie je 
plánované taktiež na rok 2009. Dú-
fajme teda, že cestovanie po Orave 
bude o niekoľko rokov omnoho prí-
jemnejšie ako doteraz. (ms)

„Wielka Orkiestra 
Świątecznej 

Pomocy” 
...je charitatívna organizácia, ktorej 

základným cieľom, v súlade s jej štatú-
tom, je činnosť v oblasti ochrany zdra-
via, založenej na záchrane života cho-
rých ľudí. Jej cieľom je predovšetkým 
nezištná pomoc tým, ktorí ju najviac 
potrebujú, a to kdekoľvek v Poľsku 
a najnovšie aj v iných častiach sveta. 

V jej záujme sa každoročne orga-
nizuje  veľká mediálna akcia – súbor 

niekoľkých koncertov v najväčších poľ-
ských mestách, nazvaných Finále Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomoci. 
Koncertov  sa zúčastňuje množstvo di-
vákov. Výťažok z tejto akcie je použitý 
na charitatívne účely – peniažky putujú 
do nemocníc, do zdravotných stredísk, 
v najväčšej miere sa však využívajú na 
ochranu života a zdravia detí.

V čase veľkého fi nále sa konajú aj 
rozličné sprievodné akcie – dobrovoľ-
né zbierky, verejné dražby v rôznych 
médiách, kurzy poskytovania prvej po-
moci a pod. Medzi vydraženými pred-
metmi sú napríklad hudobné nástroje 
známych hudobníkov, obrazy, fotogra-
fi e, spomienkové predmety, ale aj malé 
zlaté srdiečka sviatočnej pomoci. 

Najväčší podiel na získavaní fi nan-
cií má široká verejnosť, ktorú oslovu-
jú dobrovoľníci. Každý, kto dá aspoň 
symbolický 1 zlotý, za svoj fi nančný 

príspevok získava nálepku červené 
srdce.  

Aj tohto roku sa 16. fi nále konalo 
v niekoľkých poľských mestách, o. i. 
Varšave, Krakove, Gdańsku, Suwał-
kach, Novom Targu, Wieliczke, Za-
wierciu. Zároveň Poliaci žijúci v za-
hraničí prispeli k tejto akcii a taktiež 
zorganizovali zbierky vo svojich ko-
munitách, o. i. v USA, Kanade, Veľkej 
Británii. Všade sa konali aj veľkolepé 
koncerty, z ktorých výťažok bol urče-
ný na podporu tejto akcie. Záštitu nad 
podujatím prebrala verejná TVP2 a sú-
kromná televízna stanica TVN, ako aj 
mnohé ďalšie médiá. 

Podľa štatistických údajov sa doteraz 
vyzbieralo okolo 31 mil. zlotých, čo je 
celkom hodná suma. Tieto fi nancie sú 
určené na záchranu sluchu detí. Medzi 
zbierajúcimi dobrovoľníkmi nechýbal 
ani poľský premiér Donald Tusk. (lk)
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Čitatelia – redakcia

Dňa 18. decembra 2007 sa oby-
vatelia Vyšných Lápš a Lapšanky roz-
lúčili s dlhoroč-
ným kapelníkom 
tamojšej dychovky 
Mieczysłavom Šol-
týsom. Po zádušnej 
sv. omši odprevadili 
zosnulého na miest-
ny cintorín, kde mu 
posledné zbohom 
zahrala vyšnolap-
šanská dychovka.   

Kapelník M. 
Šoltýs zomrel 14. 
decembra 2007 v 
nemocnici po tra-
gickej nehode. Jeho 
smrť je veľkou stra-
tou pre rodinu a 
najmä pre dychov-
ku z Vyšných Lápš, kde pôsobil od 
roku 1992 ako kapelník. Bol veľmi ta-
lentovaným, energickým a nezištným 
človekom, ale Pán ho povolal vo veku 
42 rokov. Členovia dychovky si ho 
navždy zapamätajú ako človeka, ktorý 
sa vždy s ochotou angažoval do práce 
v prospech dychovky a spolu s ňou 

Posledná rozlúčka s kapelníkom
spestroval hrou všetky cirkevné, obec-
né sviatky a krajanské podujatia. Na 

jeho poslednej ceste 
sa prišla s nim roz-
lúčiť aj delegácia dychovky z Nižných 
Lápš. Nech odpočíva v pokoji!

Smútiacej rodine a dychovke vy-
jadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch
a redakcia Život

 

SPOMIENKA 
NA VLADISLAVA 
OTREMBIAKA

2. decembra 2007 zomrel náhle vo 
veku 68 rokov predseda Miestnej sku-
piny v Oravke Vladislav Otrembiak.

Vladislav Otrembiak sa narodil 
15. mája 1939 v Oravke v chudobnej 
slovenskej roľníckej rodine. Jeho det-
stvo pripadlo na ťažké vojnové obdobie 
a povojnové roky. Akoby tých tragic-

kých udalostí nebolo 
nadostač, keď mal Vla-
dislav 6 rokov, zomrela 
mu matka. Od skorého 
detstva musel preto ťaž-
ko pracovať a pomáhať 
otcovi na gazdovstve. 
Do školy začal chodiť 
po skončení vojny, zo 
začiatku do poľskej, 
neskôr, keď boli v jed-
notlivých obciach zria-

dené školy so slovenským vyučovacím 
jazykom, chodil do slovenskej školy.

Ako mládenec sa oženil s Joha-
nou, s ktorou vychoval 7 detí. Celý ži-
vot ťažko pracoval na gazdovstve a na 
stavbách. Popritom však nezabúdal na 
svoje slovenské povedomie a od roku 
1986 plnil v Oravke funkciu predsedu 
miestnej skupiny. Okrem toho patril 
aj medzi doručovateľov Života. Veľmi 
rád si spomínal na časy, keď sa mláden-
ci a devy stretávali v klubovni Spolku, 
kde si zahrali, zaspievali, ba aj zatanco-
vali. A táto radosť ho neopúšťala až do 
konca života. Aj keď mu osud udelil 
mnoho rán, Vladislav si dokázal s tým 
poradiť. Asi najväčšou z nich bola smrť 
jeho manželky. Napriek všetkému si 
s tým dokázal poradiť, nezanevrel na 
svet, a naďalej plnil funkciu predsedu 
miestnej skupiny a doručovateľa Ži-
vota. A istotne by robil ešte dlhé roky, 
keby si ho Pán náhle nepovolal k sebe.

Krajana Vladislava Otrembiaka si 
zapamätáme ako veselého človeka, kto-
rý nezabudol na svoj slovenský pôvod 
a vždy sa snažil toto povedomie udržia-
vať medzi krajanmi v Oravke.

Nech odpočíva v pokoji! Všetci, 
ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu. (ms)

6.12.2007 – Žiaci zo starších roč-
níkov ZŠ si nacvičili krátky mikulášsky 
program, s ktorým navštevovali mladé 
rodiny v obci a popritom im priniesli 
aj nejaké darčeky.

25.12.2007 – domáca dychovka 
zahrala vianočný koncert pred kosto-
lom a neskôr koledovala po dedine.

31.12.2007 – Na koncoročnej sv. 
omši za rok farár J. Wróbel vyhlásil, že 
vlani bolo 11 pokrstených detí, 12 ľudí 
zomrelo, 25 žiakov pristúpilo k prvé-
mu sv. prijímaniu a jeden mládenec 
nastúpil do prvého ročníka kňazského 
seminára v Krakove. 

V obci naďalej prebieha oprava 
Kultúrneho domu a potrvá ešte aspoň 
dva mesiace. Menia sa dlážky, okná ďal-
šie veci. Nácviky súborov sa konajú na 
ZŠ a v priestoroch zbrojnice. 

Text a foto: František Paciga   

KREMPACHY’ 2007
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 14. októbra 2007 tragicky 

zahynul v Krempachoch vo veku 34 
rokov krajan

STANISLAV LUKÁŠ

Zosnulý bol čitateľom časopisu 
Život. Odišiel od nás dobrý človek, 
syn, brat, ujo a kamarát. Nech odpo-
číva v pokoji! 

