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1. Aké postavenie má menšina 
v poľskom zákonodarstve? 

Pokiaľ ide postavenie slovenskej 
menšiny v poľskom zákonodarstve, 
je to najmä článok 35 Ústavy Poľskej 
republiky z 2. apríla 1997, ktorý zais-
ťuje: – ...poľským občanom patriacim do 
národnostnej a etnickej menšiny slobodu 
správania sa a rozvoj vlastného jazyka 
a tradície, ako aj rozvoj vlastnej kultúry... 
a taktiež – ... na zriaďovanie vlastných 
vzdelávacích, kultúrnych inštitúcií a in-
štitúcií na ochranu náboženskej totožnos-
ti a taktiež právo na účasť pri riešení vecí 
týkajúcich sa ich kultúrnej totožnosti. 

Ďalším dokumentom, na ktorý sa čas-
to odvolávame, je zákon zo 6. januára 
2005 o národnostných a etnických men-
šinách a regionálnom jazyku, ktorý enu-
meratívne vymenúva jednotlivé men-
šiny a precizuje práva národnostných 
a etnických menšín garantované Ústa-
vou PR. Na ochranu menšín sa vzťahu-
jú taktiež ďalšie práva garantované me-
dzinárodnými zmluvami a dohovormi, 
ktoré uzavrelo Poľsko, napríklad so 
susednými štátmi – so Slovenskou re-
publikou, ale aj mnohostranné zmluvy 
podporované Radou Európy a Poľ-
skom ratifi kované, napríklad Rámcový 
dohovor o ochrane národnostných menšín 
a ďalšie zákony, ktoré garantujú ochra-
nu všeobecne chápaných ľudských 
práv, vyplývajúcich z jednotlivých zá-
konníkov – trestného, práce a ďalších 
zákonov. Pokiaľ ide o právne normy, je 
to vynikajúce, najmä po schválení spo-
mínaného zákona zo 6. januára 2005 
o náro dnostných a etnických menšinách 
a regio nálnom jazyku. Horšie je to už 
s ich dodržiavaním. Pokiaľ ide o ústred-
né orgány štátnej správy, tieto práva sú 
generálne dodržiavané, výnimkou je 
problematika procesu prípravy a dvoj-
stranných bilaterálnych zmlúv, ktoré 

nevedno prečo, nie sú konzultované 
so zástupcami krajanských spolkov, 
čo je v rozpore s článkom 35 Ústavy 
Poľskej republiky a Rámcovým doho-
vorom o ochrane národnostných men-
šín. Týka sa to najmä školskej zmluvy 
a zmluvy v oblasti kultúry. Isté výhra-
dy možno mať k činnosti IPN a Rady 
ochrany pamäti bojísk a mučenia, čo 
je síce veľmi závažné, no pre základné 
práva nie najpodstatnejšie. Úplne iná 
je situácia v samospráve, kde prístup 
k otázkam národnostných menšín je 
veľmi rôzny. Začína sa to už na úrovni 
vojvodstiev. Je to však diametrálne rôz-
ne na jednotlivých jej úrovniach. Po-

kiaľ si vojvodská samospráva problém 
takmer nevšíma, to okresná problémy 
slovenskej menšiny úplne ignoruje. V 
samotných gminách je veľmi rôzne. 
Generálne môžeme povedať, že gminy 
starostlivosť o národnostné menšiny 
nepovažujú za svoj problém. V súčas-
nosti, od roku 2005, fi nancovanie úloh 
vyplývajúcich zo Zákona o národnost-
ných a etnických menšinách a regionál-
nom jazyku, prebieha prostredníctvom 
Odboru pre náboženstvá a národnost-
né a etnické skupiny ministerstva vnút-
ra a štátnej správy a treba priznať, že 
situácia sa podstatne zlepšila. Prejavuje 
sa to najmä v tom, že od roku 2006 
môžeme pripravovať projekty výstav-
by kultúrnych zariadení. Príkladom je 
stavba Centra slovenskej kultúry v No-
vej Belej na Spiši. 

2. Dodržiavajú tieto zákony 
miestne samosprávy? 

Aj áno, aj nie. Je to závislé od tej-
ktorej samosprávy. Ak ide o vojvodskú 
samosprávu, veľmi dôležitým problé-
mom pre slovenskú menšinu je absen-
cia múzeí slovenskej ľudovej kultúry. 
Návrh vytvoriť Múzeá slovenskej ľudo-

vej kultúry na Spiši a Orave bol nami 
viacnásobne nastoľovaný, no nikdy 
nebol akceptovaný. V minulosti, do 
roku 1989, boli v tejto oblasti viaceré 
pokusy, neboli vtedy však takmer žiad-
ne možnosti vyriešiť ich. Návrhy kra-
janských činiteľov v oblasti uchovania 
tradičnej slovenskej ľudovej kultúry 
boli zreteľnejšie artikulované po roku 
1989. Zvlášť zreteľne sa to prejavilo 
počas dvoch zasadnutí Výboru národ-
nostných a etnických menšín Snemu 
Poľskej republiky v Jablonke, dňa 5. 
apríla 1995 a v Łopusznej 6. apríla 
1995, kde sa vec snažil vyriešiť vtedajší 
novosąnczský vojvoda Wiktor Sowa, 
ktorý podporil návrh Slovákov žijúcich 
v Poľsku, aby náplň činnosti jestvujú-
ceho Etnografi ckého múzea – Orav-
ského skanzenu v Hornej Zubrici bola 
rozšírená a do jeho činnosti bol zahr-
nutý výskum a dokumentácia sloven-
skej menšiny žijúcej v časti hornej Ora-
vy patriacej Poľsku. Obdobne sa mal 
rozšíriť rozsah činnosti múzeí, ktoré 
svojou pôsobnosťou zahrňovali severný 
Spiš. Ostalo však len pri sľuboch a vec, 
aj napriek viacerým urgenciám, žiados-
tiam a prosbám sa nepodarilo vyriešiť 
do dnešného dňa. Opätovný pokus ob-

Postavenie slovenskej národnostnej 
menšiny v Poľsku

 Zhovárame sa s generálnym tajomníkom ÚV SSP Ľudomírom Mo-
litorisom, ktorému sme položili pár otázok:
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novenia a nastolenia problému zriade-
nia slovenských ľudových pamätných 
domov sa uskutočnil počas zasadnutia 
Výboru pre rodinu a sociálnu politiku 
Malopoľského vojvodského snemu, 
ktoré sa uskutočnilo v Tarnowe 22. 
augusta 2006 v Rómskom múzeu, kde 
som osobne podotkol, že je neúnosné, 
aby v jednotiacej sa Európe Slováci ži-
júci na severnom Spiši a hornej Orave 
v Poľsku boli naďalej zaznávaní a aby 
vo verejných múzeách pôsobiacich na 
Spiši a Orave neboli žiadne zmienky, 
že ide o národnostne zmiešané územie. 
Poukázal som na fakt, že v situácii, 
keď v Maďarsku v posledných troch, 
štyroch rokoch zriadili dokonca 25 
takýchto múzeí, je neprípustné, aby v 
Múzeu Korkošovcov v Čiernej Hore 
na Spiši nebola ani len jediná zmienka 
o tom, že toto múzeum je rodinnou 
usadlosťou Slovákov. Obdobne je aj 
v Etnografi ckom múzeu – Oravský 
skanzen v Hornej Zubrici, kde nie sú 
žiadne informácie o tom, že pomer-
ne veľká časť zbierok je odkúpená od 
Oravcov slovenskej národnosti. 

Pokiaľ ide o jednotlivé gminy, 
situácia je veľmi rôznorodá. Pokiaľ 
v gmine Nový Targ je situácia dobrá, 
tak v gmine Jablonka nie je najlepšia 
a naše snahy o vybudovanie Kultúrne-
ho domu sa nestretávajú s podporou. 
Obdobne je to aj v gmine Bukovina 
Tatranská, kde sme prišli pred dvomi 
rokmi o klubovňu v Jurgove.   

3. Aký postoj zastáva 
katolícka cirkev voči 
slovenskej národnostnej 
menšine? 

V tejto otázke je veľmi veľa prob-
lémov a súčasný stav zostáva v roz-
pore s platnými právnymi normami, 
najmä s 18 článkom konkordátu 
– zmluvy so Svätou stolicou, ktorý 
Poľská republika uzavrela 28. júla 
1993. Znenie tohto článku uvediem 
v poľštine: – Stosownie do potrzeby za-
pewnienia opieki duszpasterskiej nad 
członkami mniejszości narodowych 
biskupi diecezjalni decydują o organi-
zowaniu posługi duszpasterskiej i kate-
chizacji w języku właściwej mniejszoś-
ci. Pozostáva len z časti naplnené. 
Len jeden kňaz na Spiši je v stave 

aktívne rozprávať v slovenskom ja-
zyku. Keďže sv. omše sú v siedmich 
farnostiach, táto otázka sa sama na-
tíska. Prečo v ďalších šiestich to nie 
je obdobne. Vzniká taktiež otázka, čo 
s ďalšími obcami. Veď aj v ostatných 
farnostiach je národnostná štruktú-
ra obyvateľstva taká istá. Písal o tom 
krakovský metropolita, kňaz Karol 
kardinál Wojtyła v liste z Ríma 23. 
oktôbra 1969 biskupovi Dominikovi 
Kaľatovi z Novej Belej, zdôvodňujúc 
odmietnutie povolenia slovenských 
bohoslužieb. Svoj odmietavý postoj 
odôvodňoval tým, že zavedenie slo-
venských bohoslužieb žiadali len dve 
obce (vtedy jedna farnosť) – Nová 
Belá a Krempachy a keďže iné v tom 
čase nežiadali a majú takú istú národ-
nostnú štruktúru, tak: – ...Žiadosť o 
zavedenie celej slovenskej liturgie v jed-
nej farnosti je výlomkom, ktorý vzhľa-
dom na pastoračný poriadok ťažko 
pripustiť...1 V tom istom liste sa kra-
kovský arcibiskup odvolával, že keď 
ide o kostolné spevy, platí vo všetkých 
kostoloch na Spiši a Orave zásada: 
– ...polovica po slovensky, polovica po 
poľsky. Žiaľ, je to už minulosť. V nie-
ktorých sa vôbec po slovensky ne-
spieva, v niektorých sa aj v súčasnosti 
sústavne vyskytujú pokusy obmedziť 
slovenské spevy a v niektorých kos-
toloch sa slovenčina vyskytuje už len 
symbolicky.    

4. Zmenilo sa niečo v týchto 
otázkach k lepšiemu 
v poslednom desaťročí? 

Od začiatku deväťdesiatich rokov 
nenastal prakticky žiaden pokrok, aj 
keď situácia v niektorých obciach sa 
zmenila k lepšiemu. Pozorujeme však 
postupnú snahu obmedzovania rozsa-
hu slovenských spevov a zdá sa nám, 
že je to taktika malých krokov. Je roz-
hodne na čase, aby Krakovská kúria 
zriadila dušpastiera pre slovenské otáz-
ky. Takého dušpastiera majú Rómovia 
a Arménci. 

Ďakujem za rozhovor.

Agáta Jendžejčíková

1  Štátny archív v Levoči, Pozostalosť prof. 
Michala Grigera.

14. 
júna t.r. bol v Zakopa-
nom slávnostne otvorený 
Honorárny konzulát SR. 

Honorárnym konzulom sa stal Wiesław 
Wojas z Nového Targu. Aj keď doteraz sa 
s naším časopisom nestretol, rád sa s na-
mi porozprával. Pri tejto príležitosti sme 
mu položili niekoľko otázok:

Mohli by ste sa niekoľkými slovami 
predstaviť našim čitateľom?

Údaje o mne sú všeobecne známe. Vo-
lám sa Wiesław Wojas, bývam v Novom 
Targu, vediem obuvnícku fi rmu už skoro 
20 rokov a moja manželka prevádzkuje 
dva hotely v Zakopanom. 

Počul som, že sa zaoberáte aj špor-
tom.

Áno, popri fi rme áno. Moja fi rma sa 
propaguje pri hokejovom klube Podhale 
Nový Targ. Tento klub má 70 ročnú tra-
díciu a za ten čas osemnásťkrát vybojoval 
titul majstra Poľska. Drží sa na čele ta-
buľky. Podhalsko je kolískou hokeja. Ne-
chcem sa chváliť, ale myslím si, že aj vďa-
ka mne už niekoľko rokov existuje tento 
klub v takej podobe ako dnes.

Čo Vás spája so Slovenskom?
Myslím si, že obchodné kontakty so 

Slovenskom. Aj u mňa vo fi rme pracuje 
niekoľko ľudí zo Spiša a Oravy, ktorých 
korene sú, notabene, slovenské. Pokiaľ ide 
o obuvnícky priemysel, už dávnejšie som 
na Slovensku nadviazal kontakty v Barde-
jove a v Partizánskom. V Bardejove sme 
dlhší čas spolupracovali s fi rmou Jas.

Aký je Váš vzťah k Slovensku a  Slo-
vákom?

Slovenský národ je slovanským ná-
rodom, preto sme si blízki. Slovenská 
štátnosť sa z historického hľadiska rozvíja 
pomerne krátko. Prvý štát mali Slováci po-
čas druhej svetovej vojny. A v roku 1993 
vzniklo samostatné Slovensko. Môžem 
smelo povedať, že Slovensko sa pružne 
rozvíja v dobrom smere. V niektorých 
veciach, ak sa Poľsko neprebudí, nás aj 
predbehne. Síce čo sa týka zdravého hos-
podárskeho myslenia, Slovensko je už pred 
Poľskom. V poslednom čase som založil na 
Slovensku fi rmu a myslím si, že slovenské 
predpisy sú ľahšie a jednoduchšie. Napre-
dovanie vo výstavbe ciest je závideniahod-
né a taktiež rozvoj ďalšej infraštruktúry. 

Ako vnímate slovensko-poľské vzťahy?
Prihraničná spolupráca je veľmi dobrá, 

hlavne čo sa týka okolia Tatier. Veľmi dob-
re sa rozvíja spolupráca s Popradom, Spiš-
skou Novou Vsou, mestom Vysoké Tatry 
a z druhej strany Tvrdošínom. Kontakty 
sú tam veľmi dobré, takže tu sa nevysky-
tujú žiadne väčšie problémy. Onedlho však 
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môže vzniknúť obava z turistickej konku-
rencie, pretože turistický ruch je na Sloven-
sku z roka na rok väčší. Slováci akosi rých-
lejšie reagujú na potreby turistov. To, čo sa 
v Poľsku robí mnoho rokov, na Slovensku 
vzniká v priebehu jedného či dvoch, najviac 
troch rokov. V najbližších rokoch vznikne v 
Tatranskej Lomnici najdlhší lyžiarsky vlek. 
Ak sa dokončí celá infraštruktúra a rozvinú 
sa hotelové služby, môže byť reálnou hroz-
bou pre Zakopané. 

Kedy ste sa po prvýkrát stretli so slo-
venskou národnostnou menšinou?

Keďže od detstva bývam na Podhal-
sku, s otázkou slovenskej národnostnej 
menšiny sa stretávam po celý čas, v istých 
momentoch častejšie, inokedy pomenej. 
Viem, že istý čas existovali problémy so 
slovenským jazykom a slovenskými škola-
mi, ale tieto problémy sa budú raz za ne-
jaký čas objavovať. Môžeme to porovnať 
s problémami poľskej menšiny na Sloven-
sku, pokiaľ ide o obce nachádzajúce sa za 
hraničným prechodom v Jurgove, ktoré 
kedysi patrili Poľsku. Myslím si jednak, že 
s tým sa treba zmieriť a naučiť sa s tým žiť. 
Veľmi dôležitú úlohu tu plní Euroregión 
Tatry a cením si taktiež nápad vytvore-
nia Honorárneho konzulátu PR v Lip-
tovskom Mikuláši a teraz Honorárneho 
konzulátu SR v Zakopanom. Mohlo by 
to napomôcť v spojení týchto regiónov, 
aby neexistovali problémy spojené s tým, 
či je to menšina, alebo to menšina nie je. 
Je to jednoducho tatranský región, v kto-
rom žijú Slováci a je Slovensko. A ako sa 
oni dnes nazývajú? Či Poliaci, alebo teda 
Slováci bývajúci v Poľsku alebo Poliaci bý-
vajúci na Slovensku, to sú tí istí ľudia. 

Aké máte povinnosti ako honorárny 
konzul SR?

Povinnosti honorárneho konzulá-
tu a normálneho konzulátu sú také isté. 
Ak má nejaký problém obyvateľ Sloven-
ska, ktorého tu postihlo nešťastie, pokiaľ 
môžem, snažím sa mu, samozrejme, po-
môcť.

Je možné vybaviť ofi ciálne záležitos-
ti na honorárnom konzuláte?

Teoreticky áno.
A ako to vyzerá v praxi?
Máme svoje možnosti, ale tie sa ešte 

teraz tvoria. De facto potvrdzovanie 
zhodnosti podpisov, a predtým vízové po-
žiadavky, ktoré však teraz už nie sú, takže 
môžem povedať, že práva a povinnosti 
honorárneho konzulátu sú podobné ako 
generálneho konzulátu v Krakove.

Máte ako honorárny konzul SR ne-
jaké ciele, ktoré by ste chceli v tomto re-
gióne zrea lizovať?

Chcel by som vytvoriť spoločný turis-
tický región. Aby existoval jeden turistic-
ký región Tatier z jednej aj druhej strany, 
ktoré by boli prepojené. Aby sa turista, 
ktorý sem prichádza, cítil ako v spoloč-
ných jedných Tatrách. Je to otázka dob-
rých ciest alebo iných alternatívnych spo-
jení. V týchto otázkach som sa nezhodol 
s primátorom Nového Targu, pretože si 
myslím, že ak sa nachádza letisko v Popra-
de, bolo by lepšie vybudovať lepšie cestné 
spojenia medzi Novým Targom a Popra-
dom, ako sa snažiť postaviť ďalšie letisko 
v Novom Targu. 

Aký máte názor na problematiku Jó-
zefa Kuraśa-Ognia?

