


Drahí čitatelia, 

odovzdávame Vám do rúk šesťsté číslo krajanského časopisu Život. Ak sa na toto číslo pozeráme z pohľa-

du denníka, nie je to veľa. Avšak ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že časopis Život je mesačníkom, vysvit-

ne, že toto číslo uzavrie polstoročnicu vydávania a každodennej práce mnohých redaktorov a redakčných 

pracovníkov, ktorí prispeli svojou tvorivou prácou k vydávaniu krajanského časopisu. 

Je to pre nás veľmi významné jubileum, hovoriace o životaschopnosti nášho média. Dnes už mnohí z tých, 

ktorí sa svojím úsilím pričinili k vytvoreniu tohto krajanského periodika, sa tohto jubilea nedožili. Na nich 

sa spomínajú už len tí starší. Pamätajú sa na ich snahy, úsmev, radosť, ale aj bôľ a zármutok, ktorý býva 

každodenným chlebíčkom redaktorov, novinárov či žurnalistov. 

Keď sa začítate do riadkov tohto čísla, spomeňte si, prosím, na chvíle, v ktorých Vás, drahí čitatelia, náš 

časopis prvýkrát zaujal, pobavil, rozosmial, či možno niekedy aj rozplakal. Spomeňte si aj na tých, ktorí 

tieto články tvorili a pre Vás písali. A ak už nie sú medzi nami, venujte im tichú spomienku. 

Po 50 rokoch ústretovosti Vám úprimne ďakujeme za vašu priazeň, podporu, rady i náklonnosť, a záro-

veň veríme, že zostanete s nami aj v ďalších rokoch Života.
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M ilí čitatelia, 15. júna t. r. uplynie presne 50 rokov 
od vydania prvého čísla nášho kultúrno-spolo-
čenského časopisu Život, venovaného proble-

matike slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. 
A práve tento mesiac odovzdávame do vašich rúk už 600. 
číslo Života, ktoré je viditeľným dôkazom úspešnej konti-
nuity slovenskej tlače v Poľsku. Toto okrúhle číslo znamená, 
že Život aj po 50 rokoch od svojho vzniku dokáže uspokojiť 
záujmy a požiadavky svojich čitateľov, čo je veľmi dôležité. 
Je pre nich zdrojom informácií, nielen o krajanskom hnutí 
a jeho radostiach a starostiach, ale prináša aj fakty z diania 

na Slovensku, histórie, literatúry a populárno-vedecké člán-
ky z rôznych oblastí. Ponúka čitateľom priestor na vyjadro-
vanie svojich názorov a zároveň je pevným putom spájajú-
cim po celom svete roztrúsených krajanov. 

Päťdesiatka a šesťsté číslo Života - sú to dva významné 
medzníky v dejinách nášho časopisu, ktoré naznačujú, že 
má už dlhú históriu. Jubileum zároveň ponúka možnosť po-
zastaviť sa nad tým, akou cestou prešiel časopis od svojho 
vzniku až podnes. 

Život v zrkadle času
Začiatky Života úzko súvisia so vznikom Spolku, aj keď 

jeho prvé číslo vyšlo v roku 1958, čiže desať rokov po jeho 
založení. V tom čase bol obmedzený prístup k slovenskej 
tlači, a preto sa v krajanoch zrodila myšlienka vydávať vlast-
ný časopis, ktorý by im zaistil permanentný styk s písaným 

slovenským slovom. Táto myšlienka patrila na schôdzach 
miestnych skupín k základným, neustále nastoľovaným po-
žiadavkám popri slovenskom školstve, rešpektovaní národ-
nostných práv či bohoslužbách v materinskom jazyku. 

Žiaľ, pomery, ktoré boli vtedy v Poľsku, nedovoľovali 
národnostným menšinám nárokovať si na akékoľvek práva. 
Preto aj myšlienka o vlastnom časopise musela na isté obdo-
bie ustúpiť do úzadia. Opätovne ožila v roku 1956, keď sa 
spoločensko-politická situácia o niečo zlepšila. Požiadavka 
vydávať vlastný časopis bola po prvýkrát výrazne sformulo-
vaná na prvom zlučovacom zjazde našej organizácie v marci 
1957, kedy bola založená celoštátna Spoločnosť kultúrno-
sociálna Čechov a Slovákov v Poľsku, ktorej predsedom sa 
stal Adam Chalupec. 

Práve pri príležitosti zjazdu vyšiel cyklostylovaný bulle-
tin nazvaný Krajanský život, ktorý je považovaný za pred-
chodcu dnešného Života. Vydal ho prípravný výbor Spoloč-
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Krajania z Oravy. Porada Aktívu KSČaS, 
ktorá sa uskutočnila 6. novembra 1977

Krajan E. Kott na porade krajanov
Krajanka M. Chovancová z Podsrnia je jednou z mnohých 
žien, ktoré boli úzko spojené s naším časopisom
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nosti a bol venovaný predovšetkým zjazdovej problematike. 
Obsahoval však aj výzvu ku krajanom, aby sa prihlasovali za 
predplatiteľov časopisu, ktorý Spoločnosť plánuje vydávať, a 
aby aj pomáhali pri jeho doručovaní. 

Po zjazde sa predseda Spoločnosti Adam Chalupec v me-
ne Ústredného výboru SKSČaS obrátil na vtedajšie štátne 
orgány so žiadosťou o povolenie na vydávanie časopisu pre 
našu menšinu. Takýchto žiadostí bolo zaslaných viac, ale 
odpoveď na ne neprichádzala, preto sa do Varšavy vybrala 
delegácia krajanov zo Spiša a Oravy, ale aj tá sa vrátila bez 
povolenia, len s prísľubom, že ich žiadosť bude dôsledne 
preskúmaná. Až koncom roka prišlo povolenie na jedno-
razové vydanie dvoch mimoriadnych čísel, tzv. bleskoviek, 
tentoraz už nazvaných ako dnes – Život. Obe šesťstranové 
čísla vyšli v januári a februári 1958, pri príležitosti volieb do 
národných výborov. 

Nesplnili sa požiadavky, ktoré si krajania želali, ale len 
predsa to bol signál, ktorý im dával nádej, že ich túžba po 
vlastnom časopise sa možno splní. Konečne koncom marca 
1958 prišlo dlho očakávané povolenie na vydávanie mesač-
níka pre naše menšiny (slovenskú a českú) v rámci poľského 
tlačového koncernu RSW „Prasa“ vo Varšave. Svoje prvé sídlo 
mal Život v centre Varšavy pri Jeruzalemských alejách č. 7.

Začala sa práca spojená s vybavovaním formalít a súčas-
ne bolo potrebné vyhľadať redaktorov a spolupracovníkov 
ovládajúcich slovenčinu, a okrem toho zabezpečiť tlačiareň, 
ktorá by mala slovenské písmená, čo nebolo jednoduché. 
Jednou z ťažších úloh bolo nájsť vhodné priestory pre redak-
ciu vo Varšave, ktorá bola ešte stále vo výstavbe z vojnových 
trosiek. Na čelo celého organizačného úsilia sa postavil vte-
dajší predseda SKSČaS Adam Chalupec, neskorší dlhoroč-
ný (do roku 1991) šéfredaktor Života. 

Vďaka úsiliu organizátorov už po dvoch týždňoch, 14. 
apríla 1958, bola redakcia formálne založená. Na začiatku sa 
nachádzala v súkromnom byte A. Chalupca. Je neuveriteľ-
né, že skoro po dvoch a pol mesiacoch, plných vybavovaní, 
hľadania pracovníkov a bez väčších fi nančných prostriedkov 
sa podarilo zredigovať a vydať prvé číslo Života, ktoré popu-
tovalo 15. júna 1958 ku krajanom. 

Od toho času Život prichádza pravidelne do krajanských 
domácnosti už polstoročie, s výnimkou jednej prestávky, 
ktorú zapríčinil vojnový stav v Poľsku, v roku 1981, počas 
ktorého bola práca redakcie na tri mesiace zastavená. 

Netreba zdôrazňovať, že prvý výtlačok nášho časopisu 
vzbudil v krajanoch nesmiernu radosť a nádej, že koneč-
ne majú svoj vytúžený tlačový orgán v materinskom jazy-
ku a prostredníctvom neho sa budú riešiť aj pálčivé otázky 
slovenskej národnostnej menšiny a na jeho stránkach budú 
môcť vyjadrovať svoje názory. Avšak túto radosť kalila oba-
va, že sa môžu spoločensko-politické pomery zmeniť, a tým 
bude ohrozené vydávanie časopisu. Krajania boli odhodlaní 
urobiť všetko preto, aby si svoj časopis udržali. Dôkazom 
toho bol fakt, že na spomínanú výzvu Ústredného výboru 
Spoločnosti odpovedali doslova masovým predplatiteľským 
hnutím v každej obci na Spiši i Orave. Niektorí krajania 
si predplácali po päť, desať a viac exemplárov Života, aby 
týmto zaistili jeho rentabilnosť. Preto niekoľko prvých čísel 
vyšlo v dvadsaťtisícovom náklade.

Keď po istom období vysvitlo, že vtedajšie stranícke or-
gány vydali rozhodnutie o stálom vychádzaní Života a časo-
pisov iných národnostných menšín, ktoré bude hradiť štát, 
napätie a neistota sa pomaly vytratili. A keď už bolo samoz-
rejmé, že krajania nemusia umelo zvyšovať počet predplat-
ného, náklad Života sa zmenšil najskôr na 5000, a potom na 
dlhé roky na 3500 exemplárov.

Vysoké počty odberateľov v jednotlivých obciach zname-
nali, že si krajania Život od začiatku veľmi obľúbili a mali 
záujem o jeho udržanie. Výbory miestnych skupín Spolku 
si zobrali na zodpovednosť zabezpečovanie predplatného 
a udržanie stáleho počtu odberateľov. Ich členovia chodili 
po domoch a zbierali predplatné na celý rok. Neobišli v ob-
ci nikoho, takže vďaka nim časopis odoberala skoro každá 
rodina na Orave a Spiši. Predplácali si ho nielen slovenské, 
ale aj poľské rodiny. Mnohí objednávali tento časopis aj pre 
svojich príbuzných do iných oblastí Poľska i zahraničia – na 
Slovensko, do Čiech, Nemecka, USA a Kanady. Takto mal 
Život zabezpečený pomerne vysoký náklad po celý rok. 

Krátko po vzniku Života začala redakcia pravidelne or-
ganizovať výročné porady, na ktorých sa stretávali členovia 
výborov miestnych skupín, OV a ÚV Spolku, dopisovatelia 
a spolupracovníci Života. Práve na týchto stretnutiach sa 
vyhodnocoval počet predplatného a plánoval sa rast či udr-
žanie predplatného v jednotlivých obciach na Spiši a Orave. 
Hostiteľom porady bola každý rok iná spišská buď oravská 
obec. 

Dá sa povedať, že výročné porady boli akoby malými 
zjazdmi, na ktorých sa popri plánovaní budúceho nákladu 
venoval priestor aj na hodnotenie Života. Krajania vyjadro-
vali svoje názory k obsahu, analyzovali ho, poukazovali na 
klady a zápory, navrhovali nové témy či rubriky. Redakcia 

Aktívny dopisovateľ z Novej Belej, F. Bednarčík 
v živej diskusii s A. Bryjom a A. Šoltýsom
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tieto cenné pripomienky brala na vedomie a snažila sa ich 
realizovať. Okrem toho sa v rámci diskusie preberali otázky 
kultúrnej, spoločenskej a organizačnej činnosti miestnych 
skupín či obvodov. Rozprávalo sa aj o spolkových problé-
moch, ktoré nikdy nechýbali. 

Krátko po založení časopisu vzniklo na jednej z porád 
heslo: ŽIVOT S KRAJANMI, KRAJANIA SO ŽIVO-
TOM. Vyjadruje spätosť redakcie s krajanmi, časté stretnu-
tia, rozhovory a prítomnosť na významných podujatiach. 
Stalo sa mottom porád a krajanských stretnutí, ktoré pre-
trvalo až dodnes. 

Vznik slovenského časopisu v Poľsku uvítala slovenská 
i česká tlač. Viaceré časopisy o tom nielen informovali, ale 
aj navrhli mladej redakcii širokospektrálnu spoluprácu, ku 
ktorej patrila výmena publikovaných materiálov, redaktorov 
a pod. Postupne došlo k takejto spolupráci s redakciami o. 
i. martinského Matičného čítania, Slovenska, bratislavské-
ho Života a Československého sveta v Prahe. Bola to veľmi 
osožná spolupráca a to najmä pre mladú redakciu Života, 
ktorá vtedy len začínala a nemala veľa skúseností a chýbalo 
jej aj profesionálne novinárske obsadenie.

Medzi prvých pracovníkov redakcie patrili, okrem spomí-
naného šéfredaktora Adama Chalupca, Emil Benčík – zástup-
ca šéfredaktora, Alžbeta Stojowská – slovenská prekladateľka, 
Valérie Wojnarowská – česká prekladateľka, Julia Berli-Wdo-
vická – grafi cká redaktorka, Stefania Siwińská – administra-
tívna pracovníčka. Neskôr do funkcie zástupcu šéfredaktora 
nastúpil Marian Kaśkiewicz a tajomníkom redakcie sa stal E. 
Benčík a po ňom Karel Pošepný. V roku 1966 začal spolupra-
covať s redakciou neskorší šéfredaktor Ján Špernoga (1991-
2006). Neskôr sa v redakcii vystriedal celý rad pracovníkov 
s novinárskym vzdelaním, o. i. Dominik Surma (dnešný pod-
predseda Spolku), Anna Krištoféková, Henrieta Krištofová, 
Eva Matisová a Jozef Pivovarčík. Zmeny boli aj na postoch 
grafi ckého redaktora: Jerzy Nocuń, Krystyna Tomczyk, Ka-
zimiera Komosa, Ludvík Holub, Jana Kosmanová, Elżbieta 
Ksybek, Magdalena Polakowska, Areta Fedak, Mieczysław 
Pożarski a ďalší. Súčasne redakčný kolektív tvoria: šéfredak-
torka Agáta Jendžejčíková, tajomník redakcie Marián Smon-
dek, redaktorky Lýdia Kováliková a Dorota Mošová a terénna 
spolupracovníčka Božena Bryjová.

Z hľadiska rozvoja časopisu bol dôležitý rok 1993, keď 
sa časopis dostal pod opateru Spolku a stal sa jeho tlačovým 

orgánom. Rovnako v tomto čase vzniká spolková tlačiareň, 
v ktorej sa ako jeden z prvých začína tlačiť práve Život. Vďa-
ka tomu sa podstatne zlepšuje grafi cká stránka a kvalita tlače 
časopisu. 

Od začiatku Život experimentoval a hľadal pre seba 
najvhodnejšiu formu. Po niekoľkých mesiacoch sa stal in-
formačno-poučným a zábavným magazínom, v ktorom si 
každý čitateľ mohol nájsť niečo zaujímavé. Popri krajan-
skej problematike publikoval veľa správ zo sveta i starej 
vlasti. Písal aj o spolupráci s Maticou slovenskou. Život sa 
rýchlo stal v našich obciach dôležitým zdrojom informácií, 
akýmsi spájajúcim putom medzi krajanmi a svetom. Dá sa 
povedať, že skoro jediným, keďže v tomto čase rádio ani 
televízia neboli na Spiši a Orave príliš rozšírené. Dokonca 
aj vtedajšie poľské denníky boli v týchto obciach zriedka-
vosťou.   
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Predseda KOV KSČaS na Spiši, F. Kurnát počas prestávky 
na porade

Porada Aktívu KSČaS a dopisovateľov Života 
v roku 1977
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Treba ešte podotknúť, že v totalitnom štáte, akým vte-
dy Poľsko bolo, existovala aj cenzúra, ktorá obmedzovala 
slobodné vyjadrovanie názorov. Aj Život prechádzal pred 
tlačou cenzorskou kontrolou. Až po páde totalitného systé-
mu mohol Život naplno rozvinúť rôzne druhy článkov a zá-
roveň aj písať o problémoch, s ktorými zápasila slovenská 
menšina.    

Jednou zo zaujímavých foriem spolupráce redakcie s či-
tateľmi sú dopisovatelia, ktorí vlastne od začiatku pomáhali 
tvoriť časopis. Dopisovatelia sú volení na výročných schô-
dzach jednotlivých miestnych skupín Spolku. Ich úlohou je 
informovať redakciu o bežných spoločensko-kultúrnych po-
dujatiach a hospodárskom dianí v obciach. Dopisovateľská 
agilnosť je rôzna. Ale redakcia nikdy nemala problém, čím 
zaplniť stránky vymedzené pre príspevky dopisovateľov. Na 
výročnej schôdzi redakcia vyhlasuje výsledky súťaže „O zlaté 
pero”, ktorá je určená práve pre dopisovateľov.

Uvažujúc o polstoročí existencie nášho časopisu si treba 
položiť otázku, čím Život bol a čím je dnes pre našu ná-
rodnostnú menšinu a akú úlohu zohráva v jej živote? Je to 
dôležitá otázka vzhľadom na päťdesiatročnú históriu tohto 
tlačeného média, ktoré je úzko spojené s krajanským hnu-
tím. A práve v období vzniku časopisu boli kontakty so sta-
rou vlasťou podstatne sťažené. V súvislosti s tým aj možnosti  
dovozu slovenskej tlače a literatúry pre potreby miestnych 
skupín či škôl boli obmedzené. Tento nedostatok 
vyplnil v celom meradle Život. Pravidelná zásielka 
slovenského časopisu do krajanských domácnos-
tí im umožňovala nielen kontakt s materinským 
jazykom, ale zároveň plnila akési vzdelávacie po-
slanie, čo prispelo k rozvoju čitateľstva v krajan-
skom prostredí. Významnú úlohu zohral časopis 
v slovenskom školstve na Spiši a Orave, ktoré vždy 
zápasilo s nejakými problémami, o. i. s nedos-
tatkom učebníc a didaktických pomôcok. Život 
vyšiel v ústrety a uverejňoval rôzne materiály ná-
pomocné vo vyučovaní, napr. profi ly významných 
spisovateľov, básnikov, úryvky literárnych diel, 
slovensko-poľský slovník, výbery básní, ktoré vy-

užívali na recitačných súťažiach, a taktiež redigoval 
stránky pre deti a mládež. Vôbec problematike tejto 
vekovej kategórie venoval Život mimoriadnu pozor-
nosť. Snažil sa ich získať a nájsť si s nimi stály kon-
takt prostredníctvom súťaží, o. i. súťaž pre mladých 
dopisovateľov, recitačná súťaž, fotohádanka, lúštenie 
krížoviek a pod. Najväčšou a snáď i najpopulárnejšou 
je výtvarná súťaž Ludwika Korkoša, ktorej sa každo-
ročne zúčastňujú stovky mladých autorov. Za svoje 
práce získavajú vecné ceny, ale aj slovenské knihy. 
V minulosti mala redakcia dostatok kníh, keďže ich 
dostávala z Matice slovenskej a iných zdrojov. Avšak 
po sprivatizovaní vydavateľstiev a zmene ekonomickej 
nomenklatúry, tento zdroj získavania detskej a mlá-
dežníckej literatúry zanikol. Napriek tomu záujem 
o súťaž medzi deťmi neklesá. V súčasnosti sa redakcia 
snaží zadovážiť aspoň niekoľko slovenských kníh ur-
čených na odmeny.

Slovenské slovo nesené do krajanských domác-
ností má nepochybne veľkú zásluhu na tom, že sa 

slovenská národnostná menšina úplne nezasimilovala. Život 
píše nielen o menšine, jej starostiach a radostiach, dejinách 
Spiša a Oravy, Slovenska, ale aj o súčasnom živote kraja-
nov a povzbudzuje ich národné povedomie, poukazujúc 
na slovenský pôvod, potrebu odovzdávania dedičstva otcov 
mladej generácii, ktorá je zárukou kontinuity slovenských 
tradícií v našom prostredí. Upozorňoval rodičov na potrebu 
národnej výchovy detí, vyzýval krajanov k rozširovaniu člen-
skej základne Spolku, k aktívnej činnosti v oblasti kultúry, 
folklóru a ochotníckeho divadelníctva, ľudovej kultúry, po-
pularizovania klubovní a dychových orchestrov. Všetky spo-
menuté zložky sa v priebehu uplynulých päťdesiatich rokov 
odzrkadľovali na stránkach nášho časopisu.    

Myslím si, že Život splnil a naďalej plní dôležitú úlohu 
pri dúchaní do pahrieb slovenskosti v Poľsku. Nebyť však 
vás a vašej podpory, milí čitatelia, neoslavovali by sme toto 
pekné - polstoročné jubileum. Pri tejto príležitosti ďakujem 
našim predchodcom, spolupracovníkom a všetkým, ktorí sa 
za tie uplynulé roky podieľali na tvorbe časopisu a zároveň aj 
prajem veľa pohody pri čítaní Života, ktorý bude s každým 
číslom krajší a zaujímavejší. 

text: šéfredaktorka Agáta Jendžejčíková
foto: archív redakcie Život

Porada Života 
v roku 1988 v Novej Belej

50 ROKOV

Oslavy pri príležitosti 30. výročia KSČaS 
v Krempachoch



7e-mail: zivot@tsp.org.pl

Katarína 
Potocká 
z Dlhej
na Orave

Moje stretnutie s časopisom Život 
nastalo v období, keď som si za tému 
diplomovej práce zvolila jeho kom-
plexnú obsahovú a formálnu analýzu. 
Cieľom práce bolo zaznamenať vývoj 
vysťahovalectva Slovákov, ale predo-
všetkým poukázať na život slovenskej 
národnostnej menšiny v Poľsku, ktorá 
tvorí osobitnú a významnú skupinu, 
líšiacu sa od ostatných krajanov. Nado-
budnuté informácie z mnohej literatú-
ry, poznatky a ochota zo strany Spolku 
Slovákov v Poľsku a redakčného tímu 
periodika mi pomohli zoznámiť sa so 
Životom, aktivitami a hodnotami Slo-
vákov v Poľsku. Téma bola pre mňa 
nesmiernou výzvou, aby som proble-
matiku našich krajanov a ich periodika 
Život, na ktorom denno-denne pracu-
jú a upevňujú tak svoje národné pove-
domie, dala do ucelenej podoby.

Počas písania práce som zistila, že 
časopis vydávaný v slovenskom jazy-
ku zohráva veľmi dôležitú úlohu vo 
vzťahu s domovinou, pomáha hájiť 
potreby a záujmy krajanov a pod-
poruje všestranný vývin slovenskej 
národnostnej menšiny v Poľsku. Na 
druhej strane si myslím, že je ne-
vyhnutné, aby sa akýmikoľvek, ale 
predovšetkým účinnými prostriedka-
mi, snažilo a bojovalo o zachovanie 
slovenčiny na školách i v každoden-
nom živote krajanov. Treba si uvedo-
miť, že za týmto všetkým snažením 
a za výsledkami dlhoročnej činnosti 
mesačníka Život stojí nemalý počet 
obetavých ľudí, ktorí každodenne 
pripravujú príspevky a rubriky rôzno-
rodého zamerania. I napriek niekto-
rým nevýhodám a neprajníkom by 
Život bez nezištnej podpory svojich 

krajanov nevytrval do dnešných čias. 
A dokazujú to aj slová jeho bývalé-
ho šéfredaktora Jána Špernogu: Život 
s krajanmi – Krajania so Životom“. 

Pri príležitosti krásneho päťdesiat-
ročného jubilea želám všetkým tým, 
ktorí sa podieľajú na vydávaní Života 
mnoho síl do ďalších rokov, naďalej 
toľko lásky, ktorú práve takýmto spô-
sobom dokazujú vo vzťahu k svojim 
krajanom. Životu prajem mnoho pl-
ných a prínosných strán a narastajúci 
záujem krajanov o jeho čítanie. 

V závere sa chcem ešte raz úprimne 
poďakovať všetkým členom redakčného 
tímu periodika Život i členom Spolku 
Slovákov, ktorí mi aj napriek neustále-
mu pracovnému vyťaženiu nikdy ne-
odmietli pomoc pri písaní diplomovej 
práce, ktorá mala pri obhajobe a štát-
nych skúškach veľký úspech.

S pozdravom, úctou a želaním všet-
kého dobrého Katarína Potocká. 

Ján 
Špernoga 
z Nedece

Na tému spomienok viažúcim sa 
k časopisu Život a prácu šéfredakto-
ra v tomto periodiku sme sa s Jánom 
Špernogom porozprávali na návšteve 
v Nedeci už dávnejšie. Ako sám hovorí, 
začiatky  neboli ľahké, no napriek tomu 
si na ne spomína veľmi rád a hádam 
najradšej na roky strávené vo Varšave, 
kde sa v júni 1958 začalo vydávanie 
mesačníka Život. Boli to časy prísnej 
cenzúry, všetky informácie, ktoré pre-
nikali na verejnosť, boli kontrolované. 

Ján Špernoga si zaspomínal, že pr-
vých 5-6 čísel Života vyšlo až v takmer 
20-tisícovom náklade, krajania si totiž 
predplatili naraz niekoľko čísel, len 

aby sa zaistila rentabilita časopisu a čo 
najväčší náklad. Keď sa však po čase 
zistilo, že časopis bude vychádzať bez 
ohľadu na počet predplatiteľov, náklad 
sa o niečo znížil, no záujemcov o časo-
pis Život bolo napriek tomu veľa.

Na otázku, ako si predstavuje bu-
dúcnosť nášho časopisu, bývalý šéfre-
daktor odpovedal, že sa jej neobáva. 
– Témy, o ktorých sa dá písať, tu budú 
vždy – tvrdí odhodlane. Dúfame, že je 
to tak a že s naším Životom sa kraja-
nom bude kráčať životom lepšie.

František 
Harkabuz 
z Harkabuza

Náš krajanský časopis Život čítam od 
začiatku. Pamätám si veľmi dobre, koľko 
bolo trápenia, kým sa podarilo presadiť 
požiadavku, aby naša menšina mala svoj 
časopis. Dlhé roky som doň pravidelne 
prispieval. Snažil som sa čitateľom pri-
blížiť, ako sa rozvíja naše krajanské hnu-
tie u nás v Harkabuze alebo neďalekom 
Podsrní. Dávnejšie v Harkabuze pôsobil 
krajanský folklórny súbor, takže sa tu 
naozaj dialo hodne a bolo aj o čom písať. 
Krajania si Život obľúbili hlavne preto, 
že v ňom aspoň od času do času našli 
aj niečo o sebe alebo o svojich blízkych. 
Aj keď v súčasnosti si Život predplácajú 
hlavne starší krajania, časopis putuje aj 
do rúk tých mladších. Častokrát sa stá-
va, že u jedného z predplatiteľov si ten 
časopis prečítajú ďalší. Hlavne, ak sa 
tam objaví naša obec, alebo nejaký man-
želský pár, ktorý oslávil svoje jubileum. 
Krajania sa vždy dozvedia niečo nové, 
alebo pri spomienkach iných sa im oži-
vujú ich vlastné spomienky. Veď tie časy 
prežili mnohokrát spoločne. Ak sa ob-
javí na stránkach Života takýto článok, 
vtedy by ho chceli mať všetci. Možno
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Ako nám povedal, pre krajanskú 

komunitu je najdôležitejšie to, že Život 
vychádza v materinskom, teda sloven-
skom jazyku. Vďaka tomu sa náš jazyk 
uchováva pre ďalšie generácie, ktoré by 
kultúru našich otcov mohli odovzdať 
opäť ďalej svojim deťom. So smútkom 
v očiach však priznáva, že slovenčina 
sa zo škôl na Spiši pomaly vytráca. No 
vďaka časopisu Život sa nestratí.  

Krištof 
Pieronek 
z Podvlka

Narodil som sa v slovenskej rodine. 
Moji rodičia si predplácali Život celý 
čas. Takže môžem povedať, že so Ži-
votom som vyrastal a odmalička som 
si ho čítaval. Ešte častejšie som doňho 
nazeral v časoch, keď som hrával v kra-
janskom ochotníckom divadle Ondrej-
ko, pretože sa z času na čas objavovali 
na jeho stránkach aj články o našom 
divadle. Vďaka tomu mi Život ešte 
viac prirástol k srdcu, takže ho čítam 
dodnes. 

Myslím si, že Život sa rozvíja v dob-
rom smere a od istého času je čoraz 
zaujímavejší. Mám tiež dojem, že v Ži-
vote je v poslednom čase viac článkov 
o Orave ako predtým. Je to pre mňa 
ako Oravca veľmi dôležité, keď si mô-
žem o svojom regióne prečítať nejaký 
zaujímavý článok. Keďže sa zaujímam 
taktiež o etnografi u a ľudové umenie, 
privítal by som, keby sa v Živote naš-
lo ešte viac článkov na túto tému, aj 
keď som si vedomý toho, že takéto 
články sa aspoň niekoľkokrát do roka 
na stránkach Života objavia. Vďaka 
takýmto článkom pamäť o ľudových 
zvykoch a tradíciách ešte dlho neza-
nikne. Prajem preto redakcii Život, 
aby sa aj naďalej tvorivo rozvíjala 
a aby náš krajanský časopis Život mal 
čoraz viac čitateľov.

Sprac. Lýdia Kováliková
a Marián Smondek

sa to ani nezdá, ale Život si stále číta veľa 
ľudí na Spiši a na Orave. Jediný problém 
je ten, že sa nám vytrácajú mladí čitate-
lia, pretože na mnohých školách sa ne-
učí už slovenčina. Ale aj tak tí najmenší 
radi vymaľujú obrázok, ktorý nájdu 
práve v Živote u svojich starých rodičov, 
a pošlú ho do redakcie, alebo svoje ob-
razy posielajú do výtvarnej súťaže, ktorú 
Život každoročne organizuje. 