*  *  *
Dňa 11. novembra 2007 zomrel v 

Krempachoch vo veku 86 rokov krajan

PAVOL SURMA

Zosnulý patril k dlhoročným čle-
nom MS Spolku v Krempachoch a bol 
verným čitateľom časopisu Život. Počas 
druhej svetovej vojny sa zúčastnil SNP 
a počas vojny bol aj väzňom nemec-
kých táborov. Odišiel od nás vzorný 
krajan, starostlivý manžel, otec a dedo. 
Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 11. novembra 2007 zomre-

la v Cliftone v USA vo veku 56 rokov 
krajanka

MÁRIA MAZURKOVÁ

Zosnulá bola členkou Spolku 
a vernou čitateľkou časopisu Život. 
Nikdy nezabudla na svoje slovenské 

korene, aj keď bývala v ďalekej cudzine. 
Odišla od nás dobrá krajanka, sestra, 
teta a známa. Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 27. augusta 2007 zomrel 

v Krempachoch vo veku 59 rokov krajan

JÁN LUKÁŠ
Zosnulý patril do radov čitateľov Ži-
vota. Odišiel od nás dobrý človek, sta-
rostlivý manžel, otec, svokor a dedo. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch 

*  *  *
Dňa 23. novembra 2007 zomrela 

v Jablonke vo veku 73 rokov krajanka

MÁRIA PAVLAKOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou čita-
teľkou časopisu Život. Odišla od nás 
vzorná krajanka, starostlivá matka, ba-
bička, svokra a známa. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť. 

MS SSP v Jablonke

*  *  *
Dňa 3. októbra 2007 zomrela vo 

Veľkej Lipnici vo veku 74 rokov krajanka

JOHANA JANOVIAKOVÁ

Zosnulá bola členkou Spolku a ver-
nou čitateľkou časopisu Život. Odišla 
od nás vzorná krajanka, starostlivá mat-
ka, babička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP vo Veľkej Lipnici

*  *  *
Dňa 30. decembra 2007 zomrel 

po ťažkej chorobe vo veku 53 rokov 

vdp. kanonik
KAZIMIERZ KONIORCZYK

Zosnulý začal svoju prácu v Páno-
vej vinici v roku 1982 vo farnosti Pre-
menenia Pána v Libiążu. Neskôr pôso-
bil ako kaplán vo farnosti sv. Vojtecha 
v Jaworznie, sv. Brata Alberta v Krako-
ve – Novej Hute. V rokoch 1992-2005 
spravoval farnosť sv. Kataríny v Novej 
Belej, kde viedol pastoračnú činnosť 
aj v slovenskom jazyku. Vždy sa snažil 
vychádzať v ústrety požiadavkám farní-
kov, bol otvorený na Poliakov a Slová-
kov. Jeho zásluhou bola postavená nová 
fara, bol vymaľovaný interiér kostola, 
opravená kostolná veža a taktiež bol 
vynovený kostolík sv. Márie Magdalé-
ny. Rád sa porozprával s ľuďmi, keď ich 
stretol na ulici. Zúčastňoval sa všetkých 
obecných podujatí - poľských aj sloven-
ských. Vďaka jeho snahám slovenské 
hodové sv. omše odbavovali kňazi zo 
Slovenska. Na fare prijímal mnohých 
kňazov z celého sveta, ktorí dodnes 
spomínajú na návštevy v tejto farnos-
ti. Jeho pôsobenie v Novej Belej bolo 
hodnotené farníkmi veľmi pozitívne 
najmä v posledných rokoch. Poslednú 
sv. omšu v Novej Belej slúžil na hody 
sv. Márie Magdalény, kedy oslavoval aj 
25. výročie kňazstva. A ako vtedy po-
vedal, bol skutočne rád, že sa mohol 
vrátiť medzi svojich bývalých farníkov. 
Po odchode z Novej Belej sa stal fará-
rom a neskôr aj dekanom v Czarnom 
Dunajci. Na poslednej ceste ho vypre-
vadili aj farníci z Novej Belej. Je pocho-
vaný na cintoríne v rodnom Czańci. 

Odišiel od nás dobrý kňaz, spolub-
rat v Kristovi, brat, ujo, zhovorčivý a ve-
selý človek. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Novej Belej    
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Poľnohospodárstvo

Keď je záhrada pod snehom, 
zväčša v nej nie je čo robiť. Pre-
to voľný čas využijeme na to, 

aby sme sa zamysleli nad plánmi do 
budúcnosti. Mali by sme si premyslieť, 
čo budeme s našou záhradou v budú-
com roku robiť.

Mať vždy čerstvú a chutnú zeleni-
nu z vlastnej záhradky, vypestovanú s 
minimálnym množstvom postrekov, je 
želanie, ktoré sa môže splniť každému 
majiteľovi aspoň malého kúska zeme. 

Veľkosť zeleninovej záhrady závisí 
od mnohých činiteľov. Na celoročné 
zásobenie štvorčlennej rodiny zeleni-
nou treba rátať s plochou 100 až 200 
m2. Keď získame skúsenosti a naučíme 
sa využívať všetky triky a pestovateľské 
možnosti - ako je napríklad pestovanie 
dvoch až troch kultúr v jednom roku 
formou predplodín a následných plo-
dín - môžeme upraviť veľkosť plochy 
alebo spotrebu.

Premyslíme si napríklad, na kto-
rých miestach a aké veľké hriadky si 
na jar v záhrade vytvoríme. Nakres-
líme si plánik na štvorčekovaný pa-
pier, aby sme ľahšie a presnejšie moh-
li prepočítavať jednotlivé rozmery. 
Väčšina zeleniny si vyžaduje svet-
lo a teplo, najlepšie je celodenné 
slnko. Skleník a parenisko musíme 
vždy umiestniť na slnečné miesto, 
inak sa nám táto investícia nevyplatí.
Zasnežená záhrada je vlastne ideálnym 
priestorom na kontrolu nášho papiero-
vého projektu. Do snehu si totiž mô-
žeme vyšliapať chodníčky a priamo v 
teréne rozvrhnúť záhony. 

Tento plánik je oveľa dôležitejší, 
než si myslíme, lebo je východiskom 
pre budúci rok, pretože každý druh 
zeleniny by sa mal dostať na správ-
ne miesto. Na pestovanie zeleniny sú 
najvhodnejšie hlinitopiesočnaté pôdy s 
dostatočnou zásobou humusu a s ne-
utrálnou pôdnou reakciou. Príliš ľahké 
piesočnaté pôdy zle udržiavajú vodu i 
živiny a treba ich pravidelne prihno-
jovať. Proti vysychaniu treba povrch 
chrániť fóliou. Prílišnú kyslosť upravu-
jeme vápnením. Ľahké pôdy sa rých-
lo zohrievajú a vyhovujú skorým kul-
túram a plodovej zelenine. Ak máme 
ílovitú pôdu, ktorá je ťažká a studená, 
zlepšujeme ju hnojom alebo humusom. 
Vhodné je jesenné rýľovanie a pestova-
nie zeleniny vo vyvýšených hriadkach. 

Ťažké pôdy vyhovujú najmä hlúbovi-
nám. 

Osevný plán je veľmi dôležitou ve-
cou. Správnym skombinovaním rastlín 
si totiž môžeme ušetriť veľmi mnoho ro-
boty. Mnohé rastliny si totiž navzájom 
pomáhajú, chránia sa pred škodcami, 
ale naopak, iné sa neznášajú a v sused-
stve sa im darí podstatne horšie. Niekto-
ré rastliny môžu vytvárať pre druhé zá-
vetrie, alebo oporu (kukurica pre ťahavú 
fazuľu, ktorá naopak obohacuje pôdu o 
dusík, čím spätne pomáha fazuli). Nie 
je tiež dobré na tej istej ploche pestovať 
tie isté plodiny dva, alebo dokonca viac 

vzdialenosti asi 0,5-1 cm. Niekedy ich 
rozsádzame až pri výsadbe na záhon, 
ale väčšie rastliny, ako rajčiny alebo 
kapustoviny, rozsádzame ešte doma do 
samostatných kelímkov. Tekvice a uhor-
ky vysádzame samostatne po dve-tri se-
mená na kelímok. Už koncom januára 
vysievame kapustu, kel, kaleráb, šalát. 
Vo februári môžeme vysievať brokolicu, 
karfi ol, bôb, pór, papriku a rajčiaky. 

Už vo februári je možno vysievať 
žeruchu, špenát alebo valeriánu. V 
polovici marca vysievame redkvičku, 
hrach, bôb alebo skoré zemiaky. Na 
urýchlenie si môžeme pomôcť netka-

 PLÁNOVANIE ÚRODY

rokov po sebe (s výnimkou trvaliek), 
pretože dochádza k jednostrannému vy-
čerpaniu pôdy a premnoženiu škodcov 
napádajúcich danú plodinu. Preto je 
dobré starostlivo pripraviť osevný plán. 
Vzájomnú znášanlivosť rastlín a ich 
vhodné kombinácie nájdete v rôznych 
záhradkárskych knihách.  