Históriu Kuraśa poznám len z novín, 
časopisov a ďalších reportáží. Tým sa za-
oberajú historici a myslím si, že je to otáz-
ka pre historikov a nie pre politikov, ktorí 
chcú na Ogniovi postaviť svoju politickú 
kariéru. Môžem povedať, že je to auten-
tická historická postava, ktorá pôsobila na 
Podhalsku. Ako som už spomínal, Slováci 
mali počas druhej svetovej vojny svoj štát 
a mali všetko, boli dobre zásobení. Ako 
to jeden z „Ogniovcov“ povedal: Oni mali 
v obchodoch všetko a v Poľsku nebolo nič. 
Takže Kuraś chodil k Slovákom a raboval 
potraviny pre svojich. Preto ho môžu Slo-
váci vnímať negatívne. Pre Slovákov bol 
banditom, pre Poliakov hrdinom. Môže-
me povedať, že podobne, ako kedysi Jáno-
šík, ktorý bol pre chudobných hrdinom 
a pre bohatých banditom.

Či máte nejakú predstavu, ako by sa 
mohol zmysluplne vyriešiť tento problém?

Myslím si, že tým by sa mali zaoberať 
len a len historici. Nesúhlasím s tým, aby 
sme teraz riešili spor, či bol hrdinom alebo 
banditom, snažili sa ho súdiť podľa dneš-
ného práva, ktoré vyplýva z aktuálnych 
podmienok. Mali by sme ho hodnotiť 
z historického hľadiska. Ak ho hodnotíme 
z hľadiska obdobia druhej svetovej vojny 
a povojnového obdobia, mali by sme si 
odpovedať na otázku, aké mal zásluhy. 
Domnievam sa, že poľskí partizáni museli 
z niečoho žiť, museli akýmsi spôsobom 
pretrvať, museli byť nejako zásobovaní. 
Táto postava môže byť pre ľudí slovenskej 
menšiny rozporuplná, ak žijú s vedomím, 
že ktosi z ich rodiny kedysi zahynul.

Dodnes ešte žijú svedkovia vrážd.
Istotne ktosi to videl. Ale ako hovorím, 

vojna je časom vojny, ľudia sú svedkami 
mnohých vecí, boja o niečo. Myslím si, že 
by sme sa nemali natoľko vracať do tak ťaž-
kej histórie a takto ju hodnotiť. V období 
mojej mladosti vládli v Poľsku i v Českoslo-
vensku komunisti a ľudia sa museli správať 
tak a nie inak, pretože každý mal rodinu, 
musel sa postarať o prežitie atď. Snažiť sa 
byť hrdinom a pritom nechať rodinu nie-
kde bokom, je to síce heroizmus, ale komu 
je potrebný? Bojovať s totalitným režimom 
si mohli dovoliť len niektorí. Nech teda tie 
osoby prejdú do histórie ako hrdinovia, 
ktorí bojovali o nejakú ideológiu, a práve 
kvôli nej stratili život.

Ďakujem za rozhovor.

Zhováral sa: Marián Smondek
Foto: archív Wiesława Wojasa

Rozhovor s honorárnym 
konzulom SR v Zakopanom 

Wiesławom Wojasom



V posledný septembrový piatok sme 
sa vybrali na spišské gymnázium 
do Nižných Lápš na hodinu slo-

venčiny, ktorá prebiehala pod vedením pani 
učiteľky Márie Kačmarčíkovej. 

Keďže nás pani učiteľka ochotne prijala, 
mohli sme si spolu so žiakmi na chvíľu sad-
núť do školských lavíc a v tichosti pozoro-
vať, ako prebieha vyučovanie.

Hneď na úvod našej návštevy sme sa 
dozvedeli, že v tomto školskom roku sa 
na slovenčinu zapísalo 13 žiakov, čo je 
v porovnaní s uplynulým školským rokom 
úspech, pretože minulý školský rok sa za-
písalo 10 žiakov.

Najskôr sme sa stretli s prvákmi. Žiač-
ky Patrícia, Margita, Anička a Izabela sa 
nám predstavili a porozprávali o svojej ro-
dine, o škole, ale i o tom, ako strávili letné 
prázdniny. S úsmevom si zaspomínali na 
letný tábor v Levoči, ktorého sa niektoré 
z nich zúčastnili,  ale aj na rôzne iné vý-
lety a aktivity. Porozprávali nám aj o svo-
jich obľúbených školských predmetoch, 
medzi ktorými nechýba  ani slovenský ja-
zyk, hudobná výchova, biológia, či telesná 
výchova. Hádam ani netreba zdôrazňovať, 
že celá konverzácia prebiehala v slovenčine. 
Hoci dievčatá sú zatiaľ iba v prvom roční-
ku a majú pred sebou ešte niekoľko rokov 
štúdia a zdokonaľovania sa v poznatkoch 
z rôznych oblastí, ako aj v štúdiu sloven-
činy, už teraz  nám dokázali, že sú veľmi 
komunikatívne a hlavne usilovné. 

Pani učiteľka Kačmarčíková je zatiaľ 
s dievčatami veľmi spokojná, dúfame, že 
rovnako to bude aj v ďalších ročníkoch ich 
štúdia na lapšanskom gymnáziu. Svojich 
žiakov už niekoľko rokov pravidelne pripra-
vuje na recitačnú súťaž v prednese slovenskej 
poézie a prózy, ale aj na vedomostnú súťaž 
o Slovensku a bude k tomu viesť aj dievčatá 
z prvého ročníka. Dodajme však, že dievča-
tá sa už v minulosti zúčastnili týchto súťaží 
a väčšinou s veľkým úspechom. 

Po milom úvode sa však začalo už cel-
kom bežné vyučovanie. Témou vyučovacej 
hodiny bol vznik Veľkomoravskej ríše. Diev-
čatá si prečítali článok z učebnice pre prvý 
ročník gymnázií – Devín od Žofi e Chalup-
kovej. Vďaka tejto téme sa dozvedeli, kedy 
a za vlády ktorých kniežat vznikla Veľko-
moravská ríša, kto to boli bratia Konštantín 
a Metod a mnoho iných zaujímavostí z his-
tórie týkajúcej sa slovenského národa.

Nasledujúcu vyučovaciu hodinu sme 
strávili so skupinou žiakov z 2. a 3. roční-
ka, ktorí sa slovenčinu učia spoločne. 

Pri tvorbe rozvrhu hodín sa zvažuje, ako 
bude prebiehať vyučovanie slovenského ja-
zyka, aby to bolo vyhovujúce pre všetkých 
žiakov. Napríklad minulý rok sa spoločne  
vyučovali žiaci 1. a 2. ročníka a žiaci 3. roč-
níka samostatne.

Scenár bol podobný, ako na predchá-
dzajúcej hodine. Michal, Marienka, Pat-
rícia  a Katka sa nám predstavili a stručne 
porozprávali o svojej rodine a obľúbených 
školských predmetoch. Témou vyučovacej 
hodiny boli základné zemepisné poznat-
ky o Slovensku. Žiaci sa dozvedeli,  kde sa 
presne nachádza Slovensko, s kým hranič-
ní a spoznali názvy známych pohorí a riek. 
V tejto súvislosti sme si uvedomili, že žiaci by 
najradšej spoznali tie časti Slovenska, o kto-
rých sa dočítali v učebniciach, preto školské 
výlety na Slovensko, ale aj letný tábor, kto-
rý každoročne organizuje náš Spolok, majú 
nesmierny význam. Žiakov oveľa viac ťahá 
do miest – do Levoče, Banskej Bystrice či 
Bratislavy. Pani učiteľka s úsmevom pozna-
menala, že je to celkom pochopiteľné, veď 

prekrásnu prírodu majú všade vôkol 
seba. Pripomeňme ešte, že ako po-
môcka na vyučovacej hodine slúžila 
všeobecno-zemepisná mapa Sloven-
ska a taktiež učebnica – Domovina 
moja od Márie Głodasikovej.

Zaujímalo nás, aké témy bude 
ešte pani učiteľka preberať so svojimi 
žiakmi. Predurčené učivo je zhrnuté 

v učebných osnovách do niekoľkých hlav-
ných celkov. Podľa nich svoje vyučovanie 
riadi aj pani učiteľka Kačmarčíková. Žiaci, 
ktorí navštevujú slovenčinu, sa v prvom roč-
níku oboznámia so základnými poznatkami 
zo staršej slovenskej literatúry, z obdobia ro-
mantizmu a získajú prehľad o aktuálnych 
literárnych a kultúrnych úspechoch Sloven-
ska. Zároveň si budú upevňovať učivo zo 
slovenskej gramatiky. Vo vyššom ročníku 
sa oboznámia so zemepisnými poznatka-
mi – dozvedia sa o chránených územiach 
na Slovensku, ktoré sú zapísané do zozna-
mu UNESCO, a čo sa týka literatúry, obo-
známia sa o. i. s literatúrou po II. svetovej 
vojne a dozvedia sa aj o vzniku a uzákonení 
spisovnej slovenčiny.  

Pani učiteľka Kačmarčíková je spokoj-
ná s dostupnými pomôckami, učebnicami 
i pracovnými zošitmi, ktoré má k dispozí-
cii. Žiaci si môžu prečítať časopisy Kamarát, 
Ohník, ale aj krajanský časopis Život a pod-
ľa slov pani učiteľky výbornou pomôckou je 
aj Krajanský spevník, ba dokonca aj mod-
litebné knižočky, a to najmä pri príležitosti 
Vianoc, Veľkej noci, či iných sviatkov.

Ani sme sa nenazdali a vyučovanie sa 
pomaly chýlilo ku koncu. Na záver sme žia-
kom popriali veľa síl a chuti do učenia a pa-
ni učiteľke Kačmarčíkovej veľa energie, no 
a samozrejme čo najviac usilovných žiakov. 
Keďže sme na gymnáziu v Nižných Lapšoch 
strávili príjemný čas, v budúcnosti sa tam 
určite veľmi radi vrátime. 

Lýdia Ostrowska    

Na hodine slovenčiny 
v Nižných Lapšoch

Skupina žiakov z 2. a 3. ročníka

Skupina žiačok z 1. ročníka
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Požiarne zbory na Orave majú dl-
hodobú tradíciu. Naposledy sa 
zástupcovia požiarnych zborov 

stretli v Hornej Zubrici, počas oslavy 
85. výročia založenia miestnej požiar-
nej jednotky.

História požiarneho zboru
Počiatky požiarneho zboru v Hornej 

Zubrici siahajú ešte do čias Rakúsko-
Uhorska. V tom čase hasili obyvatelia 
požiare ručnou striekačkou, ktorú k po-
žiaru ťahali kone. 

Dobrovoľný požiarny zbor v Hor-
nej Zubrici vznikol 
ofi ciálne v roku 1923. 
Jeho zakladateľmi 
boli richtár Brezo-
vický spolu s velite-
ľom čaty Dvorským, 
Kajetánom Michnie-
vským a ďalšími oby-
vateľmi obce. Prvým veliteľom sa 
stal Dvorský, neskôr Karkoška a po 
ňom Bugajský. Na parcele, kto-
rú vykúpili obyvatelia obce, bola 
postavená prvá drevená požiarna 
zbrojnica. V roku 1929 bol zvole-
ný výbor DPZ. Predsedom sa stal 
vdp. Jan Maślak, veliteľom Jozef 
Soľava a jeho zástupcom Ján Kulak. 
Požiarnici okrem toho organizovali 
rôzne zábavy a spoločenské poduja-
tia a za utŕžené peniaze kupovali novú 
protipožiarnu výbavu.

Novú zbrojnicu, na ktorú sa miest-
ni obyvatelia zložili, postavili v rokoch 
1938-1940. V období, počas ktorého bol 
veliteľom Albin Jasiurka, DPZ v Hornej 
Zubrici rozšíril svoju výbavu o motoro-
vú striekačku „Angielku” a onedlho na 
to dokúpili Syrenu M-400. 

V roku 1953 sa predsedom stal Jó-
zef Kowalczyk a veliteľom zostal Ján 
Kulak. Neskôr funkciu veliteľa prevzal 
Józef Kardaś, po ňom Emil Kowalczyk 
a následne Wendelin Moniak.

Počas požiarnických pretekov Kra-
kovského vojvodstva vyhral hornozub-
rický požiarny zbor motorovú striekač-
ku Loepolia 800, ktorú v roku 1962 
vymenil na modernú striekačku PO-3 
V rokoch 1974-1977 bola postavená 
dnešná požiarna zbrojnica. Výstavbu 
dofi nancoval Národný výbor, drevo 
poskytol urbár a na stavbe pracovali 
hlavne členovia DPZ a ďalší obyvate-
lia obce. V roku 1975 sa predsedom 

85 ROKOV DPZ 

V HORNEJ ZUBRICI

DPZ stal Eugeniusz Sikora a veliteľom 
Emil Kowalczyk. Prvé hasičské vozidlo 
– Star 25 dostal DPZ v Hornej Zubri-
ci v roku 1979 z Okresného veliteľstva 
DPZ v Novom Targu.

Ďalšie väčšie zmeny nastali až v ro-
ku 1990. Novým veliteľom sa stal Sta-
nisław Chmura, ktorého neskôr, teda 
v roku 1996 vystriedal na tomto stano-
visku Józef Głusiak a Stanisław Chmu-
ra sa stal predsedom zboru. V tom 
období hornozubrickí požiarnici začali 
vyvíjať snahy so zámerom kúpy nové-
ho vozidla. V roku 1997 sa im podarilo 

zozbierať peniaze na vozidlo Star 244, 
ktoré slávnostne posvätili počas osláv 
75. výročia založenia zboru, teda o rok 
neskôr. Pri tejto príležitosti posvätili 
taktiež štandardu.

Protipožiarne vozidlo Star 25 bolo 
odovzdané ako exponát v roku 2005 
do skanzenu v Hornej Zubrici.

Aktuálne DPZ v Hornej Zubrici 
vlastní dve hasičské vozidlá – stred-
ne veľký voz Star 244 a ľahké vozidlo 
značky Mercedes. Okrem toho má dve 
motorové striekačky PO-5, jedno ka-
lové čerpadlo a iné potrebné vybavenie 
na hasenie a záchranu ľudí. 

Aktuálne naďalej predsedom Dob-
rovoľného požiarneho zboru v Hor-
nej Zubrici je Stanisław Chmura a po 
náhlej smrti Józefa Głusiaka sa vlani 
stal veliteľom Piotr Kowalik. DPZ má 
36 členov, dychovka, ktorá pôsobí pri 
požiarnom zbore, má 35 hudobníkov 
a ku tomu pri DPZ v Hornej Zubrici 
existujú ešte dva mládežnícke oddiely, 
jeden chlapčenský a druhý dievčenský.

Priebeh osláv
Na 14. septembra t.r. sa hornozub-

rickí požiarnici náležite pripravili. Aj 
keď im počasie neprialo, oslava bola, 
ako sa patrí. O 10. hod. sa zástup-
covia dobrovoľných požiarnych zbo-
rov z celej gminy Jablonka, ako aj zo 
Spytkovic a Zawoje, zhromaždili pred 
požiarnou zbrojnicou, odkiaľ v sláv-
nostnom sprievode prešli do kostola 
sv. Michala na slávnostnú sv. omšu. 
Celebroval ju hornozubrický rodák 
vdp. Eugen Piasek, ktorý aktuálne pô-
sobí na Slovensku, spolu s vdp. Janu-

szom Stopiakom. Sv. 
omšu svojou hrou 
obohatila aj miestna 
dychovka, ktorá pô-
sobí pri požiarnom 
zbore. Po nej sa po-
žiarnici opäť zoradili 
a vrátili sa späť pred 

požiarnu zbrojnicu, kde slávnosť 
pokračovala. 

Počas slávnosti požiarnikom 
velil predseda DPZ z Dolnej Zub-
rice Andrzej Buroń a moderoval 
ju tajomník Okresného zväzu 
DPZ v Novom Targu Andrzej 
Wielkiewicz. Slávnosti sa zúčast-
nili o.i. tajomník gminy Jablonka 
Andrzej Woszczek, okresný veliteľ 
Štátneho požiarneho zboru v No-

vom Targu Mariusz Łaciak, okres-
ný veliteľ Dobrovoľného požiarneho 
zboru Jan Kuczkowicz a ďalší. Počas 
slávnosti boli vyznamenaní viacerí 
zaslúžili požiarnici. Zlatú medailu za 
zásluhy v prospech požiarnictva získa-
li Eugen Kott, Jozef Kubacka a Alojz 
Bieľ. Striebornú medailu získal Jan 
Kowalczyk a bronzovú medailu dosta-
li Bartłomiej Wyrtel, Tomasz Joniak a 
Grzegorz Kardaś. Odznak vzorného 
požiarnika získali Paweł Kott, Tomasz 
Kardasz, Marcin Moniak a Tomasz 
Kowalczyk. Požiarnikov vyznamená-
val veliteľ ŠPZ Mariusz Łaciak spolu 
s Janom Kuczkowiczom. Pri príleži-
tosti osláv zaslal vojt gminy Jablon-
ka Antoni Karlak hornozubrickým 
požiarnikom gratulačný list spolu so 
soškou. Po ofi ciálnej časti pokračovala 
oslava slávnostným obedom a požiar-
nickou zábavou.

Sprac. Marián Smondek
Foto: Andrzej Rutkowski
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Orava vždy patrila medzi tie časti 
Slovenska, v ktorých sa nikdy nedalo 
ľahko žiť. Oravci sa odjakživa museli 
poriadne napracovať na chlieb náš kaž-
dodenný, a preto aj tieto slová modlitby 
vyslovovali často, každodenne. Práca, 
bieda, modlitba, život a smrť boli ich 
každodenným chlebíčkom. A preto sa 
niet ani čomu diviť, že viera 
v Boha a nádej na lepšiu bu-
dúcnosť, ktorá nemusí byť už 
tu na zemi, vrástla hlboko do 
ich sŕdc a tam sa zakorenila. 
V ťažkých ranách osudu si 
ľudia na Orave navzájom do-
brosrdečne pomáhali, spolu 
sa radovali, ale ešte častejšie si 
spolu aj poplakali. A tak na 
základoch lásky, viery, svor-
nosti a ťažkej práce vyrastali 
mnohé oravské generácie. 
A práve z tak ťažko skúšané-
ho ľudu si Pán do práce vo 
svojej vinici povoláva mno-
hých pracovníkov. Jedným 
z nich je aj náš krajan a ro-
dák z Hornej Zubrice Mons. 
Stanislav Mšal, ktorý si spolu 
s nami zaspomínal nielen na 
detstvo i študentské časy, ale 
priblížil nám aj namáhavú 
pastoračnú prácu kňaza vo 
farnosti.