Mária 
Kačmarčí-
ková
z Tribša

Pri otázke, kedy sa po prvýkrát stret-
la s naším krajanským časopisom Život 
si zaspomínala na to, ako Život čítal 
jej starý otec, ale aj otec, no priznáva, 
že  v detstve do jeho stránok nakukla 
len sem-tam. Až neskôr, keď študovala 
na Slovensku, prelistovala si náš časopis 
oveľa častejšie. No ako tvrdí, bola neus-
tále informovaná o tom, čo sa deje na 
Slovensku aj v Poľsku. Často cestovala 
do Banskej Bystrice, kde dodnes býva jej 
rodina a samozrejme, počas rokov štúdia 
sa živo zaujímala o dianie v tejto krajine. 
Popri tom, problémy Slovákov v Poľsku 
jej vždy boli blízke, veď sama sa s hrdos-
ťou hlási k svojim slovenským koreňom. 
Po ukončení vysokoškolských štúdií sa 
vrátila na Spiš a časopis Život čítala čoraz 
pravidelnejšie. V súčasnosti si bez neho 
nevie predstaviť ani jeden mesiac, vždy 
netrpezlivo očakáva ďalšie nové číslo. 

Kazimierz 
Pieronek 
z Oravky

Život si pamätám hlavne z čias 
môjho detstva, pretože každý mesiac 

sa u nás doma objavilo nové číslo. Ži-
vot bol časťou oravského a spišského 
života. Keby ho zrazu nebolo, ľuďom 
by iste veľmi chýbal. A preto som veľ-
mi rád, že je vydávaný doteraz. Hlav-
ne preto, že sa o.i. zaoberá aj regionál-
nymi otázkami. Opisuje, čo sa deje na 
dedinách Spiša a Oravy a vždy prináša 
nejaké zaujímavé informácie. Vďaka 
tomu sa naša Orava zviditeľňuje nie-
len v Poľsku, ale aj v zahraničí. 

Aj keď tento krajanský časopis vy-
chádza v slovenskom jazyku a je urče-
ný hlavne pre slovenskú menšinu, mal 
by ho čítať každý Oravec a Spišiak, 
pretože sa v jednotlivých článkoch sú-
stredí práve na dianie v týchto dvoch 
regiónoch. A keďže má už za sebou 
dlhú päťdesiatročnú históriu, zakotvil 
sa medzi ľuďmi natoľko, že bola by 
naozaj škoda, keby ho zrazu nebolo. 
Veď sa snaží priblížiť to, čo sa u nás 
dialo a deje. Cez jeho stránky prešlo 
už niekoľko generácií, ktoré zanechali 
v tomto časopise svoje nezabudnu-
teľné stopy. Verím teda, že aj naďa-
lej bude patriť medzi časopisy, ktoré 
budú nám, čitateľom, približovať dia-
nie v našom regióne.

Dominik 
Surma
z Krempách

Na návšteve v ZŠ v Novej Belej sme 
sa s Dominikom Surmom porozpráva-
li o začiatkoch práce v redakcii Život. 
Podľa neho je náš krajanský veľmi dô-
ležitý, pretože spája krajanov a pribli-
žuje čitateľom históriu slovenskej men-
šiny. Podobne, ako krajan J. Špernoga, 
aj D. Surma začínal pracovať v redak-
cii v čase, keď sídlila ešte vo Varšave. 
Zaspomínal si, ako tam prežil vojnový 
stav v 80. rokoch a vtedajšie vianočné 
sviatky musel so svojimi spolupracov-
níkmi a priateľmi stráviť vo Varšave. 
Bez potrebného povolenia nebolo totiž  
možné vycestovať. Situácia skutočne 
nebola ľahká. 
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Keď niekoho označíme, že je to človek 
veľkého srdca, zvyčajne nemyslíme na jeho 
zdravotný stav. Je to charakteristika, ktorá 
sa týka jeho osoby a našej pozitívnej skú-
senosti s ním. 

Mesiac jún je mesiacom Božského Srd-
ca. Denne na záver litánií pred Eucharis-
tiou odpovedáme na výzvu kňaza: „Sprav 
Srdcia naše podľa svojho Srdca.“ Nemyslíme 
na zmenu telesného orgánu, v biblickej reči 
bolo srdce nielen centrom života, ale v srdci 
bol sústredený celý vnútorný život. Srdce 
uvažuje, rozhoduje sa a v srdci sa taktiež 
uchováva všetko, čo človek kedysi prežil. 
V tomto zmysle sú namieste naše časté 
prosby o pripodobnenie nášho srdca Ježi-
šovmu srdcu. 

10. cezročná nedeľa  
(Mt 9, 9 – 13)

Keď vyslovíme súhlas s názorom iného 
človeka, alebo ak reagujeme kladne na žia-
dosť niekoho, kto nás o niečo poprosí, nie 
je na tom nič zvláštne. Dokonca to niekedy 
slušnosť aj vyžaduje. Matúš počul veľmi jed-
noduchú výzvu: „Poď za mnou!“ Spočiatku 
to môže vyzerať ako žiadosť Ježiša, aby ho 
Matúš prijal v dome.  Tak sa aj stalo. V ten 
deň Ježiš aj s apoštolmi stoluje u mýtnika. 
Lenže treba dodať, že už u bývalého mýt-
nika. Ak by sa udalosť končila tým, že sa 
po stolovaní poďakovali a rozlúčili, ani by 
sme sa nečudovali. Avšak tá výzva - Poď za 
mnou! - súvisí s čímsi iným, než len náv-
števou a stolovaním v Matúšovom dome. 
Je to výzva na nasledovanie a úplnú zmenu 
spôsobu života. Zopakovaním slov proroka 
Ozeáša, - milosrdenstvo chcem a nie obetu, 
- akoby dával Ježiš mýtnika Matúša ako 
príklad. Zároveň odpovedá na námietky 
zákonníkov a farizejov, ktorí sledujú túto 
návštevu až prehnane kriticky a s nejednou 
výhradou. Ježiš dáva do pozornosti, že kto 
dáva obetu, dáva nejaký dar. Pri milosrden-
stve dávame aj seba. Ak reagujeme kladne 
na slová Ježiša - Poď za mnou! - vtedy na-
dobúda náš život formu najkrajšieho daru 
pre Boha.

11. cezročná nedeľa
(Mt 9, 36 – 10, 8)

Koniec mája a začiatok júna je časom 
kňazských vysviacok a primícií. Je to radost-
né poznanie, že aj dnes sa nájdu mladí ľudia 
ochotní zasvätiť celý život v službe Cirkvi. 

No nikto nemôže pochybovať, že dnes sú 
to tiež aktuálne slová. Stále ešte existujú 
územia, kde kňazi chýbajú, kde nesmú 
ohlasovať Božie Slovo a udeľovať sviatosti. 
Ale aj tam, kde je zdanlivý dostatok, našli 
by sa miesta, na ktorých by bola potrebná 
realizácia kňaza. Preto máme prosiť o stály 
prírast robotníkov, o ich vytrvalosť a nasa-
denie v poslaní, do ktorého ich Pán žatvy 
vyzbrojuje darmi, ktorými obdaril aj učení-
kov, keď ich vysielal medzi ľudí. Ohlasovanie 
takej veľkej skutočnosti, akou večný život 
a stretnutie s Bohom, ponechal v takýchto 
prirodzených podmienkach. Veci Božie sú 
zverené do ľudských rúk a do ľudských slov. 
Samozrejme, že za všetkým viditeľným je 
neviditeľný Boh, ale ostáva tajomne skrytý. 
O skutočnosti a dobrote Boha veľa napove-
dajú príklady nejedného kňazského života. 
Pane, daj nám svätých kňazov!

12. cezročná nedeľa
(Mt 10, 26 – 33)

Vo fi lme o živote sv. Jána Boska silno za-
pôsobí na každého diváka scéna, keď tento 
svätý kňaz odchádza so sklonenou hlavou 
od biskupa. Musí totiž čeliť obvineniam, 
že zverejnil a rozšíril letáky, ktoré nie príliš 
pozitívne vykreslili biskupa. Keď sa zistí, že 
to tak nebolo, biskup ostane prekvapený. 
Prečo sv. Ján Bosko nereagoval, prečo sa ne-
bil o svoju česť? Každý má právo na dobrú 
a hlavne na pravdivú povesť. Kde sa berie 
u svätcov tá pokora a ochota prijať na svo-
ju adresu aj niečo nepravdivé? Evanjelium 
môže byť na to dostačujúcou odpoveďou. 
Boh vie o nás všetko a „nič nie je skryté, čo by 
sa neprezvedelo“, no a zároveň sme preňho 
„cennejší ako mnoho vrabcov“. Naša reakcia 
na rôzne nepravdivé informácie o nás môže 
byť tiež akousi formou, ktorou vydávame 
svedectvo pred druhými. Potom ale veľmi 
záleží, či naším správaním v danej chvíli vy-
znávame Krista pred ľuďmi, alebo, naopak, 
zapierame. Hoci sa môžeme cítiť v práve, 
no spôsob akým to dáme najavo, je svedec-
tvo, ktoré sa niekedy nedá prehliadnuť. Po-
dobne ako je neprehliadnuteľné svedectvo 
sv. Jána Boska. Sv. Peter písal na túto tému 
už v prvom storočí, keď píše kresťanom do 
maloazijských obcí, kde kresťania veľa trpe-
li: „Lebo aká je to sláva, keď znášate údery 
po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, 
a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred 
Bohom.“

13. cezročná nedeľa – slávnosť 
svätých apoštolov Petra a Pavla 

(Mt 16, 13 – 19)
Už vyše 100 rokov sú na priečelí Bazili-

ky sv. Petra v Ríme umiestnené dve obrov-
ské sochy svätých apoštolov Petra a Pavla. 
Ak by sme nevedeli, o koho ide a zamera-
li sa iba na ich zobrazenie, mohli by nám 
o nich napadnúť rôzne myšlienky. Sv. Pavol 
je zobrazený s mečom. To by mohlo hovo-
riť o veľkej moci, o veľkom vodcovi, ktorý 
si nebojácne počínal v boji. Sv. Peter je zo-
brazený s kľúčmi. Tí, ktorí vládli mestám 
a kráľovstvám, mali symbolicky kľúče od 
brán. Aj v súčasnosti, keď sa symbolicky 
odovzdávajú kľúče, znamená to, že niekto 
preberá moc. Ako panovali títo dvaja svätci, 
alebo ako bojovali? Boj týchto svätých ne-
bol bojom karieristov, takisto nebol bojom 
vojaka - dobyvateľa. Ich boj nazýva Svätý 
Otec Benedikt XVI. bojom mučeníkov. Sv. 
Pavla pápež charakterizuje ako bojovníka, 
ktorého jedinou zbraňou bolo evanjeliom 
a jeho tromfom v boji ochota nechať sa 
zraniť. Tieto dva piliere Cirkvi nešetrili sa-
mých seba, nesnažili sa vyhýbať ťažkostiam 
a nepríjemnostiam, a už vôbec sa nesnažili 
pripraviť si skvelý život. 

Na orodovanie svätých Petra a Pavla 
prosme Pána o zachovanie takýchto „me-
tód boja“ aj v časoch súčasnej Cirkvi.

14. cezročná nedeľa
(Mt 11, 25 – 30)

Výchova detí v rodine, ale rovnako i 
v škole, smeruje k tomu, aby sa deti na-
učili premýšľať, rozhodovať sa zodpovedne 
a samostatne. Rodičia sa tešia, keď to tak je 
a zvlášť sú radi, keď dieťa nezopakuje chyby, 
ktoré kedysi urobili oni. Hoci evanjelium 
spomína maličkých, týka sa to všetkých. 
Pred Bohom sme a máme zostať deťmi. Nie 
v zmysle nezodpovednosti, ale vo vedomí 
stálej odkázanosti. Táto odkázanosť je však 
spasiteľná. Prvotný hriech spočíval v tom, 
že sa človek začal voči Bohu chovať ako 
„dospelý“ v zmysle nezávislosti. Dalo by sa 
to vyjadriť tým kratučkým zvolaním, ktoré 
poznáme z rozprávky: „Ja sám!“ Zobral si 
život do vlastných rúk a sám si chcel určiť, 
čo je pre neho dobré a čo zlé. Nechcel prijať 
do svojho života Boží zákon. Tým, že od-
mietol Božiu vládu, dostal sa pod moc zlé-
ho ducha. V jeho bytosti sa prejavili rôzne 
deformácie. Napriek tomu, že sa tak stalo, 
Boh ponuku nestiahol, naopak, rozšíril ju 
a nebo sa pre nás opäť otvorilo.

Vdp. Viktor Pardel

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Ďalší školský rok sa pomaly chýli ku svojmu koncu. 
Viacerí zo žiakov i študentov základných škôl a gym-
názií na Spiši a Orave majú za sebou už ďalší rok vy-

učovania slovenčiny. Tak je tomu aj na gymnáziu v Białke Ta-
trzańskej, kde učí slovenčinu rodáčka z Novej Belej – Monika 
Majerčáková. Osud ju zavial práve do Białky, hoci to vôbec 
nepredpokladala. V jedno slnečné májové dopoludnie nám 
porozprávala, ako sa začala jej cesta k učiteľskému povolaniu.

Monika ukončila Dievčenskú odbornú školú v Liptov-
skom Mikuláši. Jej cieľom bolo študovať na Slovensku, pre-
tože slovenčina jej vždy bola blízka. Pôvodne chcela ísť na 
niektorú strednú  ekonomickú školu, ale, žiaľ, riaditeľ školy 
jej nevyšiel v ústrety, preto sa spolu s kamarátkou rozhodli 
skúsiť šťastie na inej škole. Dozvedeli sa, že na DOŠ v Lip-
tovskom Mikuláši ich vezmú bez prijímačiek, či rozdielo-
vých skúšok, takže napokon zakotvili tam.

Roky na strednej škole ubehli ako voda a Monika, po 
úspešne zvládnutej maturite, opäť stála pred rozhodnutím, čo 
ďalej. Chuť cestovať a spoznávať svet ju priviedla až do Ame-
riky, kde sa vybrala hneď po skončení strednej školy. - Chcela 

som si predovšetkým zlepšiť svoju angličtinu, a popri tom si za-
robiť nejaké peniaze - vysvetľuje jeden z hlavných impulzov, 
prečo sa rozhodla odísť do USA, a popritom sa usmieva. Väč-
šinu svojho pobytu totiž rozprávala po poľsky, keďže je tam 
mnoho ľudí, ktorí prišli z Poľska do Ameriky na zárobky. 

Po roku sa vrátila naspäť. Prihlášku na štúdium poslala 
na Univerzitu Jána Amosa Komenského v Bratislave a na 
Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Napokon ju pri-
jali na UK v Bratislave, kde nepísala štandardný prijímací  
test, ale úspešne zvládla zahraničný pohovor. Počas piatich 
rokov absolvovala na Filozofi ckej fakulte dva odbory – slo-
venčinu a angličtinu. 

Monika si spomína na študentské časy s iskrou v očiach a s 
úsmevom na tvári. - Boli to krásne časy, no  začiatky boli ťažké. 
Ale to je predsa normálne, veď každý začiatok je ťažký - priznáva 
Monika. Našťastie jej nikdy nechýbala potrebná dávka odvahy.
Odišla do Bratislavy na päťročné štúdium, pričom toto mesto 
vôbec nepoznala a nemala tam žiadnych známych.  

Počas štúdia si našla mnoho priateľov z rôznych kútov 
sveta. Najbližšia srdcu jej bola kamarátka Jarka, ktorá prišla 
na štúdium do Bratislavy až zo Srbska. Dodnes sú v kon-

takte, čo Moniku úprimne teší. – Štúdium vo väčšom meste 
dáva človeku pocit slobody – tvrdí Monika. Podobný názor 
má určite veľa mladých ľudí, ktorí odchádzajú študovať do 
rôznych miest, ďaleko od domova. No tak ako Monika, vždy 
sa radi vracajú do svojho rodiska a priznávajú, že domov je 
len jeden. 

A opäť tu bol moment, kedy sa Monika musela rozhodnúť, 
čo bude ďalej. Ako sa hovorí, titul Mgr. už mala vo vrecku, no 

čo s ním, to bolo otázne. Uvažovala, že po letných prázdni-
nách odíde niekam do sveta, no osud to zariadil inak. 

Tak ako po iné roky, v júni sa Monika zúčastnila prehliad-
ky dychoviek v Krempachoch. Tu sa stretla  s krajankou An-
nou Šoltýsovou z Jurgova, ktorá učila slovenčinu na gymnáziu 
v Białke Tatrzańskej. Od nej sa Monika dozvedela, že  budú-
ci školský rok budú na gymnáziu potrebovať pracovnú silu. 
Keď sa však uchádzala o miesto učiteľky slovenčiny, ukázalo 
sa, že miesto je už obsadené. Záujemca však v krátkom čase 
rezignoval, a tak  riaditeľ gymnázia Eugeniusz Madej prijal 
Moniku Majerčákovú do učiteľského kolektívu.

Prvý učiteľský rok na má Monika už pomaly za sebou. 
Okrem slovenčiny učí aj angličtinu. S pomocou pani uči-
teľky Barbary Gronkovej, ktorá ju zasvedčuje do povolania 
učiteľky, sa jej darí. Slovenčinu vyučuje v dvoch skupinkách, 
žiaci prvého a druhého ročníka sa vyučujú spoločne, tretí 
ročník samostatne. 

Monika je na svojich žiakov hrdá, pretože sú aktívni 
a snaživí. Mnohí sa pravidelne zúčastňujú vedomostnej sú-
ťaže o Slovensku, recitačnej súťaže vo Vyšných Lapšoch, no 
a samozrejme, svoje práce posielajú aj do výtvarnej súťaže 
Ludwika Korkoša.

Keďže sa blížia prázdniny, nielen žiaci, ale aj učitelia si 
od školy oddýchnu. Monika nemá na leto konkrétny plán. 
Časť prázdnin strávi v rodnej obci, no a možno sa s priate-
ľom vyberie do Talianska, alebo do Srbska pozrieť kamarát-
ku Jarku. Po prázdninách sa však opäť vráti za učiteľskú ka-
tedru, pretože učenie sa jej natoľko zapáčilo, že sa mu chce 
venovať aj naďalej.

Držíme mladej pani učiteľke palce a prajeme jej veľa síl 
a samozrejme, čo najviac študentov slovenčiny.  

Lýdia Kováliková
foto: archív M. Majerčákovej

Prvé kroky na učiteľskej dráhe   
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Monika v kruhu priateliek

Monika v slávnostný deň promócie
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Krátko zo Spiša
29. apríla 2008 sa na základnej ško-

le v Sromowciach Niżných uskutoč-
nil vedomostný konkurz o Pieninách, 
pričom to bola už jeho XIII. edícia. 
Možno povedať, že ide o medzinárod-
ný konkurz, lebo okrem žiakov z gmi-
ny Nový Targ, Nižné Lapše a Čorštín, 
svoje vedomosti si preverili aj žiaci zo 
Slovenska.

3. mája vo Falštíne sa konala sláv-
nostná omša a hody. Tamojší kostol je 
totižto zasvätený Panne Márii Kráľov-
nej Poľska. V slávnostný deň bol kostol 
doslova preplnený veriacimi, lebo ok-
rem miestnych farníkov sa sv. omše zú-
častnili aj mnohí turisti, ktorí v tento 
dlhý májový víkend navštívili Falštín 
a krásne okolie Spiša.

3. mája 2008 v Repiskách - Grocho-
lovom Potoku prebiehala veselica pod 
názvom „Lindada“. V kultúrnej časti 
vystúpili folklórne súbory z Čiernej 
Hory, Čardáš z Bukoviny Tatrzańskej, 
ľudová kapela z Pilného a svoje tance 
predviedol aj folklórny súbor Vonička 
z Čiech. Samozrejme, nechýbal ani bu-
fet a atrakcie pre deti, ktoré mali naj-
väčšiu radosť zo šmýkačky.

11. mája 2008 sa vo Vyšných Lap-
šoch uskutočnilo „Ohrávanie májov“, 
ktoré sa koná každoročne. Každý, kto 
sa ho zúčastnil, bol zvedavý predo-
všetkým na tanec hajdúcha s mladou 
dievčinou. Pomoc pri zorganizovaní 
podujatia poskytli aj členovia DPZ vo 
Vyšných Lapšoch. Všetci účastníci sa 
tešili najmä na ľudovú zábavu, ktorá 
uzavrela celý program. 

Dňa 29. mája 2008 pripravila materská škôlka vo 
Fridmane milé stretnutie pri príležitosti Dňa matiek. 
Škôlkari potešili svoje mamy kultúrnym programom. 
Predviedli im pekné scénky, recitovali básne, spievali 
pesničky, prichystali súťaž s portrétmi svojich mám 
a zablahoželali im k ich sviatku. Všetci zhromažde-
ní boli veľmi milo prekvapení a nejednej mamke sa 
zakotúľala slza z oka. Na záver každá mama dostala 
kreslené želania. Dodajme ešte, že škôlku navštevuje 
tridsať detí, ktoré sú z Fridmana, Krempách, Dębna, 
Harklovej a Knurowa.

Nedeca pripravila pre svojich tu-
ristov na dlhý májový víkend rozličné 
atraktívne podujatia, ktoré sa uskutoč-
nili na Poľane Sosny, v blízkosti hra-
ničného priechodu Lysá nad Dunaj-
com. Dňa 2. mája skupiny kúzelníkov 
predvádzali rôzne kúzla a 3. mája si 
záujemcovia mohli vypočuť niekoľko 
koncertov. Rano-stredoveká družina 
predviedla svoj program „Horda ko-
pijí a kladív”. Celkovú atmosféru do-
tvoril ohňostroj.

18. mája 2008 sa uskutočnil  naro-
deninový koncert  pod názvom „Po-
žiarnici Svätému Otcovi Jánovi Pavlo-
vi II.“ Koncert sa od roku 2000 stáva 
pomaly tradíciou. Medzi účastníkmi 
nechýbali ani mládežnícke dychovky 
z okresu Nový Targ – dychovka DPZ 
Maniovy a dychovka DPZ Fridman, 
v ktorom účinkujú 
mládežníci z Kacvína, 
Vyšných Lápš a Frid-
mana. Na tomto po-
dujatí vystupujú pra-
videlne od roku 2004. 
Treba podotknúť, že 
v tomto roku vystúpilo 
rekordných 80 dycho-
viek z Poľska a jedna 
z Nemecka. 

11. mája 2008 v Novej Belej pristúpili deti k prvému svätému 
prijímaniu. Deťom, ktoré  prijali Pána Ježiša do svojich srdiečok a 
zažili svoj neopakovateľný deň, z celého srdca blahoželáme. (dm)



Od roku 1010 do roku 1526 bolo na 
území dnešného Slovenska založených vyše 
100 kláštorov, ktoré od počiatku svojej exis-
tencie plnili okrem pastoračnej funkcie aj 
významnú úlohu pri šírení civilizácie, vzde-
lanosti a kultúry.

Zakladali školy, pestovali vedu, boli 
priekopníkmi vývoja architektúry, hudby 
a umenia vôbec. Zohrávali však významné 
miesto v hospodárskom živote oblastí, v kto-
rých pôsobili.

Ruka v ruke s postupom christianizácie 
tu vznikali kláštory, ktoré sa budovali pod-
ľa vzoru materských kláštorov, čím udávali 
smer vývoja architektúry, kultúry a vzde-
lanosti. Svojou činnosťou a pôsobením na 
svoje okolie začleňovali územie Slovenska do 
európskeho kultúrneho priestoru.

Existovalo niekoľko reholí, ktoré sa ria-
dili svojimi prísnymi pravidlami. Na brehu 
Dunajca (Červený Kláštor) založili v roku 
1319 kláštor kartuziáni, ktorí kládli dôraz na 
mlčanie, modlitbu a kontempláciu (rozjíma-

nie), štúdium a manuálnu prácu. Venovali sa 
aj skriptorskej činnosti. Vysvätení členovia 
rehole mali právo na samostatnú pustovňu 
v areáli kláštora. Na územie dnešného Slo-
venska prišli kartuziáni v roku 1307.

18. apríl je vyhlásený za Medzinárodný 
deň pamiatok a historických sídel. Celo-
svetovú tému tohtoročného dňa pamiatok 
zameral ICOMOS (medzinárodná rada 
pre pamiatky a sídla) na veľmi dôležitú sú-
časť nášho kultúrneho dedičstva, priam na 
základné kamene jeho hmotnej súčasti, na 
religiózne dedičstvo a posvätné miesta.  „Čo 
všetko znamená toto dedičstvo pre súčas-
nú spoločnosť, je ťažké zhrnúť niekoľkými 
slovami“– konštatovala Ing. arch. Viera 
Dvořáková, vedúca odboru pamiatkových 
území z Pamiatkového úradu SR v Brati-
slave na otvorení výstavy venovanej tejto 
téme v areáli Národnej kultúrnej pamiatky 
kláštora kartuziánov v Červenom Klášto-
re a pokračovala – „obzvlášť v krajine, kde 
náboženstvo stálo pri začiatkoch formovania 
slovenského národa. Religiozita patrí stále 
k našim tradičným hodnotám. Religiózne 
dedičstvo v našich podmienkach bolo pod-
robené tvrdej skúške viac ako 40 rokov jeho 
odmietania z pozície vládnej moci. Mnohé 
jeho súčasti padli za obeť nezáujmu i cielenej 
zlobe. Miesto konania dnešného podujatia 
– opevnený kartuziánsky kláštor, založený 
v 14. storočí pri brode cez Dunajec veľmi 
dobre ilustruje, akou širokou škálou sa reli-
giózne miesta v kraji, kde kedysi líšky dávali 
dobrú noc, podpísali na povznesení kultúry 
a hospodárenia obyvateľstva, na jeho vzdela-
nosti, na prepojení s ostatným svetom v do-
bách, keď informácie sa nešírili rýchlosťou 
svetla, ako dnes. Červený Kláštor bol nielen 

miestom rozjímania mníchov uprostred 
dramatickej prírodnej scenérie, bol taktiež 
útulkom, kde našli strechu nad hlavou po-
cestní a pomoc i liečivú silu byliniek chorí. 
Bol miestom, kde v 18. storočí po prvýkrát 
preložili do slovenčiny bibliu a zostavili la-
tinsko – slovenský slovník. Hoci kláštor pre-
šiel dlhou pamiatkovou obnovou, jeho srdce 
– kostol bol dlhé roky neprístupný pre verej-
nosť. Dnes sa stáva miestom, kde si pamiat-
kári a priaznivci kultúrneho odkazu našich 
predkov po prvýkrát spoja deň pamiatok s 
odovzdávaním ceny pamiatkového úradu. 
Verím, že v budúcnosti bude miestom, kde 
si budeme môcť opätovne pripomínať nie-
len hodnoty kultúrneho dedičstva, ale i vy-
chutnávať jedinečnú symbiózu duchovného 
a prírodného dedičstva, ktorú toto miesto 
predstavuje.“ 

 Do atmosféry celého programu vhod-
ne zapadlo vystúpenie vokálneho súboru 
Gregoriana, ktorý sa venuje prevažne grego-
riánskemu chorálu a renesančnej polyfónii. 
Účinkuje pravidelne pri latinských sv. om-
šiach v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Ján Kubáň
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V týchto dňoch vrcholí príprava 3. 
ročníka Pieninského pochodu dobrej 
nálady. V predošlých rokoch známe 
úspešné podujatie, ktoré organizu-
je občianske združenie Zamagurie, sa 
tento rok bude konať 21. júna 2008 
v obciach Červený Kláštor, Lechni-
ca a Majere. Hlavným cieľom tohto 
turisticky-recesistického podujatia je 
propagácia regiónu a jeho pohostin-
nosti. Akciu tvorí 8,5 km dlhý pochod 
z prístavu pltí Majere do Červeného 

Kláštora s deviatimi zastávkami spoje-
ný s Pieninyfestom, na ktorom vystú-
pia zaujímaví účinkujúci, ako je napr.: 
Karavana, Vidiek s Jankom Kuricom, 
či už známa Starmánia, no zúčastnení 
sa môžu zabávať aj na bohatom sprie-
vodnom programe a súťažiach pre deti 
i dospelých. Zúčastnení okúsia aj po-
hostinnosť našich susedov spoza rieky 
Dunajec na poľskej strane, kde budú 
v tomto roku až dve zastávky. Všetky 
potrebné informácie k tomuto podu-

jatiu nájdete na internetovej stránke 
www.pochod.sk. Podobne, ako aj v mi-
nulom roku, tak aj tento rok sa očaká-
va množstvo pochodujúcich, preto je 
potrebné prihlásiť sa vopred formou 
e-mailu alebo telefonicky. Všetky kon-
takty sú uvedené na vyššie uvedenej in-
ternetovej adrese. Tešíme sa na stretnu-
tie s vami v malebnom prostredí Pienin 
pod majestátnymi Troma korunami, 
kde sa určite budeme všetci dobre za-
bávať. (jk)

Medzinárodný Pieninský pochod dobrej nálady

Stredoveké kláštory 
a ich osudy na Slovensku

Katarína Kosová a Milan Gacík otvárajú 
podujatie v kostole kláštora

Prehliadka výstavy
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Tábor bude za-
meraný na spozná-
vanie historického centra 
Levoče a jej okolia. Samozrej-
me, že nebude chýbať prehliadka 
mesta, veď práve tu sa v kostole sv. 
Jakuba nachádza najväčší gotický oltár 
na svete, na Mariánskej hore sa nachá-
dza jedno z najznámejších slovenských 
pútnických centier a niekoľko kilometrov 
ďalej, nad Spišským Podhradím sa vypína, 
čo do rozlohy, najväčší hrad v Európe. Ale 
také chodenie po kopcoch a hradoch dosť 
unavuje, preto by bolo vhodné osvieženie 
napr. na nejakom kúpalisku. A to je len nie-
koľko zaujímavých bodov programu, ktorý už 
na Vás čaká.

Aby sme však nezabudli na to najhlavnejšie, 
tábory sa uskutočnia v dvoch termínoch:

Prvý turnus bude od 7. júla do 20. júla. 