Ak chceme mať skoršiu zeleninu, je 
veľmi výhodné predpestovať si doma sa-
denice. Ak mulčujete, je tiež dobré vysá-
dzať do mulču sadenice, lebo vysievanie 
je veľmi problematické (dá sa napríklad 
pri strukovinách, keď sa do mulču uro-
bí ryha a do nej sa vysieva). Ak máte 
nedostatok vlahy, tak neskoršie výsevy 
veľmi zle vzchádzajú a preto je tiež lep-
šie vysádzať silnejšie rastlinky, ktoré ok-
rem toho môžu byť chránené mulčom. 
Môžete na to využiť rôzne plastikové 
kelímky od rastlinných masiel, jogur-
tov a podobne. Semienka vysejeme vo 

nou textíliou, ktorú možno dostať v 
záhradkárskych predajniach. Jednak 
chráni vzchádzajúce rastlinky pred 
chladom a tiež udržiava vlahu. 

Vo februári je zároveň vhodný čas na 
strihanie stromov. Aj keď to nie je úplne 
nevyhnutné, hlavne u mladých stromov 
strih napomáha lepšej tvorbe koruny a jej 
presvetleniu. Aj starším stromom nezaš-
kodí aspoň z času na čas presvetlenie. Je 
tiež potrebné odstraňovať suché konáre a 
výhonky napadnuté chorobami, naprík-
lad múčnatkou, čím sa zabráni jej šíre-
niu. To môže robiť asi každý, ale tvarovací 
rez si vyžaduje určité skúsenosti a preto je 
lepšie obrátiť sa na niekoho, kto sa v tom 
aspoň trochu vyzná. 

Ak ste to neurobili na jeseň, v 
marci ešte môžete presádzať dreviny. 
Ak chcete mať väčšiu istotu, že sa vám 
presadený stromček ujme, robte to v 
správnej fáze mesiaca. (aj)
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JÁN TURAN

AKO DEDKO PREKABÁTIL VLKAAKO DEDKO PREKABÁTIL VLKA
Išiel dedko nazbierať jablká, dal si pod kabát vrece. Uprostred lesa stretol vlka a hneď 

sa ho začal báť. 
- Kamže, zbierať jabĺčka?- opýtal sa vlk.
- Áno, vĺčko, na plánky. Tie však nie sú pre vĺčka, veď ty máš rád baránky, - odpovedal 

dedko.
- Tak mi za to, dedko, do rána musíš priniesť barana! -  vyhrážal sa vlk.
Či sa treba vlka báť? Dedko, zažeň toho vlka, nech sa v lese nepotĺka, dajako ho 

prekabáť!
Ráno vĺčko trafi l na medveďa. Len čo ho vlk zbadal, ufujazdil stadiaľ. 
Veď medvede tie aj vlka zjedia.
Ale bol to čudný medveď, 
Veď ten do vlka hádzal jablká. /Včielka 02/2003/ 

Bože, Bože, jak to šumne, keď sa ľúbi potajomne,
keď to nezná otec, matka, ani žiadna kamarátka.
 
Bože, Bože, jak to šumne, keď si milý sadne ku mne,
posadí sa vedľa bočka, objíme a pobozká.

Bože, Bože, jak to šumne
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IMANTS ZIEDONIS

BIELA BIELA 
ROZPRÁVKAROZPRÁVKA

Včera napadol prvý sneh a teraz je 
všetko biele-bielučké. Také biele, že nič 
nevidieť.

Biela sliepka zniesla biele vajíčko 
a stratila ho v snehu. Biely kohút zaspieval 
bielu pieseň. Pieseň vyletela pod strechu 
a primrzla tam. Teraz tam visí ako biely 
ľadový cencúľ. Bielej veveričke sa narodili 
malé bielučké veveričky. Mláďatká poská-
kali na zasnežené halúzky stromov a chu-
derka veverička ich teraz nemôže nájsť. 
Všetky stromy sú biele a malé veveričky na 
nich nevidieť.

Kráčam po lese a neviem, kde je 
strom a kde zasa biely deň. Atrament v pe-
re mi tiež obelel. Píšem, píšem a nevidím, 
čo som napísal. Deti, vy vidíte, čo som na-
písal?

Jeme biely chlieb a zapíjame ho bie-
lou kávou. Dnes ráno som si vyčistil to-
pánky bielou pastou a vyberám sa k riečke. 
Naša riečka je biela a preteká medzi bie-
lymi brehmi. Hodil som do vody navijak 
a vytiahol odtiaľ bielu šťuku. Otvoril som 
jej bruško a našiel som v ňom biele kačiat-
ko – prehltla ho, pahltnica malá! Zastokol 
som kačiatku na chvost túto rozprávku 
a pustil som ho, nech si letí.  

/Šibalské rozprávky, Mladé letá 1990/
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Milé deti,
šaškovi Marošovi chýbajú na jeho veselom oblečení farby. Vymaľujte 

mu šašovský úbor a celý obrázok podľa vlastnej fantázie. Určite sa poteší! 
Nezabudnite pri tom ani na kocúra Murka, ktorý už netrpezlivo čaká na 
jar, lebo vtedy zasadí kvietky v záhrade.

Z vaších prác, ktoré sme dostali do redakcie minulý mesiac, sme od-
menili: Viktóriu Radeckú z Kacvína a Dariu Bugajskú z Jablonky. Dievčatá 
si na obrázkoch dali veľmi záležať. Gratulujeme!

 

HÁDANKY – RIEKANKY

Ako je to správne?Ako je to správne?
Opravte popletené slovíčka:

V kvietkoch rastú záhrady.

Mačička pije misko z mliečka.

Psíček kostí hryzy.

Auto cestí po jazde.

Peter chce lopnúť do kopty.

Na veveričkách skáču 
stromy.

Kto vie, ten odpovie. Kto vie, ten odpovie. 

A kto nevie, uhádne?A kto nevie, uhádne?
Vlasy nemá, hrebeň nosí,
ostrôžky má, chodí bosý,
ostrôžky má, neštrngá si,
miesto toho zaspieva si.
Čo je to?
                      (Kohút) 

Nohy má lopaty,
zobák má rohatý,
vo vode sa mága
a hovorí „gá-ga“.
Čo je to?
                             (Hus)

Ide, ide panáčik,
má on žltý zobáčik.
Kde vodička hrčí,
tam zobáčik strčí.
Čo je to?
                               (Kačka)

(Včielka, 02/2003, internet)

ÚLOHA ÚLOHA 
PRE VÁSPRE VÁS
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dy 2007“, ktorý je dôkazom, že okrem najvyššieho bezpečnostného 
štandardu ponúka tento model i kvalitu a jedinečný vzhľad. 

Slovenskej verejnosti bol nový Fiat 500 predstavený v júli toh-
to roka a podľa slov predajcov,  ihneď mal veľmi pozitívne reakcie. 
Je to auto športového charakteru, ktoré je praktické, najmä preto, 
že má veľmi malé rozmery. Automobil Fiat 500 zahŕňa v sebe všetko 
to, čo každý automobil v danom segmente musí mať v základnej 
výbave - 7 airbagov (jediný kompakt s možnosťou aj kolenného 
vzduchového vaku pre vodiča) so zdokonaleným ESP pre všetky 
motory (štandardne s 1,4 16v s výkonom 100k).

Napriek tomu, že Fiat 500 je malé auto, môže sa pochváliť 
širokou škálou voliteľnej výbavy a rôznymi možnosťami individu-
álnej úpravy. Potrebám konkrétneho zákazníka sa prispôsobí  výber 
4 úrovní výbavy, 3 druhov motorov, výber z 12 farieb automobi-
lu, 15 druhov interiérov, vrátane čalúnenia v koži, 9 typov kolies, 
19 rozličných polepov karosérie. Približne 100 druhov doplnkov 
bolo navrhnutých priamo pre Fiat 500. Automobiloví konštruktéri 
si v prípade auta Fiat 500, dali hlavne záležať na jazdných vlast-
nostiach a správaní vozidla. S „nafúknutou“ karosériou, bočnými 
podbehmi, veľkým strešným spojlerom a dvojitým výfukom, pôsobí 
nový fi at úplne odlišným dojmom ako jeho štandardná verzia. Malé 
supermini dostalo aj unikátny predný nárazník s výrazným nasáva-
čom vzduchu.   