- Narodil som sa 28. 
novembra 1935 v Hornej 
Zubrici na Orave. Bol som 
štvrtým dieťaťom v rodine 
Františka a Zofi e Mšalovcov. 
Najstarší brat Ján pôsobil ako 
organista, žiaľ, už zomrel. Po 
ňom sa narodil Vladislav, kto-
rý ja tak isto ako ja kňazom 
a patrí do rehole salvatoriá-
nov v Trzebnici, kde pôsobí 
ako správca kaplnky, ktorá 
patrí k tejto farnosti. Neskôr 
sa narodila sestra Lýdia, ktorá je v kra-
janskom prostredí známa ako maliarka, 
ale aj ako učiteľka slovenského jazyka. 
Okrem toho mám ešte dve mladšie sestry 
Genovévu a Emíliu, ktoré sú dvojičky, 
a spolu so sestrou Lýdiou bývajú v Hornej 
Zubrici. V rodnej obci som navštevoval 
slovenskú základnú školu. Po jej ukonče-
ní, už v povojnových rokoch som nastúpil 

U MONS. STANISLAVA MŠALA
spolu so sestrou Lýdiou do prvého ročníka 
Lýcea so slovenským vyučovacím jazykom 
v Jablonke, ktoré práve otvorili. Tu nás 
učili veľmi dobrí profesori zo Slovenska. 
Maturoval som však o rok neskôr, preto-
že jeden z ročníkov som musel opakovať. 
Myslím si, že jednou z príčin bolo aj to, že 
som pochádzal zo skrz-naskrz katolíckej 

rodiny a tamten profesor bol ateistom. Po 
maturite som išiel ďalej, dalo by sa pove-
dať, cestou svojich predkov, pretože aj ujo 
mojej mamy, Jan Karcz, bol kňazom.

Poznal som ho veľmi dobre, veď práve 
on vychoval moju mamu, keďže vo veku 
troch rokov zostala sirotou. Najprv bola 
pastierkou a neskôr ako gazdinka sa sťaho-
vala spolu so svojim ujom. Takto sa dosta-

la až na Oravu do Hornej Zubrice, kde sa 
zoznámila s mojím tatom, ktorý bol zasa 
synom kostolníka. Môj tato ako mládenec 
často pomáhal svojmu otcovi pri kostol-
ných prácach. Napokon bola z lásky pri 
kostole svadba a v roku 1927 sa narodil 
môj najstarší brat. Aj keď vdp. Jan Karcz 
odišiel do ďalšej farnosti, do Łętowne, 

mama zostala v Hornej Zub-
rici. Neskôr, už na dôchodku, 
sa vdp. Jan Karcz vrátili späť 
do Hornej Zubrice, a po smr-
ti vdp. Jana Maślaka bol opäť 
menovaný za farára v Hornej 
Zubrici. Mojím vzorom bol aj 
môj starší brat Vladislav, ktorý 
sa do seminára zapísal predo 
mnou.

V seminári som študoval 
spolu s Jozefom Zborekom 
z Jablonky dva roky. Keďže 
mal však problémy so zdra-
vím, musel zo seminára odísť 
a stal sa učiteľom. Štúdium 
v krakovskom seminári nebo-
lo pre nás jednoduché, pretože 
strednú školu sme absolvovali 
v slovenskom jazyku a tam 
boli všetky prednášky v poľšti-
ne. Okrem toho sme boli z vi-
dieka. Počas strednej školy som 
každodenne spolu so sestrou 
dochádzal z Hornej Zubrice 
do Jablonky a späť. Pokiaľ sa 
dalo, jazdili sme na bicykli. 
Avšak aj po návrate domov 
sme nemali príliš veľa času na 
úlohy, pretože na gazdovstve 
bolo vždy veľa práce a tak ma 
často po príchode domov už 
čakal odkaz od rodičov, aby 
som prišiel na záhon a pomo-
hol pri práci. Takže času na 
učenie bolo veľmi málo a ku 
tomu som si veľmi rád zahral 
s kamarátmi futbal, takže aj 

tá moja príprava nebola na vysokej úrov-
ni. 

Počas cesty do seminára do Krakova 
na prijímacie skúšky sme sa v autobuse 
stretli s mládencami z Oravy, ktorí cho-
dili do lýcea v Novom Targu. Tí sa z nás 
smiali, že načo ideme do Krakova na 
skúšky, aj tak nás tam nezoberú, veď čo 
iné by mohli s takými Slovákmi urobiť. 

Mons. Stanislav Mšal pred 
kostolom Sv. Kríža 

v Psaroch
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Profi l

Po príchode do seminára a absolvovaní 
prijímacích pohovorov sa ukázalo, že my 
sme boli do seminára prijatí a tamtí nie. 

V seminári nás prijali veľmi milo. 
Všetci najprv išli do tzv. malého seminá-
ra, v ktorom sme sa jeden rok pripravo-
vali na štúdium. Malý seminár mal na 
starosti vdp. Czartoryski, ktorý pochá-
dzal zo šľachtického rodu, avšak aj nás, 
ktorí sme pochádzali zo sedliackych ro-
dín, prijal veľmi milo. Počas štúdia som 
nemal problémy s náukou. Síce som ne-
patril medzi elitu, vždy som si stihol uro-
biť všetky skúšky ešte pred prázdninami. 
Občas som svojich spolužiakov rozosmial 
svojou výpoveďou, pretože sa mi stávalo, 
že prišlo na jazyk nejaké oravské nárečo-
vé slovo, ktoré pre nich znelo smiešne. 

Štúdium som absolvoval úspešne. 
Avšak pred diakonskou vysviackou sa 
arcibiskup Eugeniusz Baziak, ktorý po-
chádzal z Ukrajiny, osobne rozprával so 
všetkými kandidátmi, o.i. aj som mnou. 
Počas rozhovoru sa ma opýtal, či som Slo-
vákom či Poliakom? Ja som mu na to od-
povedal asi v tom zmysle, že ak stretnem 
dobrého človeka, či to už bude Poliak 
alebo Slovák, budem si ho ctiť a vážiť. 
Avšak ak stretnem človeka, ktorý bude 
postupovať zle, nezávisle od toho, či je 
Poliakom alebo Slovákom, budem sa mu 
snažiť pomôcť, aby sa polepšil v tom, čo 
robí, pretože ja chcem byť predovšetkým 
katolíckym kňazom. Na nič viac sa ma 
neopýtal a ja som sa stal kňazom. Musím 
však podotknúť, že žiaden z poľských bis-
kupov a cirkevných predstavených si ma 
kvôli tomu, že som sa cítil byť Slovákom, 
nedoberal. Ak aj niečo na túto tému ho-
vorili, niekedy aj v žartoch, skôr to prí-
zvukovali, akoby sa z toho vysmievali. 
Pochádzal som totiž zo slovensko-poľskej 
rodiny. Mama sa cítila byť Poľkou a tato 
sa cítil byť Slovákom. V našej rodine ne-
existovali problémy národnostného cha-
rakteru. Mama si všetkých ľudí nesmier-
ne vážila a ku všetkým bola veľmi milá, 
za čo som jej veľmi povďačný, pretože sme 
boli vychovávaní v duchu tolerancie.

Kňazskú vysviacku som prijal 17. júna 
1962 vo wawelskej katedrále z rúk Ka-
rola Wojtylu a patrím do skupinky kňa-
zov, ktorých ako prvých vysvätil neskorší 
pápež Ján Pavol II, pretože arcibiskup E. 
Baziak tesne pred vysviackou zomrel. Po 
vysviacke som bol ako kaplán poslaný do 
Rajcze. Tu som sa rozvíjal pod láskavým 
okom veľmi dobrého farára. V Rajczi som 

sa stretol dvakrát s jedným človekom zo 
Slovenska, ktorý ako sa ukázalo, patril 
medzi ľudí, ktorí sa vyzvedali všetky pod-
robnosti o kňazoch a za to mu aj platili. 
Nikdy však tento môj návštevník neuro-
bil nič zlé ani kňazom a ani farnostiam. 
Dokonca ma poučoval, aby som sa nikdy 
nedal nabrať rôznym vyzvedačom a aby 
som si na nich dával pozor. Rajcza bola 
veľmi dobrou farnosťou, na ktorú si veľmi 
rád spomínam. Žili tu veľmi jednoduchí 
a prostí ľudia s dobrým charakterom, tak-
že som tu s nimi nadviazal veľmi blízke 
priateľské kontakty. V Rajczi som pôsobil 
3 roky, takže ku koncu mi bolo ľúto odtiaľ 
aj odísť. 

Ako druhé miesto pôsobenia som dostal 
Wieliczku, kde som pôsobil 5 rokov. Wie-
liczka patrila medzi tie náročnejšie far-
nosti. Ak v Rajczi boli jednoduchí a pria-
mi ľudia, vo Wieliczke bývala krakovská 
vedecká elita alebo odtiaľto pochádzala. 
Medzi nimi bolo množstvo veľmi dobrých 
profesorov UJ, AHG a ďalších vysokých 
škôl v Krakove. Farárom v tejto farnosti 
bol vdp. Gross. Bol to veľmi inteligentný, 
ale zároveň veľmi prísny človek. Spolu nás 
tam pôsobilo 7 kňazov a raz dokonca 9. 
Celá farnosť mala 35 000 veriacich, tak-
že sme mali naozaj čo robiť. Tu ma našli 
aj rodáci zo Slovenska z Tvrdošína vďa-
ka jednému jezuitovi, s ktorým som tesne 
po vysviacke stretol vo vlaku na ceste do 
Bratislavy. On ma po šiestich rokoch na-
šiel vo Wieliczke a priviedol so sebou člo-
veka, ktorý stratil hlas. Na Slovensku ho 
nedokázali vyliečiť. Nejakým spôsobom sa 
dozvedeli o soľnom sanatóriu, v ktorom sa 
liečila len elita z celého východného bloku. 
Keďže som však poznal riaditeľa, podarilo 
sa mi vybaviť pobyt pre dotyčného. Jeden 
turnus trval dva týždne. Počas tých dvoch 
týždňov býval u mňa a každý deň chodil 
do soľnej bane. Keďže nemohol hovoriť, 
nikto sa nedozvedel, či to je generál, alebo 
ešte niekto vyšší a odkiaľ prišiel. Jemu však 
liečba veľmi pomohla a opäť získal hlas.

Z Wieliczky som bol ako kaplán prene-
sený na jeden a pol roka do Trzebine, ktorá 
bola ešte náročnejším miestom z hľadiska 
pastorácie ako Wieliczka. Vo Wieliczke bý-
vali veľmi vzdelaní ľudia, ktorí pracovali 
na vysokých postoch, avšak zároveň boli 
hlboko veriacimi. V Trzebini sa nazbie-
ralo mnoho nevzdelaných ľudí, ktorí sem 
prišli za prácou v bani a rafi nérii, a ktorí 
o sebe tvrdili, že sú ateistami, a pritom 
mali veľmi veľa peňazí. Z Trzebine ma 

urgentne preniesli do Płok, lebo správca 
farnosti náhle vážne ochorel. A odtiaľ ma 
po niekoľkých mesiacoch preložili do fi liál-
ky Płok, do Psar, kde som bol menovaný 
farárom novovznikajúcej farnosti a v kto-
rej pôsobím od roku 1972 dodnes, – spo-
mína si vdp. Stanislav Mšal.

Keď prišiel do Psar, nebolo tu vlast-
ne nič okrem jednej malej kaplnky. 
Musel si najprv nájsť nejaké bývanie. 
Nakoniec sa mu podarilo nájsť miesto 
u jednej vdovy s deťmi. Najprv sa tro-
chu zdráhala, lebo jej domček bol ne-
veľký, ale nakoniec sa to skončilo tak, 
že si vdp. Stanislav prerobil nevyužíva-
nú stajňu na celkom šikovný domček 
s troma izbami a v ňom istý čas býval. 
Neskôr sa mu podarilo kúpiť domček 
blízko kaplnky. Nikomu však o tom 
nemohol povedať a všetko musel ro-
biť tajne. Nič nemohol kúpiť na svoje 
meno, lebo by mu to nepovolili a mal 
by z toho dôvodu ešte väčšie problémy. 
Okrem toho musel rozšíriť kaplnku, 
lebo bola príliš malá a nedalo sa v nej 
učiť. Vždy však našiel niekoho s dobrým 
srdcom, kto mu podal pomocnú ruku. 
Neskôr, ešte v časoch komunizmu, za-
čal stavať kostol, s ktorým bolo taktiež 
mnoho opletačiek. Avšak vždy sa udial 
nejaký zázrak, Pánova ruka bdela nad 
jeho dielom a tak pomaly, ale isto, sa 
farnosť rozvíjala. Dnes v Psaroch stojí 
veľmi pekný kostol Sv. Kríža, v ktorom 
sa nachádza unikátna banícka kaplnka. 
V tejto kaplnke sa okrem historického 
náradia nachádzajú aj mnohé odznaky, 
ktoré farníci – baníci dostali za svoju 
prácu. Mnohé z nich boli udelené ešte 
v časoch komunizmu. Preto podakto-
rí aj nariekali, že ten či onen sa takto 
správal a teraz má tu svoje odznaky. 
Avšak ako vdp. Stanislav tvrdí, každý 
má svoje miesto u Boha. 

Za svoju záslužnú činnosť v pros-
pech katolíckej cirkvi dostal od pápeža 
titul Monsignore, teda titul pápežské-
ho kaplána. Dodnes plní v dekaná-
te Trzebinia funkciu dekana, takže je 
najstarším dekanom v celej krakovskej 
arcidiecéze. Každého, kto sa s ním 
stretne, dokáže nakaziť radosťou a opti-
mizmom, ktoré plynú z viery v Boha. 
Prajeme mu teda, aby sa mu aj naďalej 
darilo zasievať Božie slovo do ľudských 
sŕdc, ktoré neskôr prinesie bohatú úro-
du na Božom poli.

Marián Smondek



Október je mesiacom ruženco-
vých pobožností. Modlitba posvätné-
ho ruženca sa môže javiť ako omieľa-
nie toho istého. Je to však modlitba 
evanjeliových udalostí, ktoré sa nám 
ponúkajú v každom tajomstve ru-
ženca. O tejto modlitbe platia slová 
sv. Františka Saleského: „Modlitba je 
nebeská voda, ktorou polievaš kvety 
v záhrade svojej duše, teda čnosti 
svojej duše, aby rástli a prinášali ovo-
cie.“ U Márie si vyprosujeme silu žiť 
evanjeliom. 

V prvom týždni novembra má veľ-
kú moc modlitba za duše zosnulých 
veriacich, ktorým ešte niečo chýba 
k prežívaniu plného spoločenstva 
s Bohom. Sv. Otec Benedikt XVI. 
píše: „...v modlitbe za zomrelých 
leží hlboké presvedčenie, že môžeme 
pre nich urobiť niečo dobré. Niekto-
ré duše sú ešte v stave, v ktorom im 
môžu pomôcť naše modlitby.“

12. 10. 2008
Dvadsiata ôsma nedeľa 
v Cezročnom období  

(Mt 22, 1 – 14)
Ľudia v podobenstve odmietli po-

zvanie na svadbu. Viedli ich k tomu 
rôzne dôvody. Odišli do práce na poli, 
za svojimi kšeftami, jednoducho nech-
celi ísť. Ich prípad je uzavretý tým, 
že neboli hodní prísť, keďže odmietli 
pozvanie. Pán neodvolal pozvanie, na-
opak dokonca ho zopakoval. Záležalo 
mu na tom, aby bol jasný jeho záujem 
o prítomnosť svadobných hostí, ocho-
ta podeliť sa s nimi o radosť. Scarlett, 
hlavná postava z románu Odviate vet-
rom, mala zásadu: „Budem sa nad tým 
zamýšľať až zajtra.“ Ňou odsúvala výčit-
ky svedomia vždy na ďalší deň. Dopad-
la zle. Klesala stále hlbšie. Chcela byť 
veľmi šťastná a napokon stratila všetko, 
na čom jej záležalo. Postupne si otupo-
vala svedomie, až sa jej prestalo ozývať. 
Načúvať svedomiu je akoby prebraním 
pozvánky na svadbu. Pozitívna reakcia 
na hlas svedomia zase svadobný odev, 
do ktorého sa patrí odiať na svadbu, 
pretože Pán to očakáva. 

Horčičné zrnko
19. 10. 2008

Dvadsiata deviata nedeľa 
v Cezročnom období

(Mt 22, 15 – 21)
Rímsky peniaz pre Židov a hlav-

ne pre farizejov, to bol kameň úrazu. 
Bolo to pre nich neznesiteľné. Museli 
používať menu okupantov a dokon-
ca aj prispievať do štátnej pokladnice 
nenávideným votrelcom v ich krajine. 
Nastrčení učeníci využívajú situáciu 
a prichádzajú s pripravenou ľsťou. Je-
žiš musí zvážiť odpoveď, pretože, ak by 
povedal, že netreba platiť, vyhlásili by 
ho za rebela a vydali rímskej moci. Ak 
povie, že treba platiť, spochybnili by 
ho ako Mesiáša. Ježiš vyriešil situáciu 
múdro. Drží peniaz v ruke a pýta sa na 
podobu na ňom a vzápätí odpovedá: 
„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, 
a čo je Božie, Bohu.“ Ježiš odpovedá 
aj na to, na čo sa vôbec nepýtali. Pri-
pomína ľuďom ich vnútornú podobu. 
Tým, ktorí popri svojej láske k cisárovi, 
láske k peniazom zabudli na Boha, za-
znel základný princíp: „Dávajte Bohu“. 
Na denári bola vyrazená podoba cisára, 
ale čiu podobu niesli tí, ktorí predlo-
žili provokatívnu otázku? Bol to Boží 
obraz, ktorý Ježiš chcel v ľuďoch ob-
noviť a obnovuje ho neustále dodnes. 
Nezmenil situáciu platenia cisárovi, ale 
položil svoj život, aby ľudia dávali opäť 
Bohu to, čo je Božie.