Letné tábory 
na Slovensku

L
etné prázdniny už vykúkajú spoza dverí, a deti sa už nevedia dočkať, 
kedy sa začnú. Na tento krásny čas oddychu a leňošenia Vám, milé 
deti a mládež, ponúkame možnosť zúčastniť sa letného tábora, ktorý 
bude v tomto roku organizovaný priamo v historickom centre staroby-

lého mesta Levoča. Patronát nad podujatím zo slovenskej strany prevzal Školský 
úrad Biskupstva rímsko-katolíckej cirkvi v Spišskej Kapitule. Ubytovanie je zais-
tené v internáte Strednej zdravotníckej školy Štefana Kluberta. Na deti už čakajú 
doslova hotelové podmienky. V internáte bude zabezpečené taktiež stravovanie. 
O deti sa budú starať táboroví vedúci z Oščadnice.

Druhý turnus bude od 20. júla do 5. 
augusta. Dúfam, že som Vás už presved-

čil, že do toho tábora treba naozaj ísť. Ako by to bolo, keby 
ste počas letných prázdnin nespoznali nových kamarátov, 
neodkryli nové miesta, nenavštívili Slovensko... Takže 
pevne verím, že sa tam spolu stretneme.

Marián
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Jozef Dronžek sa narodil 11. marca 
1924 v rodine Michala a Alžbe-
ty (rod. Braviakovej) vo Vyšných 
Lapšoch. Mal jednu sestru Máriu 

staršiu o dvanásť rokov. Základnú školu 
navštevoval vo Vyšných Lapšoch. Zaují-
mavé je, že na ZŠ vo Vyšných Lapšoch 
žiaci po skončení šiesteho ročníka nas-
túpili do siedmeho, tzv. opakujúceho 
ročníka. Podľa názvu by sa mohlo zdať, 
že tento ročník bol pre slabších žiakov, 
čo však nie je pravda. Siedma trieda slú-
žila na zopakovanie vedomostí, ktoré 
získali počas šiestich rokov.

Jozef si spomína, že piaty, šiesty a 
siedmy ročník chodil do školy len štyri 
hodiny týždenne, pretože jeho otec mal 
zdravotné problémy s nohami a Jozef 
mu musel pomáhať viesť hospodárstve, 
keďže bol jediným synom. O tom sa 
však Jozefov otec vopred dohodol s ria-
diteľom, ktorý vedel pochopiť, že mladý 
Jozef je v domácnosti potrebný. Otec 
však nechcel, aby Jozef úplne zanechal 
školu. Riaditeľ školy vyšiel v ústrety Jo-
zefovmu otcovi aj preto, že počas I. sve-
tovej vojny slúžil v cárskom vojsku. 

Jozef nám vďačne porozprával o 
spomienkach svojho otca na I. svetovú 
vojnu a na čas, keď bol v zajatí. Vo vojne 
mu omrzli ruky a nohy a neskôr trpel na 
reumu, v zákopoch v Karpatoch strávil 
tri roky a v zajatí v Rusku dva a pol roka 
v osade Solo (Selo Soldackie). Všetkých 
zajatcov vpustili do veľkej záhrady, kam 
potom prichádzali tamojší gazdovia. 
Keďže mali veľké hospodárstva, a ich sy-
novia boli na fronte, nemal im kto po-
máhať, a tak si mohli spomedzi zajatcov 
vybrať jedného pomocníka do práce. Aj 
Jozefov otec sa dostal do takejto služby. 
Pracovné podmienky boli však ťažké. 
Jozefov otec často hovorieval, že u nás 
na Spiši sú v porovnaní s Ruskom mier-
ne zimy. V zajatí dennodenne pracova-
li a rozmýšľali, či sa niekedy ešte vrátia 
domov a uvidia sa so svojimi rodinami. 
Nemali žiadne informácie o tom, čo sa 
deje vo svete, či vôbec vojna ešte trvá 
alebo sa už skončila.

Veľký zvrat v živote Jozefovho otca 
nastal v momente, keď sa z vojny do-
mov vrátili synovia hospodára, u kto-
rého pracoval. Povedali mu, že vojna sa 
už skončila! Dovolili mu, ba priam mu 
prikázali, aby sa vrátil domov k svojim. 
Vtedy nádej na stretnutie s manželkou a 
dcérou vzrástla. Pre Michala – Jozefov-

Spomienky manželov 
Dronžekovcov pri príležitosti

60. výročia sobáša
ho otca, to bol obrovský impulz, aby čo 
najskôr uzrel rodnú dedinu a známych. 
Zo spomienok Jozefovho otca sa ešte 
dozvedáme, aký názor panoval medzi 
ľuďmi, totižto že cisár František Jozef by 
možno tú vojnu ani neprehral, ale po 
strate svojho syna sa zrútil a stratil sily.

Jozefov otec sa domov vracal spolu 
s ostatnými mužmi, ktorí zdieľali po-
dobný osud. Ako dlho trvala ich cesta 
domov, to Jozef nevie, ale zo spomie-
nok otca sa dozvedel, že išli pešo les-
mi a keď šiel okolo nejaký vlak, rýchlo 
skočili do posledného vagóna. Za svoj 
cieľ si vytýčili dostať sa čo najskôr do 
Krakova, pretože vedeli, že odtiaľ je 
to domov už iba kúsok v porovnaní 
s tým, koľko cesty prešli z Ruska. Po 
vojnových útrapách sa nakoniec Joze-
fov otec vrátil domov šťastný, aj keď 
s podlomeným zdravím.

Mladé roky Jozefa nevyplňovala iba 
práca, ale aj veselé dni a večery strávené s 
kamarátmi a kamarátkami. - Tance vždy 
boli „u Paryki“. Jeden z kamarátov hral 
na harmonike a ostatná mládež tancova-
la, no a samozrejme, že sa aj spievalo. Na 
sviatky, či už na Vianoce alebo na Veľkú 
Noc, bola vždy zábava. Predtým rodičia 
nedávali deťom peniaze tak ako dnes, keď 
idú na diskotéku. Veď často ich ani nema-
li. Napriek tomu si mladí aj tak poradili. 
Možno to nie je dobrý príklad, ale tak to 
bývalo. Chlapci svojim rodičom ukradli 
„gbel“ ovsa, čo sú približne štyri 16-litrové 

vedrá. Jeden z mládencov bol furmanom 
a viezol všetok takto nazbieraný ovos na 
trh do Nového Targu, kde ho predával. Za 
utŕžené peniaze si potom mohli chlapci 
zaplatiť vstupné na zábavu. Ja som nikdy 
nevyniesol svojmu otcovi ovos. Najčastej-
šie som bol tým furmanom, takže som si 
peniaze zarobil za odvoz a predaj ovsa, - 
spomína si na mladé roky Jozef. 

Rozália sa narodila 18. mája 1931 
v rodine Ambróza a Štefánie (rod. Bi-
gosovej) Dronžekovcov vo Vyšných 
Lapšoch. Pochádza z mnohodetnej ro-
diny. Bola najstaršou z detí, neskôr sa 
narodila Cecília a Irena, ktoré bývajú 
vo Vyšných Lapšoch. Andrej, Margi-
ta, Eduard a Jozef emigrovali do Spo-
jených štátov a tam bývajú s rodinami 
dodnes. Základnú školu vychodila 
v rodnej obci. Ako sama spomína, prvé 
dva roky sa učila po poľsky a ďalej už 
vyučovanie prebiehalo po slovensky. 
Rozália bola šikovná a hravo si dokázala 
poradiť s každou prácou. Keďže chcela 
svojim rodičom aspoň trochu fi nančne 
pomôcť, vycestovala za prácou do Svitu. 
No ukázalo sa, že ak chce byť zamest-
naná, musí byť plnoletá. Rozália však 
ešte toľko rokov nemala. Chuť zarobiť 
si peniaze bola silnejšia, a preto zamest-
návateľa oklamala a povedala, že už je 
plnoletá. Nakoniec dostala prácu v ku-
chyni a bola šťastná, že môže pomôcť 
rodičom. Problém nastal až vtedy, keď 
si musela zobrať dovolenku, aby si vy-



bavila občiansky preukaz. Vtedy musela 
vyjaviť pravdu, koľko má naozaj rokov. 
Nikto si skôr nevšimol, že je taká mladá, 
pretože bola veľmi pracovitá, svedomitá 
a mohli sa  na ňu všetci spoľahnúť. Od-
išla teda domov a naspäť do práce sa už 
nevrátila.

Mladej Rozálii ani len na um ne-
prišlo, že sused Jozef bude jej manže-
lom. Rozália často spomína - Pravda 
je taká, že rodičia už skôr rozprávali o 
našej spoločnej budúcnosti. Tak to kedy-
si bývalo. Rodičia sa dohovorili, vybra-
li pre svoje deti celoživotného partnera, 
deti poslušne plnili ich príkazy. Nás bolo 
doma veľa a Jozef hospodáril sám so svo-
jimi rodičmi. A že mal tú iskričku v oku, 
tak som súhlasila. Pamätám sa na to, ako 
sa mamka potom obávala, že som príliš 
mladá na vydaj, pretože práca v hospo-
dárstve je ťažká a je jej veľa. Vážne roz-
mýšľala o tom, že treba svadbu odložiť 
na neskôr. Ja som jej vtedy povedala, že  
nech aj ťažká bude práca, ak len chlieb 
bude. 

Manželia Jozef a Rozália Dronžekov-
ci sa zosobášili 17. mája 1948 v kostole 
sv. Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch. Na 
otázku, ako vyzerali prípravy na svadbu, 
sa pani Rozália len usmiala - Šaty som 
mala biele, kyticu z bielych orgovánov mi 
doniesli dievčatá. No komická situácia 
bola s mojimi topánkami. Objednali sme 
ich u istého Róma, ktorý chodieval na Slo-
vensko a kupoval tam tovar, ktorý si ľudia 
uňho objednávali. Do poslednej chvíle 
som nevedela, či ich budem mať, alebo či 
pôjdem v starých zošúchaných. Dotyčný sa 
objavil až ráno v deň sobáša aj s tými to-
pánkami.

Pre manželov Dronžekovcov najdô-
ležitejšie boli deti, pretože potomstvo 
je najcennejší dar, aký mohli dostať od 
Boha. Jubilantom sa po svadbe narodi-
li traja synovia - František, Jozef a Ján 
a tri dcéry - Helena, Marta a Mária. 
Všetky deti bývajú v Spojených štátoch. 
Keď začali spoločne hospodáriť, museli 
nanovo vybudovať dom a hospodárske 
stavby, pretože počas vojny všetko, čo 
bolo drevené, sa spálilo. Preto museli 
takpovediac začínať odznova. Neraz sa 
museli poriadne zapierať, aby všetko 
zvládli. 

Po istom čase rodičia Rozálie vyces-
tovali do USA a usídlili sa tam natrvalo, 
pretože tam bol ľahší život. Jozef i Ro-
zália dostali prísľub od rodičov, že im 

pošlú pozvánku, aby aj oni skúsili, aký 
je život za oceánom. A nech sa nakoniec 
sami rozhodnú, či tam ostanú alebo sa 
vrátia na rodnú zem. Podmienka však 
bola jedna - pokiaľ budú žiť Jozefovi 
rodičia, nevycestujú. - Otec Jozefa mal 
choré nohy, a tak sme rodičov opatrovali 
do posledných dní ich života. Potom sme 
mohli vycestovať s čistým svedomím, že 
sme ich nenechali samých, - spomína si 
Rozália.

V roku 1972 vycestovala najprv Ro-
zália na jeden rok, aby okúsila, ako sa 
žije v cudzom kraji a či je tam naozaj 
lepšie, ako vo Vyšných Lapšoch. Po roku 
prišla k záveru, že lepšia budúcnosť pre 
deti bude v USA. Pani Rozálii sa páčilo 
to, že každý týždeň dostávala výplatu 
za svoju robotu. Bola to iná práca ako 
na roli, no a okrem toho boli už starší. 
Jozef mal vtedy 50 rokov. Celá rodina 
sa nakoniec vysťahovala do USA v roku 
1974. Manželia Dronžekovci nehovoria, 
že bolo úplne ideálne. Najväčším prob-
lémom bola jazyková bariéra. No ako 
svorne tvrdia, napriek tomu sa tam žilo 
lepšie. Skúšali sa učiť angličtinu, pani 
Rozália chodila dokonca do školy. Mali 
však už určitý vek a ako sami hovoria, s 
náukou jazyka v takomto veku to bolo 
horšie. Keď sa človek nemôže dohovoriť 
s druhým, cíti sa veľmi zle, ale dá sa to 
zvládnuť.

Manželia Dronžekovci v USA bý-
vali nakoniec 32 rokov a keď prišli do 
dôchodku, vrátili sa späť medzi svojich 
- do Vyšných Lápš. Spoločne prežili veľa 
rokov, ale aj tak im čas strašne rýchlo 
ubehol.

V súčasnosti sa snažia žiť v harmónii 
a rodinnej pohode, dodržiavajúc božie 
prikázania a slúžia svojou pomocou 
druhému človeku. Svorne tvrdia, že naj-
dôležitejšie je to, aby človek nepozeral 
iba na seba, ale všimol si aj iných, hlav-
ne tých, ktorí potrebujú pomoc. Každý 
človek si musí uvedomiť, že problémy 
vždy boli, sú, aj budú, a len od neho zá-
leží, či sa bude snažiť nejako ich riešiť a 
aký bude mať k nim prístup. Ozajstnú 
lásku vidíme práve u manželov s takým 
dlhým spolunažívaním. 

Manželom Dronžekovcom prajeme 
ešte aspoň raz toľko spoločných rokov 
života. Nech dobrý Boh dá im zdravie, 
prajeme ešte veľa slnečných a radost-
ných dní.

Dorota Mošová

1. júna 2008 pripravili učitelia ZŠ 
vo Vyšných Lapšoch svojim žiakom 
milé prekvapenie. Pri príležitosti osláv 
Medzinárodného dňa detí zorganizo-
vali rôzne súťaže a hry, na ktoré prišli 
aj deti spolu s rodičmi, keďže oslava 
MDD bola spojená s oslavou Dňa ma-
tiek. Na záver dostali deti sladkú od-
menu! 

***
4. júna 2008 sa na gymnáziu v Niž-

ných Lapšoch uskutočnil Deň letných 
športov. V rámci tohto podujatia  žiaci 
medzi sebou súperili rôznych kolektív-
nych, ako aj v individuálnych športo-
vých hrách. 

***
Dva manželské páry – Mária a Fran-

tišek Majerčákovci a Angela a Anton 
Miškovičovci z Novej Belej – oslávili 
49. a 48. výročie sobáša, ku ktorému 
jubilantom srdečné gratulujeme a pra-
jeme veľa zdravia, božích milosti, po-
rozumenia v rodine a radosti z vnukov. 
(dm)

***
Dňa 29. mája t.r. sa pri príležitosti 

Medzinárodného dňa detí v gymnáziu 
v Krempachoch uskutočnilo integrač-
né podujatie pre deti a mládež pod hes-
lom Spolu môžeme viac. Na podujatí 
okrem krempašských gymnazistov zú-
častnili žiaci 6. ročníka zo základných 
škôl z okolitých dedín a taktiež žiaci 
z Osobitnej školy z Nového Targu. 
Najväčšou radosťou bola pre deti tom-
bola a stánok s domácimi zákuskami. 
Žiaci mali možnosť zúčastniť sa rôz-
nych športových súťaží a konkurzov. 
Na hlavnej scéne podujatia vystupo-
vali školský spevácky súbor Hilaritas, 
tanečná skupina Honaj z Durštína, 
romský súbor Terne Ciane z Marušiny 
a krempašský tanečný súbor Herz. Žia-
ci krempašského gymnázia pripravili 
inscenáciu Popolušky a ukážku športo-
vej gymnastiky. Najväčšou zaujímavos-
ťou bola prezentácia práce požiarnikov 
a pohraničníkov. Veľkou atrakciou bola 
tiež strelecká súťaž. Víťazi všetkých sú-
ťaží dostali vecné odmeny.

Keďže počasie prialo, všetci sa pek-
ne zabávali a tešili z rôznych darčekov. 
Všetkým sponzorom podujatia srdečne 
ďakujeme. (Mária Surmová, Katarína 
Dominová)

Krátko zo Spiša

15e-mail: zivot@tsp.org.ple-mail: zivot@tsp.org.pl
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o niektorých významných ľu-
ďoch sú pomenované ulice miest, 
menej je takých po ktorých je 

pomenovaný kráter na Mesiaci. Po výz-
namnom vedcovi, ktorý preslávil našu 
krajinu vo svete – Jánovi Andrejovi 
Segnerovi je pomenované jedno i dru-
hé. No on by bol azda  najšťastnejší, 
keby vedel, že sa naplnilo jeho životné 
krédo: „Byť užitočným aj po smrti“, pre-
tože napriek úspechom, ktoré dosiahol, 
zostal skromným človekom. Môžeme 
to usudzovať aj z dobových materiálov 
z Halle, v ktorých bolo po jeho smrti 
uvedené: „Väčšina učencov je užitočná 
len svojimi vedeckými prácami. História 
týchto prác je väčšinou tou peknou čas-
ťou ich vlastného života. Segner bol uži-
točný aj svojím životom. Bol to čestný 
muž v pravom slova zmysle, priateľský 
k ľuďom, dobrého srdca, dobromyseľný. 
Bol ochotný pomôcť, bol nepriateľom 
chvastúnstva a nepravdy, súcitný a dob-
rosrdečný. Bol vyrovnanej povahy, či 
v chorobách, alebo pri nehodách veselý 
a neotrasený. Svoje vášne ovládal, hoci 
bol od prírody prchký. To boli dôvo-
dy, že každý, kto ho poznal, mal ho rád 
a vážil si ho.“ 

Rodina Segnerovcov patrila k zná-
mym meštiackym rodom. Dodnes sto-
jí v Bratislave na Michalskej ulici tam, 
kde bývali, známa Segnerovská kúria, 
a zachoval sa aj kamenný rodový erb, 
ktorý stál na potoku Vydrica. Ján An-
drej Segner sa narodil 4. októbra 1704. 
Mal iba štyri roky, keď mu zomrela 
mama a odvtedy ho vychovával otec so 
starým otcom. Talentovanému chlap-
covi umožnili študovať, najskôr na 
evanjelickom lýceu v Bratislave, kde bol 
v tom období profesorom Matej Bel 
a neskôr na školách v Rábe, Debrecíne, 
a na vysokú školu ho poslali do Jeny. 
Tam študoval medicínu, ale intenzívne 
sa venoval i matematike a prírodným 
vedám. V roku 1729 sa s lekárskym 
diplomom vrátil do Bratislavy, kde 
vykonávať lekársku prax a neskôr od-
išiel do Debrecína, kde vydržal iba dva 
roky. Volanie fyziky a matematiky bolo 
silnejšie, preto sa rozhodol, že sa vráti 
na univerzitu do Jeny a bude sa veno-
vať týmto vedným disciplínam. Stal sa 
profesorom matematiky, po dvoch ro-
koch odišiel prednášať matematiku, fy-
ziku a iné prírodné disciplíny do Göt-
tingenu a svoju vedeckú a pedagogickú 

OBJAVY UŽITOČNÉ AJ PO SMRTI
Ján Andrej Segner
(4. 10. 1704 – 5. 10. 1877)
vedec, fyzik, matematik

ako autor učebníc a vedeckých prác 
z matematiky, fyziky a astronómie. 
Charakteristické pre jeho dielo, postoj 
k vede a napokon i k životu je vyjad-
renie v úvode diela Specimen theoriae 
turbinum z roku 1735: „Pokúsil som 
sa o to, aby som oddelil zbytočné od 
podstatného a aby cesta pre tých, 
čo sa utiekajú k vede, bola čím krat-
šia. Časom som čoraz menej dovolil 
– a k tomu ma nabádala prax – aby 
sa vyskytli iné odôvodnenia, okrem 
tých, ku ktorým možno úspešne do-
spieť pomocou matematických discip-
lín.“ V roku 1739 vyšla jeho učebnica 
aritmetiky a geometrie, učebnica fyziky 
a roku 1746 Einleitug in die Naurlehre 
(Úvod do prírodovedy), ale to je iba 
časť z množstva vedeckých prác tohto 
geniálneho vedca, ktorý nenadarmo 
patril v Nemecku, ale i v celej Európe 
k najvýznamnejším autorom matema-
tických učebníc v 18. storočí.

S menom tohto významného vedca 
sa v laických i odborných kruhoch naj-
častejšie spája jeho známy objav, kto-
rý vošiel do dejín fyziky pod názvom 
Segnerovo koleso. Rozličné zariadenia, 
v ktorých sa využíval pohybový účinok 
reaktívnej sily, boli už známe, keď Seg-
ner začal skúmať princíp odbornejšie, 
na základe vedomostí z matematiky, 
fyziky, prírodovedy. Na jednoduchom 
modeli postupne odvodil výraz pre vý-
tokovú rýchlosť vody, určil zvýšenie tej-

Segnerovým kolesom. Na Segnerovu 
vedeckú prácu o reaktívnom vodnom 
kolese nadviazal Leonard Euler vo svo-
jich prácach z oblasti hydrodynamiky. 
Tento významný matematik vo svo-
jich dielach spomínal Segnerevo meno 
a zdôrazňoval jeho zásluhy, dôkazom 
čoho bolo i jeho odporúčanie, aby Seg-
nera zvolili za čestného člena petroh-
radskej akadémie a podpora pri získaní 
profesúry na univerzite v Halle. 

Okrem fyziky a matematiky sa Ján 
Andrej Segner zaoberal i astronómiou 
a roku 1775 vydal v nemeckom jazyku 
dielo Astronomické prednášky, zreteľný 
pokyn k dôkladnej znalosti oblohy, kde 
vyjadril poznatok, že pokrok v mate-
matike a fyzike nemožno dosiahnuť 
bez znalostí astronómie. Ako lekár vy-
pracoval zásady správneho regulovania 
krvného tlaku. Svoje poznatky o teórii 
svetla vyjadril v diele O výnimočnosti 
svetla. A to zďaleka nie sú všetky jeho 
pozoruhodné objavy a výsledky, ktorý-
mi sa zapísal do dejín exaktných vied. 
Úspešný vedec bol ocenený členstvom 
najznámejších vedeckých spoločností 
v Európe – Royal Society v Londýne, 
akadémií vied v Berlíne a Patrohrade, 
Kráľovskej spoločnosti v Göttingene. 
Keď sa stal profesorom, pruský kráľ 
Friedrich II. mu udelil titul tajného 
kráľovského radcu a ďalšie vyznamena-
nia. Zomrel 5. októbra 1777 v Halle. 

Jozef Leikert

kariéru zavŕšil na univerzite v Halle, 
kde pôsobil až do svojej smrti.

Na univerzite v Göttingene, kde 
pôsobil dvadsať rokov, sa zoznámil 
s jedným z najväčších matematikov 
a fyzikov 18. storočia - Leonardom 
Eulerom, ktorý vedel oceniť výsledky 
Segnerových vedeckých prác a v nie-
ktorých svojich dielach sa na ne odvo-
lával. Segner bol v tom čase už známy 
v európskych vedeckých kruhoch ako 
vynikajúci pedagóg, ale predovšetkým 

to rýchlosti v dôsledku odstredivej sily 
a vypočítal účinnosť stroja pre prípad 
štyroch výtokových trubíc. Svojím ob-
javom upozornil na možnosť využitia 
reaktívnej sily, čo neskôr našlo uplat-
nenie pri konštrukcii vodných turbín 
a o pár storočí neskôr i pri raketových 
motoroch. Segner sa dožil aj uplatne-
nia svojich teoretických prác v pra-
xi, pretože onedlho po ich zverejnení 
postavili neďaleko Göttingenu olejo-
vý mlyn, ktorý bol poháňaný veľkým 



Redakcia nášho časopisu pripravila najmladším či-
tateľom, víťazom výtvarnej súťaže Ludwika Kor-
koša takpovediac malý sviatok sv. Mikuláša. Po 
tom, ako  sme uverejnili mená víťazov, redakčný 

tím sa vybral do terénu, aby ceny odovzdal do rúk tým, kto-
rým patria - teda víťazom.

Streda 14. mája nebola celkom bežným dňom. Určite 
nie pre Iwonu Kolodziejovú, ktorá navštevuje gymnázium 
v Krempachoch. Za svoju prácu, vďaka ktorej obsadila 1. 
miesto, získala horský bicykel. Domov sa teda v tento deň ve-
selo už viezla na ňom. 

No poďme pekne po poriadku. Našou prvou zastávkou 
bola Základná škola v Novej Belej. Tú navštevuje práve Anna 
Lojeková, ktorá vo výtvarnej súťaži získala puzzle s peračníkom. 
Ďalšou zastávkou boli Krempachy, kde okrem už spomínanej 
Iwony Kolodejovej si svoju cenu – školský ruksak – prevza-
la Dorota Brawiaková. V Krempachoch nás čakala ešte jedna 
zastávka, a to na zá-
kladnej škole. Dávid 
Surma si za 4. miesto 
v mladšej skupine pre-
vzal kolieskové korču-
le a jeho sestra Klaudia 
sa potešila zo sady ma-
liarskych pomôcok.

Najviac odmien na 
Spiši sa v tohtoročnej súťaži ušlo žiakom ZŠ vo Vyšných Lapšoch, 
ktorí okrem viacerých knižných cien získali aj vecné ceny, z kto-
rých sa tešili Jakubko Šoltýs, Barbara Kolodziejová a Maksymilián 
Janeczek. Na základnej škole v Jurgove prevzal Peter Haniaczyk za 
5. miesto kolobežku a Natália Blochová za 8. miesto stan. Rozdávanie 
odmien na Spiši sme ukončili v gymnáziu v Białke Tatrzańskej. Ceny 
víťazov prebrala tajomníčka gymnázia. Žiaci si na ne budú musieť 
chvíľočku počkať, pretože ich dostanú až koncom školského roka.

V ten deň sme sa s dobrým pocitom v srdci vrátili naspať do Kra-
kova. Toľko rozžiarených detských tváričiek sme už dávno nevideli.

Odmeňovanie sa však neskončilo, pretože v piatok 16. mája 
si svoje ceny prevzali žiaci na Orave. Naša prvá zastávka bola vo 
Veľkej Lipnici - Prívarovke, odtiaľ sme pokračovali do veľkolip-
nického gymnázia a ďalej do Malej Lipnicie, kde sme odovzdali 
hlavnú cenu – horský bicykel víťazke v mladšej skupine Natálke 

Rozdávanie odmien 
víťazom výtvarnej súťaže

ní súťaže zaradila na prvé miesto, poslala do súťaže jej teta, čo si 
Natálka vôbec nepamätala. Malá víťazka neveriacky obdivovala 
svoju cenu, ktorá bola väčšia než ona sama. O pár mesiacov, keď 
trošku podrastie, bude ju môcť plne využiť.

Ďalšou našou zastávkou bola Základná škola č. 2 v Hornej 
Zubrici, kde sa zo svojich cien tešilo niekoľko víťazov – medzi 
nimi Patrícia Mastelová, Piotrek Kovalčík či Mariola Misinecová. 
V dolnozubrickej základnej škole za svoje pekné práce ceny získali 
Mariola Mastelová a Evelína Bugajská.

Veselo bolo aj na gymnáziu v Jablonke, kde sme dorazili práve 
počas prestávky. Na chodbách bolo naozaj rušno, takže sme si na 
naše víťazky museli chvíľu počkať. Cenu za 5. miesto – kolobež-
ku – dostala Katarína Škodoňová, stan za 8. miesto si prevzala 
Dorota Capiaková, a z tenisovej rakety sa tešila Barbara Stefková. 
Tu sme sa stretli aj s pani učiteľkou Máriou Pálenikovou, kto-
rá išla spolu s nami do Jablonky – Borov a Chyžného, pretože 
výtvarnú výchovu učí aj v týchto školách. V prvej z nich sa na 
náš príchod už nevedela dočkať Monika Páleníková, ktorá získala 

kolieskové korčule a v Chyžnom cena za 2. miesto – mikroveža 
– poputovala do rúk Anny Márie Jurčákovej. Cestou späť 

sme odovzdali jednu knižku na ZŠ v Oravke pre Joannu 
Jurčákovú a posledné ceny – 2 skateboardy, ktoré pat-
rili Konrádovi Rapáčovi a Agneši Harkabúzovej, sme 
nakoniec vyložili na ZŠ v Harkabuze.

Našu odmeňovaciu misiu sme v tomto roku opäť 
uzavreli, no už teraz sa tešíme na ďalšiu, v budúcom 
roku. Veríme, že víťazi sa zo svojich cien doteraz tešia, 
a že sme ich motivovali ich k tomu, aby sa do výtvar-
nej súťaže Ludwika Korkoša zapájali aj naďalej. Ešte 
raz všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

Redakcia
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Smreczakovej. Bolo to 
pre ňu obrovské prek-
vapenie, pretože ani 
len netušila, že sa našej 
súťaže zúčastnila! Jej 
krásny výkres, ktorý 
porota pri vyhodnote-

Natálka Smreczaková a jej nečakaná výhra

Ivona Kolodejová so svojím novým bicyklom
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z diania na Slovensku
Dva turistické chodníky vo Vyso-

kých Tatrách sa začiatkom letnej sezó-
ny 15. júna pre turistov uzavreli. Sú to 
červeno značkovaný turistický chodník v 
Tomanovej doline a zeleno značkovaný 
v Juráňovej doline. Dohodli sa na tom 
Správa TANAP-u, Štátne lesy TANAP-
u a poľský Tatrzański Park Narodowy. 
Náhradou by mal byť obnovený modrý 
turistický chodník prechádzajúci na poľ-
skú stranu Tatier cez Bobrovecké sedlo s 
napojením na žltý chodník vedúci z Cho-
cholovskej doliny na Lúčnu.