Jedným z detailov, ktorým je možné zvýšiť si pocit luxusu, je 
farebné pokrytie kľúčov od automobilu. Ako vidieť, tvorcovia, ktorí 
auto navrhovali, mysleli naozaj na všetko!  (lk) 

Jaroslav Filip
Jaro Filip sa narodil v učiteľskej rodine dňa 22. júna 

1949 v obci Hontianske Moravce. O tom, že  bol naozaj mi-
moriadnym umelcom, svedčí aj ocenenie, ktoré dostal in me-
moriam, teda po svojej smrti, a to za mnohostranný umelecký 
talent, osobité umelecké aktivity a spoluprácu so slovenskými 
a českými umelcami. 

Svoju kariéru však pôvodne začínal ako redaktor v Slo-
venskom rozhlase, neskôr pôsobil ako dramaturg Poetického 
súboru Novej scény v Bra-
tislave. Bol však aj výbor-
ným hercom, svoje prvé 
angažmá dostal v divadle 
“U Rolanda“. 

Skomponoval mno-
ho hudobných skladieb 
k televíznym inscenáciám 
či divadelným predstave-
niam, autorsky sa podieľal 
na tvorbe rozhlasových 
programov. Ako herec sa 
predstavil v niekoľkých 
slovenských aj českých fi l-
moch, napríklad  - O sláve 
a tráve, Albert, Iba deň.

Bol skladateľom, režisérom, dramaturgom, hercom 
i spevákom a rovnako bol aj literárne nadaný. Napísal texty 
mnohých piesní, ktoré neskôr naspievali iní hudobní inter-
preti, napríklad Peter Lipa. Rovnako plodne spolupracoval 
s dvojicou Milanom Lasicom a Júliusom Satinským. Spolu 
s nimi nahral album pod názvom Bolo nás jedenásť, album 
Sťahovaví vtáci, no hádam najznámejšie boli ich spoločné ka-
baretné vystúpenia - Ktosi je za dverami.  

Podieľal sa aj na rozhlasovom slovnom pásme  - Zálož-
ňa a Noční vtáci, spolu so Stanom Radičom.  Bol aj jedným 
z členov tvorivej skupiny slovenských humoristov – Štefana 
Skrúcaného, Miroslava Nogu, Zuzany Tlučkovej a Rasťa Piš-
ka. Ich humor bol na vtedajšie časy možno trochu ironický, 
no prostredníctvom humoru vyjadrovali názory na spolo-
čenské dianie v 90-tych rokoch a výborne sa zabávali na účet 
mnohých slovenských politikov.  

Jaro Filip bol však známy aj svojím nezdravým štýlom 
života. Priveľa hodín trávil za počítačom, pil veľa kávy a bol 
pomerne silným fajčiarom. Veľa práce a nezdravý životný 
štýl nezostali bez následkov. Jaro Filip zomrel 11. júla v ro-
ku 2000 na následky rozsiahleho infarktu srdcového svalu 
v Bratislave, kde až do konca svojho života žil a tvoril. Z 
hudobného sveta v ten deň odišiel jeden z najvšestrannejších 
slovenských umelcov. Hudba, či texty jeho piesní však žijú 
dodnes. (lk)

Fiat 500

K aždý rok sa uskutočňuje súťaž “Auto roka“. Porota v zlo-
žení niekoľkých motoristických novinárov z 22 krajín 
sveta a fanúškovia štvorkolesových tátošov hodnotia pod-

ľa osobitných kritérií niekoľko sto automobilov, ktoré ich tvorcovia 
prihlásia do súťaže.  Slávnostnú ceremóniu odovzdávania ocenenia 
„Auto roka“ tento rok zorganizovalo nemecké vydavateľstvo moto-
ristických periodík „Stern“ 28. januára 2008 v Berlíne. Víťazné auto 
je známe už dnes. Nedávno boli v predstihu zverejnené výsledky 
súťaže “Auto roka 2008“. Najväčší počet hlasov získal Fiat 500, a to 
s celkovým počtom 57 hlasov z celkového počtu 58 členov poroty,  
po prvýkrát v histórii bolo auto dlhé len 3,55 metrov ocenené až 5 
hviezdičkami v hodnotení Euro NCAP, čo znamená najvyššiu mož-
nú úroveň bezpečnosti. Zároveň získal Fiat 500 i titul „EuroCarBo-
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Zuzka varí
ČO NA OBED

Veľký trampský guláš
2 bravčové koleno, 300 g hovädzie-

ho mäsa, 300 g bravčového mäsa (steh-
no, pliecko, mäso podľa počtu osôb), 
400 g bravčovej masti, cibuľa (polovi-
ca hmotnosti mäsa), 1/2 balička rasce, 
1 balíček guľášového korenia, mleté 
čierne korenie, 3 čili papriky, 5 strúči-
kov cesnaku, 8 väčších zemiakov.

Do veľkého kotla na prudkom ohni 
vložíme masť. Keď sa roztopí, pridáme 
cibuľu a rascu. Skôr, ako zozlatne, vlo-
žíme hovädzie mäso, pokrájané na 3 cm 
kocky, ktoré sme namočili v slanej vode. 
Pridáme guľášové korenie, podľa chuti 
čierne mleté korenie, čili papriky, cesnak. 
Ďalej pridáme pokrájané 4 zemiaky, pre-
miešame, podlejeme trochou vody a vlo-
žíme umyté, rozseknuté kolienka aj z ko-
žou. Kotlík prikryjeme a udržujeme taký 
oheň, aby sa zmes mierne varila. Občas 
ju od dna premiešame. Varíme najmenej 
2 hodiny. Medzitým si pokrájame brav-
čové mäso na asi 2 cm kúsky a pridáme 
väčšie kocky zemiakov. Túto zostavu vlo-
žíme do kotla až vtedy, keď vyberieme a 
jeme kolienka. Guláš uvaríme domäkka a 
máme druhý chod. Nezabudnite na chren, 
horčicu, chlieb a pivo.

Baklažány plnené jahňacím 
mäsom

800 g baklažánov, soľ, 200 g ci-
bule, 20 g cesnaku, zelená petržlenová 
vňať, 30 g oleja, 1 žemľa, 250 g mletého 
jahňacieho mäsa, mleté čierne korenie, 
20 g strúhanky, 50 g masla, 1 zelená 
paprika.

Baklažány pozdĺž prekrojíme na 
polovicu, zalejeme horúcou vodou a 10 
minút necháme postáť. Polovice baklažá-
nov potom opatrne vydlabeme, dávame 
však pozor, aby sme nepoškodili šupku. 
Prázdne polovice osolíme a necháme po-
stáť. Pokrájanú cibuľu a petržlenovú vňať 
5 až 10 minút pomaly dusíme na oleji, 
pridáme posekanú dužinu z baklažánov, 
zmes spojíme s namočenou žemľou a 
premiešame s pomletým mäsom. Podľa 
chuti ešte osolíme a okoreníme. Polovice 
baklažánov osušíme, naplníme mäsovou 
zmesou, posypeme strúhankou, pokvap-
káme maslom a asi 3/4 hodiny pečieme 
vo vyhriatej rúre. Do mäsovej plnky mô-
žeme pridať i jednu zelenú papriku, ktorú 
pokrájame a spoločne s cibuľou, cesna-
kom a petržlenovou vňaťou opražíme. 
Plnené baklažány podávame ešte teplé s 
dusenou ryžou alebo sendvičom.

ZÁKUSKY
Broskyňovo-cukinový koláč

300 g hladkej múky, 120 g práš-
kového cukru, 200 g cukiny, čokoládu 
na varenie, ošúpané broskyne (aspoň 

liter), prášok do pečiva, 2 vajcia a ly-
žicu oleja.

Cukinu postrúhame na čo najjem-
nejšie kúsky. Pridáme k nej 2 vajcia, 
cukor, olej a napokon múku preosiatu s 
práškom. Všetko dôkladne vymiešame. 
Hmotu vylejeme na vymastený plech a 
na povrch zatlačíme broskyne (je dob-
ré dať ich čo najhustejšie). Pečieme pri 
teplote 120-150 stupňov asi 1 hodinu. Po 
upečení povrch polejeme čokoládovou 
polevou.

ŠALÁTY
Kompletný taliansky šalát
100 g šunky alebo šunkovej salá-

my, 100 g upečeného alebo uvareného 
kuracieho mäsa, 1 hlávka šalátu, 100 
g sterilizovaných šampiňónov, 100 g 
karotky, 2 reďkovky, 100 g ementálu, 
mleté čierne korenie, 40 g olivového 
alebo slnečnicového oleja, šťava z 1 
citróna, soľ, 30 g postrúhaného par-
mezánu.