26. 9. 2008
Tridsiata nedeľa 

v Cezročnom období 
(Mt 22, 34 – 40)

Jean Vanier, kanadský profesor fi -
lozofi e, dlho rozjímal o láske. Zane-
chal univerzitnú pôdu, odcestoval do 
Francúzka. Tam kúpil polovicu vy-
ľudnenej dediny a opravené domčeky 
začal osídľovať. Obyvateľmi sa stávali 
mrzáci, mentálne postihnutí, invalidi. 
Na istého novinára, ktorý raz navští-
vil túto dedinu, urobila veľký dojem 
nedeľná liturgia. Začínala sa sprievo-
dom. Kríž niesol zhrbený človiečik, 
ktorý vysoko nad svoj hrb dvíhal kríž, 

svoju Golgotu. Vedľa neho so sviečka-
mi kráčali dvaja muži na pokrivených 
nohách po obrne. Čítanie predniesol 
muž po mozgovej mŕtvici. Nebol to 
žiadny rečnícky prejav, ale s námahou 
vyslovované slová poslucháči vníma-
li a prijímali. Táto liturgia presvedčila 
novinára, že nie je divadlom, ale sku-
točným prežívaním kalvárskej obety.
Žijeme vo svete, ktorý je smädný po 
láske. Kde budeme začínať? Ak mám 
milovať iných, musím sa sám ponoriť 
do tajomstva Božej lásky k ľuďom. A tá 
má svoje spečatenie v kalvárskej obeti, 
ktorá je prítomná v Eucharistii. 

2. 11. 2008
Tridsiata prvá nedeľa 

v Cezročnom období – Spo-
mienka na všetkých verných 

zosnulých (Jn 14, 1 – 6; 
Jn 6, 51 – 58; Mt 25, 1 – 13)

Istý vojak z básne „Návšteva cintorí-
na“, prišiel veľmi zďaleka k hrobu svo-
jej matky. „Tu je to,“ povedal hrobár. 
„Tu odpočíva tvoja matka.“ Vojak dlho 
mlčal so sklonenou hlavou, ale keď sa 
narovnal, povedal hrobárovi: „Mýliš 
sa, tu nebýva smrť. Ako by také malé 
miesto mohlo obsiahnuť lásku jednej 
matky?“ 

Súd nad nami po našej smrti nebu-
de ničím prekvapivým. Potvrdí to, čím 
sme žili už tu na zemi. „Potom Kráľ po-
vie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, 
požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľov-
stvo, ktoré je pre vás pripravené od stvo-
renia sveta. Lebo som bol hladný a dali 
ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi 
piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; 
bol som nahý a priodeli ste ma; bol som 
chorý a navštívili ste ma; bol som vo vä-
zení a prišli ste ku mne.“ Naša večnosť 
bude závisieť od lásky, ktorú Ježiš nájde 
alebo nenájde v našom srdci. Od lásky, 
ktorá otvárala ruky, aby sa nepreťažili 
pominuteľnými vecami, aby zanechá-
vali ľudské istoty a opory, lásky, ktorá 
otvárala oči a srdce pre potreby iných. 
„V tvojom srdci som našiel veľkú lásku. 
Preto budeš mať naveky miesto v mojom 
kráľovstve. Budeš mať radosť, akú ľudské 
oko nevidelo, o akej ľudské ucho nepoču-
lo a akú si ľudská myseľ nevie predstaviť. 
Vstúp do domu svojho Otca.“

Vdp. Viktor Pardel

10 október 2008
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Nový školský rok je už v plnom 
prúde. Dozvedeli sme sa, že 
rozvrh hodín na základných, 

ale aj na gymnáziách na teréne Spiša je 
už ustálený. Zaujímalo nás aj to, koľko 
žiakov sa zapísalo na hodiny slovenčiny 
v tomto školskom roku. 

Na úvod si pripomeňme, že záu-
jem o slovenský jazyk je v niektorých 
spišských obciach väčší, v niektorých 
menší, no najhoršia je skutočnosť, že na 
Spiši sú aj také základné školy, kde sa 
slovenčina vôbec nevyučuje. A pritom 
ide o rodný jazyk krajanov, ktorý svedčí 
o ich slovenských koreňoch. 

Je bezpochyby nesmierne dôležité, 
aby sa mladá generácia z rodín 
našich krajanov dokázala vo 
svojom rodnom jazyku nielen 
dorozumieť, ale v ňom aj spi-
sovne rozprávať a poznať jeho 
základné pravidlá. Vyučovanie 
slovenčiny pomáha uchovávať 
dedičstvo našich predkov a 
preto plní veľké poslanie. Tre-
ba však poznamenať, že škola 
v tomto prípade plní druhora-
dú úlohu. Prvoradú úlohu plní 
rodina, resp. rodičia. Veď kto 
je prvým učiteľom každého 
dieťaťa? Predsa mama i otec, 
neskôr blízki z okruhu rodiny 
a až neskôr sa dieťa z domáceho prostre-
dia dostáva do školy.

Od polemizovania sa však vráťme 
k faktom. V súčasnosti sa slovenčina 
vyučuje na piatich spišských základných 
školách, a to na Základnej škole v Novej 
Belej, kde sa ju žiaci učia pod vedením 
pani učiteliek Beaty Florčíkovej, Žofi e 
Braviakovej a Dominika Surmu - podľa 
jeho slov, v tomto školskom roku sa na 
slovenčinu zapísalo 19 žiakov, čo v po-
rovnaní s minulým rokom, keď mali 20 
žiakov, nie je zlá situácia.   

Na Základnej škole v Krempachoch 
sa v tomto školskom roku vyučuje slo-
venčina pod vedením krajaniek, učite-
liek Anny Krištofékovej a Moniky Pa-

Slovenčina na Spiši v školskom 
roku 2008/2009

cigovej.  V tomto školskom roku sa 45 
žiakov uči slovenčinu.

Na Základnej škole v Nedeci učí slo-
venčinu pani učiteľka Žofi a Bogačíko-
vá. Dozvedeli sme sa od nej, že v tomto 
školskom roku sa tam na slovenský ja-
zyk zapísalo 24 žiakov.

Žiaci z jurgovskej základnej školy sa 
určite tešia, že po dlhšej prestávke sa do 
školy vrátila pani učiteľka Anna Šoltý-
sová, aby opäť pokračovala vo výučbe 

slovenčiny. Vďaka údajom, ktoré nám 
poskytla, sme sa dozvedeli, že  v tomto 
školskom roku sa na slovenčinu zapísalo 
až 40 žiakov z celkového počtu 67 žia-
kov - je to veľmi pekný úspech. 

Na Základnej škole Jána Pavla II. 
v Kacvíne slovenčinu vyučuje pani uči-
teľka Alžbeta Górová. Dozvedeli sme sa 
od nej, že v tomto školskom roku sa jej 
na slovenčinu zapísalo 13 žiakov, s čím 
je spokojná. Teší ju skutočnosť, že me-
dzi záujemcami o tento predmet sú aj 
nové tváre.           

Pokiaľ ide o gymnáziá, slovenčina 
sa vyučuje na troch gymnáziách, ktoré 
navštevujú deti zo Spiša – na Gymnáziu 
Jána Pavla II. v Krempachoch pod vede-

ním Dominika Surmu. Prezradil nám, že 
v tomto školskom roku sa tu na slovenči-
nu zapísalo 20 žiakov. 

Na Gymnáziu v Nižných Lapšoh 
vyučuje slovenčinu pani učiteľka Mária 
Kačmarčíková. Podľa jej slov sa v tomto 
školskom roku na slovenčinu zapísalo 
13 žiakov. 

Na Gymnáziu v Białke Tatrzańskiej 
vyučuje slovenčinu mladá pani učiteľka 
Monika Majerčáková. Telefonicky nám 

potvrdila, že v tomto škol-
skom roku sa na slovenčinu 
zapísalo 10 žiakov, ktorí sú 
rozdelení do dvoch skupín 
po päť žiakov, pričom v je-
dnej sú žiaci 2. a 3. ročníka 
a v druhej sú prváci.

Ako vidieť, medzi kra-
janmi na Spiši sa ešte stále 
nájde určitý počet rodičov, 
ktorí svoje deti zapísali na 
hodiny slovenčiny. Zo všet-
kých síl sa snažia o to, aby 
sa slovenčina v ich rodine 
uchovala. Aj vďaka tomu 
sa slovenčina zo spišských 

základných škôl, či gymnázií úplne ne-
vytráca. No, žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí 
si túto skutočnosť neuvedomujú. Preto 
sa objavuje riziko, že jedného dňa bude 
slovenský jazyk pre väčšinu Spišiakov 
celkom cudzím jazykom. 

Problematika vyučovania, či nevy-
učovania slovenčiny na území, ktoré 
kedysi patrilo Slovensku, je nevyčerpa-
teľná. Možno vás podnieti k diskusii. 
Na záver nesmieme zabudnúť, že ob-
rovskú zásluhu v šírení slovenčiny majú 
učitelia zo základných škôl aj gymnázií, 
ktorým zo srdca ďakujeme a úprimne 
im želáme čo najviac usilovných žiakov 
so záujmom o slovenčinu.  

Lýdia Ostrowska

Základná škola v Krempachoch

Základná škola Jána Pavla II. v Kacvíne Základná škola a gymnázium v Nižných Lapšoch
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Na mesiac október t.r. pripadá 
80. výročie založenia prvej 
banky na Orave, ktorá bola 

predchodkyňou dnešnej Družstevnej 
banky v Jablonke. 

Prvopočiatky banky na Orave sú da-
tované ešte z obdobia Rakúsko-Uhor-
ska, avšak z tohto obdobia sa nezachova-
li žiadne doklady. Písomné dokumenty 
sa zachovali až z medzivojnového obdo-
bia z Podvlka, pretože práve v Podvlku 
vznikla prvá oravská banka – Kasa Ste-
fczyka. Jej zakladateľom bol vdp. dekan 
Jan Góralik. Práve on patril medzi naj-
väčších obhajovateľov myšlienky založe-
nia takejto fi nančnej inštitúcie a snažil sa 
nahovoriť svojich farníkov 
z Podvlka, Podsrnia a Har-
kabuza k uloženiu peňazí, 
ktoré by vytvorili základné 
imanie. 

Prvé stretnutie účasti-
nárov sa uskutočnilo 7. ok-
tóbra 1928. Všetci účast-
níci valného zhromaždenia 
podpísali členské dekla-
rácie a schválili stanovy. 
Prvým predsedom Kasy 
Stefczyka v Podvlku sa stal 
vdp. J. Góralik, na miesto 
jeho zástupcu bol zvolený 
Florián Makuch, poklad-
níkom sa stal Vojtech Lo-
rencovič a členmi výboru Ján Simrak, 
Tomáš Surma a Ignác Harkabuz. Na 
tomto stretnutí bola taktiež vybraná 
prvá revízna komisia, ktorej predsedom 
sa stal Vojtech Miševič, podpredsedom 
Karol Slabý a členmi Karol Bazarnik, 
Jozef Oškvarek, Martin Lucka, Franti-
šek Kovalčík, Jozef Chovaniec a Mar-
tin Bielak. Na valnom zhromaždení 
boli schválené o.i. dôležité rozhodnu-
tia týkajúce sa minimálneho vkladu do 
banky, ktorý bol stanovený na 1 zlotý, 
maximálna čiastka pôžičky vynášala 
300 zlotých a so súhlasom rady mohla 
byť udelená pôžička vo výške do 500 
zlotých. Zhromaždení sa zhodli taktiež 
na tom, že novovzniknutá Kasa Stefc-
zyka zoberie pôžičku vo výške 30 000 
zlotých v PKO (Polská sporiteľňa).

Už na základe záznamov z počiatoč-
nej práce banky vidieť, že sa jej darilo. 
Ešte v tom istom roku si do banky vlo-
žilo 58 osôb svoje úspory, ktoré spolu 

Jubileum Družstevnej banky v Jablonke
vyniesli 5 500 zlotých vkladu, a všetky 
pôžičky spolu vynášali 4 320 zlotých. 
Už v roku 1929 ročný zisk vynášal 
144 zlotých. Činnosť banky sa rozšírila 
o Oravku. O rok neskôr banka vyplati-
la akcionárom po prvýkrát počas svojej 
existencie 5% dividend pre 45 účastiná-
rov a v roku 1931 8% dividend pre 108 
účastinárov. V roku 1932 sa v kostole 
v Podvlku od sviečky zapálil väčší oheň, 
ktorý napokon pohltil orgán a časť la-
víc. Preto o rok neskôr celý zisk ban-
kovej spoločnosti vo výške 346 zlotých 
bol venovaný práve na obnovu kostola. 
V roku 1934 sa Kasa Stefczyka stala 
členom ZSRRP (Združenia družstiev 

Poľskej republiky) a z roku na rok sa čo-
raz lepšie rozvíjala. Každoročne sa zväč-
šoval obrat a tým pádom aj zisk banky. 
Tento priaznivý rozvoj narušila druhá 
sv. vojna, počas ktorej sa podvlčianska 
fi nančná inštitúcia stala jednou z pobo-
čiek Ústredného družstva v Bratislave 
na Slovensku. Vdp. Jan Góralik, kurát 
Poľskej armády v zálohe, bol uväznený 
Nemcami a nakoniec po troch rokoch 
väzenia zomrel 26. októbra 1942 v Da-
chau. Napriek tomu banka fungovala 
naďalej. Stanovy boli preložené do slo-
venčiny a banka sa adaptovala do fun-
govania v nových podmienkach. 

Povojnové roky neboli pre Kasu 
Stefczyka najľahšie. Najprv museli byť 
opätovne vymenené slovenské koruny 
na poľské zloté. Povojnové roky nies-
li so sebou otázku vyšších pôžičiek 
vzhľadom na vojnové straty, avšak tie 
boli ohrozené vzhľadom na nestabilnú 
ekonomickú situáciu v krajine. V tom 

čase prišiel taktiež návrh z gminného 
družstva, aby sa Kasa Stefczyka pre-
niesla do Jablonky, vďaka čomu by sa 
jej pôsobnosť rozšírila na celú hornú 
Oravu. To sa nakoniec aj stalo. V roku 
1949 bola Kasa Stefczyka premenova-
ná na „Gminnu Kasu Spóldzielczu“ 
(Gminnú družstevnú pokladňu). Tak-
to sa nazývala až do roku 1962, kedy ju 
premenovali na „Kasu Spóldzielczu“, 
až nakoniec 15. apríla 1973 bola opäť 
premenovaná na „Bank Spóldzielczy“ 
(Družstevnú banku) a takto sa nazýva 
dodnes. V povojnovom období prežila 
táto fi nančná inštitúcia viaceré fi nan-
čné krízy súvisiace s politickými a eko-

nomickými zmenami v 
Poľsku, s ktorými si však 
poradila.

V roku 1984 sa po-
darilo zrealizovať jeden 
z najdôležitejších cieľov. 
Banka odkúpila budovu, 
ktorú doteraz prenají-
mala a v roku 1987 celú 
stavbu zrekonštruovala. 
Najťažšie obdobie však 
nadišlo onedlho. Deval-
vácia zlotého a katastro-
fálna infl ácia priniesla so 
sebou zmeny v hodnote 
zlotého. Zmenila sa tak-
tiež politická situácia 

a Družstevná banka v Jablonke sa 
v istom zmysle vymanila spod kon-
troly banky BGŻ a získala slobodu 
v hospodárení. S tým však sa spájali aj 
viaceré problémy, s ktorými si musela 
v nasledujúcich rokoch poradiť. Banka 
sa pripojila do štruktúry Malopoľskej 
regionálnej banky v Krakove. V roku 
1997 sa predsedom banky stal Józef 
Szperlak, ktorý zreformoval fungova-
nie banky, takže už v priebehu roka 
bolo vidieť, že jeho reformy majú po-
zitívny vplyv na rozvoj banky. Funkciu 
predsedu plní dodnes.

Počas celej histórie na čele tejto fi -
nančnej inštitúcie stáli rozvážni ľudia, 
ktorí si dokázali poradiť s mnohými 
problémami. Za to im patrí veľká vďa-
ka a uznanie, pretože len vďaka ich 
námahe môže Družstevná banka v Jab-
lonke oslavovať tento mesiac 80. výro-
čie svojho založenia. 

Sprac. Marián Smondek
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Životná cesta každého z nás 
sa skladá z mnohých rozho-
dujúcich krokov. V rubrike 

z učiteľských chodníčkov spoznáva-
me kroky tých, ktorí spoza učiteľskej 
katedry odovzdávajú mladším ge-
neráciám nové vedomosti, poznatky 
a delia sa s nimi so svojimi životný-
mi skúsenosťami. Preto 
má ich práca nesmierny 
význam a plní veľké po-
slanie. 

Učiteľskému povola-
niu sa už niekoľko rokov 
venuje aj krajanka Žofi a 
Bogačíková, ktorá vyučuje 
slovenčinu na Základnej 
škole v Nedeci, odkiaľ aj 
pochádza. Porozprávala 
nám, čo ju viedlo k tomu, 
že sa napokon rozhodla ve-
novať učiteľstvu v rodnej 
obci a zároveň sa s nami 
podelila o spomienky na 
študentské časy.

Hoci sa slovenčinu na 
základnej škole neučila, 
v jej živote bola prítomná 
už od raného detstva. V ro-
dine Bogačíkovcov sa vždy 
spievali slovenské ľudové 
piesne. - Prvou slovenskou 
piesňou, ktorú som zaspievala 
na verejnom vystúpení, bola 
pieseň A ja taká dzivočka,- 
poznamenala s úsmevom a 
popritom si aj zanôtila nie-
koľko tónov. 