Dôvodom zrušenia turistických trás je 
ochrana významných biotopov pre ohro-
zené a chránené druhy živočíchov, ale aj 
možnosť výrazného nárastu návštevnosti 
v Tatrách po vstupe do Schengenu. Oba-
va sa týka najmä chodníka cez Tomano-
vú dolinu do sedla. Chodník zatvoria aj z 
poľskej strany. (Zdroj: SME)

* * *
Putovné rozprávkové kino poteší 

deti v pätnástich slovenských mestách. 
Maxipes Fík, O lúpežníkovi Rumcajso-
vi, Krtkove dobrodružstvá, O psíčkovi a 
mačičke a mnoho ďalších dnes už kla-
sických rozprávok, animovaných i hra-
ných fi lmov z českej produkcie pre deti 
prináša na Slovensko putovný Kinema-
tovlak. Špeciálne kino sa v Košiciach 
zdržalo dva dni. Na Slovensku malo 
ešte deväť zastávok: Prešov, Humenné, 
Michalovce, Hronec, Banská Bystrica, 
Levice, Nové Zámky, Bratislava a Tren-
čín.Kinematovlak vypravili pred štyrmi 
rokmi organizátori Medzinárodného 
festivalu fi lmov pre deti a mládež v Zlíne 
České dráhy. Za ten čas do jeho 60 kre-
siel zasadlo viac ako 80-tisíc divákov, 
najmä detských.

Železničiari upravili starý vozeň na 
kino. Úspech organizátorov potešil a záro-
veň podnietil nápad nasmerovať Kinema-
tovlak aj do iných častí SR. (Zdroj: SME)

* * *
Na základe hodnotenia pokroku Slo-

venska pri napĺňaní konvergenčných kri-
térií a zohľadňujúc vyjadrenie Európskej 
centrálnej banky dospela 7. mája Európ-
ska komisia k záveru, že úradná legisla-
tíva Slovenskej republiky, vrátane štatú-
tu Národnej banky Slovenska je v súlade 
s požiadavkami a Slovensko spĺňa udrža-
teľne aj štyri ďalšie podmienky týkajúce 
sa infl ácie, defi citu verejných fi nancií, 
stability dlhodobých úrokových sadzieb 

z diania na Slovensku
a stability výmenného kurzu. Európska 
komisia odporučila vstup Slovenska do 
eurozóny od 1. januára 2009. Správou sa 
budú zaoberať členské krajiny Európskej 
únie na zasadnutí ministrov fi nancií 3. 
júna v Luxemburgu a Európska rada na 
úrovni premiérov a hláv štátov na sum-
mite 19. – 20. júna. V zmysle ich rozhod-
nutia o defi nitívnom členstve Slovenska 
v eurozóne rozhodne Rada ministrov hos-
podárstva a fi nancií 8. júla, kde by mal 
byť schválený taktiež konverzný kurz. 
Vstup Slovenska do eurozóny musia 
podporiť všetky krajiny Európskej únie. 
Priaznivá prognóza Európskej komisie 
o budúcom vývoji infl ácie na Slovensku 
pomohla korune k novému rekordu voči 
euru, pričom centrálna parita bola reval-
vovaná na úroveň 30,126 SKK/EUR.

* * *
Začiatkom mája poskytla Slovenská 

republika humanitárnu pomoc obetiam 
cyklónu Nargis v Mjanmarsku vo výške 
dvoch miliónov korún. Pomoc bola po-
skytnutá prostredníctvom medzinárodnej 
federácie Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca, ktorá zabezpečuje núdzovú 
obnovu infraštruktúry, pitnú vodu, potra-
viny a základnú zdravotnú starostlivosť 
pre najohrozenejšie skupiny obyvateľ-
stva. Koncom mája poskytla SR huma-
nitárnu pomoc vo výške 29,6 milióna ko-
rún aj obetiam zemetrasenia v Číne, čím 
sa zaradila medzi väčších darcov z krajín 
Európskej únie.

* * *
Rýchloloďou z Viedne do Bratislavy 

pricestoval 16. mája na návštevu Sloven-
ska rakúsky prezident Heinz Fischer s 
manželkou. V Devíne na palubu nastú-
pil slovenský prezidentský pár. Počas 
trojhodinového rozhovoru sa dotkli ši-
rokého spektra tém. Pozornosť venovali 
problematike dopravy medzi oboma štát-
mi, ktorú by malo vylepšiť nové lodné 
spojenie, vzdelávacím systémom a po-
zíciám oboch krajín v Európskej únii. 
Obaja vyjadrili plnú podporu myšlienke 
umiestnenia spoločného sídla Európske-
ho technologického inštitútu v Bratislave 
a vo Viedni.

* * *
Od roku 2009 sa Slovensko stane zá-

vislé na dovoze elektrickej energie, čo 
spôsobí odstavenie reaktorov jadrovej 
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, 
ku ktorému sme sa zaviazali pri svojom 

vstupe do Európskej únie. Preto Slo-
venská republika do konca roku 2008 
rozhodne o výstavbe piateho bloku jad-
rovej elektrárne v Mochovciach. Nová 
elektráreň by mala stáť zhruba sto mi-
liárd korún a s komerčnou prevádzkou 
sa počíta od roku 2020. Stavbu by mal 
čiastočne fi nancovať strategický inves-
tor, avšak väčšinu podielu by si mal za-
chovať štát.

* * *
Dňa 30. mája pri príležitosti 90. 

výročia podpísania Pittsburskej doho-
dy, v ktorej sformulovali predstavitelia 
slovenských a českých spolkov v USA 
podmienky vzniku a fungovania me-
dzivojnového Československa, bol pod 
záštitou predsedu Národnej rady SR 
Pavla Pašku a veľvyslanca USA Vin-
centa Obsitnika vystavený originál do-
kumentu v Národnej rade SR. Keďže 
podľa Pittsburskej dohody malo mať 
Slovensko v novom štáte vlastnú sprá-
vu, stala sa v medzivojnovom období 
hlavnou oporou vnútropolitického zápa-
su o autonómiu Slovenska. Originál lis-
tiny priniesli na Slovensko už dvakrát, 
a to v roku 1938 a 1991.

 * * *
V Kežmarku otvorí v budúcom škol-

skom roku svoju pobočku Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka. Pôjde 
o trojročné bakalárske externé štúdium 
politológie, zamerané na verejnú sprá-
vu, regionálny rozvoj, medziregionálnu 
a cezhraničnú spoluprácu.

* * *
Po skalickom trdelníku a slovenskej 

bryndzi sa stane slovenská parenica tretím 
slovenským potravinárskym výrobkom 
s chráneným zemepisným označením, ofi -
ciálne registrovaným v Európskej únii.

* * *
Podľa najnovších výskumov až 67% 

mladých Slovákov nie je spokojných 
s prácou na Slovensku, a preto hľadá 
uplatnenie v zahraničí. Od roku 2000 do 
2007 sa počet slovenských občanov za-
mestnaných v zahraničí zvýšil z 56 700 
na 185 700. Hlavným dôvodom odchodu 
je túžba zarobiť viac peňazí.

* * *
V dňoch 13. – 15. júna sa bude konať 

v Červenom Kláštore 32. ročník Zama-
gurských folklórnych slávností, kde sa 
predstaví takmer 700 účinkujúcich zo 
Slovenska, Česka a Poľska. (mm)



Oravské máje
Máj je pekným mesiacom, mesiacom za-

milovaných. Koľko rôznych príležitostí majú 
mladí, aby mohli ukázať svoju lásku a svoje 
city, ktoré cítia ku svojej vyvolenej. Stavanie 
mája pri dome svojej milovanej patrí medzi 
staré tradície. Pred mnohými rokmi máj sta-
val mládenec pred domom svojej vyvolenej, 
s ktorou sa chcel oženiť. Teraz sa máje stavajú 
pre viac dievčat, ktoré bývajú blízko seba. Je 
to istého druhu súťaž, pretože máje bývajú 
každoročne hodnotené a tie najkrajšie aj od-
menené. Preto sa stavitelia májov snažia vniesť 
do toho svojho mája celé svoje srdce, ako aj 
mnohé zaujímavé nápady. Vďaka tomu sa na 
hornej Orave udržiava tradície otcov a pra-
otcov. Máje sa najčastejšie robia z jedličiek, 
na ktorých vrcholci sa necháva len niekoľko 
vetvičiek. Tieto vetvičky sa zdobia farebný-
mi stužkami a papierovými kvetmi a na máje 
sa pribíja tablička s venovaním pre dievčatá. 
Máje sa tradične stínajú na Turíce. Počas stí-
nania dievčatá ďakujú staviteľom a na znak 
vďaky ich ponúkajú koláčmi a štamprlíkom. 

Tento rok vyhral súťaž o najkrajší oravský 
máj práve máj z Podvlka s venovaním: „Od 
najkrajších parobkov pre najladnejšie dievči-
ny, aby nás vždy rady mali“. 

Genovéva Prilinská
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Opäť sa vraciame do čias druhej 
svetovej vojny, aby sme vám priblížili 
osudy vojakov z hornej Opravy, ktorí 
bojovali v radoch slovenskej armády. Pre 
niektorých bola táto strašná vojna osud-
ná, iných sa skoro vôbec nedotkla. Ako 
vnímali slovenskí vojaci túto hrôzu, kto-
rá zachvátila celý svet, o tom sa s nami 
porozprávali Jozef Rapáč z Harkabuza 
a Eugen Vyrtel z Hornej Zubrice. 

Jozef Rapáč 
z Harkabuza

Dalo by sa o ňom povedať, že z mu-
zikanta sa stal vojak. Odmalička bola 
hudba jeho srdcu veľmi blízka. Pochá-
dzal totiž z rodiny, kde sa hudobné na-
danie dedilo z pokolenia na pokolenie. 
Jozef Rapáč sa narodil 16. februára 
1920 v chudobnej slovenskej rodine 
Jána a Jozefíny Rapáčovcov v Harka-
buze. Mal troch starších súrodencov 
- Jána, Floriána a Eugena. 

Zo všetkých bratov bol hudobne 
najtalentovanejší práve on. Vie hrať 
nielen na husliach, ale aj na trúbke. 
Keď si však na cirkulárke usekol dva 
prsty z pravej ruky, musel trúbku za-
vesiť na klinec, ale na husliach naďalej 
hráva. Dá sa povedať, že voľakedy by 
sa bez neho nezaobišla ani jedna svad-
ba nielen v Harkabuze, ale aj v iných 
okolitých obciach. Bol dlhé roky čle-
nom krajanského folklórneho súboru 
v Harkabuze, s ktorým pochodil celú 
Oravu, ba bol viackrát i na Slovensku. 
Vystupoval nielen na krajanských po-
dujatiach, ale aj na iných hudobných a 
folklórnych prehliadkach. 

V roku 1941 dostal Jozef Rapáč z ar-
mády povolávací lístok a musel naruko-
vať do Podolínca. Odtiaľ ho po nejakom 
čase prevelili do Sabinova. Mal šťastie, 
lebo práve v Sabinove popri vojenskej 
službe mohol spolu s ďalšími brancami 
navštevovať aj poľnohospodársku školu, 
kde sa učili na tamtie časy moderne hos-
podáriť. Keďže vojenská správa prevzala 
v susedstve mesta istý majetok, mohli si 
tam nadobudnuté vedomosti overiť aj v 
praxi, pri obrábaní pôdy, sejbe, žatve a 
iných poľných prácach. Jozef mal v istom 
zmysle veľké šťastie, pretože sa dostal do 
sekcie, ktorá zásobovala slovenskú armá-
du potravinami a tak nikdy na vlastnej 
koži nepocítil vojnové útrapy ako vojak. 
Asi o rok neskôr zomrel Jozefov otec, čo 
bolo postačujúcim dôvodom na to, aby 
ho z armády prepustili domov.

Po návrate z vojenčiny prevzal Jozef 
po otcovi časť majetku a stal sa gaz-
dom. V roku 1943 sa oženil z mladou 
krajankou z Podsrnia. Vychovali spolu 
sedem detí - päť dcér a dvoch synov. 
Všetci sú už na svojom. Veľkým úde-
rom bola preňho smrť manželky, ktorá 
mu bola oddanou a vernou družkou. 

František Harkabuz

Eugen Vyrtel 
z Hornej Zubrice

Eugen sa narodil 25. apríla 1921 v 
Hornej Zubrici. Detstvo nemal ľahké, 
veď v tom čase všade naokolo bola bie-
da. Tieto časy ešte viac zatemnila druhá 
svetová vojna. Ľuďom sa po pričlene-
ní k Slovensku žilo síce omnoho lep-
šie, no nejedna matka či otec mali slzy 
v očiach, keď ich deti museli narukovať 
na vojnu. Eugen dostal povolávací roz-
kaz v septembri 1942 a musel sa hlásiť 
vo vojenskej jednotke v Ružomberku. 
Tu strávil celý rok. V novembri 1943 
celú jeho jednotku odvelili na talian-
sky front neďaleko Monte Casina. Do 
priamych bojov sa však nezapájali. Ich 
úlohou bolo stráženie munície. 

To však netrvalo príliš dlho, pretože 
spojenci po nejakom čase prelomili ob-
rannú líniu. Keď im kázali vrátiť sa do-
mov, po ceste sa pripojil k partizánom, 
ktorí v bojovali v Apeninách. Keď v ro-
ku 1945 celý polostrov obsadili spoje-
necké americké a britské vojská, Eugen 
sa vrátil domov. Najprv ich previezli 

vlakom do Malaciek a odtiaľ cestoval 
ďalej spolu s kamarátmi do Žiliny. 
Odtiaľ išiel 3 dni 
pešo až do Hornej 
Zubrice. V Žili-
ne sa od jedného 
dôstojníka dozve-
del, že hornoorav-
ské obce boli opäť 
pripojené k Poľ-
sku. Nebolo to pre 
neho jednoduché. 
Vzhľadom na túto 
skutočnosť mu 
viacerí ponúkali, 
aby zostal na Slo-
vensku, avšak Eugen sa chcel dostať čo 
najskôr domov. Srdce ho ťahalo pod 
Babiu horu na miesta, kde vyrástol. 

Aj keď sa nakoniec usídlil v Hornej 
Zubrici, ako sám hovorí, polovicu svoj-
ho života strávil na Slovensku. Hneď 
po vojne získal prácu vo výstavbe zni-
čenej továrne v Mostoch u Jablunkova 
neďaleko Ostravy. Nakoniec tu našiel 
prácu, z ktorej odišiel, až keď mal ísť 
do dôchodku. Na Slovensko nikdy ne-
zanevrel a dodnes si chvíle strávené po 
druhej strane hranice rád spomína.

Marián Smondek

Naši odbojári
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História kostola v Repiskách – Grocholovom Potoku (3)
(Pokračovanie z čísla 5/2008)

Sošky do Betlehema daroval v roku 1976 bača 
František Solus z Vojtičkovho Potoka. V roku 
1977 roku zomrel Michal Malec z Grocholovho 
Potoka, ktorý bol majstrom pri stavbe kostola v 
rokoch 1948 -1957. V tom roku, presnejšie 26. 
júna 1977 slávnostnú hodovú sv. omšu celebroval 
krajan kňaz Jozef Malec. Obrady spríjemnila svo-
jou hrou dychovka z Vyšných Lapš. O rok neskôr 
29. októbra 1978 vdp. Štefan Svajkovski kúpil 
premietací prístroj, aby sa všetci mohli zapojiť 
do spevu. Peniaze na tento účel ochotne poskyt-
li miestni farníci. 29. júla 1979 na steny zavesili 
14 nových obrazov – zastavení Krížovej cesty. Za 
každý obraz zaplatili 1 000 zl, a každé zastavenie 
malo svojho donátora. Autorkou zastavení bola 
Renata Bartoszewska. Zastavenia Krížovej cesty 
posvätili  dňa 14. septembra 1979. 

24. mája 1982 vykonali impregnáciu škridlovej 
strechy. V roku 1983 pani Karolína Kurčáková z 
USA, dcéra Michala a Žofi e Pavlíkovcov, darova-
la na oltár štyri obrusy. Jozef a Danuta Solusovci 
z Chicaga darovali do kostola koberec. V tom istom 
roku Andrej Jurgovian spolu so synom Jozefom do-
končili sošku Zmŕtvychvstalého Krista. 21. júna 
1985 rodina Márie a Andreja Kurčákovcov spolu s 
deťmi darovali do kostola v Grocholovom Potoku 
kalich a cíborium. 

Dňa 10. marca 1986 sa začala posledná etapa 
obnovy kostola - lakovanie. Lak zadovážili ľudia 
Repiščania pracujúci na Slovensku. 29. júna 1986 
dostali farníci od krajanov Karolíny a Andreja Kur-
čákovcov z USA látku na baldachýn a 17. novem-
bra 1986 rodina Milonovcov venovala peniaze na 
obnovenie krstiteľnice. Vo februári 1986 vykonali 
debnenia na strednej časti plafónu v interiéri kos-
tola. Túto prácu urobili odplatne Vojtech Budz  z 
Grocholovho Potoka a Tadeáš Jurgovian z Vojtič-
kovho Potoka a pomáhali im pri tom miestni farníci 
podľa určeného poradia. Najdôležitejšie totiž bolo 
dodržať náležitý harmonogram práce.

V 1987 farníci z Grocholovho a Vojtičkovho 
Potoka darovali pre potreby kostola po dve dosky 
na nové lavice. Na tento cieľ prispela taktiež rodi-
na Karolíny a Alojza Kurčákovcov z USA. Nové 
lavice zhotovil Peter Matuszewski z Pavlikov. V 
roku 1988 farníci z Grocholovho a Vojtičkovho 
Potoka zozbierali peniaze na spovednicu, ktorú 
zhotovil Ján Gombos z Jurgova. 25. marca 1989 
Helena a Jakub Solusovci z Vojtičkovho Potoka 
darovali štólu na zvonček pri sakristii. Novú mon-
štranciu darovali 4. júna 1990 Ján Solus spolu s 
Danutou Solusovou a Alojzom Kurčákom z USA.

17. januára 1993 kňaz ohlásil po sv. omši, že 
Vojtech Kaniak a jeho matka Helena Kaniaková 
darovali červený ornát a fi alový pluviál, Helena 
Pavlíková darovala obrus na hlavný oltár a rodina 
Milonovcov spolu s Máriou Milonovou kúpili do 
kostola koberec. Genovéva Jurgovianová z Vojtič-
kovho Potoka dala pozlátiť kalich.

V 1994 sa obyvatelia na vlastné náklady po-
starali o opravu kostola. Museli prispievať určitou 
sumou peňazí, pričom platila každá rodina určená 
vdp. Mateuszom Pietrzakom. Prakticky do konca 
deväťdesiatich rokov minulého storočia prebiehali 
opravy kostola.

Za posledných 50 rokov obyvatelia Repísk 
z Grocholovho a Vojtíčkovho Potoka urobili veľmi 
veľa pre svoj kostol. Ochotne fi nančne prispievali 
na jeho stavbu kostola a neoceniteľná je predovšet-
kým práca ľudí. Na svoj kostol nezabudli ani kraja-
nia žijúci v USA, ktorí stavbu a zveľadenie kostola 
veľakrát fi nančne podporili alebo darovali mnohé 
veci, ktoré patria do jeho výbavy.

Na koniec by som chcela poopraviť ešte jeden 
fakt. 50. výročie posviacky kostola bolo v minu-
lom roku, teda v roku 2007, ak keď kostol bol úpl-
ne dokončený až v roku 1958. Za upozornenie na 
túto skutočnosť ďakujem nemenovanému pánovi 
z Grocholovho Potoka.

Sprac: Dorota Mošová
Foto: kronika farnosti

Zvon „Jozef“ z roku 1903

Hlavný oltár s večným svetlom 
z roku 1961

Pohľad na kostol z roku 1986

Vyrezávaná spovednica 
z roku 1988
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V roku 1981 sa do Kultúrno-so-
ciálnej spoločnosti Čechov a Slovákov 
v Poľsku zapísal môj manžel, český 
vedec a veterinár Jindřich Rákosník. 
Narodil sa v roku 1911 v Sedlci pod 
Kaňkem, ktorý je dnes už časťou Kut-
nej Hory. Bol synom stavebného in-
žiniera, ktorého stavby dodnes zdobia 
kráľovské mesto Viedeň. Po ukončení 
štúdia veterinárstva a poľnohospodár-
stva na Karlovej univerzite a Tech-
nickej univerzite v Prahe pokračo-
val v štúdiu vo Francúzsku a neskôr 
v Španielsku v Barcelone. Po dru-
hej svetovej vojne začal pracovať 
ako riaditeľ pobočky Zväzu 
českých roľníkov. Neskôr sa 
presťahoval do Prahy, kde 
získal funkciu tajomníka 
tohto zväzu pre Sloven-
sko a zahraničie. Zároveň 
sa angažoval vo vedeckej 
práci ako asistent prof. 
Jána Taubera na Vysokej 
škole poľnohospodárskej 
v Prahe a ako prekladateľ 
pre Ústav všeobecno-tech-
nických informácií Ústredia 
poľnohospodárskeho a po-
travinárskeho výskumu. V ro-
ku 1958 sa kvôli ťažkej chorobe 
matky vrátil späť do Kutnej Hory, 
kde zastával funkciu riaditeľa v kniž-
nici Múzea roľníctva na zámku v ne-
ďalekom Kačine.

Aktívne ovládal 15 jazykov – slo-
venčinu, poľštinu, bulharčinu, latin-
činu, gréčtinu, angličtinu, nemčinu, 
srbčinu, španielčinu, ruštinu, francúz-
štinu, taliančinu, švédčinu, dánčinu 
a portugalčinu, a v týchto jazykoch 
nielen korešpondoval s vedeckými in-
štitúciami na celom svete, ale taktiež 
písal svoje diela. Osobne patril medzi 
členov viacerých takýchto vedeckých 
organizácií nielen v Čechách, ale aj 
v zahraničí (o.i. Deutsche Veterinär-
medizinische Gesellschaft v Karlsruhe 
a Word Association for the History 
of Veterinary Medicine v Hannoveri). 
V povojnových časoch sa začal aktívne 
zaujímať taktiež o japončinu. Dodnes 
sa zachovalo v tomto jazyku mnoho 
jeho zošitov z tamtoho obdobia. 

Homo universalis – „Człowiek renesansu“
Medzi ďalšie Jindřichove záujmy 

patrila elektronika a elektrotechnika. 
Prvý vysielač postavil ešte ako malý 
chlapec. V tom čase však ešte nemal 
povolenie na vysielanie, preto bolo 
preňho veľkým šťastím, že ho v tom 
čase nikto neodhalil. Vysielanie bez po-
volenia bolo totiž trestným činom.  Po-
čas vysielania sa predstavoval ako „Tu 

čas viedol knižnicu Múzea roľníctva, 
aj keď už tri roky naňho čakalo vedú-
ce stanovisko v Inštitúte zootechniky 
v Baliciach pri Krakove. Nakoniec tu 
pracoval od roku 1966 až do konca 
svojho života. Zomrel v roku 1983. Pl-
nil o.i. funkciu prekladateľa odbornej 
literatúry. Popritom jazdil po celej Eu-
rópe na rôzne vedecké sympózia a kon-
ferencie, na ktoré som cestovala vždy 
spolu s ním. Pomáhala som mužovi aj 
v jeho práci pre KSSČaS, a neskôr som 
sa sama stala členkou tohto spolku...

Jindřich zanechal po sebe veľké 
bohatstvo písomností. Pravidelne 

svojimi článkami prispieval do 
poľského periodika Medycyna 
Weterynaryjna, českého Ve-
terinaria SPOFA, španiel-
ského časopisu Avicultura, 
dánskeho Historia Me-
dicinae Veterinarie. A je 
úplnou samozrejmosťou, 
že svoje články písal v ja-
zykoch, v ktorých boli 
jednotlivé časopisy vydá-

vané. Pre Múzeum národ-
ného roľníctva  v Szreniawe 

vo Veľkopoľskom vojvodstvo 
spracoval publikáciu o Vete-

rinárnom múzeu v Brne a his-
tórii veterinárstva v tomto meste, 

v rámci ktorej priblížil aj osobnosti 
českej vedy. Jeho koníčkom bola vždy 
história, práve preto jeho najcennejšie 
diela majú historický charakter, napr. 
Umelé liahne pre kurčatá v histórii sveta 
vydané na Slovensku v Ivanke pri Du-
naji, Lesnícke múzeum v Ohrade napí-
sané po anglicky pre historický štvrť-
ročník Univerzity Yale, poľsko-dánska 
brožúrka Poľská zárobková imigrácia 
v rokoch 1893-1940, ako aj publikácia, 
ktorá vznikla ešte v Kačine „Bibliogra-
fi a roľníckej literatúry v Českom krá-
ľovstve od roku 1500 do roku 1918“, 
v ktorej je zaznamenaných vyše 20 000 
publikácií.

Takýchto všestranne tvorivých ľudí 
sa často a správne nazýva homo univer-
salis – „Ludźmi Renesansu“.

Helena Rákosníková
Foto: rodinný archív

kostnice!“ podľa svetoznámej kaplnky 
v Sedlci, ktorá bola postavená z ľud-
ských kostí. Neskôr, už legálne, vlastnil 
rozpoznávacie heslo OK 1 AQ i OK 
RP 18 a po usídlení sa v Poľsku hes-
lo SP9PP. Viaceré úspechy v športovej 
elektrotechnike dosiahol spoločne so 
svojím švagrom ing. Janom Ziembic-
kim. A vlastne vďaka elektrotechnike 
som v roku 1961 spoznala svojho bu-
dúceho manžela na tzv. konvenčnom 
území Československa. O rok neskôr 
sme sa zobrali. Prvé štyri roky sme bý-
vali v Kutnej Hore v jeho dome, žiaľ, 
široký areál záhrad a polí, ktoré patrili 
môjmu manželovi, bezprávne zoštátnil 
komunistický režim a otázka even-
tuálneho prinavrátenia zoštátneného 
majetku je dodnes otvorená. Celý ten 

e-mail: zivot@tsp.org.pl
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Papierové kvety a iné ozdoby, ktoré dokážu stvoriť 
šikovné ruky prívarovských detí a babičiek

SStaré tradície, ktoré patrili kedysi 
ku každodenným radostiam, sa 
pomaly vytrácajú. Kdeže sú už 
tie časy, keď si malé deti sadali 

okolo svojich babičiek, aby si vypočuli 
zaujímavé príbehy z ich života. Kdeže 
sú tie časy, keď behali okolo nich, chce-
li im pomáhať pri každej práci a pritom 
sa vypytovali na všelijaké zaujímavosti, 
o ktorých práve babičky vedeli tak pú-
tavo rozprávať. Kdeže sú tie časy, keď 
sa ľudia na dedinách po večeroch stre-
távali, aby sa spolu zabavili, posedeli si 
a porozprávali. Kdeže sú tie časy, keď 
sused k susedovi chodil ako do svojho 
domu, keď si navzájom slúžili radou 
a pomáhali si...

Zmenila sa doba, zmenila sa techni-
ka a nakoniec sa zmenili aj ľudia. Infor-

Dávne tradície Dávne tradície 
a detia deti
mácia sa svetom šíri ako blesk. To už nie 
sú zaujímavé alebo desivé príbehy, ktoré 
sa stali niekde na siedmom chotári... 
Dnes sa v priebehu niekoľkých minút 
dozvedáme, čo sa deje na druhom konci 
sveta. Už nie sme závislí na listoch, kto-
ré išli k adresátovi niekoľko dní alebo 
dokonca týždňov... Stačí poslať e-mail 
a ten dôjde do svojho cieľa v priebehu 
niekoľkých sekúnd, stačí vytočiť mo-
bilné číslo a o chvíľu sa už rozprávame 
s niekým, kto práve prebýva na druhom 
konci sveta. Ak mal niekto kedysi zná-
mosť čo i len z druhej dediny, to i tak tú 
osobu považovali za cudziu. A teraz je 
celkom dobré, ak sa stretnú dvaja ľudia 
z jedného kraja. 

Stratil sa význam blízkosti, pretože 
to, čo je ďaleko, sa nám stalo blízke, 

ale to, čo je blízko nás, je často veľmi 
vzdialené a častokrát sa stáva, že do-
konca neznáme. Poznáme vzdialené 
kraje, ľudí z opačnej strany zemegule 
a so susedom neprehodíme ani len jed-
no slovko. Čo sa stalo, že sa v priebehu 
jedného storočia svet obrátil akoby na-
ruby. Kde teraz nájdeme svoj pokoj, tú 
tôňu rodného kraja, ktorá bola odjak-
živa pre človeka prístreším, ochranou, 
miestom, ktoré tešilo jeho srdce... Ak 
už stratíme takýto vzťah aspoň k jedné-
mu miestu na zemi, stratíme aj samých 
seba. 

Na mojich cestách po Orave som 
však našiel veľa miest, ktoré priras-
tú človeku k srdcu, ktoré ho naplnia 
radosťou, a poskytnú mu prístrešok 
v bolestiach. Našiel som aj mnohých 
ľudí, ktorí sa ešte úplne neuzavreli do 
seba a nežijú len v spoločnosti novo-
dobej techniky, ale stále sú úprimne 
otvorení k druhým ľuďom. Nezostali 
ešte skazení dobou. Síce technika vy-
tŕča svoje rožky už aj tu, predsa len ob-
klopujúca príroda a dlhodobá tradícia 
akosi ľudí aspoň trochu chráni od toho 
všetkého. Aj keď tých stretnutí je už 
pomenej, predsa len srdcia týchto ľudí 
tiahnu k sebe. A to nielen srdcia tých 
starších, ale aj srdcia detí, ktoré sú ešte 
čisté a neskazené dobou. 

Pri mojej poslednej návšteve na zá-
kladnej škole vo Veľkej Lipnici – Prí-
varovke, ale nielen tu, som sa stretol 
s deťmi, pre ktoré stretnutie so starý-
mi rodičmi alebo s tetkami je predsa 
len dôležitejšie ako nejaká počítačová 

Chlapci si radi zahrajú nejakú ľudovú pesničku. Aj keď po slovensky hovoriť nevedia, 
slovenskú nôtu chytajú jedna radosť

22
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Začiatky sú síce neľahké, ale z týchto mladíkov vyrastú dobrí muzikanti...

Tradičné techniky vyrábania papierových ozdôb si už pamätá málokto. 