Hlávkový šalát rozoberieme na listy, 
dôkladne umyjeme a uložíme na porcelá-
novú alebo sklenenú misu. Na ne dáme 
kúsky pokrájaného mäsa, syra a šunky. 
Šampiňóny, reďkovky a karotku pokrá-
jané na plátky, okoreníme a zalejeme ná-
levom z oleja a citrónovej šťavy. Všetko 
dôkladne premiešame a necháme uležať. 
Nakoniec posypeme postrúhaným par-
mezánom. (podľa www.recepty.sk)

OSEMSMEROVKA
Smiles: Písanie dejín je... 
ARCHÍV, ATLAS, BOMBA, DÁTUM, DEJE-

PISEC, DROGA, GRAPA, HÁDKA, HOSPODÁR-
NOSŤ, CHLIEV, CHOREOGRAFIA, JARABICA, 
JAŠTERICA, JIDIŠ, JÓDLOVANIE, KAPACITA, 
KONTRAREVOLÚCIA, KOVOROBOTNÍK, 
KRAJAN, KÚSOK, MODISTSTVO, MONOLIT, 
MOTÝĽ, MREŽA, NÁČRT, NÁSTUP, NIKEL, 
ODMÄK, OLYMPIÁDA, OVOCIE, POČEST-
NOSŤ, PODZEMIE, POHĽAD, POCHÚŤKA, 
PRAVDIVOSŤ, PREDVOJ, PRINCÍP, REMENE, 
RIEKA, SELEKTOR, SFINGA, SILÁŽ, SKÓRE, 
SONDA, SPOJOVANIE, SPÚŠŤ, STENA, ŤAHA-
NIE, TAXIKÁR, ŤAŽISKO, TRAVERTÍN, VAJCE, 
VEDRO, VÍŤAZSTVO, VLADÁR, VRBOV, VYPÍ-
NAČ, VÝROBA, VÝVIN, VÝZVA, XYLOFÓN, ZE-
MEMERÁČSTVO, ŽIDIA. 

Vylúštenie nájdete na strane 41.
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Osteoporoza
Osteoporoza (osteon=kość, poros= 

dziura), zwana cichym złodziejem kości 
to choroba układowa szkieletu charakte-
ryzująca się niską masą kostną, zaburze-
niem mikroarchitektury tkanki kostnej i 
w konsekwencji zwiększoną podatnością 
na złamania. Osteoporoza często nazy-
wana jest chorobą „podstępną”, ponie-
waż ubytek masy kostnej przebiega przez 
wiele lat bezboleśnie, bez żadnych obja-
wów ze strony narządu ruchu, a o kry-
tycznym zmniejszeniu masy kostnej do-
wiadujemy się dopiero, gdy kość ulegnie 
złamaniu. Najczęściej złamaniu ulegają 
kości nadgarstka i szyjka kości udowej 
oraz trzony kręgów, które niejednokrot-
nie pozostają niezauważone a są pierw-
szym objawem osteoporozy. Badaniem 
służącym rozpoznaniu osteoporozy jest 
badanie densytometryczne kośca, które 
określa gęstość kości – BMD i zawartość 
mineralną kości – BMC. Zdjęcie RTG 
pokazuje tylko bardzo zaawansowaną 
osteoporozę. Osteoporozie sprzyjają: 
• dieta uboga w wapń, 
• okres po menopauzie (u kobiet) i an-

dropauzie (u mężczyzn), 
• przyjmowanie niektórych leków, np. 

kortykosteroidów, leków przeciwpa-
daczkowych, leków na astmę, środ-
ków alkalizujących treść żołądka, 
środków nasennych, 

• upadki i urazy,
• niedowaga i nadwaga,
• niektóre choroby: nadczynność tar-

czycy, nadczynność przytarczyc, 
zmiany zapalne stawów, 

• palenie tytoniu, nadużywanie alko-
holu, picie dużej ilości kawy.

 Wszystkie te czynniki upośledza-
ją wchłanianie wapnia do organizmu 
w jelicie lub wypłukują wapń z orga-

Szalony karnawał 
w zgodzie z naturą
Mamy karnawał, czas zabawy, dlatego 

warto na chwilę przystanąć i pomyśleć co 
możemy dla siebie zrobić, żeby wyglą-
dać jeszcze piękniej podczas zimowych 
szaleństw. Każdy z nas pracuje, mamy 
coraz mniej czasu dla siebie, wypad do 
kosmetyczki wydaje się być nieosiągalny, 
poza tym wolimy najczęściej pieniądze 
przeznaczyć na nasze pociechy niż na za-
dbanie o siebie lub nie stać nas po prostu 
na drogie zabiegi w salonie. A to wcale 
nie musi być takie trudne. Każdy z nas 
może zostać swoją własną kosmetyczką, 
musimy tylko wygospodarować trochę 
czasu dla siebie i zajrzeć do lodówki lub 
spiżarki. Do czego bardzo zachęcam. 

Podam wam kilka przepisów na to jak 
można wykorzystać niektóre produkty, 
które najczęściej używamy w kuchni nie 
zdając sobie sprawy, że świetnie poprawia-
ją również nasz wygląd zewnętrzny. Jakie 
są zalety domowych kosmetyków? Jest ich 
wiele m. in.: 
* zabieg, który zastosujesz będzie wolny 

od konserwantów, sztucznych bar-
wników, czy środków zapachowych 
co jest bardzo ważne dla alergików;

* nie nadszarpnie twojego portfela;
* samodzielne przygotowanie zabiegu/

kosmetyku daje dużą frajdę ;-).
Może najpierw sprawdzimy czy 

mamy w lodówce mleko, które jest bo-
gate w wapń, proteiny i witaminy a poza 
tym jest bardzo dobrze przyswajane 
przez skórę (wiedzieli już o tym starożyt-
ni Egipcjanie i chętnie korzystali z jego 
dobrodziejstw). Zaczniemy od relaksują-
cej kąpieli. Potrzebne nam będą 3 litry 
pełnotłustego mleka i ciepła woda. Mle-
ko należy wlać do wanny i dokładnie wy-
mieszać z wodą. Zanurzamy się w kąpieli 
przez 15 minut, zamykamy oczy i prze-

nosimy się do czasów Kleopatry. Później 
opłukujemy nasze ciało letnią wodą. 
WAŻNE: należy zrezygnować z mydła, 
ponieważ ono zneutralizuje działanie 
mleka na nasza skórę. Podczas relaksu-
jącej kąpieli możemy nałożyć na twarz 
maseczkę liftingującą, która odświeża i 
napina skórę.

Potrzebne nam będzie:
*  białko jaja
*  łyżeczka śmietany
Białko ubijamy na pianę dodając 

śmietanę. Przygotowaną maseczkę na-
kładamy na około 10 do 15 minut po 
czym spłukujemy letnią a następnie zim-
ną wodą. Skóra twarzy jest odświeżona i 
napięta. Teraz możemy zająć się włosami, 
umyjemy je szamponem, który nie tylko 
dokładnie myje, ale nada im też piękny 
zapach i połysk. Potrzebne nam będą:

* 1 lub 2 żółtka
* 1/2 cytryny
*  łyżeczka rumu
Wyciskamy sok z cytryny i mieszamy 

go dokładnie z rumem i żółtkami. Tak 
sporządzoną mieszankę nakładamy na 
skórę głowy i delikatnie masujemy ok. 2 
minut następnie spłukujemy letnią wodą 
i gotowe.

Hmm, co zrobić, żeby na przyjęciu, 
balu czy w dyskotece mieć cały czas świe-
ży oddech (pamiętajmy, że podczas spot-
kań towarzyskich nie wypada nam żuć 
gumy)? Nic prostszego wystarczy przed 
wyjściem wypłukać usta przygotowanym 
przez nas płynem.

Potrzebne nam będą:
* 2 łyżki całych goździków
* 2 szklanki wrzątku
Goździki zalewamy wrzątkiem, cze-

kamy aż ostygną i cedzimy. Gotowy płyn 
przelewamy do czystego naczynia. Do 
wypłukania ust wystarczy łyżka płynu.

Mam nadzieję, że te kilka rad jak 
przyrządzić kosmetyki z domowej spiżar-
ki spodobają się wam i z nich skorzysta-
cie. Czekam z niecierpliwością na wasze 
pytania, listy.

Pozdrawiam i życzę wspaniałych 
karnawałowych szaleństw. D.