Po  absolvovaní základ-
nej školy nastúpila na vše-
obecnovzdelávacie gym-
názium v Krościenku nad 
Dunajcom. Ako sme sa 
dozvedeli od Františka Kol-
koviča, ktorý v čase písania 
tohto článku náhodne navštívil našu 
redakciu, Žofi a Bogačíková bola jeho 
žiačkou. Spomína na ňu, ako na pokoj-
né dievča, ktoré sa svedomito učilo.   

Po úspešnej maturite sa rozhodla pre 
štúdium na Slovensku. V roku 1979 si 
podala prihlášku na Univerzitu Ko-
menského v Bratislave. No vzhľadom 
na vtedajšie predpisy musela absolvovať 
rozdielové skúšky, a preto prijímačky 
robila na Jagelovskej univerzite v Kra-
kove. - Prijímací test som zvládla úspeš-
ne, - podotýka Žofi a. - Mala som veľmi 

dobré výsledky a v súvislosti s tým si ma 
chcel pedagogický zbor nechať v Krakove 
ako svoju študentku a vôbec ma nechceli 
pustiť na Slovensko. 

V rokoch 1980 až 1985 študova-
la slovenčinu na Pedagogickej fakulte. 
- Začiatky neboli ľahké. Chcela som štu-
dovať, a preto aj čo najlepšie  zvládnuť 
všetky skúšky, kvôli tomu som sa približne 

absolvovala jazykový kurz, ktorý sa ko-
nal v budove na bratislavských Kramá-
roch. Z okna bol prekrásny výhľad na 
študentské mestečko v Mlynskej doline, 
kde som voľakedy ako študentka bývala. 
Pri tomto pohľade sa mi vtisli slzy do 
očí. 

Po skončení vysokoškolského štúdia 
Žofi a naďalej pokračovala v doktorant-

skom štúdiu, na ktoré získala 
súhlas, vďaka zmene pred-
pisov, podľa ktorých si už aj 
zahraniční Slováci mohli in-
terne robiť doktorát. 

Zaujímalo ma, či Žofi a 
neuvažovala o možnosti, že 
po absolvovaní doktorantské-
ho štúdia zostane bývať v Bra-
tislave. - Chuť zostať bola, ale, 
žiaľ, v tých časoch nebola taká-
to možnosť, preto som sa vrátila 
na Spiš, no neľutujem, - skon-
štatovala so zamyslením.

Prvé kroky po učiteľskom 
chodníku sa v jej živote za-
čali písať v roku 1985, kedy 
nastúpila na ZŠ v Nedeci ako 
učiteľka  slovenčiny a ruštiny, 
keďže vyštudovala slovanskú 
fi lológiu. Popritom vyučova-
la aj hudobnú výchovu. Ako 
sama hodnotí, od samého 
začiatku bola na svojich žia-
kov pomerne prísna, a tak je 
tomu aj dnes. Jej prvoradým 
cieľom je, aby žiakov naučila 
čo najviac, preto je prísnosť 
potrebná. 

Na záver som sa Žofi e 
opýtala, či je s výberom svojej 
profesie spokojná. - Občas je 
to ťažšie, ale nemenila by som. 
Myslím si, že som sa rozhodla 
správne, - dodala. Vzhľadom 
na dosiahnuté vzdelanie by 
v súčasnosti mohla pracovať 

aj na niektorej slovenskej univerzite, no 
také plány nemá. Nedeca je rodiskom, 
ktoré si nadovšetko cení.        

Čas sa nám krátil a príjemný roz-
hovor sa chýlil ku koncu. Na záver 
sme Žofi i Bogačíkovej popriali veľa síl 
a energie na cestu po učiteľskom chod-
níčku, po ktorom krok za krokom kráča 
už 24 rokov.

Lýdia Ostrowska

Foto: archív rodiny Bogačíkovej

ŽOFIA BOGAČÍKOVÁ
Od detstva v spojení 

so slovenčinou  

Z učitelských chodníčkov...

rok a pol venovala iba štúdiu. To bol aj 
dôvod, prečo sa vtedy nekontaktovala 
s krajanmi svojej generácie, ktorí v tom 
čase taktiež študovali v Bratislave. - Až 
neskôr som sa im ozvala a našla som si 
okruh dobrých priateľov. Stretávala som 
sa aj s rodákmi zo Spiša, napríklad s Do-
minikom Surmom, Ankou Krištofékovou 
a ďalšími. Boli to veľmi krásne roky, - 
zhodnotila Žofi a. 

- Cítim sympatiu k tomuto mestu 
a som s ním hlboko zviazaná. Spomí-
nam si, ako som počas letných prázdnin 



19. septembra t. r. boli vo Vyšných 
Lapšoch hody na sviatok Matky Bo-
žej z La Salette. Slávnostnú hodovú 
sv. omšu odbavil apoštolský nuncius 
Mons. Józef Wesołowski spolu s ďalší-
mi kňazmi. Vo farnosti sv. Petra a Pavla 
pôsobia saletínski kňazi misionári už 
24 rokov. Rehoľná spoločnosť Misio-
nárov saletínov vznikla v polovici XIX. 
storočia vo Francúzku po zjavení sa 
Panny Márie 19.09.1846 v La Salette.

Biskup z Grenoble uznal po piatich 
rokoch, 19. septembra 1851, zjavenie 
za nepochybne pravdivé. 25. mája 1852 
položil základný kameň pod stavbu 
kostola na hore Zjavenia a výstavba 
bola ukončená v roku 1865. 20. au-
gusta 1879 bol kostol konsekrovaný 
a dostal titul baziliky, teda privile-
govaného miesta zhromažďovania sa 
Božieho ľudu. Táto stavba v ťažko 
prístupných horách je dodnes svede-
ctvom náboženskej obnovy, obeta-
vosti a zároveň nadšenia po zjavení 
v La Salette.

Biskup založil komunitu kňazov, 
ktorej členovia sa mali v lete starať 
o pútnikov  na mieste zjavenia a v 
zime ako misionári mali hlásať vo 
farnostiach posolstvo Krásnej Panej. 
Skupina kňazov utvorila rehoľné 
spoločenstvo a neskoršie rehoľu mi-
sionárov, ktorú schválil  pápež. Teraz 
na celom svete pracuje okolo deväťsto  
misionárov Matky Božej z La Salette. 
Sú v Severnej a Južnej Amerike, na 
Filipínach, v Európe, v Afrike, aj na 
Madagaskare. Do Poľska prišli v roku 
1902 a dnes ich počet v tejto provin-
cii dosahuje dvesto členov. Misionári 
Matky Božej z La Salette vedú misie, 
duchovné cvičenia vo farnostiach, sta-

HODY VO VYŠNÝCH LAPŠOCHHODY VO VYŠNÝCH LAPŠOCH
rajú sa o pútnické miesta, pracujú vo 
farnostiach a mnohí pracujú v  misiách 
v zahraničí.  Okrem misionárov Matky 
Božej z La Salette existuje rehoľa sestier 
misionárok Panny Márie Lasaletskej, 
ktoré v Poľsku znovu obnovili svoje 
pôsobenie v roku 2002. Na Slovensku 
pracujú členovia tejto rehole od roku 
1990.

Každoročne prichádza do La Salette 
viac ako dvestopäťdesiattisíc pútnikov. 
Veľká časť z nich sú Poliaci, pre ktorých 
sú na mieste zjavenia kňazi a slúžia im. 
Najviac pútnikov prichádza od mája 
do októbra. Odkedy je v zime cesta 

zjazdná a nový dom pre pútnikov má 
kúrenie, prichádzajú pútnici taktiež 
v zimných mesiacoch a konajú sa pre 
nich duchovné cvičenia. 

Modlitba k Matke Božej z La Salet-
te: Rozpomeň sa, ó, Matka Božia lasa-
letská, opravdivá Matka Božia, na slzy 
vyliate za mňa na Kalvárii. Pamätaj tiež 
na námahu, ktorú neustále pre mňa vy-
nakladáš, aby si ma uchránila pred Bo-
žou spravodlivosťou. Či by si mohla teraz 
opustiť svoje dieťa, pre ktoré si ochotne už 
tak veľa urobila! Povzbudený touto po-
tešujúcou myšlienkou padám k Tvojim 
nohám, hoci som neverný a nevďačný. 
Nezavrhni moju modlitbu, ó Prečistá 
Panna, zmierenie hriešnych, ale obráť 
ma a vypros mi tú milosť, aby som si Je-
žiša nadovšetko zamiloval a Teba potešo-
val bohabojným životom, aby som Ťa raz 
mohol uzrieť v nebi. Amen

Dorota Mošová
Foto: R. Śliwa
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Biskup J. Wesołowski počas sv. omše

Slávnostná procesia okolo kostola

Matka Božia 
z La Salette

Príprava na procesiu
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u detí, ktorých starí rodičia či rodičia sa 
hlásili ku slovenskej národnosti tak, aby 
sme boli nápomocní pri zachovaní kon-
tinuity slovenského povedomia. Chce-
me však aj podporiť potenciál mladých 
ľudí v oblasti tých druhov umení, ktoré 
sú súčasnej generácii blízke, umožniť im 
sebarealizáciu a rozvoj talentov. Výsled-
kom našich snáh by malo byť vytvore-
nie klubu, ktorého členovia budú ďalej 
sami iniciovať nové aktivity a progre-
sívne spoluvytvárať krajanský život na 
poľskej Orave. Projekt aktívne podpo-
ruje Žilinský samosprávny kraj a musím 
povedať, že môžeme pomáhať krajanom 
najmä vďaka tejto podpore.

Čo teda ponúkate krajanom 
v projekte?

Projekt je rozdelený na tri časti. Dáva 
priestor zoznámiť sa so Slovenskom bez-
prostredne prostredníctvom umeleckej 
tvorby a sprostredkovaním poznatkov, 
predpokladá záujem i vlastnú aktivitu 
a ponúka aj možnosť konfrontačne po-
rovnať svoje vedomosti a prezentovať 
výsledky svojej práce.  V prvej časti reali-
zujeme tvorivé a vzdelávacie stretnutia na 
témy, o ktoré prejavili krajania záujem. 
Najväčší bol o kurzy moderného a spo-
ločenského tanca, ktoré budú realizované 
slovenským lektorom a nacvičené chore-
ografi e spestria program Dní slovenskej 
kultúry v júni budúceho roka. Na obsa-
hovo pestré stretnutia, ktoré sa uskutoč-
ňujú raz za týždeň v mesiacoch október 
a november sme krajanom pripravili 
rozprávanie o ľudovej hudobnej kultúre 
Oravy s výukou slovenských piesní, tvo-
rivé stretnutia s umeleckým fotografom, 
stretnutia s psychologičkou a lekárkou 
o témach, ktoré sú pre mladých ľudí 
aktuálne, tvorivé dielne ľudových reme-
siel a výtvarných techník, stretnutia so 
športovcami či rozprávanie o faune a fl ó-
re Oravy. Ďalšou časťou projektu bude 
realizácia dvoch vyhlásených súťaží. Tá 
prvá je etnografi cká a má názov Ako žili 
moji predkovia ako žijem ja. Prostred-
níctvom nej chceme pomôcť vyhľadať 
a zdokumentovať etnografi cký materiál 
a históriu Slovákov na poľskom území. 
Do súťaže sa môžu zapojiť deti, mládež 
i dospelí v troch kategóriách. Tou prvou 
je obraz, ktorý zahŕňa archívne i súčasné 

fotografi e a výtvarné práce (kresby, maľ-
by a grafi ky), ktoré s touto témou súvisia. 
Druhou kategóriou je text, čiže archívne 
dokumenty a publikácie alebo vlastné li-
terárne práce na vyhlásenú tému. Treťou 
je vyhľadanie artefaktov – pracovných 
nástrojov a predmetov dennej potreby, 
ktoré sa v minulosti používali. Archívne 
materiály i vlastné práce môžu záujem-
covia poslať poštou alebo osobne priniesť 
do klubovne Spolku Slovákov v Jablonke 
alebo na Oravské kultúrne stredisko do 
Dolného Kubína najneskôr do 20. no-
vembra. Druhou súťažou je bude vedo-
mostná súťaž pre žiakov a študentov Čo 
vieš o Slovensku? Vyvrcholením projektu 
bude putovná výstava prác členov Kruhu 
priateľov slovenskej kultúry a artefaktov 
zhromaždených prostredníctvom etno-
grafi ckej súťaže.

S akou odozvou ste sa u krajanov 
v Poľsku stretli?

S priateľskou atmosférou a s pozitív-
nou a aktívnou odozvou. Sami sme boli 
prekvapení, keď na prvom pracovnom 
stretnutí v klubovni Spolku v Jablonke 
členovia prichádzali s vlastnými nápad-
mi, ako aktivity rozšíriť a prispôsobiť ich 
potrebám. Pozitívne reagovali aj riadi-
teľky niektorých oslovených škôl – pani 
Janina Karkoszková, riaditeľka Základ-
nej školy vo Veľkej Lipnici – Privarovke, 
Barbara Leksander, riaditeľka Základnej 
školy v Podwilku, učiteľky Grażyna Ko-
zak, Anna Lenčovská, najmä však mlá-
dež z Jablonky, Podvlka, Harabuza či 
z Veľkej Lipnice. Stretnutia s krajanmi 
a ich bezprostredným záujmom sú inšpi-
ratívne aj pre samotných lektorov. Živo 
na tvorivú dielňu zameranú na výtvarné 
techniky maľby, kresby a monotypie re-
agovali naposledy žiaci vo Veľkej Lipnici 
– Privarovke. Vytvorili takmer tridsiatku 
pekných prác, ktoré sa stanú časťou pu-
tovnej výstavy. Beskydský kultúrny kruh 
sa začína otvárať pre všetkých záujemcov 
aj vďaka krajanke Božene Bryjovej, ktorá 
pomáha pripravovať jednotlivé stretnutia 
na Orave po poľskej strane. (mž)

Hlavným cieľom je priblížiť Slo-
vensko, jeho kultúru, históriu i súčasnosť 
krajanom v Poľsku. Projekt s názvom 
Kruh priateľov slovenskej kultúry reali-
zuje na Orave po poľskej strane Oravské 
kultúrne stredisko. Aktivity, poslanie 
i očakávané výsledky projektu v rozho-
vore približuje Miroslav Žabenský, ria-
diteľ Oravského kultúrneho strediska. 

Vaša inštitúcia realizuje svoje 
aktivity na Orave. Prečo ste sa 

s projektom vybrali až za hranice?
Oravské kultúrne stredisko spolu-

pracuje s krajanmi v Poľsku už viac ako 
tridsať rokov. Najskôr s Kultúrnou a so-
ciálnou spoločnosťou Čechov a Slová-
kov, ktorá v Poľsku vznikla v roku 1957, 
v súčasnosti so Spolkom Slovákov v Poľ-
sku so sídlom v Krakove a s jeho jednot-
livými obvodnými výbormi. Aktuálny 
projekt preto nie je jednorázovou ini-
ciatívou, ale výsledkom dlhodobej spo-
lupráce spočívajúcej v pomoci krajan-
ským súborom pri výbere a zostavovaní 
programov a vystúpení, pri ich propa-
gácii a prezentácii na Slovensku i pri or-
ganizovaní súťažných  a prehliadkových 
vystúpení. Medzi najvýznamnejšie urči-
te patria Dni Slovenskej kultúry v Ma-
lopoľsku, ktoré v spolupráci so Spolkom 
Slovákov aktívne pripravujeme a spolu-
organizujeme od roku 1994. Poslaním 
našej organizácie je zachovávať, roz-
víjať a propagovať regionálne kultúr-
ne symboly, tradičné i súčasné prejavy 
kultúry, podporovať záujem obyvateľov 
o aktívnu participáciu na nich. My sa 
snažíme svoj cieľ napĺňať aj pre kraja-
nov, ktorí sa identifi kujú ako Slováci 
v Poľsku. Pozorujeme, že v súčasnos-
ti nie je veľký záujem o aktívnu prácu 
a pôsobenie v kultúrno-spoločenskom 
krajanskom života najmä medzi mladou 
generáciou, ktorá stráca národné pove-
domie i kontakt so Slovenskom. Na-
ším zámerom je iniciovať tento záujem 

Kruh priateľov slovenskej 
kultúry sa otvára
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Je ticho po bolesti,
Je celkom blízko ku hviezdam.
Pozdravy na stuhách, vyklonené sviecne
A zopár veršov na rozlúčku.
Taký je akord odchodu,
Keď slzy vyplavili klasobranie dní,
Keď slovo ešte naposledy zazvoní.

Keď niekto zomiera, cítime smú-
tok, ale súčasne sa aj zastavíme 
a zamyslíme nad vlastným ži-

votom, pretože ani my nevieme, koľko 
máme ešte pred sebou zajtrajškov. Ta-
káto chvíľa prišla aj 9. septembra t. r., 
keď celé krajanské hnutie obišla správa 
o smrti krajanky Žofi e Chalupkovej. 
Zosnulá bola aktívnou a neúnavnou 
obhajkyňou záujmov slovenskej národ-
nostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Vša-
de, kde pôsobila, nikdy netajila, že má 
slovenskú národnosť, aj keď jej to občas 
sťažovalo život. Za svoj uvedomelý prí-
stup k tejto otázke vďačila rodinnému 
prostrediu, ktoré bolo silné slovenské. 