Dávne tradície 
a deti

hra, mp4, mobil alebo televízor. Spo-
lu s deťmi trávili v škole čas aj dve 
babičky, Vilma Bandyková a Kristína 
Kuligová, ktoré spolu s dievčatami ro-
bili kvety z krepového papiera. Nebolo 
to prvýkrát, čo sa takto spolu stretli. 
Dievčatá sa popritom dozvedeli mnoho 
zaujímavostí o dávnych zvykoch a tra-
díciách na Orave, ako sa kedysi ťažko 
pracovalo na roli, ako chodili gazdovia 
do polí na vozoch a nie na traktoroch, 
ako to je dnes. Taktiež sa dozvedeli, čo 
to boli tie páračky, pri ktorých sa neraz 
schádzala práve celá dedina, a to nie-
len dievky, ale aj chlapci, ktorí pri takej 
príležitosti neraz poriadne vystrájali 
a niekedy narobili viac škody ako úžit-

ku. Aj keď časy boli ťažšie, predsa len si 
mladí dokázali nájsť vhodnú príležitosť 
na to, aby sa spolu zabavili. 

Staršie dievčatá možno počuli tieto 
príbehy nejeden raz a predsa počúvali 
so zatajeným dychom, pretože mnohé 
z tých vecí, o ktorých hovoria naše ba-
bičky, sa dnes už nevrátia. 

Aby dievčatám nebolo smutno, 
chlapci si priniesli so sebou husle a basy 
a prihrávali im do práce, aby im lepšie 
išla od ruky. Zahrali im niekoľko orav-
ských a veru spomenuli si aj na sloven-
skú nôtu, ktorá dodnes koluje medzi 
hudobníkmi po hornooravských de-
dinkách. Ak niektorý z nich ešte nevie, 
ako by tie melódie zahral, Eugen Kar-

koszka, ktorý cvičí detskú kapelu, im 
veľmi rád pomôže a vysvetlí im tajom-
stvá hry na husliach. Nejednému občas 
sláčik zaškrípe nie tak, ako by chcel, ale 
on je trpezlivý. Vie, že husle si vyžadujú 
trpezlivosť a cieľavedomosť, preto ne-
natíska, nenúti, radšej počká a ak príde 
na to čas, zrazu sa z malého huslistu 
vykľuje veľký talent, ktorý na husliach 
zanôti každú melódiu, každú pesničku, 
že až radosť bude ho počúvať. 

A keď už tých kvietkov bolo viac 
a malých muzikantov od slákov po toľ-
kých pesničkách už ruky boleli, pobrali 
sme sa z Prívarovky všetci domov.

Marián Smondek
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Poviedky na voľnú chvílu

Starý Ponz chcel byť pokrokový, 
vždy chcel ísť len s pokrokom. 
Keď prišiel aj u nás pokrok do 
módy, zrazu začal o sebe vyhlaso-

vať, že je ateista. Ba prestal chodiť i do 
kostola. Len kedy-tedy zašiel na faru pre-
sviedčať i pána farára, aby aj pán farár o 
ňom vedel, že ide byť pokrokový.

Ponz kňaza trochu i ľutoval, že sedáva 
v tme, čiže v tmárstve a ópiu ľudstva, a 
ešte k tomu je i po veče roch bez kuchárky. 
Len sám pri nočnej lampe, pri žiarovke 
štyridsiatke alebo šesťdesiatke.

Pán farár mal Ponza rád. Neraz sa pri 
ňom zasmial. Zavše, ba skoro zakaždým, 
keď prišiel Ponz na návštevu, nalial mu aj 
deci vína, aby ho náhodou neohováral. A 
kedy-tedy mu požičal i knižku. Ponz bol 
na knižky zvedavý, aj si ich vždy prečítal, 
no vravieval farárovi: 

- Neurazte sa, pán farár, nie je to zlé, 
ale ani nie najlepšie, a ja ako ateista mu-
sím prečítať všetko. Okrem vašich knižiek 
čítam aj inakšie knižky. Pokrokové. Všet-
ko musím poznať, aby som mohol každé-
mu každú chybu vyvrátiť. Preto musím 
poznať aj opačné názory.

- Ach tak! - usmial sa pán farár. - Kde 
je potom chyba?! Neponáhľajte sa, pán 

Vincent Šikula

B Ú R K A

Vincent Šikula

V Č E L Y

Ponz, len si u mňa poseďte! Ak treba, mô-
žete aj mňa opraviť. Aspoň budem vedieť, 
v čom sa mýlim.

- Vás opravovať nechcem, - usmieval 
sa i Ponz, - k vám chodievam len na po-
lemiku.

Slovo polemika sa mu od istého času 
páčilo viac než iné slová, hoci ho ešte 

donedávna nepoznal. Teraz však zašiel z 
času na čas aj do krčmy a tam zvyčajne 
sedával so svojím susedom Biskupičom a 
skoro vždy vravievali o ateizme. Aj pán 
farár tam niekedy zablúdil, no nikdy si k 
nim nesadol, zvyčajne si pribehol len po 
cigarety. Do diskusií, a teda pokrokových 
a vedeckých debát, sa v krčme s nimi ne-
púšťal. Ani oni s ním. Aj veda musí mať 
svoje pravidlá a poriadky! Aj svoje miesta 
na rozhovor a polemiku.

Zvyčajne sedával Ponz v krčme len s 
tým Biskupičom a mládenci od susedných 
stolov si z nich zavše uťahovali. Najmä 
Šino, družstevný skupinár, keď už prehral 
v kartách, rád si ich doberal. - No čo je, 
ateisti?! Prečo sme uviazli? Kde je hmota, 
kde je pokrok, kde je ateizmus?

Ponz zvyčajne iba hodil rukou a Bis-

kupič, keďže svojho kamaráta obdivoval, 
ba mu i závidel, ako vie niekedy neraz i 
celej krčme názory vyvracať, iba čo Šina 
odbrnkol: 

- Ty sa radšej nepleť! Pýtaj sa na roz-
um, vieš kedy...

A potom im Šino zvyčajne dal pokoj. 
Alebo si z nich ešte väčšmi uťahoval. 
Podľa toho, akú mal náladu, čiže podľa 
toho, koľko prehral alebo vyhral v kar-
tách, alebo podľa toho, ako hrala Trnava 

Šelepa bol starý mládenec. Býval 
v malom kúpeľnom mestečku a 
bol náramne pracovitý. Skoro by 
sa dalo povedať, že bol ubehaný a 

upracovaný. Lebo podchvíľou ho ktosi o 
niečo požiadal a zavše sa nemal ani kedy 
zastaviť. Ešte nestihol urobiť jednu vec a 
už ho požiadali o čosi iné. Mnohí ľudia si 
život v meste ani nevedeli bez Šelepu pred-
staviť. Ba zavše to vyzeralo tak, akoby sa 
priam on staral o celé mesto, viedol ho a 
robil pre každého, čo bolo treba. Ak sa nie-
komu zdalo, že ráno veľmi zavčasu vstal a 
namýšľal si, že vstal prvý, celkom určite sa 
mýlil. Lebo stačilo iba vykuknúť na ulicu či 
na námestie a celkom iste tam zbadal Šele-
pu, ak už náhodou nezačínalo svitať, lebo 
keď svitalo, alebo už predtým, Šelepa čistil, 
zametal mestský park či zavše aj s inými v 
mestskom parku, na uliciach, v mestských 
parčíkoch na kvetinových hriadkach sadil, 
presádzal a obstrihával záhradníckymi nož-
nicami okrasné rastliny a kvetiny.

Nevedno kto a za čo ho platil, či mesto 
alebo jednotlivci, a koľko mu kto dával, lebo 
okrem parkov a parčíkov vykonával Šelepa 
aj iné služby. Niekedy len službičky. Často 
ho bolo vidieť bežať na poštu s listami ale-
bo s balíkom, inokedy zas viezol na vozíčku 
kyslíkovú bombu a vedľa nej debničku či 
dve debničky piva. Mestskému lekárnikovi 
nosieval každé ráno čerstvé mlieko a teplé 

rožky, do nemocnice zase vozieval na vo-
zíku čerstvú zeleninu a ovocie, a mohli by 
sme toho naspomínať toľko, že by sa to na 
papier ani nezmestilo, a aj tak by sme na 

všeličo zabudli, najmä ak by sme chceli 
spomenúť, že mnohí ho zavše požiadali aj o 
náročnejšie služby, ktoré mu niekedy skom-
plikovali život, alebo mu narobili nepríjem-
nosti! Raz ho napríklad požiadal istý skúpy 
a lakomý včelár, aby mu presťahoval päť či 
sedem úľov včiel z jedného miesta na iné, 
lebo tam, kde ich mal predtým, už domedo-
val agát, a inde, keď to bolo pod horou, agát 
ešte nedomedoval, chcel tam hneď po agáte 
zachytiť i medovanie lipy a jedlých gašta-
nov. Nemal však kočovný včelársky voz a 
nechcelo sa mu ani platiť šoféra, ktorý by 
včely previezol na nákladnom aute. Nuž po-
žiadal Šelepu. A ten bol ochotný. Poprevá-
žal mu úle na malom vozíčku, s ktorým sa 
inokedy tmolieval po meste a po mestských 
parkoch.

Na vozíček sa však zmestil iba jeden úľ. 
Musel ich teda prevážať po jednom, a keď 
mu zostali posledné dva, chcel ich odviezť 

naraz, lebo ho už zase niečo iné súrilo, čo 
sľúbil komusi inému, a chcel slovo dodržať. 
Dva úle však nie a nie na vozíček umiestniť, 
nuž to vyriešil tak, že dal iba jeden a druhý 

zviazal motúzmi a gurtňami a dal si ho vy-
ložiť na plecia ako batoh alebo ako prútenú 
pekársku krosnu.

Chudák, veru sa poriadne zapotil. Lebo 
úľ, najmä ak musíte prenášať plodovisko aj 
s medníkom, včelami i medom, keby aj ne-
bol plný, je poriadne ťažký. To vám potvrdí 
každý včelár. No tento lakomčisko nie. Chcel 
mať všetky úle čím skôr na určenom mieste, 
chcel chudáka Šelepu využiť a zneužiť. On 
už tam naňho čakal a čosi si okolo ostatných 
úľov upravoval, voľačo babral, lebo tam mal 
i malú zeleninovú a ovocnú záhradku.

Už bolo celkom tma, keď sa Šelepa celý 
spotený terigá, jeden úľ na vozíčku, druhý 
na chrbte, fučí a fučí pod ním a podchví-
ľou si ho popravuje, lebo má už chrbát celý 
otlčený a obdraný. Včely však neznášajú, 
ak sa s nimi priveľmi trepe, ak sa s nimi 
pohadzuje alebo sa im búcha na úľ. Na to 
sú veľmi háklivé, potom sú jedovaté. Preto 
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v nedeľu futbal. Lebo Šino bol fanúšikom 
Trnavy. Podobne ako ostatní mládenci z 
našej dediny.

Najhoršie sa vodilo Ponzovi na druž-
stve. Lebo aj tam doňho hocikedy vŕtal 
Šino, zavše aj iní chlapi, a najmä niektoré 
staršie ženy, ktoré mu nedajbože neve-
rectvo prepáčiť. Ponz sa od nich radšej 
odťahoval, lenže ako a kde, ako sa môžeš 
od ľudí odtiahnuť, keď s nimi pracuješ na 
tom istom poli pri okopaninách alebo vo 
vinici pri rovnakej robote. Ponz, ak mu-
sel pracovať s ostatnými, najradšej si vzal 
krajný riadok, a keďže bol pracovitý a usi-
lovný, zvyčajne bol od ostatných vždy o 
kúsok vpredu, no ženy mu aj tak nedali 
pokoj. Podchvíľou niektorá z nich zdvihla 
zo zeme kamienok alebo hrudku a hodila 
mu do chrbta.

- Kto to do mňa hodil?
A vinníka nikdy nebolo. Márne sa 

Ponz obzeral. No sotva sa zohol k robo-
te, už zas letela hrudka, znovu sa musel 
obzrieť.

Neraz sa z toho strhla hádka. Všetci 
útočili na Ponza. Tajne sa však uškŕňa-
li. Niektoré ženy mu vraveli, že sa mu to 
iste len zdá, veď do nikoho nik nehádže, 
prečo by akurát doňho, alebo ak hej, tak 

možno čert doňho hádže, lebo je nezna-
boh.

- Načo mu to vravíte? - uškieral sa 
Šino. - Veď on ani v čerta neverí. Verí iba 
v pokrok. Aj on je pokrok! Aha, o kolky 
kus všetkých predbehol!

Niekedy prišlo medzi nimi aj k os-
trejšej hádke. Raz, keď zase pracovali 
vo vinici a dostali sa do varu, posmešky 
len tak lietali a všetky na Ponzov účet, 
prihnala sa búrka, ledva sa stačili skryť. 
Niektorí do búdy, iní poď čerešňu, chcel 
medzi nich aj Ponz, no ženy ho odháňali, 
lebo ich Šino posmeľoval: 

- Nie, dedo, vy medzi nás nemôžete, 
lebo vy ste neverec, čo ak kvôli vám ud-
rie do čerešne hrom?

A tak sa pod čerešňou vadili, že sa 
Ponz napokon nazlostil a prebehol sa 
skryť inde, pod hrušku. Všetci pod čereš-
ňou alebo v tej búde, a len on sám pod 
hruškou. A nazlostený ani sršeň, lebo stá-
le naňho pokrikovali.

- Nebojíte sa? - kričal naňho Šino. - 
Ja keby som bol ateista, veru by som sa 
pod takou vysokou hruškou neskrýval. 
Čo ak vás Pán Boh potresce?

- A kde je, kde je! - rozhadzoval ru-
kami Ponz. -Ukážte mi ho, vy somári, no 

ukážte mi ho! Vy truľovia, vy blázni! Ak 
je, no kde je? Nech do mňa udrie! - Ro-
zopäl si nohavice a otŕčal nebu trenírky. 
- No udri do mňa, udri! Ak si hore, udri!

- Aha, ako sa chváli! - uškŕňal sa 
Šino. - Chce ukázať Pánu Bohu, že mu 
žena kúpila nové trenírky.

Medzitým sa už naplno rozhurtovala 
búrka. Blýskalo sa zo všetkých strán a 
Ponz skoro nepríčetný ešte vždy pobeho-
val pod hruškou, ukazoval nebu trenírky 
a kričal: - Udri do mňa, prečo neudrieš? 
Ak si hore, udri!

Zablyslo sa - a zrazu tresk. Naozaj 
udrelo. A just do tej hrušky. Ponz zatre-
pal rukami, hodilo ho na zem. Skydol sa 
naňho kusisko hrušky.

Biskupič sa prežehnal. Chvíľu všetci 
mlčali. Potom sa Biskupič pohol k hruške 
a ostatní za ním. Keď sa už priblížili, Ponz 
vystrčil z lístia hlavu, zobzeral sa a potom 
pozrel na nebo. - No márnosť, tuším je! 
Udrel, ale netrafi l. Len plece mi udrel, 
aha, veď aký konárisko skydlo! Trochu mi 
aj hlavu oškrelo. Márnosť, tuším je!

V ten deň už nerobili. A v dedine sa 
ešte aj na druhý deň hovorilo iba o tom, 
čo sa prihodilo vo vinici. Márnosť, ale to 
bola búrka...!

ich treba prenášať až navečer, prípadne až 
v noci, keď sú už všetky v úľoch, predtým 
však treba úľ poriadne zatvoriť a utesniť le-
táč, aby nemohli vyletieť, lebo keby sa im 
to podarilo a najmä ak sú ozaj nazlostené, 
včelárovi či tomu, čo je nablízku - beda!

A veru sa táto skúsenosť potvrdila i Še-
lepovi, lebo ako si úľ na chrbte podchvíľou 
pohadzoval a naprával, nevdojak musel 
pohnúť letáčom a hoci bola tma - mali ste 
to vidieť! Rozjedované včely sa vyrojili a 
zrazu okolo Šelepu samý bzukot! Lietali, 
sršali a bodali ani strely. Ba navyše včely 
neznášajú pot a zo Šelepu sa až lialo, taký 
bol spotený. Takú včeliu vojnu by veru nik 
nevydržal. A nevydržal ju ani on. Najprv sa 
začal mykať, hádzať a pobehovať s úľom, 
nedajbože sa vymotať z gurtní a motúzov, 
zhodiť úľ na zem. Zbavil sa ho, až keď sa 
potkol a spadol, no ani tam nedali pokoj. 
Ušlo sa mu toľko žihadiel, koľko sa len 
zmestilo, no nie iba na mieste nešťastia, ale 
aj potom na včelnici, kde ho skúpy včelár 
navyše vyhrešil, že mu takmer zničil úľ, 
dolámal v ňom rámiky a vysypal mu včely. 
Ba ešte sa mu vyhrážal, že za takú ničomnú 
robotu nič nedostane. Nijakú plácu. Vraj by 
ho najradšej vyzauškoval.

Zauškovať však nebolo treba, lebo Šele-
pa mal dosť starostí. Ešte stále bol oblepe-
ný včelami. Dobodali mu celú tvár, ruky i 
nohy, a ešte stále mu niektoré podchvíľou 

bzučali vo vlasoch, v nohaviciach, v kabáte 
i pod košeľou.

Ešte aj na druhý deň mal so včelami sta-
rosti. Celý bol opuchnutý, nevládal ísť ani k 
lekárovi, musel poprosiť susedov, aby šli po 
lekára, a ten mu prišiel pichnúť injekciu.

O niekoľko dní sa Šelepa znovu po-
zbieral. Keď sa však chcel obliecť, opäť si 
musel dôkladne poprevracať a poprezerať 
odev, lebo hoci to urobil už predtým, ešte aj 
teraz našiel tu i tam v záhyboch zdochnutú 
alebo zdochýnajúcu včelu.

Šelepovi susedia sa pohoršovali a nadáva-
li na skúpeho včelára. - Lakomec, nevedel si 
najať auto a previezť si ich na aute? Nechce-
lo sa mu platiť, preto požiadal Šelepu.

Včelára však udalosť predsa len trochu 
mrzela. Jedného dňa sa dostavil k Šelepovi 
a vľúdne sa mu ospravedlnil. - Nehnevaj sa 
na mňa, Šelepa! Mali sme so včelami smo-
lu. Ty však väčšiu než ja. Mrzí ma to! Včely 
sú už na poriadku. Aj ten nešťastný úľ, kto-
rý nám narobil toľké starosti. Druhý raz už 
budeme musieť byť opatrnejší.

- Druhý raz? Aký druhý raz? - zastrájal 
sa Šelepa. - Mňa už ku včelám nikdy nedo-
stanete. Nik ma už k nim nedostane.

- No len nevrav! Myslíš, že mňa ešte nik-
dy nedoštípali?

- To je vaša vec. Veď vy ste včelár. Lenže 
toľko žihadiel ako ja ste sotva dostali. Mož-
no ani nie za celý život.

- A veď žihadlá sú liečivé. Najmä proti 
reume. Aj niektorí lekári ich odporúčajú.

- Pánboh zaplať za také lieky! - poďako-
val sa Šelepa. - Hádam ste neprišli odo mňa 
ešte aj pýtať za liek, za žihadlá!

- Božechráň! Doniesol som ti pohár 
medu.

- Ani med nechcem vidieť.
- Len si vezmi, Šelepa! Zaslúžiš si! A už 

sa na mňa nehnevaj. Veď ja som nevedel, že 
budeme mať takú smolu. A med si vezmi, 
naozaj si ho zaslúžiš.

Napokon sa Šelepa uspokojil. - Hlavná 
vec, že to najhoršie mám už za sebou. A ak 
vravíte, že žihadlá sú proti reume, veru ja 
budem dlho zdravý, reumu celkom iste nik-
dy nedostanem. A ten med, keď ste ho už 
doniesli, nuž ho teda nechajte. Márnosť, a 
ako veľa! Toľko ste hádam ani nemuseli.

A bola to pravda. Včelár sa tentoraz asi 
utrhol, iste sa mu Šelepu uľútilo, no vari aj 
preto, aby ho ľudia neohovárali, doniesol 
pekný veľký pohár, pohárisko medu. - Še-
lepa, zaslúžiš si!

- Nuž, ako myslíte. Hádam si naozaj za-
slúžim. No aj tak vám pekne ďakujem za 
med i za žihadlá. Aspoň si trochu život 
osladím.

Nebýva na každom vŕšku hostinec, 
Bratislava 1996
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Zadľženie Durštína Krempašania 
vy číslili na 8,532 Kčs. „Parafjanie 
gminy Dursztyn zechcą wszystkie 

wymienione zaległości w części na nich 
przypadającej wyrównać do dnia 1.V. 
1924 r. w wysokości trzeciej części i spór 
zastawić na własny koszt. W przeciwnym 
razie rozumiemy, że powyżsi chcą się od 
nas samowolnie odłączyć i jako takich, ni-
gdy więcej do naszego kościoła nie przy-
puścimy. Równocześnie z dniem powyż-
szym ks. prób. miejsc, z powyższym dniem 
przestaje na ich rzecz wszelkich obsług 
religijnych t.j. nie będzie chrzcił, ślubów 
małżeńskich udzielał, ni pogrzebów urzą-
dzał, bez względu na zbieg okoliczności.”

Zo zápisnice vysvitá, že prítomní ne-
jednotne interpretujú stanovisko biskupa 
počas kanonickej vizitácie v Krempa-
choch. Podľa kanonika Andrašovského 
vizitátor navrhol zníženie obnosu dlžoby 
na 5.000 Kčs, kým Krempašan Paluch, 
ktorého protokol označuje ako celkom 
nezaujatého, uviedol, že biskup navrhol 
zníženie podlžnosti Durštína o 1.000 Kčs. 

Tajomník zhromaždenia - Paluch - ako 
svedok jednania s biskupom, počas kano-
nickej vizitácie tvrdí, že návrh biskupa bol 
dosť všeobecný: „biskup radził , by Dursz-
tynowi coś obniżyć ze sumy ogólnej t.j. z 
8.532 Kc.“ Tajomník Paluch navrhol, aby 
durštínske dlhy znížiť o 1.000 Kčs. Podľa 
protokolu Krempašania videli ešte jednu 
schodnú cestu riešenia už päť rokov trva-
júceho sporu: „na żądanie Dursztyna, aby 
go od tutejszej parafi i zwolnić - to jeżeli 
Najprzewielebniejszy Konsystorz się do 
tego przychyli (czego i my pragniemy), to 
my Krempaszanie nie żądamy od Dursz-
tyna, ani jednego halerza, pomimo wszel-
kich praw z naszej strony.”

Rokovania valného zhromaždenia 
skončili voľbou farskej komisie, ktorej 
úlohou malo byť ukončenie sporu. Tri-
násťčlennú komisiu mal viesť - ako jej 
predseda - miestny farár Andrej Hric. Kó-
pie zápisnice boli poslane Biskupskému 
konzistóriu v Krakove, kanonikovi An-
drašovskému a obci Durštín. Pod protokol 
sa podpísali tajomník (Jan Pitoniak - uči-
teľ v Durštíne) a predseda zhromaždenia 
(kňaz Andrej Hric).

Kostolná komisia mala posedenie už 
23. marca 1924, za účasti troch splno-
mocnencov Durštína. Zápisnica zo zasad-
nutia poukazuje na malý konfl ikt medzi 
krempašským farárom a šéfom spišského 
dekanátu: „Ks. A. Hryc oświadcza, że ni-
gdy Dursztynowi nie szkodził i prostuje 
uczynione mu zarzuty przez ks. kanoni-

Jozef Čongva

Medzivojnový spor 
medzi Durštínom a Krempachmi (2)

ka Andrašovskyego, jakoby powyższych 
miał krzywdzić swoim postępowaniem. 
Przytacza cały szereg przykładów swej 
duszpasterskiej pracy nad pogodzeniem 
stron, jednak dotychczas bezskutecznej.” 
Podľa člena Komisie Jakuba Zygmunta: 
kňaz kanonik Andrašovský „wprost de-
moralizuje Dursztynian, by Krempachom 
tyle nie płacili itp.” Na otázku náčelníka 
obce P.Palucha, či do 1. mája 1924 Durš-

tínčania zaplatia dlh, predstavitelia fi liál-
ky odpovedali, „że najwięcej zapłaciliby 
5000 Kc. i część na nich przypadającą na 
rzecz zabudowań administracyjnych (jak 
zawsze), a co do dalszych, to ani mówić 
o czem niema, gdyż nigdy tego płacić nie 
będą. Raczej nas wypuśćcie całkiem od 
waszego kościoła.” Vyhrotené stanoviská 
obidvoch strán konfl iktu znemožnili kom-
promisne riešenie sporu. V takej situácii 
zapisovateľ mohol už len konštatovať 
želanie obidvoch strán, aby sa Durštín 
odpojil od krempašskej farnosti: „Sprawę 
uważa się po obu stronach za skończoną 
w tem sensie, że Najprzewielebniejszy 
Konsystorz Książęco Biskupi w Krako-
wie oddzieli Dursztyn od Krempach. Są 
to życzenia obu stron!”1

Už o dva dni neskôr, t.j. 25. marca 
1924 tajomník Jan Pitoniak a predseda 
kňaz Andrej Hric poslali na krakovské 
konzistórium odpisy horecitovaných 
protokolov, „z prośbą o łaskawe przy-
chylenie się do ukończenia tejże sprawy. 
Ponieważ gmina Dursztyn już od roku 
1911 przy każdej okazji wyraża życze-
nia, by się od nas odłączyć, my Krem-
paszanie także i pragniemy tego, gdyż od 
początku po dzień dzisiejszy jedynie kło-
poty nam sprawiali. Przy każdem wydat-
ku byliśmy zmuszeni drogą egzekucyjną 
ściągać część na nich przypadającą. (Tak 
świadczą o tem dokumenta kościelne.). 

1  Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolital-
nej. APA 162. Protokół z odbytego posiedzenia Ko-
misji Kościelnej (K.K.) w Krempachach w dniu 23 
marca 1924 w sali szkolnej w sprawie pertraktacyj 
zaległości parafjan gminy Dursztyna. Dokument 
bez paginacji.
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Będziemy mocno zobowiązani, jeżeli 
się sprawa rozstrzygnie ostatecznie, a 
Dursztyn od nas odłączonym zostanie. W 
takim razie zrzekamy się w ogóle wszel-
kich pretensyj od nich raz na zawsze.”2

Nemáme pramene ukazujúce stano-
visko krakovského arcibiskupa. Je navy-
še otázne, či také dokumenty vôbec boli. 
Pripadné mlčanie krakovskej diecéznej 
administratívy by sme si mohli vysvetliť 

tým, že v marci 1924 mal právomoc rie-
šiť konfl ikt ešte stále spišský biskup Ján 
Vojtaššák.

Ďalší prameň, dosvedčujúci, že kon-
fl ikt medzi Krempachmi a Durštínom ešte 
neskončil, pochádza z roku 1932. Jeho 
obsah nás presviedča, že Krempašania 
hľadali pomoc aj u orgánov svetskej ve-
rejnej správy.

V úradnom písme z 18. apríla 1932, 
podpísanom náčelníkom Obecného úradu 
Tomaškovičom a administrátorom farnos-
ti - tribšským rodákom - Františkom Mó-
šom - adresovanom predsedníctvu Kra-
kovského kraja, jeho autori poukazujú, 
že kroky podniknuté spišsko-oravským 
starostvom nedoviedli k zakončeniu spo-
ru. Novotargský úradník sa síce usiloval 
presvedčiť členov farského komitétu z 
Durštína, aby zaplatili časť trovov pripa-
dajúcich na Durštín, ale títo odpovedali, 
že môžu ponúknuť len svoju prácu: „Wo-
bec tego, že gmina Dursztyn nie chce na 
rzecz kościoła naszego żadnych ciężarów 
oprócz robocizny ponosić, oraz z uwa-
gi, że kościół nasz nie może pomieścić 
ludności obu w mowie będących gmin, 
upraszamy uprzejmie, aby Województwo 
w porozumieniu z Kurią Biskupią w Kra-
kowie odłączyć zechciało gminę Dursztyn 
od naszego kościoła parafjalnego, a przy-
łączyło gminę tę np. do Łapsz Niżnych.”3 

2  Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolital-
nej. APA 162, Krempachy. Pismo Jana Pitoniaka i 
Andreja Hrica - z 25. marca 1924 - do Najprzewie-
lebniejszego Konstystorza Książęco Biskupskiego 
w Krakowie. Dokument bez paginacji.

3  Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolital-
nej. APA 162. Krempachy. Pismo zwierzchności 
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Písmo podporilo svojimi podpismi šies-
tich členov cirkevného komitétu ako aj 78 
farníkov obce Krempachy.

Nevedno či autori písma boli presved-
čení, že krajsky úrad ma právomoc vo veci 
územného delenia diecézy na farnosti; či 
práve naopak: vedeli, že je to výlučná in-
terná právomoc sídelného biskupa, ale aj 
tak hľadali podporu u orgánov svetskej 
verejnej správy.

Okresný náčelník Korniak referoval 
- 20. apríla 1932 - že sa doposiaľ nepo-
darilo určiť povinnosti obidvoch obcí voči 
kostolu a farnosti v Krempachoch, keďže 
nemáme k dispozícii nariadenie maďar-
ského Ministerstva Vierovyznaní a Verej-
nej Osvety z roku 1873. Nie sú tiež jasno 
vymedzené práva a povinnosti farníkov z 
titulu patronátneho práva, po tom ako pre-
šli zo slobodného baróna Palochaya, resp. 
Salomona na tieto dve spišské dediny. 
„Dalszem utrudnieniem w ostatecznem 
załatwieniu sprawy jest materjalna prze-
waga Krempaszan nad Dursztynianami, 
gdyż pierwsi pod względem zamożności 
znacznie przewyższają drugich i przy 
odnawianiu kościoła brali za podstawę 
własne środki materjalne, nielicząc się z 
tem, czy niektóre wydatki są koniecznie 
potrzebne i czy Dursztynianie będą w 
możności w nich partycypować. Wszelkie 
usiłowania ugodowego załatwienia sporu 
rozbijają się o nieustępliwość mieszkań-
ców gminy Krempachy, którzy żądają od 
Dursztynian zwrotu 1/3 części wydatków 
połączonych z odnowieniem i upiększe-
niem kościoła, na co ci ostatni nie chcą 
się zgodzić. Nieustępliwość Krempaszan 
tłumaczy się teraz, że dążą oni do tego, 
aby Dursztynian odseparować od kościoła 
w Krempachach i oświadczają, że w tym 
wypadku zrzekną się wszelkich pretensyj 
do zwrotu części wydatków poniesionych 
na odnowienie kościoła.