PORADY 
KOSMETOLOGA
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nizmu. Wapń jest głównym budulcem 
kości, najwięcej tego pierwiastka zawie-
rają produkty mleczne. Warto sięgać po 
mleko skondensowane, które ma aż dwa 
razy więcej wapnia niż zwykłe odtłusz-
czone. Doskonałym źródłem wapnia są 
też żółte sery, ale z umiarem powinny 
je jadać osoby z podwyższonym pozio-
mem cholesterolu. Wapń jest również 
w warzywach, szczególnie zielonolist-
nych (brokułach, kapuście włoskiej, 
natce pietruszki), a także strączkowych 
– zwłaszcza w soi i fasoli. Jednocześnie 
należy unikać szczawianów, bo wią-
żą wapń w organizmie obniżając jego 
wchłanianie. Należy więc ograniczać 
lub w ogóle zrezygnować ze szpinaku, 
szczawiu, buraków, rzodkiewek, rabar-
baru i używek – herbaty oraz kawy. 

Aby stworzyć maksymalnie ko-
rzystne warunki dla budowy masy kost-
nej, powinno się w ciągu całego życia 
spożywać w pokarmach odpowiednią 
ilość wapnia, przebywać na świeżym po-
wietrzu (aby promieniowanie słoneczne 
mogło zapoczątkować syntezę witami-
ny D, która zwiększa wychwytywanie 
wapnia z pożywienia), lub stosować su-
plementację witaminy D oraz wykony-
wać ćwiczenia odpowiednio obciążające 
układ kostny. 

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
złamań osteoporotycznych, zwłaszcza w 
wieku starczym należy przestrzegać na-
stępujących zasad:
• usunąć z podłogi ruchome chodniki 

czy dywaniki, 
• nosić wygodne, nieślizgające się obu-

wie, z twardym napiętkiem,
• przy wannie należy umocować 

uchwyty, które ułatwiają wychodze-
nie z kąpieli,

• dno wanny wyłożyć matą antypośliz-
gową,

• głowę należy myć stojąc pod pryszni-
cem, nie nad wanną czy umywalką, 

• przy łóżku należy postawić lampkę, 
aby w nocy nie stawać do łazienki w 
ciemności, gdyż wtedy często docho-
dzi do upadków,

• stosować w czasie chodzenia kule, la-
ski i chodziki.

Odpowiednio dobrany, komplek-
sowy program leczenia może sprawić, 
że nawet znaczny ubytek masy kostnej 
nie spowoduje ograniczenia sprawności 
fi zycznej.  

Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii 

PRAWNIK
Jak domagać się odszkodowania?

Zatrudniłeś fachowców, którzy 
źle wykonali usługę, np. wadliwie za-
instalowali instalację hydrauliczną, a 
Ty odkryłeś to już po zapłaceniu i nie 
masz pokwitowania? Możesz docho-
dzić swoich praw w sądzie, składając 
przeciw fi rmie pozew, musisz jednak 
powołać świadków, którzy potwierdzą, 
że to ta fi rma wykonywała u Ciebie 
usługę. Przy składaniu pozwu trzeba 
zapłacić tzw. wpis sądowy, wynoszący 
5 procent kwoty, jakiej zażądasz od fi r-
my. Jeśli fi rma przegra, zwraca Ci ten 
koszt. Kodeks cywilny, art. 74. § 2.

Dni wolne od pracy w handlu

Pracujesz w  sklepie  jako sprze-
dawczyni, sprzątaczka, kasjerka lub 
osoba obsługująca zaplecze, magazyn 
sklepu itp.? Warto wiedzieć, że od 
26 października 2007 r. został wpro-
wadzony do kodeksu pracy zakaz pracy 
w handlu w święta. Tak więc właściciel 
sklepu nie może nakazać Ci praco-
wać w święta państwowe i kościelne: 
1 stycznia, 1 maja, 3 maja, w Boże Cia-
ło (w 2008 roku - 22 maja), 15 sierp-
nia, 1 listopada, 11 listopada oraz 25 
i 26 grudnia. Właściciel sklepu nie 
może też zatrudnić w te dni pracow-
ników tymczasowych. Kodeks pracy, 
art. 151. 

Pożyczka

Jeśli znajomi proszą cię o pożyczkę, 
warto przy tym zadbać również o swoje 
interesy. Należy koniecznie sporządzić 
na piśmie pokwitowanie odbioru pie-
niędzy z datą terminu spłaty i podpi-
sem. Jeżeli znajomy nie odda pieniędzy 
w terminie, możesz złożyć pozew do 
sądu. Kodeks cywilny, art. 354. 

Zwolnienie z kosztów sadowych 
przy sprawie cywilnej

Chcesz być zwolniony z kosztów 
postępowania przed sądem w sprawie 
cywilnej? Musisz sporządzić oświadcze-
nie o Twoim stanie rodzinnym, mająt-
ku, dochodach, źródłach utrzymania i 
złożyć je w sądzie. Dz. U. z 2006 r., 
nr 27, poz. 200. 

Co z wadliwym towarem 
z zagranicy?

Byłeś za granicą, kupiłeś tam cen-
ną rzecz (np. aparat fotografi czny, ka-
merę video), ale okazało się to wadliwe? 
Możesz zwrócić się o pomoc do Euro-
pejskiego Centrum Konsumenckiego, 
które pomoże Ci rozwiązać problem. 
Telefony: 0225560118, 0225560359. 
E-mail: info@konsument.gov.pl, 
www.konsument.gov.pl. 

Dodatek mieszkaniowy

Aby uzyskać dodatek mieszkanio-
wy, musisz być najemcą mieszkania, 
posiadaczem lokatorskiego lub własnoś-
ciowego prawa do mieszkania spółdziel-
czego, właścicielem mieszkania albo 
domu. O dodatek można się starać, 
gdy średni miesięczny dochód brutto 
na osobę żyjącą samotnie nie przekracza 
1045,55 zł. W rodzinie dochód na jedną 
osobę nie może być wyższy niż 746,82 zł 
brutto. Ponadto powierzchnia mieszka-
nia nie może przekroczyć 35 metrów 
kwadratowych dla osoby samotnej. Je-
śli w mieszkaniu mieszkają dwie osoby, 
jego powierzchnia nie może być więk-
sza niż 40 metrów kwadratowych, jeśli 
trzy – 45 metrów kwadratowych, czte-
ry – 55 metrów kwadratowych. Jeżeli 
mieszkanie, w którym mieszkasz, jest 
większe o 30 procent od metrażu okre-
ślonego przez przepisy, dodatek przysłu-
guje tylko na maksymalną powierzchnię 
dopuszczoną przez normę. Załatwić to 
można w gminie lub ośrodku pomocy 
społecznej, gdzie otrzymasz formularz 
wniosku o dodatek mieszkaniowy. Tam 
też należy złożyć wypełniony wniosek. 
Dodatek pokrywa maksymalnie 70 
procent wydatków na mieszkanie. Jest 
przyznawany raz na pół roku. Infor-
macja doręczana jest na piśmie. Po tym 
terminie można złożyć kolejny wniosek. 
(Dz. U. z 2001 r., nr 71, poz. 734)     

Uzyskanie zachowku

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, jeśli osoba uprawniona do 
otrzymania spadku została pominięta 
przy jego podziale, ma prawo do tzw. 
zachowku. Musi jednak wystąpić o 
niego do sądu w ciągu 3 lat od ogłosze-
nia testamentu. (Kodeks cywilny, art. 
991. §1., 1007, §1.) (aj)
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NÁŠ TEST