Narodila sa 29. júla 1955 v Novej 
Belej, ako tretie v dieťa poradí v ro-
dine krajanského aktivistu Františka 
Chalupku. Matka Mária, rod. Rej-
čáková, taktiež podporovala u svojej 
dcéry rast v slovenskom duchu. Žofi a 
mala troch súrodencov. Sestry Annu 
a Máriu a brata Jána. Základné vzdela-
nie v rokoch 1962-70 získala v rodnej 
obci. Neskôr, rovnako ako sestra Anna, 
absolvovala Všeobecnovzdelávacie lý-
ceum so slovenským a poľským jazy-
kom v Jablonke, ktoré ukončila ma-
turitnou skúškou v roku 1974. Počas 
vysokoškolského štúdia na Slovensku, 
kde študovala na Univerzite Komen-
ského v Bratislave odbor slovenský 
jazyk a literatúra, nadviazala mnohé 
priateľstva a kontakty aj s inými za-
hraničnými Slovákmi. Od roku 1977 
začala ešte štúdium druhého odboru 
- etnografi e. V roku 1979 slávnostne 
promovala zo slovenčiny a národopis 
ukončila v roku 1982. Po absolvovaní 

štúdia sa vrátila do Poľska a krátko pô-
sobila ako inštruktorka na Ústrednom 
výbore Kultúrno-sociálnej spoločnosti 
Čechov a Slovákov v Krakove. Od de-
cembra 1982 nastúpila do práce v Mú-
zeu tatrzańskom v Zakopanom, kde 
bola samostatným pracovníkom pre 
zriadenie etnografi ckých zbierok Šol-
tyšskej usadlosti v Jurgove a Usadlosti 
Korkošovcov v Čiernej Hore, ktoré sa 
dodnes nachádzajú v takmer nezme-
nenej podobe. Zariaďovala aj dvorskú 
usadlosť v Lopušnej. Etnografi cká prá-
ca bola pre ňu ako stvorená. Venovala 
sa jej naplno, avšak lákala ju aj práca 
učiteľa. Keď dostala príležitosť učiť na 
škole, využila ju. Jej učiteľské začiatky 
boli spojené s Čiernou Horou od Trib-
ša, kde pôsobila v rokoch 1983-86 ako 
učiteľka slovenčiny. Neskôr vyučovala 
slovenský jazyk v Kempachoch na zá-
kladnej škole (1986-2008) a gymnáziu 

(1999-2007) a občas vypomáhala aj 
na Slovenskej základnej škole v Novej 
Belej. Za dvadsaťpäť rokov učiteľskej 
praxe vychovala viaceré generácie žia-
kov, ktorým sa snažila zaštepiť vrelý cit 
k Slovensku, slovenskej literatúre a ja-
zyku. Učila svojich žiakov nielen o gra-
matike a literatúre, ale aj o slovenských 
reáliách. Často sa s nimi rozprávala na 
rôzne témy a venovala priestor aj na ich 
problémy. Vedela ich povzbudiť a po-
vzniesť, keď ich niečo trápilo. Spolu 
chodili na výlety, počas ktorých spoz-
návali krásy Slovenska, ale aj do školy 
v prírode a do táborov. Žiaci s veľkým 
zármutkom prijali správu o jej odcho-
de do dôchodku. Veľmi sa však potešili 
tomu, že predsa z učiteľstva celkom ne-
rezignovala a na polovicu úväzku naďa-
lej pracovala. Avšak v polovici školské-
ho roku 2007/08 ju choroba prinútila 
odísť zo školy. Vedela, že svojich žiakov 

ZA ŽOFKOU 
CHALUPKOVOU

Foto: J. Krištofek

Foto: J. Krištofek

Vdp. Jozef Bednarčík posväcuje miesto posledného 
odpočinku našej krajanky

Smútočný sprievod bol veľmi dlhý
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zverila do dobrých rúk a s tým poci-
tom sa jej ľahšie odchádzalo. Dokonca 
pevne verila, že sa je podarí ešte aspoň 
na chvíľu vrátiť sa za učiteľskú kated-
ru. S optimizmom sa pozerala na nový 
školský rok a s radosťou prijala fakt, že 
žiaci majú učiteľky slovenčiny, ktoré sú 
zárukou dobrej kontinuity slovenského 
vyučovania na krempašskej škole. 

Popri učiteľskej práci venovala veľ-
kú pozornosť regionálnej výchove či to 
už v rodinách alebo v škole. Nabádala 
ľudí k tomu, aby si vážili rodinné tra-
dície, nárečie, kroje a náradia, ktoré sa 
voľakedy využívali v domácnosti či pri 
gazdovských prácach. Sama zbierala 
staré listiny, fotografi e, kroje, taniere, 

ho výboru a neskôr vykonávala viaceré 
funkcie, o.i. bola členkou pléna ÚV 
SSP od 22. januára 1995 do 17. no-
vembra 1996 (IX. zjazd), podpredsed-
níčkou ÚV Spolku Slovákov v Poľsku 
od 17. novembra 1996 do 26. januára 
2003, členkou predsedníctva Ústred-
ného výboru SSP od 26. januára 2003 
do smrti. Okrem toho bola členkou 
Spolku sv. Vojtecha a Miestneho od-
boru Matice slovenskej v Novej Belej. 
V každej z týchto organizácii sa aktívne 
zapájala do jej činnosti. 

Ďalšou oblasťou, v ktorej bola 
veľmi aktívna, bolo tlmočníctvo. Od 
1984 bola taktiež súdnou tlmočníčkou 
slovenského a českého jazyka. Uvedo-

džbány a pod. O týchto otázkach dis-
kutovala so svojimi známymi, ktorí ju 
často navštevovali. 

Bola tiež publikačne činná. Jed-
nak ako dopisovateľka časopisu Ži-
vot a členka redakčnej rady od roku 
1983 do 2008, jednak ako spoluau-
torka učebných osnov Slovenský jazyk 
– učebné osnovy pre základné školy 
(Varšava 1993), učebníc: Pracovný zo-
šit zo slovenského jazyka pre 5. ročník 
(Varšava 1997), Hlavolam – cvičebni-
ca pre 4.-6. ročník ZŠ (Varšava 2000), 
Devín - učebnica pre 1. ročník gymná-
zia (Varšava 2001), Devín – pracovný 
zošit pre 1. ročník gymnázia (Varšava 
2001).

Aktívne sa zapájala do činnosti 
spolkových orgánov. Bola členkou MS 
SSP v Novej Belej, ktorá ju delegovala 
na obvodné schôdze a zjazdy. Na VIII. 
zjazde Kultúrno-sociálnej spoločnosti 
Čechov a Slovákov v Poľsku bola zvo-
lená za členku predsedníctva Ústredné-

movala si, že je to náročná a zodpoved-
ná práca, ale aj to, že ľudí ochotných ju 
vykonávať je čoraz menej, preto nabá-
dala viacerých, aby vstúpili na tlmoč-
nícky chodníček. 

Dôležité miesto v jej živote mala 
rodina, ku ktorej sa po štúdiách vrátila. 
Pre nás ostane navždy tetou Žofkou, 
s ktorou sme spoznávali nielen zákutia 
Slovenska, ktorá cestovala do zaujíma-
vých krajín, rozprávala sa s nami o tom, 
išla s duchom času, technickými no-
vinkami, ktoré k tomu patrili a vedela 
nám poradiť v rôznych situáciách.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tak 
početne zúčastnili pohrebu našej ses-
try, tety a švagriny Žofi e Chalupkovej 
a prejavili nám svoju sústrasť v tej ťaž-
kej chvíli. Naša vďaka patrí aj lekárom 
a sestričkám interného oddelenia no-
votargskej nemocnice, rodine a priate-
ľom, ktorí bdeli pri nej.

13. septembra ju na poslednej 
ceste na beliansky cintorín odpreva-

dila najbližšia rodina, predsedníctvo 
Spolku Slovákov v Poľsku, zástupca 
Generálneho konzulátu SR v Krako-
ve, redakcia Život, priatelia, kolegyne 
a kolegovia z učiteľských zborov, býva-
lí spolupracovníci, žiaci a ich rodičia, 
Krempašania, Beľania a ostatní kraja-
nia. Smútočnú reč mal predseda Spol-
ku Jozef Čongva, konzul SR v Krakove 
Marián Baláž a za priateľov z Krakova 
a Varšavy sa rozlúčila Zofi a Bik. Ge-
nerálny tajomník Ľ. Molitoris prečítal 
kondolenčný list od Ľubice Bartalskej, 
riaditeľky odboru kultúry Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí.

Krajanské hnutie stratilo vzornú 
Slovenku, ktorá bola verná odkazu 
predkov. Človeka dobrosrdečného, 
energického, plného životného elánu 
a optimizmu, ktorý nehasol dokonca. 

Agáta Jendžejčíková 

PAMIATKE 
MICHALA 

GRIEGERA

Dňa 8. októbra t.r. uplynuli tri roky, 
ako nás navždy opustil vynikajúci peda-
góg, historik Spiša, znamenitý organi-
zátor a veľký priateľ Slovákov v Poľsku 
prof. Michal Grieger. V rokoch 1941-
1945 pôsobil ako učiteľ a neskôr riaditeľ 
Štátnej meštianskej školy v Jurgove, kde 
založil a viedol rezbársku dielňu. Vždy 
mu ležal na srdci osud Slovákov žijú-
cich v Poľsku a všemožnými spôsobmi 
ich podporoval. Pravidelne sledoval náš 
krajanský časopis Život a občas aj publi-
koval svoje články na jeho stranách. 

Bol veselým, zhovievavým a plným 
elánu človekom, ktorý dobre slúžil žia-
kom a aj svojej rodine. 

V našich srdciach navždy ostane ako 
náš pán profesor a poradca. Česť jeho 
pamiatke! 

Spomínajú bývalí žiaci 
a Jurgovčania    

17

Foto: F. Paciga

Gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Moli-
toris číta kondolenčný list od 
Ľ. Bartalskej (pozri str. 32)
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DEŇ ÚSTAVY 
SR V KRAKOVE

4. septembra t.r. sa uskutočnila 
slávnostná recepcia pri príležitosti Dňa 
ú stavy Slovenskej republiky, ktorú 
usporiadal v Krakovskom konferenč-
nom centre v Tomaszoviciach Generál-
ny konzulát SR v Krakove. Pri príchode 
pozvaní hostia gratulovali generálnemu 
konzulovi Ivanovi Horskému a konzu-
lovi Mariánovi Balážovi a ich manžel-
kám. Medzi pozvanými hosťami boli aj 
zástupcovia Spolku Slovákov v Poľsku 
z Oravy a Krakova.

Po vypočutí slovenskej a poľskej 
hymny sa zhromaždeným prihovoril 
gen. konzul SR Ivan Horský, ktorý 
hosťom predstavil novovymenovaného 
honorárneho konzula SR v Zakopa-
nom Wiesława Wojasa s manželkou. Vo 
svojom príhovore podčiarkol význam 
dobrých medzinárodných vzťahov me-
dzi Poľskou a Slovenskou republikou 
a zároveň poukázal na skutočnosť, že 
Slovensko ako prvé spomedzi krajín 

Pri príležitosti stého výročia na-
rodenia významného slovenského 
skladateľa Eugena Suchoňa sa 3. ok-
tóbra už po druhýkrát v tomto roku 

strednej a východnej Európy, ktoré 
pred niekoľkými rokmi vstupovali do 
EÚ, vojde do zóny Euro. Pozvaných 
hostí pozval nielen na tradičné ob-

čerstvenie, ale aj to duchovné, pretože 
celú atmosféru recepcie dotvorili foto-
grafi e Gabriela Kosmályho a hudba v 
podaní tria Xplosion. (ms)

uskutočnil v Krakove koncert, na 
ktorom zazneli práve skladby tohto 
významného slovenského majstra, au-
tora prvej národnej slovenskej opery 

Krútňava. Organizátorom podujatia 
bol Generálny konzulát SR v Krakove 
v spolupráci s Konzervatóriom v Kra-
kove. Koncertu sa o.i. zúčastnila dcéra 
skladateľa Danica Suchoňová-Štili-
chová s manželom. Počas koncertu 
sme si mohli vypočuť viaceré sklada-
teľove skladby. Úvod patril hymnic-
kej piesni Aká si mi krásna v podaní 
dievčenského zboru Mária z Trstenej, 
spolu s ktorými pricestoval do Krako-
va taktiež primátor mesta Trstená Jo-
zef Ďubjak. Ďalšie skladby už zazneli 
v podaní mladých košických umelcov 
Anety Mihályovej a Ondreja Mráza, 
ktorých na klavíri sprevádzal Daniel 
Buranovský. Účastníci si mohli vy-
počuť viaceré významné skladateľove 
skladby o.i. úryvok z opery Kráľ Svä-
topluk či skladbu podľa ľudovej pies-
ne Ja som bača veľmi starý. Koncert sa 
divákom veľmi páčil a každú skladbu 
odmenili dlhým potleskom. Na záver 
koncertu pozval gen. konzul všetkých 
účastníkov na čašu slovenského vína 
a drobné občerstvenie. (ms)

EUGEN SUCHOŇ V KRAKOVE

Foto: archív GK SR

Pri vchode všetkých hostí vítal gen. konzul I. Horský s manželkou 
a konzul M. Baláž s manželkou

Milovníci vážnej hudby si mohli vypočuť viaceré diela E. Suchoňa



19e-mail: zivot@tsp.org.pl

Svet maliarov. To sú pomaľované 
plátna, na ktorých sa odrážajú ich 
najvnútornejšie pocity, radosti, 

žiale, lásky, sklamania. Svet maliarov sa 
pozoruje zrakom, ale i srdcom, pretože 
obraz sa maľuje najmä štetcom srdca. Pri 
pohľade na obrazy významného sloven-
ského maliara Ľudovíta Fullu o úprim-
nosti nikto ani na okamih nepochybuje. 
Z každého jeho plátna prýšti dokonalá 
krása, výtvarné majstrovstvo, znásobené 
srdečnosťou a ľudskosťou.

Keď sa narodil Ľudovít, v rodine Ful-
lovcov v Ružomberku mali už dve diev-
čatá a chlapcovi sa potešili. Otec Leo-
pold, v okolí vychýrený mäsiar, dúfal, že 
bude mať nasledovníka, pretože rodina 
vlastnila na kraji mesta aj malé pohostin-
stvo, kde bola chlapská ruka potrebná. 
Po čase do rodiny pribudli ešte dve diev-
čatá a budúcnosť malého Ľudovíta bola 
takmer jasná. No jemu sa už odmalička 
viac pozdávali iné hry, než tie, boli medzi 
deťmi bežné. Najradšej sedával v kuchyni 
pri mame a kreslil si. Neskôr v škole už 
šikovne omaľovával romantické krajinky 
z pohľadníc, ktoré otec doniesol z Pešti. 
Spomienky na svoje detstvo a roky mla-
dosti boli nezabudnuteľné a emotívne 
ich opísal i v knihe, ktorá vyšla roku 
1983 pod názvom Okamihy a vyznania. 
Nezamlčal ani to, že ľudovú školu a niž-
šie gymnázium v piaristickom kláštore 
viac-menej pretrpel. Bifľovanie a memo-
rovanie učiva mu nešlo, radšej sa túlal po 
okolitých lesoch. Našťastie, doma našiel 
pre maľovanie pochopenie u mamy, kto-
rá sa tešila z jeho nevšedného záujmu.

V roku 1921 Fulla zmaturoval na Vyš-
šej obchodnej škole v Dolnom Kubíne 
a rozhodol sa ísť na prijímacie skúšky na 
Akadémiu výtvarných umení do Prahy. 
Stretol sa tam prvý raz so skutočným vý-
tvarným svetom, na ktorý nebol pripra-
vený a neuspel. Vrátil sa do Bratislavy do 
súkromnej maliarskej školy známeho ma-
liara Gustáva Mallého a o rok skúsil šťastie 
na umeleckopriemyselnej škole v Prahe, 
kde ho už prijali. Vtedy v Prahe začal štu-
dovať aj syn notára z Turčianskych Teplíc 
Mikuláš Galanda, s ktorým sa Fulla ska-
marátil a ich priateľstvo i vďaka rovnakým 
názorom na výtvarné umenie vydržalo až 
do predčasnej Galandovej smrti.

Bohémske prostredie veľkomesta Ful-
lovi neveľmi vyhovovalo, chýbala mu prí-
roda a prostí ľudia, preto sa po skončení 
školy roku 1927 vrátil do Ružomberka. 
Rodina mu vyšla v ústrety a v podkroví 
rodičovského domu mu zriadili ateliér, 

Obrazy ľudskosti
ĽUDOVÍT FULLA

(27.2.1902 – 24.4.1980)

maliar, ilustrátor

aby mohol nerušene maľovať. Vytvoril 
známe obrazy Červené kravy, Revúcka 
madona, Jánošíkov tanec. Zanedlho sa 
znovu rozhodol odísť z domu, teraz do 
Bratislavy, kde začal pracovať ako grafi k 
v humoristickom časopise Dereš. Dlho 
tam spokojný nebol, lebo sa medzi no-
vinármi necítil dobre a znovu sa vrátil 
domov. Pokojný život v Ružomberku 
prerušila ponuka profesora Vydru, ktorý 
plánoval v Bratislave založiť Školu ume-
leckých remesiel a chcel, aby tam Fulla 
prišiel učiť. Predtým prijal miesto stre-
doškolského profesora v Komárne, na 
meštiackej škole v Senci a na gymná-
ziu v Malackách. Vtedy vznikli obrazy 

Revúcka rodina a Ryba na stole. V škole 
umeleckého priemyslu v Bratislave sa 
stretol so svojim priateľom Mikulášom 
Galandom a dva roky mali spoločný 
ateliér. V tom čase napísali najmä medzi 
výtvarníkmi známe Súkromné listy Fullu 
a Galandu, v ktorých obhajovali nové, na 
Slovensku dovtedy neuznávané umelec-
ké smery. Okrem pedagogickej činnosti 
sa Ľudovít Fulla venoval aj scénografi i 
a namaľoval ďalšie známe obrazy – Kapu-
cínsky kostol, Požehnanie statku, Vyhnanie 
z raja. Prežíval úspešné obdobie, vysta-
voval vo viacerých európskych mestách, 
navštívil Brazíliu a Kanadu. Jeho dielo 
bolo ocenené striebornou medailou na 
Svetovej výstave v Paríži.

Šťastie mu neprialo dlho. Po odcho-
de profesora Vydru sa začali problémy 
v škole, kde nové vedenie nechápalo ich 
moderné zmýšľanie a neskôr školu do-
konca pripojili k Vysokej škole technic-
kej. Fulla navyše ochorel a keď sa vrátil 
z liečenia, požiadal o dočasné penziono-
vanie. Spolu s manželkou sa odsťahoval 
z Bratislavy do Martina, kde sa venoval 
najmä ilustráciám a grafi kám. 