Ponieważ w Dursztynie jest kościółek 
zbudowany i urządzony, najprostszem roz-
wiązaniem sprawy byłoby utworzenie z 
niego kościoła fi ljalnego, względnie wcie-
lenie gminy Dursztyn do parafji w Łap-
szach Niżnych.”4 Krakovský krajsky úrad 
potvrdil príjem písma 29. apríla 1932.

Posledné tri dokumenty, ktoré vlastní 
Archív Krakovskej metropolitnej kúrie 

gminy Krempachy i komitetu parafjalnego - z 18 
kwietnia 1932 roku - do Prezydjum Województwa 
Krakowskiego w Krakowie. Pismo bez paginacji.

4  Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolital-
nej. APA 162. Krempachy. Pismo starosty powia-
towego nowotarskiego (L. dz. A.II - 1/2/32), z 20 
kwietnia 1932 r., do pana wojewody w Krakowie.

dokazujú, že ešte tesne pred vypuknutím 
2. svetovej vojny pretrvával status quo, 
t.j. Durštínčania naďalej odmietali platiť, 
Krempašania ich nepúšťali do kostola, a 
obec Durštín bola súčasťou krempašskej 
farnosti. Nemáme potuchy o tom, čo bolo 
príčinou už takmer 18 rokov trvajúcej pa-
sivity krakovského cirkevného ústredia. 

Na jeseň 1938 vznikol v Durštíne 
návrh zriadenia osobitnej durštínskej far-
nosti spravovanej radom Menších bratov 
Františkánov. Vec už natoľko pokročila, 
že sa len čakalo na podpis krempašského 
farára na zmluve medzi otcom provinciá-
lom Menších bratov františkánov a obcou 
Durštín. Podľa písma starostu obce Durš-
tín - Valenta Horníka - metropolitovi Sa-
piehovi: „umowa teraz gotowa i wysłano 
dwóch Posłańców z gromady Dursztyn do 
kś. Probosca by tam umowę podpisał. Tak 
kś. probosc podpisu odmówił i odwołał się 
na zarządzenie Najjaśniejszej Eksełencyi 
Metropolii Arcybiskupa Krakowskiego.”5

Starosta obce Durštín, Valent Horník, 
prosil - niekedy na začiatku novembra 
1938 - krakovského arcibiskupa o súhlas 
na vydelenie Durštína z krempašskej far-
nosti a zároveň o zverenie pastoračnej 
opatery rádu otcov Menších bratov Fran-
tiškánov, ktorí majú svoj byt v Durštíne: 
„Zaznaczamy, że już zgodę na to P.O. Pro-
wincjała OO. Reformatów, którego kilka 
razy o to prosiliśmy, mamy uzależnioną 
tylko od zgody naszego  Ks. Proboszcza 
i Najprzewielebniejszego Xięcia Metro-
polity. Nasz Ks. Proboszcz zgadza się na 
to, a Najprzewielebniejszego Xięcia Me-
tropolitę gorąco o to prosimy, naszą proś-
bę tem dokumentując, że do Krempach 
mamy nie tak daleko, jak raczej bardzo 
złą drogę i z tego powodu bardzo wielu 
ludzi ze Mszy św. korzystać niemoże ca-
łymi miesiącami. (...) Nasz Ks. Proboszcz 
mając dwa kościoły dojechać do nas nie-
może, czasem tylko jak trafi  się pogrzeb 
albo ślub. Korzystając z tego, że Ojcowie 
Reformaci gotowi są podjąć się opieki nad 
nami, gorąco jeszcze raz prosimy Naj-
przewielebniejszego Xięcia Metropolity o 
tę łaskę Swojej zgody na to i załatwienie 
naszej prośby.”6 Na druhej strane písma 
43 podpisov majiteľov z obce Durštín.

5  Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. 
APA 162. Krempachy. Pismo Walentego Hornika, 
sołtysa gromady Dursztyn, gminy Łapsze Niżne - z 
14 listopada 1938 r. - do metropolity Adama Stefa-
na Sapiehy. Dokument bez paginacji.

6  Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolital-
nej. APA 162. Krempachy. Niedatowane pismo 
sołtysa gromady Dursztyn, gminy Łapsze Niżne 
Walentego Hornika, do krakowskiego arcybiskupa. 

Čitateľa hore citovaného písma zarazí 
nečakaná zmena taktiky hľadania pomoci. 
Šoltýs Horník ani slovíčkom nespomenul 
podstatu prosby o osamostatnenie. Úplne 
postačí to, že cesty sú v zlom stave a farár 
má príliš veľa práce.

Už v polovici januára 1939 sa forma 
korešpondencie vracia do starých koľají. V 
písme krakovskému arcibiskupovi - z 16. 
januára 1939 - šoltýs Horník podotýka, akí 
sú zlí tí Krempašania: „krympaszanie nas 
do kościoła od kilkunastu lat niepuszczają 
zpowodu pewnych nieporozumień i przy 
kościele trzymają straż, a my biedni wie-
rzymy że jesteśmy katolikami i obowiąz-
kiem słuchania mśi sw. w niedziele i święta, 
tak młodsze osoby chodzą  na wysłuchanie 
mszi sw. do sąśiednych wiosek, a starsze 
osoby są całkiem pozbawione słuchania, 
msze sw., a wrazie deścu lub zawieruchy 
sznieźnej są pozbawieni i młodzi do tego 
jescze drogi do siąsiednich wiosek są bar-
dzo uciążliwe, nasze dzieci wychowują 
się w skole bezreligiji katoliczkiej bo ks. 
probosc do naszej szkoły nieprzyjezdza na 
religie, stego powodu mieli byszmy zamiar 
o utworzenie Parafi ji unas w Dursztynie, 
przeto że OO. Reformaci mają unas dom 
obecnie zatwierdzony przez Rzim na kla-
stór OO. Reformaci by się chętnie na to by 
obowiąski kościelne i Parafi jalne kończyli 
unas na miejscu.

Wobec powyższych upraszamy łaska-
wie Najprzewielebniejsią Exesełencie o 
rozpatrzenie naszej proźby o utworzenie 
parafi ji unas spowodu wyżej wymienio-
nego. Mamy nadzieje iż Najprzewieleb-
niejsza Exelencia przychyli się do naszej 
proźby i uczyni zadość, oczekujemy ła-
skawej odpowiedzi.”7

Písomnosti, ktoré sa priamo alebo ne-
priamo týkajú tu opísaného konfl iktu, sú 
pravdepodobne aj v patričných fondoch 
Štátneho archívu v Krakove, Štátneho 
oblastného archívu v Levoči, ako aj vo 
farskom úrade v Krempachoch. Zatiaľ 
sme nemali možnosť načrieť do týchto 
prameňov.

Avšak aj z obsahu niekoľkých doku-
mentov, ktoré sme našli v Archíve Kra-
kovskej metropolitnej kúrie, sa môžeme 
dozvedieť o dlhoročnom spore medzi 
spišskými farnosťami a o nemožnosti jeho 
kompromisného riešenia.

Dokument niepaginowany.
7  Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. 

APA 162. Krempachy. Pismo sołtysa gromady Dur-
sztyn, gmina Łapsze Niżne - Walentego Hornika, 
z 16 stycznia 1939 r., do arcybiskupa metropolity 
diecezji krakowskiej. Dokument niepaginowany.
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Prezentácia 
nového slovníka
Dňa 29. mája t.r.  sa v Medzinárod-

nom centre kultúry v Krakove konala 
prezentácia nového Poľsko-slovenského 
slovníka právnickej a ekonomickej ter-
minológie, ktorý vydalo vydavateľstvo 
Wiedza Powszechna. Slovník obsahuje 
viac než 20 000 odborných výrazov. 
Vznikol vďaka spolupráci Vlasty Juch-
niewiczovej, Gabriely Zoričákovej a  
Maryly Papierzovej. Redigovala ho Jo-
anna Stronczeková.

Ako sme sa dozvedeli počas prezen-
tácie, slovník vznikal postupne a trvalo 
dlhé mesiace, kým bol hotový. Pri jeho 
zostavovaní si autorky pomáhali rôzny-
mi inými slovníkmi a odbornou litera-

túrou, vzhľadom na to, že ekonomické 
a právnické termíny sa prekladajú po-
merne ťažko. 

Dôslednosť, s akou autorky pristu-
povali ku svojej práci, bola nevyhnut-
nosťou. Záujemcovia si môžu odborný 

slovník zakúpiť nie-
len prostredníctvom 
internetu, ale bude sa 
objavovať aj na pul-
toch kníhkupectiev. 
(lk)

4. apríla - obecná cesta sa stala 
gminnou! Geodeti ofi ciálne zaradili 
územno-člennú dokumentáciu týkajú-
cu sa ul. Na Równi, ktorá bola v roku 
1986 pôvodne vybudovaná ako obecná 
cesta, do dokumentácie gminy.

6. apríla - uskutočnila sa schôdza 
predstaviteľov obce, v rámci ktorej pre-
biehala diskusia o hospodárení obce a 
udalostiach uplynulého roku. 

6. apríla – Športový klub v Krem-
pachoch začal novú sezónu. Volejba-
listi, ktorým sa zatiaľ príliš nedarí, ako 
jediní v obci hrajú v mestskej lige No-
vého Targu a trénujú v športovej hale 
miestneho gymnázia.

18. apríla - vedenie Športového 
klubu v Krempachoch zorganizovalo 
z vlastných zdrojov úpravu terénu a 
upratovanie okolia ihriska, ako aj amfi -
teátru za účelom spevnenia a zväčšenia 
parkoviska.

24. apríla - vyasfalto-
vanie druhej polovice ul. 
Długej (prvá časť bola vy-
konaná vlani) v dĺžke 255 
metrov od autobusovej za-
stávky až k cintorínu.

24. apríla - uskutočnila 
sa akcia pod názvom „Sve-
tové upratovanie” - mládež 
z obidvoch krempašských 
škôl svojpomocne uprato-
vala okolie školy a miest-
nych komunikácii od odpadu, ktoré 
tam vo väčšine prípadov sama v prie-
behu roka nechala.

- Požiarnici čistili regulačné múry 
na potoku v centre.

27. apríla – obyvatelia ulice Na 
Równi spoločne zasypávali staré jamy 
na zemiaky a upravovali terén. 

- Výbor miestneho urbáru predával 
pastviská. 

- Výročné stretnutie LOK, 
spojené s otvorením sezóny na 
strelnici

29. apríla - nastala výmena 
kolektorov - vodovodných ven-
tilov na ul. Kamienec.

- Prebiehajú záverečné práce 
opráv Obecného domu kultúry 
v Krempachoch.

- Krížové dni – procesie ku 
kaplnkám sv. Antona, sv. Jána 

Nepomuckého a do kostola sv. Valen-
tína, pri ktorých všetci spoločne prosili 
o dobrú úrodu.

- Končia sa práce na poli, tohto-
ročná jar je pre roľníkov priaznivá, v 
súčasnosti dokončujú tzv. mechanické 
sadenie zemiakov. 

František Paciga

Krempachy 2008
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Mladí čitatelia v Spolku 
Slovákov v Poľsku

V utorok 13. mája 2008 sme v Spol-utorok 13. mája 2008 sme v Spol-
ku Slovákov v Poľsku už netrpezlivo ku Slovákov v Poľsku už netrpezlivo 
očakávali medzinárodnú návštevu. očakávali medzinárodnú návštevu. 

Navštívila nás skupina žiakov zo Základ-Navštívila nás skupina žiakov zo Základ-
nej školy č. 2 v Podvlku a z Trstenej zo nej školy č. 2 v Podvlku a z Trstenej zo 
Slovenska. Najprv ich kroky smerovali do Slovenska. Najprv ich kroky smerovali do 
svetoznámej soľnej bane vo Wieliczke, svetoznámej soľnej bane vo Wieliczke, 
odkiaľ prišli k nám. Zaujímali sa nielen odkiaľ prišli k nám. Zaujímali sa nielen 
o náš Spolok a redakciu, ale aj o našu tla-o náš Spolok a redakciu, ale aj o našu tla-
čiareň. Najviac ich zaujal výrobný proces čiareň. Najviac ich zaujal výrobný proces 
tlače v tlačiarni nášho Spolku. tlače v tlačiarni nášho Spolku. 

Úvodné slovo patrilo gen. tajomní-Úvodné slovo patrilo gen. tajomní-
kovi SSP Ľudomírovi Molitorisovi, ktorý kovi SSP Ľudomírovi Molitorisovi, ktorý 
na pôde SSP privítal všetkých žiakov. Vo na pôde SSP privítal všetkých žiakov. Vo 
svojom krátkom príhovore oboznámil deti svojom krátkom príhovore oboznámil deti 
s históriou tlačiarne a opísal im, ako vyze-s históriou tlačiarne a opísal im, ako vyze-
rala práca v tlačiarni v minulosti a ako vy-rala práca v tlačiarni v minulosti a ako vy-
zerá dnes. Tajomník redakcie Život Ma-zerá dnes. Tajomník redakcie Život Ma-
rián Smondek žiakov oboznámil s tým, rián Smondek žiakov oboznámil s tým, 
ako pracuje redakčný tým a pridal k tomu ako pracuje redakčný tým a pridal k tomu 
niekoľko úsmevných príbehov z terénu.niekoľko úsmevných príbehov z terénu.

Po týchto slovách sa žiaci v skupin-Po týchto slovách sa žiaci v skupin-
kách pomaly presúvali do priestorov tla-kách pomaly presúvali do priestorov tla-
čiarne, kde všetko, čo sa o jej činnosti čiarne, kde všetko, čo sa o jej činnosti 
doteraz dozvedeli, mohli vidieť na vlastné doteraz dozvedeli, mohli vidieť na vlastné 
oči. S údivom si obzerali obrovské prístro-oči. S údivom si obzerali obrovské prístro-
je v tlačiarni a potešili sa, keď na záver je v tlačiarni a potešili sa, keď na záver 
prehliadky každý z nich dostal najnovší prehliadky každý z nich dostal najnovší 
výtlačok časopisu Život. Veríme, že žiaci výtlačok časopisu Život. Veríme, že žiaci 
získali mnoho vedomostí o tom, ako pra-získali mnoho vedomostí o tom, ako pra-
cujeme v redakcii nášho krajanského časo-cujeme v redakcii nášho krajanského časo-
pisu, ako aj o usilovnej práci pracovníkov pisu, ako aj o usilovnej práci pracovníkov 
tlačiarne a že u nás strávili príjemný čas. tlačiarne a že u nás strávili príjemný čas. 
(lk)(lk)

Mladí čitatelia v Spolku 
Slovákov v Poľsku
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Ľ. Molitoris 
predstavuje 

Život

Návštevníci 
tlačiarne

Privítanie medzinárodnej 
návštevy

...a takto sa tu pracuje



jún 2008

Čitatelia – redakcia

ÚCTYHODNÉ 
ŽIVOTNÉ 
JUBILEUM

21. júna t. r. oslávil významné ži-
votné jubileum 70 rokov podpredseda 
Spolku a bývalý šéfredaktor časopisu 
Život Ján Špernoga.

Narodil sa v Kacvíne v slovenskej 
roľníckej rodine Anny a Jána Šperno-
govcov. Po absolvovaní základnej školy 
v rodnej obci jeho cesta za vzdelaním 
viedla do Všeobecnovzdelávacieho lý-
cea so slovenským vyučovacím jazykom 
v Jablonke na Orave, kde v roku 1957 
úspešne zmaturoval. Neskôr študoval 
na Univerzite Komenského v Brati-
slave na Filozofi ckej fakulte v odbore 
slovenský jazyk a literatúra a taliansky 
jazyk. V roku 1963 bol slávnostne 
promovaný a získal titul Magistra. Po 
skončení vysokej školy začal pracovať 

ako novinár v Poľskej tlačovej kance-
lárii vo Varšave. V roku 1974 prešiel 
do redakcie Život, s ktorou už od roku 
1967 pravidelne spolupracoval. Zaobe-
ral sa o. i. jazykovou a štylistickou úp-
ravou textov. V Živote od roku 1983 
plnil funkciu tajomníka redakcie a na 
základe rozhodnutia Ústredného výbo-

ru Spolku od roku 1991 do júna 2006 
funkciu šéfredaktora tohto časopisu.

Krajan Ján Špernoga sa aktívne 
zúčastňuje krajanského diania. Z jeho 
iniciatívy sa podarilo obnoviť slovenské 
vyučovanie v Podvlku a ďalších orav-
ských či spišských obciach. Záujmy 
našej komunity zastával aj na rôznych 
seminároch, stretnutiach, polemikách 
a konferenciách. Zároveň mu patrí 
vďaka za dlhoročnú prácu v prospech 
redakcie Život.

Pri príležitosti tohto pekného život-
ného jubilea prajeme krajanovi Jánovi 
veľa elánu a síl pri podporovaní kra-
janských snáh a aby sme si mohli ešte 
mnohokrát prečítať jeho články v na-
šom časopise.

Do ďalších dní želáme veľa zdravia, 
radosti a priestoru na realizáciu záuj-
mových činností.

Redakcia Život, ÚV SSP 
a celá krajanská obec

V utorok 13. mája sa 
v budove Hudobnej akadé-
mie v Krakove uskutočnila 
vernisáž výstavy fotografi í, 
mapujúca život a dielo zná-

meho slovenského hudobného sklada-
teľa Eugena Suchoňa, spojená s koncer-
tom bratislavského kvarteta Pressburger 
Quartett. 

Celé podujatie, ktoré zorganizoval 
Generálny Konzulát Slovenskej republi-
ky v Krakove v spolupráci s Hudobnou 
akadémiou v Krakove, sa konalo pri prí-
ležitosti 100. výročia narodenia Eugena 
Suchoňa. O realizáciu výstavy sa postaral 
Divadelný ústav Bratislava v spolupráci 
so Slovenským národným múzeom.

Majster Eugen Su-
choň pochádza z Pe-
zinka a je pokladaný za 
zakladateľa slovenskej 
národnej opery, ale aj 
za zakladateľa novej 
epochy slovenského hu-
dobného sveta. Preslávil 
sa hudbou skompono-
vanou k prvej sloven-
skej opere Krútňava, 
ktorá však predstavuje 
len malú časť jeho bo-
hatej tvorby. 

Vernisáž otvoril generálny konzul 
SR v Krakove Ivan Horský, ktorý pri-
vítal všetkých účastníkov podujatia 

a niekoľkými slovami 
načrtol životnú cestu E. 
Suchoňa. Čo však lepšie 
než slová môže priblížiť 
život významného hu-
dobného skladateľa, ak 
nie jeho tvorba! A tak 
sme v podaní sláčikové-
ho kvarteta zo Slovenska 
mali možnosť vypočuť si 

Výstava pri príležitosti 100. výročia 
narodenia Eugena Suchoňa

niekoľko prekrásnych skladieb tohto vý-
znamného slovenského skladateľa. 

V záverečnej časti koncertu sme si 
vypočuli aj skladby Felixa Mendelssoh-
na-Bartholdyho, ktorý spolu Mozartom 
patrí medzi najznámejších nemeckých 
hudobných skladateľov. 

Vďaka tomuto neveľkému podujatiu 
sme sa mohli na chvíľu ponoriť do sveta 
hudby a zabudnúť pritom na každoden-
né problémy i starosti, čo je v dnešnom 
uponáhľanom svete nesmierne dôležité. 
(lk)
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Cesta v Kacvíne 
Na ceste z Kacvína do Veľkej Franko-

vej, o ktorej sme písali v Živote č. 4/08 
v článku Memorandum Krakov – Pre-
šov podpísané nastali pozitívne zmeny. 
Program  cezhraničnej spolupráce Poľ-
ská republika – Slovenská republika na 
roky 2007-2013 síce ešte nezačal platiť, 
no iniciatívy sa ujali krajania z Miestnej 
skupiny Spolku Slovákov v Kacvíne, 
ktorí začiatkom mája 2008 vyčistili ces-
tu od kacvínskej strany. Pripomeňme, že 
je to cesta cez lokalitu Pod uplazom, kto-
rá bola kedysi prísne strážená a keďže od 
roku 1945 tadiaľ nikto necestoval, zará-
stla kríkmi. Pri čistení cesty veľmi úsilne 
pracovali predseda MS SSP v Kacvíne 

Ján Venit, tajomník MS SSP Ján Mo-
litoris a člen Štefan Paciga. Veľmi pek-
ne taktiež prekvapilo úsilie starostu 
obce Veľká Frankova, ktorý objednal 
vyčistenie cesty na území jej chotá-
ra. Vidieť to na priložených fotogra-
fi ách. Posledná informačná tabuľka – 
POZOR! Potok tvorí štátnu hranicu 
bola už taktiež odstránená. Zdá sa, že 
v súčasnosti najviac naliehavým prob-
lémom je stavba mostíka cez potok, 
ktorý bol zničení pred koncom 2. sve-
tovej vojny. Po 1945, teda po zmene 
a uzavretí hraníc, mostík ako nepot-
rebný, nebol obnovený.

Ľudomír Molitoris   

e-mail: zivot@tsp.org.pl

Čitatelia – redakcia

Kino na hranici
V októbri 1981 opoziční poľskí či-

nitelia Výboru na ochranu robotníkov 
(KOR) a Solidarity, spolu so signa-
tármi „Charty 77“ z Československa, 
podpísali vzájomnú zmluvu o vzniku 
konšpiračnej organizácie Poľsko-česko-
slovenská solidarita. Hlavným cieľom 
zakladateľov bol spoločný boj proti ko-
munistickej tyranii. Po rozdelení Česka 
a Slovenska sa názov organizácie zme-
nil na Poľsko-česko-slovenskú solidaritu. 
Jej hlavným sídlom bola Nová Ruda 
na Sliezku s pobočkami vo Vratislave, 
Cieszyne a  Českom Tešíne.

V roku 1999 organizácia usporiada-
la svoj prvý ročník fi lmovej prehliadky, 
ktorá mala charakter svojrázneho fi lmo-
vého festivalu, pod názvom Kino na hra-
nici. Zakladateľmi podujatia boli Jolanta 
Dygośová a Arkadiusz Miodoński.

Hoci odvtedy uplynulo už mno-
ho času, tradícia medzinárodného fi l-
mového festivalu pretrvala dodnes. V 
tomto roku, na prelome apríla a mája, 
sa prehliadka uskutočnila už jubilejný 
desiatykrát. Hlavným organizátorom 
prehliadky bola Jolanta Dygośová spo-
lu s Maciejom Gilom a Martinom No-
vosadom. Počas festivalu sa premietalo 
viac než 80 fi lmov z Poľska, Slovenska, 
Česka a dokonca v tomto roku sa na 
fi lmovom plátne objavili aj maďarské 
snímky. V rámci podujatia sa uskutoč-
nila  konferencia  – Poľsko a Českoslo-
vensko v roku 1968 – paralely a rozdiely 
a na  záver sa konala slávnostná recepcia 
v Mickiewiczovom divadle v Cieszyne. 
Počas nej štátna tajomníčka Kancelárie 

prezidenta Poľskej republiky Ewa Jun-
czyk-Ziomecká, v mene prezidenta PR, 
odovzdala vysoké štátne vyznamenanie 
24 osobám, ktoré odvážne bojovali za 
demokratické premeny v strednej Eu-
rópe. Medzi vyznamenanými bol aj bý-
valý premiér Slovenskej republiky Ján 
Čarnogurský, zakladateľka a riaditeľka 
festivalu Jolanta Dygośová a predseda 
Poľsko-česko-slovenskej solidarity Ju-
lián Golak. 

Prehliadka bola obohatená premi-
érou fi lmu Bratia Karamazovci v réžii 
českého režiséra Petra Zelenku. 

Je to fi lm, v ktorom sa na pozadí 
vystúpenia divadla z Prahy v Novej 
Hute, s dramatickou verziou románu 
od Fiodora Dostojevského, odohráva 
osobná tragédia novohutského robot-
níka. Vo fi lme účinkujú aj poľskí herci, 
medzi nimi napríklad aj Jerzy Michał 
Bożyk. Autorkou poľských titulkov, 
ako aj prekladateľkou poľsko-českej 
verzie fi lmu je Krystyna Krauzerová.   

Prehliadka vyvrcholila koncertom, 
ktorý sa konal v Kultúrnom dome 
Střelnice v Českom Tešíne. Vystúpila 
na ňom o.i vokálno-hudobná skupina 
z Krakova v zložení: Zofi a Dubielová a 
Danuta Krasová – spev, Jerzy M. Bożyk 
– spev a klavír, Andrzej Marchewka 
– kornet a Marek Michalski – banjo. 
Zaznel tradičný jazz, blues, staré hity 
- evergreeny a autorské piesne, ktoré si 
získali zaslúžený obdiv. Celé podujatie 
bolo pre všetkých zúčastnených určite 
nezabudnuteľným zážitkom, ktoré opäť 
potvrdilo, že kultúra stredoeurópskych 
krajín sa naďalej naplno rozvíja.

Jerzy M. Bożyk
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Spomienka na Evu
21. mája odišla od nás krajanka Eva 

Dzieżová. Od 80. rokov bola aktívnou 
členkou Kultúrno-sociálnej spoločnos-
ti Čechov a Slovákov v Poľsku a neskôr 
členkou Spolku Slovákov v Poľsku.

Narodila sa v blízkosti Beskýd, 
v Lubni. Maturovala na Pedagogickom 
lýceu v Zakopanom, a zároveň v tom-
to čase získala diplom profesionálneho 
dentistického technika. Neskôr študo-

vala pedagogiku na Vysokej pedago-
gickej škole v Krakove. Ako školský 
pedagóg sa zamestnala na Základnej 
škole č. II v Czerwonom Prądniku v 
Krakove. Popri svojej učiteľskej práci sa 
aktívne zapájala ako inštruktorka a or-
ganizátorka do rozličných kultúrnych 
podujatí pre mládež.

Jej literárna a publicistická tvorba 
bola známa v širokom okolí. Svoje ese-
je a fejtóny uverejneňovala v časopise, 
redigovanom farnosťou sv. Salvátora, s 
ktorou bola hlboko zviazaná. Jej poézia 
bola publikovaná aj v rôznych iných pe-
riodikách, napr. v „Tygodniku“. V 90. 
rokoch vznikla tzv. Zwierzyniecka spo-
ločnosť priateľov rôzneho umenia (pôv. 
Zwierzynieckie Koło Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich), a práve Eva Dzieżová v nej 
pôsobila ako tajomníčka. Patrila me-
dzi medzi stálych čitateľov Života a na 
zasadnutiach krakovskej MS SSP vždy 
žiarila životným optimizmom a neza-
budnuteľným úsmevom.

Zanechala po sebe dcéru a dve vnú-
čatá. Pripomeňme si Evu Dzieżovú 
poslednou básňou, ktorú publikovala, 
keď už bola ťažko chorá, 23. decembra 
2007 v „Tygodniku Salwatorskym“ 
a venujme jej tichú spomienku.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA

Pozwólcie maluczkim przyjść do mnie,
A nie do więzień układać jak śledzie.
Nie dotkniętych dobrocią matki,
Nie przygarniętych czułą ręką ojca,
Ani wychowawczą opieką

Trzeba miłości dzień po dniu,
Rozmów o sprawach ważnych.
Wspólnych rozważań o przyszłości,
Radosnych chwil i dni poważnych.
Aby wzrastały w mądrości i rozumie. 

MS SSP v Krakove

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 4. mája 2008 zomrel v USA vo veku 

50 rokov krajan z Vyšných Lápš 

BLAŽEJ ŠOLTÝS
Zosnulý žil dlhé roky v USA, no aj v ďale-

kom svete bol verným čitateľom života. Odišiel 
od nás vzorný otec, manžel a brat. Nech odpo-
číva v pokoji! Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch
* * *

Dňa 14. mája 2008 zomrela vo Fridmane 
vo veku 45 rokov krajanka

MÁRIA KAČKOVÁ

Zosnulá bola členkou MS SSP a zároveň 
vernou čitateľkou Života. Po celý život bola 
vychovávaná v slovenskom duchu, jej otec pô-
sobil ako odbojár v Slovenskej armáde. Odišla 
od nás vzorná krajanka, starostlivá manželka, 
matka, svokra, dcéra i sestra. Nech odpočíva v 
pokoji! Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP vo Fridmane

Prehliadka 
dychoviek

Dňa 3. mája sa v Jablonke konalo 
tradičná prehliadka dychových orches-
trov. Na podujatí sa zúčastnilo 8 dycho-
viek – z Hornej Zubrice, Malej Lipnice, 
Jablonky, Świątnik Górnych, Żarnowice 
pri Wolbórzi, ako aj zo Slovenska Trste-
nej i Tvrdošína. Orchestre sa prezento-
vali v slávnostnom úvodnom pochode 
od Úradu gminy k amfi teátru, kde pre-
hliadku otvoril vojt Antoni Karlak. Prí-
tomným sa prihovoril taktiež primátor 
mesta Trstená Jozef 
Ďubjak a senátor T. 
Skorupy. Dychovky 
počas svojho vystúpe-
ní dokázali, že dycho-
vé orchestre si doká-
žu poradiť s rôznymi 
hudobnými žánrami, 
čoho dôkazom bola 
rôznorodosť jednot-
livých repertoárov, 
čo sa divákom ne-
smierne páčilo. Ako 
už býva tradíciou, 
v rámci prehliadky 
dychoviek boli vyhlá-

sené výsledky o najkrajší oravský máj. 
Tohto roku porota počas hodnotenia 
našla v gmine Jablonka 26 postavených 
májov, z čoho 13 bolo prihlásených do 
súťaže (v Chyžnom 3 máje, v Jablonke 6 
májov, v Malej Lipnici 3 máje a v Podvl-
ku 1 máj). Prvé miesto získal máj v Pod-
vlku, o druhé sa podelili stavitelia mája 
pre Katku a Anku z Chyžného a z ul. 
Kępowej v Jablonke a tretie miesto bolo 
priznané pre mládencov z Rale Sedminy 
z Malej Lipnice a staviteľov z Telcovky 
v Jablonke. Záver podujatia patril ta-
nečnej zábave a hudobnej skupine Jacy 
Tacy.