Január 2008

1. Momentálne ste bez partnera. Večer sa máte 
zúčastniť narodeninovej party u priateľov. 
Myslíte si: 
a) Dúfam, že tam niekoho zaujímavého stret-
nem – 3; b) V tých nových šatách budem vy-
zerať skvele! – 6; c) Dnes určite nestrávim noc 
sama – 0; d) Rozmýšľam, aký darček done-
siem – 9.
2. Váš partner chce stráviť dovolenku na ho-
rách. Vy by ste však radšej išli k moru.
a) Žiaden problém. Existujú aj miesta, kde je 
oboje – 6; b) Dúfam, že zmení svoj plán – 0; 
c) Na budúci rok vyberiem ja – 3; d) Je mi to 
jasné, nakoniec pôjdeme na dovolenku každý 
sám – 9.
3. Vaša najlepšia priateľka by sa už rada usa-
dila, ale ešte stále nestretla toho pravého. Po-
viete jej: 
a) Nebuď hlúpa – „ten pravý“ je len výmysel 
romantických fi lmov – 6; b) Neboj sa, raz ho 
stretneš! – 0; c) Musíš len lepšie otvoriť oči, 
možno ho celý čas ignoruješ – 3; d) Lepší vra-
bec v hrsti ako holub na streche. Ber, čo je, 
mladšia už nebudeš! – 9.
4. Potrebovali by ste zopár kíl schudnúť. Aký 
je váš plán?
a) Diétna strava – 6; b) Povyhadzujem všetky 
kalorické bomby – 3; c) Budem jesť mesiac len 
zeleninu – 0; d) Budem viac športovať – 9.
5. Šéf vám sľúbil povýšenie, ale namiesto toho 
povýšil kolegyňu. Čo vy na to?
a) To sa dalo čakať. Je predsa len lepšia – 9; b) 
Ohováram šéfa aj kolegyňu, kde sa dá – 3; c) 
Tá to tam dlho nevydrží a potom nastúpim ja 
– 0; d) Konštruktívna diskusia so šéfom nemô-
že uškodiť – 6.
6. Od detstva rada spievate a snívate o kariére 
v šoubiznise.
a) Obvolám všetkých producentov – 3; b) 
Rozprávam o tom všetkom známym, možno 
sa niečo naskytne – 6; c) Som realistka – sú to 
len sny – 9; d) Každý piatok spievam na ná-
mestí, určite si ma časom niekto všimne – 0.
7. Padá hviezda. Ako reagujete?
a) To je krása! – 6; b) Niečo si želám – 3; c) To 
je znamenie, že sa mi bude všetko dariť – 0; d) 
Snáď mi nepadne na hlavu – 9.
Vyhodnotenie:
0 až 21 bodov: Ste fanatickou prívrženkyňou 
pozitívneho myslenia. Snívate o budúcnosti. 
Vymýšľate stále nové plány, váš optimizmus 
je nezničiteľný. Uvedomte si však, že väčšina 
vašich plánov sú len vzdušné zámky a nemajú 
s realitou veľa spoločného. 
22 až 42 bodov: Umenie pozitívneho myslenia 
ovládate perfektne. Keď chcete niečo dosiah-
nuť, urobíte pre to všetko, čo je vo vašich si-
lách. A vo väčšine prípadov sa vám to aj poda-
rí, pretože poznáte svoje silné a slabé stránky. 
43 až 63 bodov: Pozitívne myslenia veru nie 
je vašou životnou fi lozofi ou. Snažíte sa byť 
opatrná a obozretná a odhadnúť vopred všetky 
nebezpečenstvá. Práve preto však všetky vaše 
nápady končia pod návalom pochybností už 
pri prvej myšlienke. Viac si verte.      

Myslíte pozitívne?

Od vekov nám múdri vravia,
že uprostred januára
vstúpi slnce na oblohe
do znamenia vodnára. (gp)

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Prvý týždeň ti prinesie veľa rados-

ti. Možno dostaneš väčší plat. Ten sa 
ti však zíde na druhý týždeň, lebo aj 
výdavky budú o čosi vyššie. Budeš mať 
viac práce, entuziazmus ti však chýbať 
nebude. V polovici mesiaca si dávaj 
pozor na zdravie.

RYBY (19.2.-20.3.)
V prvej dekáde sa ti bude dariť 

v práci. Ak sa práve chystáš na nejakú 
súťaž, naisto ju vyhráš. Druhá dekáda 
sa bude niesť hlavne v znamení rodin-
nej pohody. Koniec mesiaca prinesie 
so sebou viac náročných chvíľ a aj viac 
pracovných povinností.

BARAN (21.3.-20.4.)
Pre baranov bude najbližší mesiac 

veľmi priaznivý. Aj keď sa nebudeš na 
začiatku mesiaca cítiť najlepšie, chuť 
do práce ti chýbať nebude. Ak budeš 
usilovný, čaká na teba odmena vo for-
me darčeka. Máš šancu na zlepšenie 
svojej fi nančnej situácie.

BÝK (21.4.-20.5.)
Tento mesiac je pre teba ako stvo-

rený. V prvom týždni sa ti podarí zre-
alizovať plánovanú cestu. Dávaj si však 
pozor na zdravie. V druhom týždni vy-
bavíš všetky potrebné formálnosti. Ak 
ti chýbajú peniaze, dostaneš ich. Zídu 
sa ti koncom mesiaca.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Čaká ťa zaujímavý mesiac. Prvý 

týždeň bude taký, aký by si si prial. Ak 
budeš potrebovať niečo vybaviť, vyba-
víš to. Partnerské vzťahy budú plné lás-
ky a porozumenia. V polovici mesiaca 
dostaneš darček i peniaze. Nečakane sa 
ti splní tvoj sen.

RAK (22.6.-22.7.)
Najbližší mesiac bude pre toto 

znamenie dosť náročný. Ale vždy náj-
deš svetielko v tuneli. V druhej dekáde 
si dávaj na seba väčší pozor. Ak chceš 
držať po sviatkoch nejakú diétu, ne-

preháňaj s ňou. Koncom mesiaca sa ti 
splní tvoj dlhoročný sen.

LEV (23.7.-23.8.)
Prvý týždeň budeš optimistom, 

a to sa nezmení ani počas druhého týž-
dňa, pretože dostaneš dobrú správu. 
Rodinný život bude plný nehy a pria-
teľstva. Ak hľadáš práve prácu, nájdeš 
ju. Koncom mesiaca si dávaj lepší po-
zor na svoje zdravie. 

PANNA (24.8.-23.9.)
Začiatok mesiaca bude extra. Do-

staneš viaceré nové ponuky práce, ktoré 
ti prinesú dodatočný zárobok. Aj keď 
sa možno pohádaš s partnerom, v rodi-
ne bude vládnuť pokoj a pohoda. Bez 
problémov vybavíš úradné veci. Tento 
mesiac bude vydarený.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Prvý týždeň bude priemerný. Ak 

budeš chcieť skončiť nejakú prácu, bu-
deš sa musieť viac snažiť. V druhom 
týždni sa môžu objaviť drobné konfl ik-
ty z partnerom, našťastie nebudú trvať 
dlho. Druhá polovica mesiaca bude 
omnoho lepšia v každej sfére.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Čas je priaznivý. Všetko sa bude 

diať podľa tvojich želaní. Druhá deká-
da bude náročnejšia, ale dobré správy 
ti zlepšia náladu. V práci ocenia tvoju 
trpezlivosť a svedomitosť pri práci, ako 
aj tvoje nápady. Koniec mesiaca bude 
úspešný hlavne pre podnikateľov.

STRELEC (23.11.-21.12.)
V prvom týždni si dávaj pozor 

na svoje výdavky. Nenechaj sa strhnúť 
svojimi pocitmi a zachovaj si chladnú 
hlavu. V druhej dekáda čakajú na teba 
dobré zvesti, avšak zdravie bude o čo-
si slabšie ako doteraz. Koniec mesiaca 
bude priaznivý a úspešný.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Pre kozorožcov bude tento mesiac 

podobný k tým predchádzajúcim. Aj 
keď začiatkom mesiaca dostaneš nejaké 
peniaze, s radosťou ich „vymeníš“ v ob-
chode za niečo zaujímavé. V druhej de-
káde budeš mať toľko energie do práce, 
že nebudeš vedieť, čo s ňou robiť. (ms)

Zábava a humor
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Smiles: Písanie dejín je druhým víťazstvom 
nad porazenými. 

Tajnička osemsmerovky

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Zábava a humor

Čo prezrádza tvoje meno?
CECÍLIA - dosť zriedkavé meno, nielen v mestách, ale aj na dedi nách. 

Cecília je najčastejšie blondína alebo žena s gaštanovými vlasmi, stredne 
vysoká, s peknou, súmernou postavou, ale so sklonom k obe zite. Máva 
pekné, veľké a okrúhle modré oči, niekedy sivé alebo zelenkasté, zdra-
vú, ružovú pleť a pomerne široké ústa. Má zdravý, príťažlivý vzhľad, ako 
zrelá broskyňa. Ako dospelá dievčina sa po hybuje ľahučko, plynulé a pô-
vabne, akoby sa ani zeme nedotýkala. Od malička je trochu zahľadená do 
seba, často samotárka, má neoby čajne bohatý vnútorný život. Má rada 
prírodu, pozná množstvo rôznych bylín, stromov, krov, kvetov, zvierat a 
vtákov. Jej náklonnosť pociťujú aj zvieratá či vtáky a tiež sú jej naklonené. 
Napr. psy na ňu neštekajú a neútočia a včely či osy ju neštípu. Dobre sa 
vyzná v ľudo vom liečiteľstve a využívaní bylín pre liečebné účely. Vie dobre 
pred povedať počasie, krupobitie, búrku, sneženie, ba aj budúcu úrodu, 

S N Á R
Veríte snom? Nie? Ani my 

neveríme, ale predsa každý 
z nás sa niekedy pozrie do sná-
ra, aj keď to pokladá za predsu-
dok našich babičiek. Je to predsa 
zábava. A čo, keď sa vám dobrý 
sen splní? Tak teda, keď sa vám 
snívalo: 

Hnis vidieť – krátka nemoc, prí-
padne rodinné starosti.
Hodinár – dostaneš pochybný 
návrh, ktorý ti môže zaškodiť.
Holohlavý byť – stratíš priateľa, 
príbuzného a pod.
Hospodárstvo – tvoja namáha 
bude odmenená, zisk.
Hrebeň – veľké hádky s najbliž-
ším okolím. 
Hydina, kŕmiť ju – hádka v do-
mácnosti; vidieť ísť – tvoje príjmy 
sa zvýšia.
Chromým byť – čakajú ťa isté ne-
príjemnosti.
Inovať vidieť na strechách a po-
liach – tvoje nádeje stroskotajú. 
Inventúru robiť – zbavíš sa dlžo-
by.
Ísť na trh – dostaneš dôležitú 
správu. (aj) 

Cigáň si robí autoškolu. Prejde v 
poriadku križovatkou a inštruktor sa 
ho pýta:

- Iba tak pre zaujímavosť, aká tam 
bola značka? 