Po vojne už i vo svete známemu 
maliarovi ponúkali miesto pedagóga 

v Prahe, ale on sa rozhodol nastúpiť 
na Vysokú školu výtvarných umení do 
Bratislavy, kde vyučoval dekoratívnu 
a monumentálnu maľbu. Nemienil však 
natrvalo odísť z Martina a neustále ces-
tovanie mu nevyhovovalo, preto roku 
1952 zo školy odišiel. Naplno sa veno-
val ilustrátorskej práci a okrem iných 
vytvoril i známe ilustrácie k slovenským 
ľudovým rozprávkam Pavla Dobšinské-
ho. Táto práca ho očarila, s potešením sa 
vracal do prekrásneho obdobia detstva, 
naplneného snami a fantáziou. Prevaž-
ne ilustrátorskej tvorbe sa venoval i po 
presťahovaní do Žiliny. Celoživotným 
snom maliara bolo zriadiť pre svoje obra-

zy samostatnú galériu. Takmer sa mu to 
podarilo vďaka úspechom s triptychom 
Poľnohospodárstvo v minulosti, Dedin-
ská svadba, Poľnohospodárstvo dnes na 
výstave EXPO 1958 v Bruseli. V tom 
období namaľoval obrazy Maliar a jeho 
model, Zátišie s mlynčekom, Prvý máj, 
Zuzana a starci, Zima na predmestí. Kú-
pil renesančný dom s peknou záhradou 
a plánoval zriadenie galérie. Jeho sen sa 
však čoskoro rozplynul. Šťastie vystriedal 
smútok nad smrťou milovanej manželky 
Kláry Juliany, ktorá mu bola nielen v sú-
kromí, ale i pri práci roky spriaznenou 
dušou. Azyl v nešťastí a zármutku hľadal 
umelec znovu v rodičovskom dome, kde 
sa presťahoval. V Ružomberku mu v lete 
1969 otvorili galériu, kde býval a tvoril 
až do smrti. Za vyše desať rokov tam na-
maľoval obrazy Zima v starej Žiline, Cyril 
a Metod, Otčenáš, Ateliér, Zimné ticho, 
Spomienky na rodný domček a i. Neúnav-
ný umelec zostal palete a štetcu verný až 
do smrti. Ešte i v nemocnici, tesne pred 
smrťou nakreslil niekoľko desiatok kre-
sieb. Zomrel 24. apríla 1980 v Bratislave 
a pochovali ho k manželke do rodinnej 
hrobky v Ružomberku.

Jozef Leikert
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Prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič udelil pri príležitosti štátne-
ho sviatku Dňa ústavy vysoké štátne vy-
znamenania osemnástim osobnostiam, 
ktoré sa zaslúžili o rozvoj Slovenska v 
oblasti vedy, kultúry a umenia. Zároveň 
sa v tento slávnostný deň obnovila tradí-
cia Dňa otvorených dverí, kedy občania 
mohli navštíviť Národnú radu Sloven-
skej republiky a stretnúť sa s predstavi-
teľmi slovenského politického života.

***
Dňa 7. septembra došlo pri chor-

vátskom Gospiči k najväčšej havá-
rii autobusu v histórii samostatného 
Slovenska, ktorý viezol slovenských 
turistov. Pri tejto tragédii zomrelo 14 
ľudí, ďalších 26 turistov bolo vládnym 
špeciálom dopravených do Košíc, kde 
ich lekári predbežne vyšetrili na letisku 
a umiestnili v nemocniciach. Deväť ob-
čanov nebolo schopných prevozu a os-
tali hospitalizovaní v Záhrebe, Gospiči 
a Rijeke. Osobne ich navštívil minister 
zdravotníctva Richard Raši, pričom 
ocenil profesionálny prístup zdra-
votníckeho personálu v Chorvátsku. 
Deviateho septembra slovenská vláda 
vyhlásila jednodňový štátny smútok za 
obete havárie.

***
V dňoch 12. až 13. septembra sa 

v kúpeľnom meste Piešťany uskutočnil 
dvojdňový summit prezidentov krajín 
V4, na ktorom sa zúčastnili prezident 
Slovenska Ivan Gašparovič, Česka 
Václav Klaus, Poľska Lech Kaczynski 
a Maďarska László Sólyom. V prvý deň 
sa venovali aktuálnej situácii v Európ-
skej únii, vzájomnej spolupráci v rám-
ci spoločných rozvojových projektov 
a otázke jej rozširovania, pričom sa 
všetci zhodli iba v otázke prijatia Chor-
vátska. Otvorili tiež otázku nelegálnej 
migrácie a cezhraničnej kriminality.  
Na druhý deň rokovali o nedávnom 
ozbrojenom konfl ikte medzi Gruzín-
skom a Ruskom. Manželky preziden-
tov na pamiatku summitu zasadili pri 
fontáne pred kúpeľmi Irma krík ruží 
a fontána bola premenovaná na Fon-
tánu prezidentov. Ďalší summit by sa 
mal uskutočniť v poľskom Sopote.

***
V septembri pre-

miér vlády SR Ró-
bert Fico, minister 
zahraničných vecí 
Ján Kubiš a minister 
hospodárstva Ľubomír Jahnátek usku-
točnili ofi ciálnu návštevu Nórskeho 
kráľovstva. Dňa 12. septembra otvorili 
nórsko-slovenský investičný a koope-
račný seminár. Okrem toho sa vykonali 
audienciu u kráľa Harolda V. a stretli sa 
s premiérom J. Stoltenbergom. Témou 
rokovaní boli vzájomné slovensko-nór-
ske vzťahy, možnosti ich zintenzívnenia 
v ekonomickej oblasti, pripravované 
zavedenie eura v SR, spolupráca pri 
rozvíjaní technológií na redukciu skle-
níkových plynov a získavanie energie 
z obnoviteľných zdrojov. Keďže Nórsko 
je po Rusku druhým najväčším exporté-
rom zemného plynu do Európy, dotkli 
sa tiež energetickej problematiky a mož-
nosti dovozu tekutého zemného plynu 
do SR.

***
V dňoch 12. až 14. septembra sa 

v Oravskej Polhore uskutočnil medzi-
národný gajdošský festival Gajdovačka, 
ktorého cieľom je zachovanie a propa-
gácia tradičných kultúrnych symbolov 
európskych regiónov i prezentácia mla-
dých gajdošských talentov.

***
Dňa 29. septembra si Slovenská re-

publika pripomenula sedemdesiate vý-
ročie tzv. Mníchovskej dohody, kde bolo 
rozhodnuté o pripojení častí Českoslo-
venska k Nemecku. Následkom dohody 
bolo ďalšie delenie Slovenska, na ktorom 
sa podieľali Maďarsko a Poľsko.

***
Vláda Slovenskej republiky kon-

com septembra schválila dva doku-
menty zamerané na boj proti teroriz-
mu, ktoré by mali Slovensko priblížiť 
k zrušeniu vízovej povinnosti zo strany 
USA. Na základe medzivládnej doho-
dy o výmene informácií zo skríningu 
teroristov alebo osôb podozrivých z te-
rorizmu by si SR a USA mali vymieňať  
skríningové informácie o osobách po-
dozrivých z terorizmu. Druhým schvá-

leným dokumentom je zmluva medzi 
SR a USA o zintenzívnení spolupráce 
pri predchádzaní a boji proti trestnej 
činnosti. Vláda tiež schválila jedno-
stranné zrušenie vízovej povinnosti pre 
Kanadu, Austrálskeho zväzu a Nového 
Zélandu.

***
V Európskom parlamente bude mať 

Slovensko od budúceho roku o jedné-
ho zástupcu menej. Do roku 2014 nás 
bude zastupovať už len trinásť poslan-
cov. (mm)

Z DIANIA 
NA SLOVENSKU

Európske 

ľudové remeslo 

v Kežmarku
Výhodná poloha Kežmarku pri dôle-

žitých obchodných cestách, spájajúcich 
Orient so Severnou Európou, v stredo-
veku výrazne napomohla hospodárske-
mu rozvoju tohto podtatranského mes-
ta. V roku 1438 bolo v Kežmarku už 23 
druhov rôznych remesiel. V tom istom 
storočí začali vznikať prvé remeselné 
spoločenstvá – cechy. Už v roku 1443 
tu existoval cech zámočníkov – najstarší 
svojho druhu na území Slovenska. Po-
dobným prvenstvom sa mohol popý-
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ZOGROD 2008
V posledný júlový víkend sa v za-

magurskej dedinke Malá Franková 
uskutočnil jubilejný, piaty ročník festi-
valu ZOGROD. Trval dva dni a pred-
chádzalo mu dvojtýždňové maliarske 
sympózium, nazvané Návrat do kraji-
ny V., ktoré sa uskutočnilo v dňoch 14. 
- 27. júla 2008. V plenéri tvorilo päť 
mladých výtvarníkov, ktorí študovali 
v ateliéri maľby VŠVU u akad. malia-
ra prof. Jána Bergera: Vladislav Zabel, 
František Demeter, Petra Ševčíková, 
Ivan Chapčák, Mária Matrková a Kris-
tián Tahy. Diela, ktoré umelci vytvori-
li, budú až do októbra vystavené v ma-
lofrankovskej zrekonštruovanej Starej 
škole a potom ich širšia verejnosť uvidí 
na výstave v pezinskej Galérii Štefana 
Prokopa, ktorej galeristka Natália Pro-
kopová organizačne zabezpečuje podu-
jatie už päť rokov. Za ten čas vzniklo na 
sympóziách množstvo pozoruhodných 
výtvarných diel. Obdivovali ich milov-
níci umenia nielen v Malej Frankovej, 
v Bratislave a Pezinku, ale aj v susednej 
Viedni. Mnohé z nich zdobia interiéry 
domov, kancelárií či fi riem v Japonsku, 
Kanade, Rakúsku, Bulharsku, Česku 
a Slovensku.   

V prvý festivalový deň sa večer-
ný program začal vo dvore usadlosti. 
V programe Na hranici bez hranice 
sa predstavili poprední slovenskí i poľ-
skí umleci. Najskôr džezová speváčka 
i hudobníčka  Adriena Bartošová s vy-
nikajúcim gitaristom Jurajom Buria-
nom poodhalili zákutia svojho ume-
nia aj duše ukážkami z vlastnej tvorby 
a herec Štefan Bučko recitoval verše 
Smreka, Rúfusa, Sandtnera ale aj vlast-
né. Po nich členovia Teatra Witkacego 

zo Zakopaného - herci Doro-
ta Ficońová, Andrzej Bienias 
a hudobník Jerzy Chruściński - 
predviedli ukážky z predstavení 
na kabaretnú, politickú i šan-
sónovo-metafyzickú „nôtu“. 

Neskôr v prírodnom am-
fi teátri uviedlo divadlo Com-
media Poprad v réžii i úprave 
Vlada Benku tragikomédiu, v 
ktorej storočia letia rýchlosťou 
myšlienky - Jana z Arcu, Boh 
a kat. A špičkový džezmen Do-
do Šošoka opäť podal excelent-
ný výkon: už po tretí raz vys-
túpil na festivalovom pódiu 
so svojimi priateľmi - kontrabasistom 
Martinom Marinčákom a klavíristom 
Petrom Adamkovičom. 

Druhý festivalový deň bol venova-
ný od popoludnia až do večera deťom. 
Najskôr v pásme spevov, hier a tancov 
Za gurami, za ľasami vystúpili deti z fo-
klórneho súboru Magurka-Kutníček zo 
Spišských Hanušoviec. Potom študenti 
z VŠMU, divadlá Žihadlo a Piraňa spo-
ločne s bábkami a marionetmi Vierky 
Vidrovej predviedli štyri predstavenia: 
veselú hru (nielen) pre budúcich pr-
váčikov Daj ma, mamička, do školy!, 
rozprávkovú klauniádu pesničiek, hier 
a dobrej nálady Klaun Pepele, predsta-
venie Ako vodníkovi vyschol rybník 
a rozprávkový „horor“ pre deti i dospe-
lých O kozliatkach. 

Večerný program sa začal „obec-
nou“ premiérou vtipného videotripty-
chu Návraty so scenárom a réžiou Evy 
Holubánskej-Bartovičovej. Je to doku-
ment, ktorý vznikol na pozadí minulo-
ročného festivalu. 

Exkluzívnym hosťom tohtoročné-
ho festivalu bol svetoznámy japonský 

ľudové remeslo. Uprostred leta tohto 
roku sa v Kežmarku uskutočnil už 18. 
ročník tohto podujatia, ktoré si dalo za 
cieľ oživiť a názornou formou priblížiť 
návštevníkom ľudové remeslá v celo-
slovenskom i európskom kontexte. 

Na hlavnom kežmarskom námestí 
sa tohto roku prezentovalo vyše 200 
remeselníckych majstrov a ich pomoc-
níkov, ktorí predstavili vyše 50 druhov 
remesiel. Počas troch dní prezentovali 
svoje umenie tisíckam návštevníkov 
kováči, drotári, sklári, hrnčiari, kožuš-

níci, košikári, šičky, čipkárky, šupoliar-
ky, pernikárky... Najväčšiu skupinu už 
tradične tvorili remeselníci pracujúci 
s drevom – debnári, stolári, korytá-
ri, šindliari, tokári, vareškári, najmä 
však rezbári. Aj z hľadiska zastúpenia 
jednotlivých regiónov Slovenska bol 
tohtoročný festival už tradične veľmi 
pestrý – zúčastnili sa ho remeselníci zo 
Zemplína, Abova, Šariša, Spiša, Lipto-
va, Oravy, Horehronia, Považia, Hor-
nej Nitry a Podunajska. 

 Milan Novotný

tanečník Ken Mai, ktorého pôsobivú 
reč tela, hudby a svetla diváci obdivo-
vali uprostred prírody vo výrazovom 
japonskom tanci „butó“. Estetika, 
ktorú predviedol formou úsporného, 
premysleného a precízne prepracova-
ného pohybového prejavu v dramatur-
gii s vynikajúco vybratou hudbou, bola 
nevšedným zážitkom pre mnohých. 

Festival uzavrela predpremiéra fi l-
mu Cinka Panna, ktorý mal premiéru 
až 10. septembra t. r.  v Piešťanoch. 
Scenár a produkcia Ľubomír Slivka, 
kamera Ján Ďuriš a réžia Dušan Ra-
poš. Romantická koprodukčná fi lmová 
dráma s renomovaným slovensko-ma-
ďarsko-českým hereckým obsadením 
prináša na pozadí revolučných udalostí 
vtedajšieho Rakúsko-Uhorska príbeh 
najslávnejšej cigánskej primášky 18. 
storočia, pochádzajúcej z Gemera. Na 
fi lme spolupracovala aj rodina skvelého 
rómskeho hudobníka Fera Kačicu zo 
Spišskej Starej Vsi, ktorý je aj so svojou 
ľudovou kapelou už päť rokov neodde-
liteľnou súčasťou festivalu. 

Eva Holubánska-Bartovičová

šiť aj cech rybárov (rok vzniku 1453) 
a cech súkenníkov (1475). V období od 
15. do 19 storočia existovalo v Kežmar-
ku 40 rôznych cechov. Týmto počtom 
sa Kežmarok zaradil medzi prvé štyri 
mestá na území Slovenska – k Bratisla-
ve, Košiciam a Levoči.

Na tieto bohaté niekoľko storočné 
remeselnícke a obchodné tradície Kež-
marku, prerušené niekoľkými desaťro-
čiami 20. storočia, sa pokúsili nadvia-
zať predstavitelia mesta po roku 1989 
organizovaním festivalu Európske 
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Na potulkách po Spiši sme zaví-
tali do Nedece, kde sme sa po-
rozprávali s krajankou Žofi ou 

Bogačíkovou staršou, ktorá stála nielen 
pri zrode tamojšej miestnej skupiny, 
ale vďaka nej výrazne pookrial kultúr-
ny život krajanov na Spiši, ale aj v jeho 
okolí. Dlhé roky totiž pôsobila ako ve-
dúca folklórneho súboru Veselica, ako 
aj divadelného krúžku pri MS KSČaS v 
Nedeci. Vďaka tomuto rozhovoru sme 
mohli aj my načrieť do jej spomienok 
zviazaných so spišským folklórom. 

Na otázku, kedy sa začala veno-
vať divadlu, Žofi a odpovedala, že už 
vo veľmi mladom veku. Hneď na zá-
kladnej škole sa ukázalo, že ju to ťahá 
k folklóru. - S dievčatami sme sa  stre-
távali a cez prestávky sme si zaspievali, 
či zatancovali, - spomína si. O niečo 
neskôr, vo veku 17 rokov sa zhostila 
úlohy organizátorky, ktorá nabádala 
svojich rovesníkov v obci, aby si spo-
ločne nacvičili scénky, ktorými sa budú 

Folklór mojím životom
môcť prezentovať na verejnosti. - Prvé 
vystúpenie sa konalo v roku 1947 na 
Vianoce, - podotýka Žofi a. - Nacvičili 
sme si predstavenie s vianočnou tema-
tikou. Kostýmy sme si zaobstarali sami 
a mali sme z toho veľkú radosť.

Treba zdôrazniť, že v tých časoch to 
bolo hlavné spestrenie krajanského ži-
vota. Krajania z Nedece, ale aj z ďalších 
spišských obcí sa vo veľkom počte zú-
častňovali všetkých divadelných vystú-
pení. - Vtedy ľudia nemali televíziu, preto 
boli vďační za každé oživenie kultúrneho 
života,- vysvetľuje Žofi a. S predstave-
niami, ktoré nacvičili, putovali aj po 
okolitých obciach - Kacvíne, Krempa-
choch, Novej Belej, Jurgove, ale aj ďal-
ších obciach.

Najviac predstavení divadelného 
krúžku sa konalo počas zimného ob-
dobia, kedy prichádzal čas Vianočných 
sviatkov,  Nový rok či Traja králi. Ok-
rem toho v zime mali mládežníci oveľa 
viac času na nácvik predstavení, keďže 
nebolo toľko povinností na gazdov-
stve. 