Božena Bryjová

Čitatelia – redakcia



Ak nemáte záhradu a učarovala vám 
skalka, skúste si ju s nami vysadiť. Ponúka-
me vám hneď dva typy. 

Tip 1
Vyberte väčší črepník, ktorý má na dne 

otvory, aby sa odviedla voda, pretože skal-
ničky nemajú rady nadmerné vlhko. Vypl-
ňte ho podľa obrázku. Do črepníka zasaďte 
nízku drevinu a vankúškovité skalničky 
- napríklad fl ox (Phlox). Prázdne miesta 
vyplňte kameňmi, ktoré môžete rozložiť i 
okolo črepníka. 

1. rašelinový substrát 
         bez hnojiva

2. hlinitá pôda
3. štrk
4. juta 
5. drenáž

Tip 2
Ak máte k dispozícii odvodňovaciu rúr-

ku z hliny alebo betónu, môžete si pripraviť 
miniskalku. Prerežte rúrku reznou brúskou, 
vložte predierkovanú plastovú rúrku kvôli 
odvádzaniu vody. Boky upchajte maltou a 
vložte skalničky - postup je rovnaký, ako v 
predošlom tipe.

Druhy skalničiek vhodných na výsad-
bu do skaliek:    

- Vankúškovité - Patria sem rastliny, 
ktoré vytvárajú akési vankúšiky a zároveň 
pod nimi vlastné klíma. Nádherný koberec 
môže vznikať z viacerých farieb a oživiť tie 
kúty vašej záhrady, kde kvôli silnému slneč-
nému žiareniu neprežijú iné druhy kvetov,  
napr.:  Flox, Piesočnica, Gypsomilka (Ple-
šivec, Nátržník, Dryábka, Zvonček, Erinus 
alpinus, Devätorník, Chudôbka a pod.).

- Tučnolisté - Patria sem skalničky, ktoré 
sú schopné prežiť extrémne sucho a horúča-
vy. Môžu sa porovnať so sukulentami. Majú 
mäsité listy, ktoré sú akousi zásobárňou 
vody, napr.: Rozchodník, Skalnica a pod. Sú 
nenáročné na starostlivosť, kvitnú dlho a je 
možné ich ľahko rozmnožovať (odnožami 
alebo samovýsevom). Majú rady sucho a 
priame slnko. Pôda by mala byť piesčitá a s 
nízkym obsahom živín. 

- S trpasličím rastom - Sú to rastliny, 
ktoré sú vhodné na skalku i kvôli nízke-
mu rastu, napr.: Azalka, Orlíček, Tulipán, 
Narcis.

- Rhododendron (slov. Azalka): Táto 
rastlina sa sadí do kyslej pôdy, neznáša 
však pôdu ílovitú. Najvhodnejšia je zmes 
močariskovej rašeliny a piesku v rovna-
kom pomere. Na jar sa doplní nová vrstva 
močariskovej rašeliny pod rastlinu, čím sa 
zabezpečí zásoba vody pre rastlinu, aby 
prečkala horúce leto. Napriek tomu je 
potrebné v lete polievať. Pretože rastlina 
má ploché korene, nie je potrebné 
prekopávať pôdu pod rast-
linou ani v jej blíz-
kom okolí. V zime 
nezhadzuje listy, a 
preto je nutné v 
tomto období dávať 
pozor na to, aby pôdy úplne nevysch-
la. Počas teplejších dní ju treba polie-
vať i v zime. 

- Aquilegia (slov. Orlíček): 
Rastlina je absolútne nenároč-
ná na starostlivosť. Rastie v 
akejkoľvek pôde na slnečnom 
mieste alebo v polotieni. Roz-
množuje sa samovýsevom.

- Iris (slov. Kosatec): Vlasťou 
týchto kosatcov je step, preto si vyža-
dujú teplé a suché stanovište. Odporúča 
sa však cibule vybrať na jeseň zo zeme. Ak 
je daždivé leto, delia sa cibule na niekoľ-
ko nekvitnúcich pacibuliek. Z času na čas 
preto dosaďte nové cibuľky. Iris reticulata 
dosahuje výšku 10 - 15 cm a kvitne vo feb-
ruári/marci. Iris danfordiae sa sadí o niečo 
hlbšie ako iné cibule. 

- Tulipán: Sú odolné voči mrazu, sú 
však citlivé na zimnú vlhkosť. Tulipány 
sú jednoročné rastliny. Spotrebujú cibule 
na tvorbu kvetov a pacibuliek. Aby tieto 
dozreli, musia sa rastliny sadiť na suché 
a teplé stanovište. Najlepšie je cibule po 
zatiahnutí vybrať zo zeme a do septembra 
uskladniť na teplom a suchom mieste v 
zmesi piesku a hliny. Je nutné dať pozor na 
drenážnu vrstvu.

- Narcissus (slov. Narcis): Rastliny si 
vyžadujú kyprú a na živiny bohatšiu pôdu, 

ktorá by mala byť zmesou hliny a piesku, 
kyslá a priepustná. Na jar by mali cibule 
byť vo vlhkejšom prostredí, aby pekne kvit-
li. Po odkvitnutí v lete by sa mali uskladniť 
na teplom a suchom mieste, aby dozreli. 
Ak je leto veľmi daždivé, vyberú sa spolu 
s tulipánmi zo zeme a uskladnia sa na su-
chom mieste. Koncom augusta/začiatkom 
septembra ich opäť vložíme naspäť. Rast-
liny sa rozmnožujú dcérskymi cibuľami a 
semenami. 

- Solitéry: Sú to skalničky, ktoré nie je 
možné prehliadnuť, pretože sú to skutočne 
rarity. Patria sem i cibuľoviny.

- Horec: Táto skupina je rozsiahla - má 
okolo 100 odrôd. Prevažne modrá farba 
kvetov je vhodným doplnkom farebnej pa-
lety skalničiek. Patria sem:

- Saxifraga - Do tejto skupiny 
patria: 

- Machovité: sem saxif-
ragy, ktoré rastú macho-
vito. Majú mäkké sviežo 

zelené vankúšiky. Majú 
rady vlhko a polotieň. Rastú dobre v 
našej klíme. 

Saxifraga arendsii sa sadí na 
mierne vlhké a nie slnečné stanoviš-
te. Je odolná voči zime nepotrebuje 
žiadnu zvláštnu opateru. Rozmno-
žuje sa na jar delením. 

Saxifraga trifucta sa sadí na 
mierne vlhké a slnečné stanovište. 

Je odolná voči zime nepotrebuje 
žiadnu zvláštnu opateru. Rozmno-

žuje sa na jar delením. V júni sa objavia 
na dvoj- až trojročných ružiciach dlhé 
puky (40 cm). Svojou váhou sa skláňajú 
dopredu a pripomínajú vodopád.

- Vankúškovité: Tvoria malé vankúši-
ky, ktoré majú priemer 20 cm. Sadia sa do 
vápenatej pôdy - najlepšie do zmesi mierne 
kyslej štrkovitej pôdy. Nevhodné pre ne 
je priame slnko, preto by sa mali sadiť na 
východnú stranu. Tak sú vystavené hlavne 
rannému slnku a počas dňa sa tak nepreh-
rejú. 

- Tvoriace ružice: Tieto druhy sa vy-
značujú tvorením veľkých ružíc - až 25 cm. 
Aj tieto sa sadia do vápenatej pôdy. Výnim-
ku tvorí S. cotyledon, ktorá dobre rastie v 
kyslej pôde. Rastliny znášajú priame slnko 
a sucho. Najlepšie sa cítia na štrkovitom 
podklade. 

Miroslava Chudá
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Neďaleko mlyna je hustá vrbina, od 
vrbiny na krok...

Istý gazda si pri potoku hrachu 
nasadil, a len čo hrach vyrástol a prvé 
strúčiky sa naplnili sladkými zrnami, 
začal ktosi v ňom škodu robiť. Po-
striehol si gazda jeden večer a čo vidí: 
z hustej vrbiny sa kučeravé hlavy vystr-
kujú, potom vyskočí jedna boginka, za 
ňou druhá, tretia a šup do hrachu. Asi 
im zachutil, lebo prišli i druhý aj tretí 
deň, už týždeň si hostinu robia, struky 
vyžierajú a dlávia zelené pole.

Darmo gazda do nich z pušky strie-
ľal, guľka sa ich nechytila. A keď sa 
s palicou na ne rozbehol, tak mu ony 
chrbát natreli, že celý týždeň odležal 
v posteli.

Naoberal teda strukov plný košík 
a dal ho k potoku, nate si, jedzte, len 
mi druhý nedlávte. Ale boginky sa koša 
nedotkli, zas len ten, čo na poli rástol, 
šli oberať.

Nijako si gazda nevedel rady, ani 
sused nepomohol, a tak šiel na poradu 
k vedomcovi. A ten mu poradil, ako sa 
boginiek strasie.

Tak ako po iné dni, i teraz boginky 
struky oberali, v poli šuchotali, maškr-
tili sladký hrášok. Zrazu jedna kuče-
ravá hlava zmizla, stratila sa, akoby sa 
ponorila v zelenom mori hrachu.

Ako boginky 
na hrach chodili

Nestačila veru čižmu ani na nohu 
navliecť, a už jej ju druhá vychmatla. 
Pribehla ďalšia na ten šuchot, zbehli sa 
všetky a myk-myk si čižmu z rúk, len 
tak švíky praskali. Bili sa dovtedy, kým 
najsilnejšia z boginiek s čižmou v náru-
čí neutiekla na kraj poľa. Tam si sadla 
a skúšala čižmu tak i tak, špicou nazad, 
špicou napred. A že nevedela, ako sa 
čižmy nosia, strčila do sáry obe nohy 
naraz.

Nato sa strhol náramný lomoz, 
z vrbiny vybehol gazda s mládencami 
a dali sa boginky z hrachu vyháňať. 
Všetky ozlomkrky z hrachu leteli, do 
vody poskákali, len tá chudera, čo si 
čižmu obula, nijako nemohla z tesnej 
sáry nohy vytiahnuť.

Tak ju veru mládenci aj s gazdom 
chytili, domov zavliekli, k stolu privia-
zali a pritom recitovali:

- Nebudeš viac na hrach chodiť, ne-
budeš viac na hrach...

Bitky sa veru, chudera boginka, 
skôr prejedla ako sladkého hrášku.

Nakoniec sľúbila, že bude sama do-
zerať, aby boginky na hrach nechodili, 
len aby ju pustili.

Nemohol si gazda lepšieho hájnika 
nájsť, lebo odvtedy sa v poli nič ne-
šuchlo a boginky sa viac neukázali.

A hrach to bol dobrý, môžem vám 
aj ja povedať, lebo som aj ja z neho 
ochutnal, ale ma zbili, hoci ma nevide-
li. Že kto? Nuž uhádnite!

(Šťastenko, Rozprávky 
zo Zamaguria, Mladé letá, 1970)

Čo tam robí, čo tam kvočí boginka 
a čože to obracia v ruke? Našla na zemi 
ležať červenú čižmu, pekne cifrovanú 
a všakovak vyzdobenú. Pozerá, obzerá 
tú krásu, keď tu:

- Čo to máš, daj mi!

Mladým – mladším – najmladším

Čerešničky, čerešničky, čerešne, 

všetky sa mi rozsypali po ceste. 

Kto ich nájde, nech ich pozbiera,

ja som mala včera večer frajera.

Bol to šuhaj maľovaný jak ruža, 

toho bych si vyvolila za muža, 

ani bych mu robiť nedala, 

ale ako ružu bych ho chovala.

Čerešničky

jún 2008
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Milé deti!

Mladým – mladším – najmladším

Jar je už v plnom prúde. Vtáčiky veselo čvirikajú a príroda sa už prebudila. Kvietky 
na lúkach rozkvitajú do prekrásnych farieb. Niektoré z nich však slniečko zabudlo vyma-
ľovať. Pomôžte im a vyfarbite ich farbami podľa svojej fantázie! Obrázok s vymaľovaným 
kvietkami nám pošlite do redakcie. Čaká na Vás odmena! 

MÁRIA RÁZUSOVÁ- 
MARTÁKOVÁ

Dobrá bolesť, Dobrá bolesť, 
čo dá pojesťčo dá pojesť
Ochorela malá muška,
postlali jej do kožúška.
Zlietli babky zdola-zhora,
poslali priam po doktora.

Prišiel doktor, pavúk starý,
s retiazkou a s okuliarmi.
Muška žiali: čo to bude?
Bôľ ju lomí v každom úde.

A pán doktor, múdra hlava,
starostlivo preklepáva
a na taký prípad ťažký
predpisuje sladké prášky.

A keď prišli kamarátky,
každá niesla prášok sladký.
Chorá muška, bohuchvála,
i labky si oblízala.

Nadobudla razom sily,
nôžky, krídla nelomili,

T ŕ ňT ŕ ň
Pod Machnatým štyri kríčky
plné bielych škvŕn,
srnka si tam do nožičky 
pichla ostrý tŕň.

Srnka v slzách smutno hľadí
na divoký kraj.
„Do chôdze už nemám vlády...
Jaj, nožička, jaj!“

Z druhej strany potôčika
prišiel malý jež:
„Neplač, srnka, usuš očká,
tŕň mám v nohe tiež!“

Sadli spolu na kraj lúčky,
pich do rany, pich!
Vypárali poľahučky 
z labky hostí zlých.

Vyskočila srnka hravo,
vyskočil i jež,
a ty, ak máš nôžky zdravé,
tiež za nimi bež!

(Od jari do zimy, 
Mladé letá, 1989)

Z vašich prác, ktoré sme do redakcie 
dostali minulý mesiac, sme odmenili: Eri-
ka Stašáka z Oravky a Natálku Chlebdovú 
z Jurgova. Gratulujeme!



36 jún 20083636

Peter Nagy
Meno tohto speváka je známe nie-

len mladším, ale aj starším generáciám. 
Či už ide o notoricky známu pieseň  
Kristínka iba spí, alebo pieseň Gorál-
ky od Natálky, hity Petra Nagya znejú 
v éteroch našich rádií od začiatkov 80. 
rokov až dodnes. Na profesionálnej 
hudobnej scéne sa spevák  pohybuje už 
viac než 20 rokov. 

Časy jeho najväčšej slávy uplynuli 
v  80. rokoch. Peter Nagy bol vtedy 
jeden z najpopulárnejších slovenských 
spevákov. Dokazovala to predajnosť 
jeho platní, ktorá v tých časoch lámala 
rekordy. 

Narodil sa 9. apríla 1959 v Prešove. 
Od útleho detstva inklinoval k hudbe 
a ako mladík si spolu s priateľmi zalo-
žili hudobnú skupinu Indigo, s ktorou 
naspieval prvé najznámejšie hity, ako 
napr. Chráň si svoje bláznovstvá, Mne 

Dragstery
Sú to autá, ktoré na neveľkej drá-

he dosahujú rýchlosť vyše 400 km/h. 
Typ auta či konštrukcie nie je určený, 
v dragsteroch môžeme nájsť mnohé 
modely, ktoré sú všemožne poprerá-
bané. Konštrukcia dragsterových ve-
hiklov sa sústreďuje na dosiahnutie čo 
najväčšej rýchlosti z pevného štartu. 
Modelom preto nechýbajú všemožné 
spojlery, stabilizačné a oporné skelety 
a prísny aerodynamický tvar. Mnohé 
z nich sú vyrábané od základu a často 
sú kombináciou rôznych automobi-
lových súčiastok. Pre obrovskú fi nan-
čnú náročnosť sa profesionálne súťaže 
dragsterov automobilov  konajú hlav-
ne v Amerike. Rovná pretekárska drá-
ha pre tieto zvláštne automobily meria 
štvrť míle (približne 402 metrov). 

Najsilnejšia a najprestížnejšia trieda 
sa nazýva Top Fuel Challenge. V nej 
súťažia 10 metrové dragstery s motor-
mi o výkone až 5 500 koní poháňané 
nitrometánom. Trať prefrnknú za ne-
celých 5 sekúnd a dosahujú rýchlosti 
až 500 km/h. Nižšia kategória sa volá 
Funny Car a v nej si sily merajú drag-
stery poháňané metanolom. Priemerne 

ladené tátoše. V najvýkonnejšej mo-
todragsterovej triede Top Fuel Bike si 
po trati fi čia motocykle s upravenými 
štvorvalcovými motormi na výkon až 
1000 koní a vďaka nitrometánu tacho-
meter ukazuje v cieli hodnoty okolo 
360 km/h. V nižšej triede Super Twin 
Top Fuel Bike si sily merajú dvojval-
cové motorky, ale so špeciálnym pa-
livom a výkonom motora 900 koní 
zaostávajú za prvou triedou naozaj len 
o vlas. (ms)

Moto a hudba

dosahujú časy okolo 6 sekúnd a rých-
losť cca 400 km/h. V triede Pro Mod 
Cars súťažia dragsterové modely, kto-
ré vlastne históriu tohto športu začali 
písať. Ide o klasické americké vozidlá 
ako napr. Studebaker alebo Camaro so 
špeciálne upravenými vysoko objemo-
vými motormi (až 12,5 litrovými!). 

V Európe obyčajne na dragstero-
vých podujatiach uvidíte motocykle, 
od tých sériových (súťažia v kategórii 
Pro Stock Bike) až po brilantne vy-

sa neschováš, Až sa znova narodím alebo 
hit Myslíš na to, na čo myslím ja?

V roku 1989 zvíťazila skupina Indi-
go vo vtedajšej najznámejšej hudobnej 
ankete Zlatý slávik. 

Popularita Petra Nagya až do 90. 
rokov neutíchala, ba práve naopak. 

V roku 1987 začal spoluprácu s det-
skými hudobnými interpretmi, v roku 
1992  nahral s  deväťročnou Michae-
lou Paštékovou obrovský hit Darinka-
Mandarinka, v roku 1989 vyproduko-
val album Martinovi Madejovi, vďaka 
čomu sa desaťročný chlapec stal zo dňa 
na deň hviezdou slovenskej hudobnej 
scény. 

Na detských albumoch spolupraco-
val aj s Vašom Patejdlom a Beátou Du-
basovou. Spoločne nahrali album Hraj-
me sa na Petra, Peter Nagy a deti 2.

Čo sa týka súkromného života, ten 
si Peter Nagy prísne stráži. Verejnosti je 
známe, že má za sebou manželstvo, kto-
ré sa, žiaľ, nevydarilo a taktiež rozchod 
s dlhoročnou priateľkou Monikou. Viac 
sa z jeho súkromia  nedozvieme.

Čo je však podstatné, hudobnú 
tvorbu nezavesil na klinec, aj keď v sú-
časnosti sa oveľa viac realizuje v celkom 
inej oblasti, a to vo fotografovaní. Peter 
Nagy je v súčasnosti  populárny a zná-
my aj ako umelecký fotograf. (lk) 
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Zuzka varí
ňacieho mäsa, mleté čierne korenie, 20 g 
strúhanky, 50 g masla, 1 zelená paprika

Baklažány pozdĺž prekrojíme napo-
ly, zalejeme horúcou vodou a 10 minút 
necháme postáť. Polovice baklažánov 
potom opatrne vydlabeme, dávame 
pozor aby sme nepoškodili šupku. 
Prázdne polovice osolíme a necháme 
postáť. Pokrájanú cibuľu a petržleno-
vú vňať 5 až 10 minút pomaly dusíme 
na oleji, pridáme posekanú dužinu z 
baklažánov, zmes spojíme s namoče-
nou žemľou a premiešame s pomletým 
mäsom. Podľa chuti ešte osolíme a oko-
reníme. Polovice baklažánov osušíme, 
naplníme mäsovou zmesou, posype-
me strúhankou, pokvapkáme maslom 
a asi 3/4 hodiny pečieme vo vyhriatej 
rúre. Do mäsovej plnky môžeme pri-
dať i jednu zelenú papriku, ktorú po-
krájame a spoločne s cibuľou, cesna-
kom a petržlenovou vňaťou opražíme. 
Plnené baklažány podávame ešte teplé 
s dusenou ryžou alebo sendvičom.

ZÁKUSKY

Čokoládovo - orechové mesiačiky

linecké cesto: 21 dkg hladkej múky, 
14 dkg margarínu, 7 dkg práškového 
cukru, 1 žĺtko orechové cesto: 30 dkg 

strúhaných keksov alebo piškót, 15 dkg 
mletých orechov, 5 dkg práškového cuk-
ru, 10 dkg silnej čiernej kávy, 1 žĺtko, 
2 PL rumu, 1 PL pikantného džemu
čokoládová poleva: 10 dkg varovej čoko-
lády, 10 dkg stuženého tuku

Suroviny na linecké cesto spracuje-
me, necháme odležať v chlade, vyvaľká-
me a vykrajujeme mesiačiky a upečieme.
Suroviny na orechové cesto spracujeme, 
vyvaľkáme a vykrajujeme mesiačiky, 
ktoré namočíme v čokoláde a priloží-
me na upečené vychladnuté mesiačiky 
a posypeme drobnými cukríkmi.

    ŠALÁTY 

Fazuľový šalát

300 g bielej suchej fazule, 1 cibuľa, 
olej, ocot, cukor, soľ, kôpor

Večer si namočíme fazuľu. Na dru-
hý deň uvaríme do mäkka, precedíme, 
prelejeme studenou vodou, znovu pre-
cedíme a dáme do misky. Fazuľu pre-
miešame olejom, octom, posekanou ci-
buľkou, soľou podľa chuti okoreníme, 
osladíme a nakoniec pridáme posekaný 
kôpor. Všetko spolu premiešame, ne-
cháme šalát odležať na chladnom mies-
te. Veľmi chutí a dobre vyzerá. (podľa 
www.recepty.sk)

   ČO NA OBED 

Čínska kuracia polievka

Korenie, soľ, bazalka, oregano, sladká 
a štipľavá paprika, provensálske bylinky, 
citrónová šťava do čaju, cukor, čínske ko-
renie, zmes korenia na grilované kura, 
škorica, mrkva, čínska kapusta, kuracie 
mäso - najlepšie prsia, rezance - môžu 
byť aj krupicové halušky, pažítka

Kuracie mäso restujeme na prud-
kom plameni 3-7 minút. Potom mäso 
vložíme do hrnca a zalejeme vodou a 
povaríme 13-14 minút. Pridáme kore-
niny (okrem pažítky) a necháme prev-
rieť. Nakoniec precedíme polievku cez 
tenké sitko. Na spodok taniera položí-
me rezance a zalejeme polievkou. Oz-
dobíme trochou pažítky.

Baklažány plnené jahňacím mäsom

800 g baklažánov, soľ, 200 g cibule, 
20 g cesnaku, zelená petržlenová vňať, 
30 g oleja, 1 žemľa, 250 g mletého jah-

F E J T Ó N
Cestovala som po svete.
V odrazoch okien veľkých mrako-

drapov som sa snažila uvidieť svoju 
tvár.

Hľadala som koniec nekonečných 
ciest.

Prekračovala som ďalšie a ďalšie 
hranice, lebo som chcela nájsť slobodu 
a voľnosť, a pritom som celý čas išla čo-
raz ďalej do neznáma.

Prisvojovala som si cudzie jazyky, 
aby som mohla patriť medzi tých, me-
dzi ktorých som nikdy nepatrila.

Bola som uchvátená pohľadom na 
cudzie hory, na nekonečno cudzích 
morí…

Predierala som sa veľkými mestami 
a strácala vo veľkých diaľavách, zem pod 
mojimi nohami bola príliš horúca, príliš 
studená, príliš tvrdá, nepríjemná.

Okúsila som veľa vôní, chutí, citov, 
ale stále som túžila len po jednom je-
dinom.

Keď som konečne našla šťastie, bolo 
pre mňa úplne cudzie.

Hľadala som na najvyšších štítoch 
a v najhlbších priepastiach, hľadala 
som medzi ľuďmi, aj tam, kde ich niet, 
hľadala som na začiatku i na konci sve-
ta, za každým stromom, pod každým 
kameňom…

A vtedy som si opäť obľúbila to, čo 
som poznala tak dobre. Krásny, neveľ-
ký kraj v samom strede veľkého sveta, 
nad ktorým mesiac svieti jasnejšie.

Miesto, ktorého aj najmenšia čias-
točka je mojím domovom.

Miesto, ktoré ma vždy očakáva 
a túži po mne.

Veď len tu dokážem nájsť seba.
V prúde rieky, v steble trávy, vo 

vánku vetra vejúceho dolinami, v teple 
dlaní, v reči ľudí, ktorá je pre mňa ako 
pieseň.

Veci dôležité sú na tomto mieste 
naďalej dôležité.

Hodnoty sú stále vzácne.
City nehynú v nervovom šume.

Ten kraj je začiatkom a cieľom kaž-
dej cesty.

Môj rodný kraj…

Magda Harasiewicz
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Jozefa Pieronek

Naša poradňa

PORADY 
KOSMETOLOGA
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Witam wszystkich po miesięcznej 
przerwie. Czy zastanawialiście się kie-
dyś jak kolory oddziaływują na nasz 
organizm i psychikę? Nie? Dlatego 
właśnie ten artykuł zamierzam po-
święcić kolorom i koloroterapii. Kolor 
- wrażenie psychiczne wywoływane w 
mózgu człowieka. Nauką badającą wra-
żenia barwne oraz sposób ich odbioru 
jest TEORIA KOLORU. Jest to połą-
czenie wybranych zagadnień z zakresu 
fi zyki, biologii i psychologii. Kolory są 
wszędzie, otaczają nas i nie zawsze zda-
jemy sobie sprawę jak są ważne. Dzisiaj, 
twórcy reklam, dekoratorzy wnętrz czy 
projektanci mody świadomie używają 
koloru, aby wpłynąć na naszą psychikę, 
uzyskać odpowiedni nastrój lub przy-
kuć uwagę do produktu. Psycholodzy 
udowodnili, że kolory potrafi ą wpły-
wać na nasze usposobienie i nastrój.

Kolor Żółty - ma działanie ożywia-
jące i inspirujące, pobudza też reakcję 
rozumowania, pomagając w panowa-
niu nad własnymi emocjami. Kolor 
żółty to również symbol intelektu i mą-
drości, który inspiruje wzniosłe myśli 
i uspokaja psychicznie. Leczy choroby 
dróg oddechowych: katar, kaszel, bóle 
gardła, zapalenie zatok, przeziębienia 
i łagodne grypy. Korzystnie działa na 
cały system trawienny, stymuluje pra-
cę takich narządów jak: trzustka, wą-
troba, śledziona. Poprawia stan skóry, 
ułatwiając jej oddychanie. 

Kolor Biały - pobudza do działa-
nia. Nie jest jednak polecany osobom 
skłonnym do odczuwania samotności i 
pustki, gdyż może pogłębić taki stan. 
Działa ogólnie harmonizująco i tonu-
jąco, zapewniając równowagę w orga-

nizmie. Pobudza organizm do walki z 
chorobą oraz uaktywnia czynniki od-
pornościowe organizmu. 

Kolor Czerwony - to kolor mło-
dości. Pobudza sprawność umysłową, 
daje uczucie ciepła, przyspiesza bicie 
serca, podnosi ciśnienie tętnicze krwi, 
poprawia samopoczucie. Potrafi  wy-
wołać gwałtowne reakcje? Nie tylko 
jednak bunt, przekorę i namiętność, 
ale i agresję. Dodaje poza tym odwagi 
i aktywności. Inna dziwna właściwość 
koloru czerwonego to działanie zabliź-
niające i przyspieszające gojenie ran.
Kolor Niebieski - wg naukowców to 
najsilniejszy antyseptyk. Niebieski 
działa chłodząco, znieczulająco i prze-
ciwzapalnie. Powoduje ponadto radość 
i spokój, wpływa kojąco na skołatane 
nerwy, łagodzi wzburzone myśli i uczu-
cia, sprowadza spokojny i głęboki sen. 
Przy pomocy koloru niebieskiego moż-
na leczyć żółtaczkę, rozstrój żołądka, 
biegunkę, wymioty, zapalenie jelit .

Kolor Zielony - symbolizuje równo-
wagę i harmonię. Sprawia, że czujemy 
się bezpiecznie. Jasne odcienie pobudza-
ją koncentrację lub, wręcz przeciwnie, 
sprzyjają lenistwu. Doskonale reguluje 
ciśnienie krwi. Terapia nim stosowana 
jest w przypadku migren, grypy, wrzo-
dów żołądka i chorób nowotworowych. 
Barwy jakie nas otaczają wpływają nie 
tylko na estetykę, ale i na nasze samo-
poczucie. Już w starożytności stoso-
wano koloroterapię do przywracania 
harmonii w organizmie człowieka i po-
prawienia naszego samopoczucia. Wy-
korzystajmy więc leczniczą moc kolo-
rów i wpływajmy świadomie na nasze 
samopoczucie.  