A cigáň: 
- Hliníková, vrátime sa?

* * *
Pred predajňou liehovín leží muž 

a okoloidúci sa ho pýta:
- Prepáčte, to ste taký opitý, alebo 

to je reklama?

* * *
Policajt napomína svojho syna, 

ktorý fajčí cigarety:
- Nefajči, Jožko, si na to primla-

dý!
- Ale oci, aj ty si bol piatak, keď si 

začal fajčiť!
- To áno, synak, ale vtedy som mal 

už šestnásť rokov!

veštiť z dlane a postaviť horoskop, ktorý sa - ako neskôr obyčajne vysvitne 
- vo veľkej miere zhoduje so skutočnosťou.

Cecília miluje široké priestory, vzduch, zeleň a čistú vodu, ne znáša 
zimu a tmu. Keď spí, často pri nej horí malá nočná lampička. Má pevnú, dalo 
by sa povedať, vrodenú intuíciu, akoby mala príslove čný šiesty zmysel. Je nežná, 
citlivá, stále usmiata, trpezlivá a zdanlivo bezbranná. Ľudia ju nazývajú rusal-
kou alebo vílou a majú ju radi, keďže robí všetko pre ich dobro. Je zaujímavé, 
že zlí ľudia, klamári a nepoctivci sa v jej spoločnosti cítia zle a vyhýbajú sa jej.

Cecília má rada kvety, najmä ruže, sladkosti, jednoduché oblečenie 
a romantickú hudbu. Má vynikajúcu pamäť, čo jej uľahčuje štúdium a ne-
skôr prácu v povolaní. Spolupracovníci ju priam zbožňujú, aj nad riadení 
si ju vážia za jej svedomitosť a dobrú prácu, zato kolegyne ju nemajú rady 
a všetko jej závidia. Vďaka svojej intuícii sa Cecília veľmi dobre vydáva za 
múdreho a rozvážneho muža, ktorý ju vo všetkom poslúcha. Máva dve-
tri deti, ktorým dáva dosť zriedkavé mená. Je výborná matka, kuchárka a 
gazdiná. Len zriedkavo chorľavie a dožíva sa vysokého veku. (aj)

* * *
Rozhovor zamilovaných:
Ona: „Ahoj.“
On: „Konečne. Už som sa nemo-

hol dočkať.“
Ona: „Ja odchádzam.“
On: „To snáď nie!?“
Ona: “Myslel si na mňa?“
On: “Áno, každú chvíľu.“
Ona: „Bol si mi neverný?“
On: „Blázniš?“
Ona: „Tak u teba ostávam...“
Poznámka: čítať treba zdola na-

hor.

* * *
V čom je rozdiel 

medzi sviňou a mu-
žom?

Zo svine sa nesta-
ne muž, keď sa napije.



42 Január 200842

Zaujímavosti

Človek pohrýzol psa! Svet naopak! 
Tak by sa dal zhrnúť prípad z Indie. Šesť-
desiatpäťročný Ind zaútočil na psa, ktorý 
sa chystal roztrhať jednu z jeho kačíc, in-
formovala o priebehu indická agentúra. 
Pohrýzol ho do krku. Mal však smolu, 

pretože pes bol nakazený besnotou. Teraz 
sa musí podrobiť liečbe. Pes sa zahryzol 
mužovi do ruky, čo majiteľa kačice roz-
zúrilo až natoľko, že sa zahryzol zviera-
ciemu zlodejovi do krku. Pes začal silno 
krvácať a muža pustil. Dedinčania potom 
zviera ubili. (ČTK)

1000 dolárov za švábov. Izraelský súd nariadil štátnej väznici v Jeruzaleme, aby jed-
nému z väzňov zaplatila odškodné vo výške 1000 dolárov (v prepočte asi 22 500 Sk) za 
to, že mal v cele šváby. „Mordechai Yehudai zažaloval väznicu aj za neprimeranú hygienu, 
nedostatok čerstvého vzduchu, rozbité okná a zafajčené priestory“, uviedla hovorkyňa 
väzníc. „Starostlivosť väzenskej služby o väzňa bola neprimeraná vo viacerých smeroch,“ 
uviedol vo verdikte súdu Irit Cohen. Hovorkyňa väznice uviedla, že celu poškodeného 
okamžite vyčistia. Yehudaia už predtým väznili v troch väzniciach. „Väzni nás môžu zaža-
lovať kedykoľvek potrebujú a my musíme vyhovieť nariadeniam súdov“, dodala hovorky-
ňa na záver. (SITA)

Svietiace mačky. Vedci v Južnej Kórei pra-
covali pri klonovaní mačiek s génom s fl uores-
cenčným proteínom (RFP), informovali úrady. 
Proces má pomôcť pri hľadaní nových spôsobov 
liečby ľudských gene-
tických ochorení, ale 
má aj vedľajšie účin-
ky. Klonované mač-
ky svietia v tme pod 
ultrafi alovými lúčmi. 
Tím vedcov pod ve-
dením Il-keuna Kon-
ga naklonoval tri mačky s pozmenenými RFP 
génmi, uviedlo juhokórejské ministerstvo vedy 
a technológie. Schopnosť vytvoriť klonované 
mačky s upravenými génmi je významná a môže 
sa využiť pri liečbe genetických ochorení a pri 
reprodukčnom modeli zvierat trpiacich na rov-
naké choroby ako ľudia,“ uviedlo ministerstvo 
vo vyhlásení. Mačky sa narodili v januári a vo 
februári. Jedna sa narodila mŕtva, dvom sa darí a 
vážia 3 a 3,5 kilogramu. (SITA)

Škót v toalete. Učiteľ na 
dôchodku David Leggat strá-
vil mrazivé štyri dni na verej-
nej toalete na severovýchode 
Škótska, keď sa za ním za-
buchli dvere a z dverí odpadli 
obe kľučky. 16 hodín strávil 
každý deň v úplnej tme a 
bojoval s teplotami klesajúci-
mi až pod bod mrazu. Podľa 
vlastných slov sa mu podarilo 
prežiť len tak, že si na nohy 
nechával tiecť horúcu vodu. 
Slobody sa dočkal až po 
tom, čo jeho zúfalé volanie 
o pomoc začula upratovačka. 
Oslobodili ho napokon po-
mocou skrutkovača. „Nemal 
som so sebou nič na jedenie 
a tak som slamkou pil aspoň 
studenú vodu. V minulosti 
som našťastie absolvoval kurz 
prežitia a vedel som, že si 
musím udržať nohy v teple. 
A tak som v umývadle pustil 
horúcu vodu a nechal teplo 
prúdiť celým telom,“ spres-
nil. Keďže Leggat nie je žena-
tý, nikto neupozornil prísluš-
né miesta na jeho zmiznutie. 
(SITA)
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Fotoreportáž z oblátkového stretnutia v Novej Belej
Foto: A. Jendžejčíková. Viac si prečítate v nasledujúcom čísle.
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•  Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007 ................ 10,00 zł
•  Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 ...................................5,00 zł
•  Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006 ..............6,00 zł
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NAŚWIETLANIE CTP: 
wysoką jakość druku zapewniamy 
dzięki zastosowaniu technologii 
Computer To Plate

DTP – DESKTOP PUBLISHING: 
nasi grafi cy profesjonalnie 
przygotują Państwa materiały 
do druku

USŁUGI INTROLIGATORSKIE: 
falcowanie, bindowanie, 
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Mrazom ovládnutá príroda v Čiernej Hore. Foto: A. Jendžejčíková
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