Dawid

Jak prawidłowo 
zmierzyć 

ciśnienie krwi?
Do mierzenia ciśnienia zalecane 

są aparaty rtęciowe, którymi ciśnie-
nie mierzy się na ramieniu. Ciśnie-
niomierze te są uważane za bardziej 
wiarygodne, ale elektroniczne zakła-
dane na przegub ręki lub na palec 
– łatwiejsze w obsłudze. By pomiar 
był dokładny, należy przestrzegać kil-
ku zasad. Przed pomiarem odpoczy-
waj ok. 15 minut. Ciśnienie mierz 
przy normalnej temperaturze ciała. 
Jeśli jest wyziębione, poczekaj, aż się 
rozgrzeje. Nie wykonuj pomiaru, je-
śli jesteś po obfi tym posiłku. Odczyt 
będzie dokładniejszy, jeśli odczekasz 
godzinę. Przed pomiarem nie wolno 
palić ani pić alkoholu. Nim założysz 
ciśnieniomierz na nadgarstek lub ra-
mię, zdejmij zegarek, biżuterię, pod-
wiń rękaw tak, aby mankiet przylegał 
do odsłoniętej skóry, a nie do ubra-
nia. Pomiaru dokonuje się zazwyczaj 
na lewej ręce. Podczas pomiaru nie 
wolno odchylać się, rozmawiać, ani 
poruszać ręką. Używaj odpowied-
niego mankietu gumowego. Przy 
normalnym obwodzie ramienia jest 
właściwy mankiet o szerokości 13 do 
14 cm i długości 50 cm, przy gru-
bych ramionach szerokość powinna 
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Składanie wniosków 
o renty strukturalne
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z dniem 30 czerwca 2008 r. rozpo-
cznie nabór wniosków o przyznanie renty struk-
turalnej w ramach nowego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007–2013. Będzie on 
trwał do końca dnia roboczego następującego 
po dniu podania do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Agencji Informacji, że 
przekroczona została liczba 7200 złożonych 
wniosków o przyznanie renty strukturalnej, 
zgodnie z planowaną zmianą rozporządzenia. 
Rentę strukturalną może uzyskać producent 
rolny, wpisany do ewidencji producentów rol-
nych, który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął 
wieku emerytalnego i nie ma ustalonego pra-
wa do emerytury lub renty. Wnioskodawca 
powinien prowadzić gospodarstwo rolne przez 
co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedza-
jących złożenie wniosku o rentę strukturalną 
i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS 
przez co najmniej 5 lat. Rolnik powinien rów-
nież w dniu złożenia wniosku o rentę struk-
turalną podlegać ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu i nie zalegać z zapłatą należności 
z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników. 
Świadczenie w postaci renty strukturalnej 
przewidziane jest dla rolników, którzy prze-
każą gospodarstwa rolne o powierzchni użyt-
ków rolnych co najmniej 3 ha, a w przypad-
ku gospodarstw położonych w woj. śląskim, 
podkarpackim, małopolskim i świętokrzy-
skim min. 1 ha. Przekazanie gospodarstwa 
może odbyć się wyłącznie w sposób trwały. 
Powierzchnia użytków rolnych wchodzących 
w skład przekazanego gospodarstwa na rzecz 
następcy oraz gospodarstwa po powiększeniu 
nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia 
gruntów rolnych w województwie lub średnia 
powierzchnia gruntów rolnych w kraju, w przy-
padku gdy średnia powierzchnia gruntów rol-
nych w województwie przekracza średnią po-
wierzchnię gruntów rolnych w kraju. Warunek 
dotyczący średnich powierzchni gospodarstw dla 
następcy nie dotyczy zstępnych przekazującego. 
Osoba wnioskująca o rentę strukturalną i jej 
współmałżonek mogą pozostawić sobie łącz-
nie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz z siedli-
skiem) i uprawiać te użytki dla zaspokajania 
wyłącznie potrzeb własnych i osób pozostają-
cych we wspólnym gospodarstwie domowym. 
Podstawowa wysokość renty strukturalnej 
wynosi 150 % najniższej emerytury. Wyso-

kość świadczenia zwiększa się o 100% kwoty 
najniższej emerytury, jeżeli wnioskodaw-
ca pozostaje w związku małżeńskim i oboje 
małżonkowie spełniają wszystkie warunki 
dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli prze-
kazano gospodarstwo o powierzchni użyt-
ków rolnych większej niż 10 ha na rzecz 
osoby w wieku poniżej 40 lat, podstawowa 
kwota renty strukturalnej zostaje powiększona 
o 15 % najniższej emerytury. Świadczenie bę-
dzie wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do 
osiągnięcia przez benefi cjenta 65 roku życia. 
Planowana liczba benefi cjentów w latach 2007–
2013 wyniesie 50,4 tys., czyli 7 200 rocznie.

Warto wiedzieć
Twoje stanowisko pracy związane jest 

z obsługą komputera i ciągłym przebywaniem 
przy monitorze? Pracodawca ma obowiązek 
skierować cię na profi laktyczne badania wzro-
ku. Jeśli lekarz stwierdzi, że podczas pracy 
z monitorem potrzebujesz okularów korygują-
cych wzrok, to pracodawca ma obowiązek ci je 
zapewnić (dopłata do szkieł). Dz. U. z 1998 r., 
nr 148, poz. 973.

Rozwiodłeś się i chcesz powrócić do po-
przedniego nazwiska? Powinieneś w ciągu 
3 miesięcy od uprawomocnienia się orzecze-
nia rozwodu złożyć takie oświadczenie na ręce 
kierownika urzędu stanu cywilnego właści-
wego dla twego miejsca zamieszkania. Dz.U. 
z 1964 r., nr 9, poz. 59. 

Kody na zwolnieniu
Jeśli ktoś zachoruje albo przebywa w zakła-

dzie opieki zdrowotnej i dlatego nie może pra-
cować, to lekarz wystawia mu zaświadczenie.

Umieszcza na nim także informacje, ma-
jące wpływ na prawo do zasiłku chorobowego 
lub jego wysokość. Posługuje się kodami ozna-
czającymi niezdolność do pracy:

A – powstałą po przerwie do 60 dni, z po-
wodu tej samej choroby co przed przerwą,

B – przypadającą w okresie ciąży,
C – spowodowaną nadużyciem alkoholu,
D – której przyczyną jest gruźlica,
E – z powodu choroby zakaźnej albo in-

nej, której okres wylęgania przewyższa czter-
naście dni, powstałej w ciągu trzech miesięcy 
po ustaniu ubezpieczenia. 

Na pisemny wniosek pacjenta lekarz nie 
wpisuje kodów B i D. (Na podstawie: art. 57 
ustawy – j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 267 
ze zm.). 

Naša poradňa

wynosić 18 cm. Nałóż mankiet na 
szerokość około dwóch palców po-
wyżej zgięcia łokciowego. Napompuj 
mankiet 30 mm Hg (milimetrów 
słupa rtęci) powyżej oczekiwanego 
ciśnienia skurczowego. Spuszczaj 
powietrze tak, by ciśnienie obniżało 
się od 2 do 3 mm Hg na sekundę. 
Za pomocą słuchawki lekarskiej wy-
słuchuj odgłosu tętna nad tętnicą 
w zgięciu łokciowym. Pierwsze sły-
szalne tony oznaczają wielkość ciś-
nienia skurczowego, zanik tętnienia 
oznacza wielkość ciśnienia rozkur-
czowego. Dla oceny ciśnienia krwi 
brana jest pod uwagę tak pierwsza, 
jak i druga wartość. Druga oznaczają-
ca ciśnienie rozkurczowe jest jednak 
ważniejsza. W przypadku użycia za 
wąskiego lub za krótkiego mankietu 
ciśnienie może być błędnie określo-
ne o 10 do 15 mm Hg za wysoko. 
Nim ponowisz pomiar, odczekaj co 
najmniej minutę i wypuść całkowicie 
powietrze z mankietu. Zapisz wynik 
pomiaru. Dopisz datę, godzinę, sy-
tuację (siedzenie itp.) oraz szczególne 
obciążenia.

Czy jednorazowy skok ciśnienia 
jest symptomem alarmującym? Na 
pewno nie należy tej sytuacji lekce-
ważyć. Podobnie nie wolno tłuma-
czyć wysokiego ciśnienia wyłącznie 
syndromem białego fartucha, czyli 
emocjami związanymi z badaniem. 
Takie przypadki są zapowiedzią nad-
ciśnienia. Gdy jednak ciśnienie wy-
nosi 140/90 mm Hg albo więcej, 
potraktuj to jako ostrzeżenie. Każde 
dodatkowe kreski na słupku ciśnie-
niomierza będą wskazywały już stan 
wymagający leczenia. Jeśli sytuacja 
jest niepokojąca, zaleca się, by pa-
cjent przez 3 miesiące mierzył sobie 
ciśnienie 3 razy dziennie. W prakty-
ce terapię rozpoczyna się już po ty-
godniu złych wyników. Pamiętajmy 
poza tym, że ciśnieniomierze, tak jak 
wszystkie urządzenia, powinny prze-
chodzić okresowy przegląd i być ka-
librowane raz na dwa lata.

Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii
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NÁŠ TESTZábava a humor

SOM DOSŤ 
OPTIMISTICKÝ?

1. Čakáte na priateľa, ktorý ide autom a oneskoril 
sa. Napadne vám myšlienka:

a) určite sa dostal do dopravnej zápchy; b) vôbec sa 
na neho nedá spoľahnúť, určite s niekým sedí v 
bare a ja som mu dávno vyfučal z hlavy; c) musím 
zavolať na políciu, jazdí ako blázon, určite sa mu 
niečo stalo.

2. Zoznámili ste sa s novými priateľmi a strávili ste 
spolu zábavný večer. Na druhý deň:

a) Každú chvíľu sa pozeráte na hodinky a netrpezlivo 
čakáte, kedy zatelefonujú. Na obed to už nevydržíte 
a zatelefonujete im vy; b) čakáte, či sa ozvú, ale 
moc tomu neveríte - keď sú takí perfektní, určite 
poznajú zaujímavejších ľudí ako som ja; c) určite 
nezavolajú, na nikoho sa nedá spoľahnúť!

3. Uchádzali ste sa o novú práca. Odmietli vás. 
Myslíte si:

a) Mal som sa na prijímací pohovor lepšie pripraviť; 
b) som úplne neschopný! c) úplne ma chceli zne-
možniť. Určite už mali vybraného uchádzača a celý 
konkurz bol len naoko.

4. Pol dňa ste strávili v hypermarkete a teraz ste 
unavený. Poviete si:

a) Musím to zo seba spláchnuť - príjemný kúpeľ a 
šup do postele; b) tak ti treba - prečo musíš takto 
utrácať peniaze! c) Určite som chytil medzi tými 
ľuďmi nejakú infekciu a teraz som chorý.

5. Chcete si rezervovať zlacnený „let na poslednú 
chvíľu”, dostanete sa však len na listinu čakate-
ľov. Váš pocit:

a) Nevadí - ráno to skúsim ešte raz; b) typické - ja 
mám VŽDY smolu; c)určite im niekto ponúkol viac 
peňazí ako ja.

6. Partner vás kritizuje. Myslíte si:
a) porozmýšľam o tom, čo povedal, možno má zo 

svojho pohľadu pravdu; b) už ma nemá rád; c) je 
to na nervy, ustavične iba šomre.

7. Vaše nové hodinky sa na tretí deň pokazia. Čo 
urobíte?

a) najprv sa pozriem, či je v poriadku batéria; b) ste 
zúfalý a zaumienite si, že si už nič nekúpite; c) 
nahnevaný prídete do obchodu a urobíte im taký 
vietor, že si vás budú nadlho pamätať.

VYHODNOTENIE:
Väčšinou ste odpovedali a): Ste optimista. Zostá-

vate pokojným aj pri informáciách o novej chorobe 
pochádzajúcej z trvanlivého mlieka, pri správach o 
pádoch lietadiel, kurzov akcií na americkej burze či 
kurze slovenskej koruny. V každej situácii viete rozlí-
šiť, či ide o situáciu pozitívnu, alebo sa musíte mať na 
pozore pred niečím negatívnym a nebezpečným.

Väčšinou ste odpovedali b): Ste „limitovaný opti-
mista“. Síce viete, že nijaký človek nie je spokojný 
bez viery v šťastie, ale myslíte si, že to neplatí pre vás, 
ale iba pre druhých. Neskromne si o sebe myslíte, že 
všetky udalosti, ktoré zažívate, sú svojím spôsobom 
výnimočné. Začnite sa brať menej vážne. Uvidíte, že 
váš život bude hneď radostnejší.

Väčšinou ste odpovedali c): Radi by ste boli 
optimistickejší, ako v skutočnosti ste. Vaša životná 
skúsenosť vám hovorí, že najprv treba nájsť v po-
lievke vlas a až potom ju zjesť. Všetky informácie o 
dopravných nehodách, epidémiách, prírodných ka-
tastrofách vás utvrdzujú v tomto postoji. Ak si však 
budete všímať predovšetkým negatívne veci, možno 
prehliadnete všetko dobré, čo okolo vás prechádza.

Keď nám v júni oblažuje
oči krása storaká,
vravíme, že slnce vstúpi
na oblohe do raka. (gp)

RAK (22.6.-22.7.)
V prvej polovici mesiaca budeš mať 

veľa výdavkov. Ak keď budeš plný en-
tuziazmu, rozmýšľaj s chladnou hla-
vou. V rodine bude panovať príjemná 
atmosféra, srdečnosť a súlad. Začiat-
kom druhej dekády budeš čímsi zne-
pokojený, ale nestrachuj sa.

LEV (23.7.-23.8.)
V prvej polovici mesiaca sa bude 

všetko diať v zhode s tvojím prianím. 
Ak podnikáš, je šanca, že sa ti podarí 
zarobiť väčšiu sumu peňazí. Možno sa 
dokonca rozrastie tvoja rodina. Nad-
viažeš nové známosti. Čaká na teba prí-
jemná oslava, len sa s nikým nehádaj.

PANNA (24.8.-23.9.)
V prvom týždni získaš mnohé veci 

a výhody a dostaneš dobré správy. Deti 
z tohto znamenia budú prekypovať 
zdravím. V druhom týždni čakajú na 
teba väčšie výdavky. Naplánuješ si ces-
tu niekam do neznáma. Ku koncu sa 
fi nančná situácia o čosi polepší.

VÁHY (24.9.-23.10.)
V prvej polovici mesiaca získaš 

mnoho zaujímavých nápadov. Dôve-
ruj si a dosiahneš úspech. Prvý týždeň 
bude vydarený predovšetkým pre pod-
nikateľov. V druhom týždni budeš mu-
sieť niekam vycestovať. Koniec mesiaca 
bude preplnený radosťou a šťastím. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.) 
Tento mesiac bude pre teba úspeš-

ným mesiacom. Prvý týždeň ujde ako 
voda kvôli dobrej zábave. V partner-
skom vzťahu pocítiš viac porozumenia. 
Snaž sa nevydávať toľko peňazí. Dávaj 
si pozor na nové známosti a investície. 
V treťom týždni vybavíš dôležité veci.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Začiatok mesiaca bude veľmi pra-

covitý. Domáce záležitosti odlož na ne-
skôr. Budeš mať aj problémy so zdra-
vím. V druhej dekáde dostaneš väčšiu 
sumu peňazí. Ak sa ti podarí zrealizo-

vať svoje nápady, dosiahneš očakávaný 
úspech. Pozor na výdavky.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvý víkend pôjdeš na svadbu 

alebo inú veľkú slávnosť. V druhej de-
káde sa ti podarí zrealizovať svoje sny. 
Neočakávane dostaneš nejaké penia-
ze, takže si vďaka nim aspoň trochu 
oddýchneš. Konečne sa zbavíš starých 
zdravotných problémov.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V prvej polovici mesiaca si dávaj po-

zor na nepremyslené rozhodnutia. V pr-
vom týždni sa ti podarí vybaviť staré 
záležitosti. Priatelia budú k tebe naklo-
není. V druhej polovici mesiaca vyriešiš 
vec ohľadom nehnuteľností. V rodine 
bude panovať milá atmosféra. 

RYBY (19.2.-20.3.)
Dávaj si pozor na veľké investície, 

aby si za zbytočne nezadlžil. Aj keď 
v rodine pocítiš mnohé neporozume-
nia, medzi priateľmi nájdeš oporu. 
Druhá polovica mesiaca bude úspešná 
pre pracovníkov. Ak patríš medzi sa-
motných, máš šancu nájsť si partnera.

BARAN (21.3.-20.4.)
Na baranov v tomto mesiaci čaká 

veľa radostných a šťastných chvíľ. Ba-
rany v strednom veku budú prežívať 
v kruhu svojej rodiny príjemné chvíle. 
Je to priaznivý čas hlavne pre malých 
podnikateľov. V druhej polovici mesia-
ca vycestuješ niekam na dlhší čas. 

BÝK (21.4.-20.5.)
V júni bude priaznivý čas na nad-

viazanie nových známostí. Problémy, 
ktoré sa snažíš vyriešiť už dlhší čas, sa 
konečne pominú. V práci sa ti bude 
dariť a možno dokonca získaš lepšie 
pracovné miesto a lepšiu výplatu. Ak 
niekam cestuješ, buď ostražitý.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
V tomto mesiaci si hravo poradíš 

s výzvami osudu. Tvoji nadriadení ti 
pomôžu. S peniazmi však narábaj os-
tražito. V rodine si dávaj pozor na kon-
fl iktné situácie – strata času. V práci sa 
snaž byť trpezlivý a nepochybuj o tom, 
že dosiahneš úspech. (ms)
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PETER
MENO VEŠTI
PETER – je dobré, šľachetné, verné a rozhodné meno, 

ktoré doteraz nebolo príliš populárne. Škoda, lebo už jeho 
zvuk vzbudzuje úsmev a príjemné asociácie. Človek s týmto 
menom pochádza obyčajne z početnejšej, priemerne situ-
ovanej, robotníckej buď úradníckej rodiny. Je obyčajne vy-
soký alebo priemerne vysoký, tmavovlasý, a len v zriedka-
vých prípadoch je tmavý blondín. Má podlhovastú, jemne 
zaokrúhlenú tvár a veľké modré, sivé a niekedy aj hnedé oči, 
otvorený, jasný pohľad, akoby sa v jeho očiach vždy odráža-
lo modré nebo. Obyčajne máva dosť široké ústa, pomerne 
hrubé, mäsité pery, výdatný nos a pekné biele zuby. Má rov-
nú, proporcionálnu postavu, dosť veľké chodidlá a je spra-
vidla štíhly buď pološtíhly, len zriedkavo obézny, prípadne 
zavalitý. Chodí rýchlo, pevným, mocným krokom.

Peter máva sangvinickú a niekedy až fl egmatickú pova-
hu, čo však v jeho prípade neznamená pomalosť či nešikov-
nosť. Je to všeobecne typ veľkého dobráka; úprimný, žoviál-
ny, prostoreký, usmiaty, obetavý, solídny, trochu naivný a 

najmä verný všetkým sľubom, ktoré dáva. Je to skrátka typ 
človeka, o ktorom sa hovorí, že má zlaté srdce.

Pre Petra je príznačné matematicko-prírodovedecké na-
danie, zriedkavejšie humanistické, aj keď je vlastne celou 
svojou dušou humanistom. V škole sa učí dobre, niekedy 
len priemerne, obyčajne však končí strednú a niekedy aj vy-
sokú školu. Uplatňuje sa v takých povolaniach ako napr.: 
úradník, laborant, remeselník, učiteľ, obchodník alebo vo-
jak. Ako človek pokojnej, mierumilovnej povahy je pomer-
ne málo pohyblivý, miluje domácnosť a je vlastne domased. 
Žení sa pomerne neskoro s peknou, rozvážnou, rozhodnou 
a psychicky silnou ženou, ktorá si ho vie podmaniť, ale v 
starostiach aj podporiť. Mávajú najčastejšie dve deti, chlap-
cov, len zriedkakedy viac. Peter je nielen oddaným a verným 
manželom, ale aj dobrým, starostlivým a neveľmi prísnym 
otcom. Nie je veľmi ambiciózny, uspokojí sa s tým, čo bez 
problémov môže dosiahnuť, preto málokedy pracuje na 
exponovanom mieste. Je solídnym pracovníkom, ktorého si 
kolegovia i predstavení vážia. Máva dobré zdravie, len málo-
kedy chorľavie a dožíva sa vysokého veku. (jš)
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Zábava a humor

Zišli sa traja remeselníci a hádali 
sa, ktoré povolanie je najstaršie. Prvý 
vraví:

- Ja som murár a moje remeslo je 
najstaršie, lebo ja som v Egypte staval 
pyramídy.

Druhý vraví:
- To nie je pravda. Ja som tesár 

a moje remeslo je najstaršie, lebo ja 
som vyrezával Noemovu archu.

A tretí vraví:
- To je nič. Ja som elektrikár a 

moje remeslo je najstaršie, lebo keď 
Boh povedal „A bude svetlo!“, my 
sme už museli mať naťahané káble.

* * *

Keď prišiel Nikita Sergejevič 
Chruščov do Londýna na ofi ciálnu 
návštevu, lord Norton práve obedo-
val. Zrazu sa ozvala delová salva. My-
kol sa a hovorí:

- James, čo je to vonku za rámus?
- Môj pane, prišiel k nám na náv-

števu sovietsky premiér Nikita Serge-
jevič Chruščov.

- Aha, ďakujem.
Jedol ďalej a vtom ďalšia salva.
- James, čo je to vonku za rámus?
- Pane, veď som vám povedal, že 

k nám prišiel na návštevu sovietsky 
premiér Chruščov.

- A čo ho netrafi li prvý raz?

SNÁR
Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, 

ale predsa každý z nás sa niekedy pozrie do 
snára, aj keď to pokladá za predsudok našich 
ba bičiek. Je to iba zábava. A čo, keď sa vám 
dobrý sen splní? Tak teda, keď sa vám snívalo:

Krovie - musíš prekonať prekážky; 
zelené a kvitnúce - tvoja náklonnosť bude 
opätovaná; odpratávať - budeš mať šťastie v 
láske. 

Krst - bude sa ti dobre vodiť.
Krstiteľnica - manželské požehnanie, šťas-

tie v rodine. 
Kufor vidieť - zlá správa; baliť - čaká ťa ne-

jaká cesta. 
Kuľhať, sám - získaš si dobrú povesť; iných 

vidieť - dostaneš sa do nepríjemnej situácie.
Kurín - dobré vyhliadky do budúcnosti; 

rebrík pri ňom vidieť - bo hatstvo, blahobyt.
Kurie oká - nepríjemná správa, smrť. 
Kvočku vidieť - veľké šťastie.
Krúpy vidieť padať - prechodné nebezpe-

čenstvo; počuť, ako udierajú do obloka - hád-
ka v domácnosti. 

Kružidlo - vždy budeš bývať na tom istom 
mieste. 

Kvasnice - dobré výsledky v práci. 
Kýchať - dobré zdravie; iného počuť - kto-

si ťa ohovára. 
Kvapky vidieť padať - budeš prelievať hor-

ké slzy. 
Ľadviny vidieť - zdravé deti. 
Ľalie trhať - zmyselná láska; biele vidieť - 

budeš milovaný. 

Vialo 

od  Tatier...
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Chcel platiť marihuanou

O originálnu formu výmenného obchodu sa pokúsil mla-
dý Novozélanďan, ktorý sa v bufete pri miestnej benzínovej 
čerpacej stanici pokúsil zaplatiť marihuanou. Nevšimol si 

ale, že priamo za ním v rade sto-
jí policajt, ktorý ho hneď zatkol. 
28-ročný mladý muž, ktorý chcel 
marihuanu vymeniť za vrecko 
zemiakových lupienkov a dve 
vrecká cukroviniek, tak nemal 
možnosť zistiť, či by predavač na 
jeho ponuku pristúpil. Policajt 
ho obvinil z držania nelegálnych 
narkotík a vzal ho do väzby, kde 
bude čakať na rozhodnutie súdu. 

Všetko zlé je však aj na niečo dobré - vo väzbe aspoň dostane 
mladý muž svoje vytúžené jedlo. (ČTK)

Mexiko a eutanázia
Podľa novín Reforma najmenej 200 smrteľne chorých 

ľudí z Austrálie, Británie, Nového Zélandu a Spojených štá-
tov navštívili od roku 2001 Mexiko, aby si kúpili lacný a 
dostupný prípravok na eutanáziu. Denník citoval nezisko-
vú austrálsku organizáciu Exit International podporujúcu 
eutanáziu a odporúčajúcu pre pacientov Mexiko ako najv-
hodnejšiu krajinu na ukončenie ich života. Najlepšie je nav-
štíviť oblasť americko-mexickej hranice pri tichomorskom 
meste Tijuan. Liek, ktorý sa používa na uspatie zvierat je 
lacný, bežne dostupný a dá sa kúpiť aj v mnohých ďalších 
juhoamerických krajinách, uvádza na svojej webovej stránke 
organizácia Exit International. Veterinárny prípravok stojí 
20 až 40 dolárov. (SITA)

Takmer zabila milenca
Kanaďanka, ktorá vo februári počas sexu nechtiac tak-

mer zabila svojho milenca, dostala podmienečný trojročný 

trest. Muž totiž od 25-ročnej ženy chcel, aby mu počas drs-
ných sexuálnych hier vyrezala do hrude symbol srdca. Žena 
však zatlačila príliš silno a prepichla mu srdce. Dvadsaťšty-
riročnému mladíkovi lekári nedávali veľké šance na preži-
tie. Muž sa napriek ich prognózam úplne uzdravil a svojej 
milenky sa zastáva. Pri takmer tragickej udalosti boli obaja 
opití. (SITA)

Mobily a deti
Tehotné ženy, ktoré pravidelne používajú mobilné tele-

fóny, zvyšujú riziko, že ich dieťa bude trpieť poruchou sprá-
vania. Tvrdí to nová štúdia tímu Kalifornskej univerzity, o 
ktorej informoval britský denník Th e Daily Mail. Matky, 
ktoré v tehotenstve používali mobilný telefón, v 54 per-
centách prípadov hlásili u detí prípady hyperaktivity alebo 
emocionálne problémy. Na zvýšenie rizika stačilo používať 
mobil dvakrát až trikrát denne. Rovnakým rizikom je nechať 
používať mobilný telefón dieťa do siedmich rokov, uvádza sa 
v štúdii, ktorá sledovala vyše 13 000 žien. Výsledky výsku-
mu vedci považujú za veľmi významné, pretože profesorka 
Leeka Kheiftsová z Kalifornskej univerzity, ktorá je spoluau-
torkou štúdie, patrila do tábora skeptikov, ktorí odmietali 
tvrdenia, že mobilné telefóny predstavujú akékoľvek riziko. 
Pred začiatkom štúdie v jednej zo svojich prác napísala, že 
neexistuje žiadny dôkaz „o akomkoľvek negatívnom zdra-
votnom vplyve” mobilov. Teraz však spolu s ďalšími autormi 
prišla k záveru, že pravdepodobne existuje spojenie medzi 
vplyvom mobilného telefónu a poruchami v správaní detí. 
Vedci viac-menej usudzujú, že príčinou pravdepodobne nie 
je vyžarovanie telefónu, a tak hľadajú iné možné vysvetlenia. 
Napríklad, že ak matka počas tehotenstva trávi veľa času te-
lefonovaním, je pravdepodobné, že v tom pokračuje aj po 
narodení dieťaťa a nevenuje mu toľko času, koľko by dieťa 
potrebovalo. Štúdia nadväzuje na zistenia ruských odbor-
níkov, ktorí, prišli k záveru, že ohrozenie detí z mobilných 
telefónov „nie je oveľa nižším, než je pre zdravie nenarode-
ného dieťaťa tabak alebo alkohol”. (ČTK)

Návrh obálky: Łukasz Buchała



Odovzdávanie odmien Foto: 
Lýdia 

Kováliková

Na ceny v Białke Tatrzańskiej 
si víťazi ešte počkajú Dievčatá zo ZŠ v Dolnej Zubrici

Talentované žiačky 
zo ZŠ v Chyžnom

Výhercovia zo ZŠ č. 2
v Hornej Zubrici

Najmladší výhercovia 
z Vyšných Lápš

podpisujú prebratie cien

Monika Páleníková 
zo ZŠ v Jablonke - Boroch

Dávid a Klaudia Surmoví z Krempach
so svojimi odmenami Víťazky z gymnázia v Jablonke



BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA SŁOWAKÓW W POLSCE
ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków 
BIURO tel.: (+48 12) 634-11-27, 632-66-04
fax: (+48 12) 632-20-80, DTP tel: (+48 12) 633-09-41
e-mail: zg@tsp.org.pl 

ŽIVOT - MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków

tel.: (+48 12) 633-36-88, fax: (+48 12) 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

OFERUJEMY:
DRUK OFFSETOWY: 
broszur, katalogów, folderów, 
teczek, kalendarzy, plakatów, 
ulotek, akcydensów, papierów 
fi rmowych, czasopism, druków 
samokopiujących

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, 
perforowanie, dziurkowanie, 
foliowanie, lakierowanie, 
szycie drutem i nićmi, wykonujemy 
twardą i miękką oprawę

Polecamy nasze wydawnictwa:
• Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków.............................. 10,00 zł
• J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Kraków 1994 .......... 8,00 zł
• Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 ......................................... 10,00 zł
• J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 ............................... 10,00 zł
• H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998 ............ 11,00 zł
•  Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich, 
    Kraków 1998  ....................................................................................... 12,00 zł
• Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998  ........................ 13,00 zł
• Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza • Deti Prometeusa, 
  Kraków 1999 ....................................................................................... 15,00 zł
• Regina Adamska-Matusiak, Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa, Kraków 1999 ..... 5,00 zł
• Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana 
   Urbankowskiego, Kraków 2002 ................................................................. 15,00 zł
• Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 
   w latach 1945–1957, Kraków 2002 ............................................................ 10,00 zł
•  Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 .......................................... 15,00 zł
•  Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 ....................................... 10,00 zł
•  Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004 ................................................. 15,00 zł
•  Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże • Moje krajinky, Kraków 2004 ................... 10,00 zł
•  Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007 ................... 10,00 zł
•  Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 ..................................... 5,00 zł
•  Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006 ................ 6,00 zł
• Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 ................................... 15,00 zł
•  Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 ....................................................... 10,00 zł
•  Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 .............................................. 10,00 zł

15 lat tradycji druk arni15 lat tradycji druk arni

Už sa nemôžeme dočkať prázdnin. 
Foto: M. Smondek
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