Na otázku, kde nacvičovali svoje 
prvé, možno povedať zatiaľ ešte úpl-
ne amatérske predstavenia, Žofi a bez 
váhania odpovedala: - V rodičovskom 
dome, kde bolo vždy veselo. Neraz sa sta-
lo, že podvečer v jednej  izbe mládežníci 
nacvičovali divadlo, v ďalšej sa hrali deti 
a v inej izbe sa schádzali dospelí, ktorí 
u nás doma pravidelne hrávali karty. 
Dom bol plný ľudí, z každej izby sa ozý-
val smiech, či spev, - dodala zamyslene 

a pred očami sa jej začali vybavovať ďal-
šie spomienky. - Spomínam si, že s na-
ším vystúpením sme jedného dňa  prišli 
do poľskej dedinky. Tamojší obyvatelia 
nám navrhovali, aby sme to, čo hráme, 
preložili do poľštiny. To sme nechceli. Do 
poľskej dedinky sme sa viac už nevrátili.

Nedečania boli odjakživa na svoj 
divadelný súbor hrdí, veď so svojimi 
tak úspešnými divadelníkmi sa mohla 
pochváliť len máloktorá obec. 

V 50. rokoch vznikol v Nedeci Sú-
bor piesní a tanca, ktorý putoval aj na 

Žofi a Bogačíková, foto: lo  

Vystúpenie Veselice z r. 1988 s doprovodom cigánskej muziky



rozličné okresné vystúpenia. Pôvodne 
amatérsky krajanský folklórny súbor sa 
postupne vypracoval na čoraz lepšiu úro-
veň a možno konštatovať, že bol vlastne 
základom pre vznik už vcelku profesi-
onálneho folklórneho súboru Veselica. 

Na otázku, kedy bol súbor najaktív-
nejší Žofi a poznamenala: - Ťažko pove-
dať, boli sme neustále aktívnym súborom. 
Krajanom robilo veľkú radosť nacvičova-
nie nových obradových piesní a tancov, 
nebrali to ako nejakú povinnosť. S ocho-
tou experimentovali s novinkami. 

Podľa slov Žofi e Bogačíkovej, určitým 
prelomovým obdobím bol rok 1972, 
vtedy totiž súbor získal kroje, čo zname-
nalo, že vystúpenia členov boli oveľa pro-
fesionálnejšie. V tejto súvislosti sa Žofi a 
pochválila, - Oblečenie sme na každom vy-
stúpení mali vždy vypraté, vyžehlené, jed-
noducho sme vyzerali ako zo škatuľky. Preto 
diváci obdivovali nielen program, s ktorým 
sme vystupovali, ale aj náš odev.

Súbor tvorilo viac ako 30 ľudí. 
Možno konštatovať, že členovia diva-
delného krúžku tvorili základ folklór-
neho súboru Veselica. Pokiaľ ide o vek 
členov, Žofi a Bogačíková vysvetlila: 
- Dá sa povedať, že v divadle hrali všetky 
vekové kategórie, aj starší krajania sa do-
kázali veľmi pekne pripraviť a naspamäť 
sa naučiť svoje texty. Pôsobenie v súbore 

prechádzalo z generácie na generáciu. 
V istých rodinách sa stalo tradíciou.

Žiadny sviatok v dedine sa nezaobi-
šiel bez vystúpenia divadelníkov. - Vždy 
sme si niečo nacvičili, chodili sme tiež  na 
Ohrávanie májov, či odvod chlapcov na 
vojnu. Na Vianoce, na Veľkú noc, nik-
dy nechýbal spev ani tance, - spomína si 
Žofi a. - Čo sa týka divadelných predsta-
vení, v tých sme ľuďom predstavovali aj 
rozličné zvyky a tradície. Pamätám sa na 
jedno veľmi dlhé divadelné predstavenie, 
ktoré trvalo až tri hodiny. Bola to Svad-
ba - zahŕňala pytačky a pásmo svadob-
ných obradov a piesní.  

Ako vidieť, význam folklórneho 
súboru bol veľmi dôležitý, veď práve 
vďaka divadelným predstaveniam sa 
uchovávali a dodnes uchovávajú zvyky 
daných regiónov. 

Žiaden divadelný súbor sa neza-
obíde bez ľudovej hudby. FS Veselica 
mal veľmi dobrú hudbu, ktorej základ 
v minulosti tvorili členovia nedeckej 
rómskej rodiny Čurejovcov. 

Krajanka Žofi a si vždy svedomito 
pripravovala scenár, podľa ktorého po-
tom nacvičovali predstavenia, či piesne 
a tance. Ako vidieť, postupne prichá-
dzali úspechy, a to nielen na teréne 
Spiša a Oravy. Veselica zožala nejeden 
úspech na vystúpeniach na Slovensku, 

Čechách, ba dokonca aj vo Francúz-
ku. Súbor  získal ocenenia na festivale 
Východná, v Detve, v Martine, v Stráž-
nici na Morave. Diplomy zo všetkých 
podujatí si Žofi a starostlivo chráni, aj 
z nich možno vyčítať celú históriu Ve-
selice. Súbor pravidelne spríjemňoval 
chvíle na rozličných krajanských stret-
nutiach, ako napr. Fašiangy - Ostatky, 
Dňoch slovenskej kultúry, či krajan-
ských oblátkových stretnutiach.

V láske k folklóru viedla Žofi a aj 
svoju dcéru Žofi u i vnuka Mirka. - 
Do tajov folklóru som zasvätila už pár 
generácií, - vysvetľuje Žofi a. - Teraz je 
už na nich, ako to využijú v budúcnos-
ti. Dúfam, že doterajšie úspechy a práca 
všetkých členov súboru nezostanú naz-
mar. Myslím si, že štafetu treba odovzdať 
mladším a v tom je problém. Mladí ľudia 
cestujú za prácou do zahraničia. Chýba 
nám dorast, ktorý by nahradil starších 
členov. Posledné vystúpenie sme mali 
pred dvoma rokmi v Krempachoch na 
krajanskom podujatí Fašiangy - Ostatky, 
odvtedy sme sa verejne neprezentovali.

Folklórny súbor Veselica má výbor-
nú povesť, a to nielen medzi krajanmi, 
ale v celom slovenskom svete. Dúfajme, 
že takto vypracovanú mienku bude sú-
bor naďalej zveľaďovať a našich krajanov 
poteší ešte svojimi vystúpeniami. Bola 
by veľká škoda, keby sa tak nestalo.

Na záver nám nezostáva nič iné, len 
popriať členom súboru Veselica ešte 
mnohé úspechy, aby pekné divadelné 
úspechy nepadli do zabudnutia. 

Krajanke Žofi i Bogačíkovej patrí 
úprimná vďaka zo sŕdc našich kraja-
nov, pretože sa podujala práce, ktorá je 
náročná a ktorej sa venovala s veľkou 
obetavosťou, vďaka čomu si získala 
naše veľké uznanie. Do budúcnosti jej 
prajeme, aby sa výsledky jej práce na-
ďalej znásobovali. 

 Lýdia Ostrowska
Foto: archív časopisu Život
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O tom, že viacerí naši krajania sú 
členmi Spolku sv. Vojtecha, naše kra-
janské spoločenstvo nie je dostatoč-
ne informované. Spolok sv. Vojtecha 
(SSV), ktorého činnosť bola obnove-
ná po nežnej revolúcii, pôsobí aj na 
Spiši a Orave v Poľsku. Prítomný tam 
bol takmer od svojho vzniku. Teda od 
roku 1870. Iniciátorom jeho 
založenia bol kňaz Andrej 
Radlinský. Cieľom SSV bolo 
združovanie kňazov, učiteľov, 
mládeže, no najmä roľníkov,  
ale aj robotníkov z celého Slo-
venska, a šírenie náboženskej 
a mravnej vzdelanosti, prak-
tického katolicizmu a zveľa-
ďovanie základného školstva. 
Realizáciu tohto programu 
SSV vykonával prostredníc-
tvom vydávania a rozširovania 
kníh a periodík. V podmien-
kach druhej polovice 19. storočia, keď 
bol slovenský národ pod silným maďa-
rizačným tlakom, išlo o veľmi zavážené 
úlohy. Jednak o prehlbovanie nábožen-
ského života a jednak o záchranu ná-
rodného života. 

K významným členom SSV z Hor-
nej Oravy patril kňaz kanonik, veľpre-
pošt banskobystrickej Kapituly a prvý 
pokladník Matice slovenskej Tomáš 
Červeň z Chyžného, ktorý bol jeho 
štedrým podporovateľom. Na vznika-
júci spolok venoval v roku 1870 1200 
zlatých, čo na vtedajšie časy bolo veľmi 
veľkou sumou. Členom SSV bol brat 
zakladateľa, taktiež kňaz, Štefan Rad-
linský z Veľkej Lipnice, ktorý je pocho-
vaný pri kostole sv. Lukáša Evanjelistu 
vo Veľkej Lipnici na Orave a ďalší. 

SSV nie je na Spiši a Orave formál-
ne organizovaný, nie je totiž spolkom. 
Taká je tradícia. Tak bolo aj v medzivoj-
novom období. Podľa Jána Pösténiho, 
autora Dejín Spolky sv. Vojtecha, v ro-
koch 1920-1939, teda po pričlenení 
spišských a oravských dedín k Poľsku, 
do SSV patrilo 881 krajanov. Poznáme 
aj presné počty v jednotlivých obciach. 

VZÁCNA NÁVŠTEVA V JURGOVE
Najviac členov SSV bolo v Podvlku 
167, kde jednateľom bol Florián Ma-
kuch, ďalej nasledovala Malá Lipnica, 
kde bolo 156 členov a jednateľom bol 
miestny farár, v Jablonke so 119 člen-
mi a jednateľom Jozefom Lihositom, 
Jurgov s 83 členmi a jednateľom Fran-
tiškom Gombošom, neskôr Andrejom 

Tiborom, Horná Zubrica s 81 členmi 
a jednateľom Ignácom Ďurčakom, 
Krempachy s 72 členmi a jednateľom 
Jozefom Tomaškovičom, Chyžné, kde 
bolo 49 členov a funkciu jednateľa 
vykonával farský úrad. V Bukovine 
Podsklí bolo 39 členov, jednateľom 
bol Jozef Vaclaviak. V Tribši, kde jed-
nateľom bola Elena Tomečkovičová 
a v Oravke, kde jednateľom bol Jozef 
Kráčik bolo po 36 členov, v Kacvíne 22 
členov, jednateľom bol Michal Jánošik 
a v Nižných Lapšoch bolo 10 členov 
a jednateľom bol Anton Šoltys. Kraja-
nia z ostatných obcí patrili do okruhu 
pôsobnosti jednateľa zo susednej obce.  

Prijímanie literatúry posielanej 
Spolkom sv. Vojtecha z Trnavy začalo 
byť problémové po roku 1920, po pri-
pojení častí severného Spiša a Hornej 
Oravy k Poľsku. Veľmi sa to nepáčilo 
novotargskému starostovi, už po zru-
šení Spišsko-oravského okresu, ktorý 
písomne vyzýval jednotlivých kňazov, 
aby slovenskú literatúru neprijímali, 
ba dokonca, aby z kazateľnice zakročili 
proti jej odoberaniu. Navrhoval, aby 
zásielky boli vracané späť odosielateľo-

vi. Keďže to nemalo očakávanú odozvu 
pred 12. decembra 1926 poslal vte-
dajší okresný starosta v Novom Targu 
modrú políciu (granatowa policja) do 
Kacvína, do jednateľa, ktorým bol Mi-
chal Jánošik, a zhabali mu všetku slo-
venskú literatúru, akú mal doma. Tak-
to celú udalosť popísal Michal Jánošik 

z Kacvína v liste do redakcie 
denníka SLOVÁK, ktorý re-
dakcia uverejnila v 285 čísle 
20. decembra 1926 v článku 
Čo hatí slovensko-poľské dobré 
styky? s podtitulom Zkazonos-
ná činnosť polonizátora z No-
vého Targu – Naším Slovákom 
v Poľsku konfi škujú slovenské 
knihy zo Spolku Sv. Vojtecha: 

V tieto dni prišli, neviem 
z akého dôvodu, ku mne poľskí 
žandári a zhabali tie kalendáre 
Spolku Sv. Vojtecha, ktoré som 

po odpredaní 15 kusov ešte u seba mal. 
Musel som sa priznať, kde a komu som 
predal ostatné. Na otázku, kde a pre-
čo berú tie kalendáre, mi povedali, že 
to robia na rozkaz p. starostu v Novom 
Targu. Potom odo mňa išli ku všetkým 
tým, ktorým som kalendáre predal, i zo-
brali nielen kalendáre u všetkých, ale 
ešte i všetky slovenské knihy, aké u koho 
našli. Na príklad odo mňa vzali všetky 
knihy podielové, všetky kalendáre už od 
20 rokov, keď sa dal môj nebohý starý 
otec do Spolku Sv. Vojtecha zapísať: ako 
1. Sv. Písmo Nového Zákona, 2. Skutky 
Apoštolské, 3. Dejiny Cirkve, 4. Fabiola, 
5. Život Panny Márie, 6. Kvety z kríža, 
7. Nábožné výlevy; teda všetky knihy slo-
venské, aké u mňa našli, z ktorých práve 
ani jedna nebola politická, ale všetky sa 
zaoberali myšlienkou Cirkve. Keď vyba-
vili u mňa, potom šli k všetkým ľudom 
Spolku Sv. Vojtecha a tiež akú knihu slo-
venskú našli, takú vzali. Takže po celej 
rodine nastal rozruch a každý nariekal, 
že už ostatnú kvapku potechy zo Sloven-
ska im odoberajú. Lenže vzoprieť sa ne-
bolo možno, lebo by boli brali tých, ktorí 
by sa boli protivili,
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V Slovenskom inštitúte vo Varša-
ve otvorili 16. septembra 2008 výsta-
vu Slávky a Slavomíra Brezinovcov so 
záhadným pomenovaním Meditácie. 
Výstavu, za účasti početného varšav-
ského publika, otvoril zástupca veľvys-
lanca Slovenskej republiky vo Varšave 
pán Milan Koščo. Prítomný bol taktiež 
jeden z autorov výstavy – akademický 
maliar Slavomír Brezina

Novootvorená výstava prezentu-
je dve generácie slovenských umelcov 
otca a dcéru. Je prezentáciou ich poh-
ľadu na svet, ktorý nás obklopuje a hľa-
danie jeho podstaty. V istom zmysle je 

Výstava v Slovenskom inštitúte 
vo Varšave

Tým by som končil svoj list a prosím 
Vás, starajte sa, aby sme mohli aj naďalej 
kalendáre a slovenské knihy čítať. Lebo 
tým nám už odoberajú všetku potechu, 
ktorú sme ešte mohli dostať zo Slovenska 
a chcú nás úplne popoľštiť. Lenže ešte 
vždy úfame, že sa i na nás vyplnia slo-
vá hymny... „veď sa oni ztratia, Slováci 
ožijú“.

12. decembra 1926 Podpis1. 

Redakcia neuverejnila meno autora 
listu obávajúc sa zaiste ďalšieho prena-
sledovania. Na článok z 20. decembra 
1926 zareagoval už 30. decembra 1926 
profesor Jagelovskej univerzity v Kra-
kove Wadysław Semkowicz nasledov-
ne: ... Hneď na to obrátil som sa na p. 
starostu v Novom Targu s prosbou o vy-
svetlenie v tejto veci a želal by som si, aby 
zvesť uverejnená v „Slováku“ ukázala sa 
byť nepravdivou. Akže však prípad po-
dobný skutočne sa stal, nepochybujem, že 
stal sa bez vedomia p. starostu, ktorého 
sympatie voči národu slovenskému sú mi 
známe a tak prípadné nadužitie treba 

1  Slovák, č. 285, 20. 12. 1926

pripísať na vrub samovôle najnižších or-
gánov, neorientovaných náležite v obore 
stykov poľsko-slovenských.2  

Obdobne, ako v medzivojnovom 
období, aj v súčasnosti SSV je zorgani-
zovaný a zasiela kalendáre a inú litera-
túru prostredníctvom jednateľov. Čle-
nov v SSV je podstatne menej, okolo 
200. Jednotliví krajania tak patria do 
SSV samostatne a prostredníctvom 
jednateľa uhrádzajú členské, ktoré pre 
riadneho člena je 120 Sk. Dostavajú za 
to obľúbený kalendár Pútnik  svätovaj-
tešský a ďalšiu literatúru, ktorú si môžu 
objednať.

Práve starostlivosti o členstvo kraja-
nov v SSV bola venovaná vzácna náv-
števa z Trnavy. 17. augusta 2008 miest-
nu skupinu v Jurgove navštívil riaditeľ 
SSV Mons. Th Lic. Vendelín Pleva. 
Návšteva Mons. Vendelína Plevu sa 
začala slávnostnou slovenskou sv. om-
šou v miestnom kostole sv. Sebastiána, 
ktorou obohatila svojou hrou jurgov-
ská dychovka pod vedením kapelníka 
Františka Čongvu. Neskôr nasledoval 

2  Slovák, ć. 293, 30. 12. 1926

koncert dychovky pred kostolom. Po 
obede sa uskutočnilo stretnutie s člen-
mi SSV, ktorí v pomerne veľkom poč-
te prišli do hasičskej zbrojnice, počas 
ktorého Mons. Vendelín Pleva, riaditeľ 
SSV v Trnave, porozprával o činnos-
ti Spolku sv. Vojtecha, ktorý do roku 
1948 vydal 1460 titulov kníh, o aktu-
álnych vydavateľských plánoch a o or-
ganizačnej štruktúre Spolku. 

V pomerne živej diskusii sa naši 
krajania zaujímali o všetky otázky spo-
jené so zasielaním kalendára Pútnik  
svätovajtešský. Zúčastnili sa jej aj: pred-
seda Spolku Slovákov v Poľsku prof. 
Jozef Čongva, čestný predseda SSP Ján 
Molitoris, podpredseda SSP Ján Šper-
noga, predseda Miestnej skupiny SSP 
v Jurgove Jozef Vojtas, predseda Ob-
vodného výboru SSP na Spiši František 
Mlynarčík a sestry Anna Brijová a Ber-
nadeta Malcová, ktorých otec Andrej 
Tibor bol v štyridsiatich rokoch jedna-
teľom Spolku sv. Vojtecha. Stretnutia 
s Mons. Vendelínom Plevom sa zú-
častnili aj krajania z ďalších spišských 
obcí, o. i. predseda MS SSP v Kacvíne 
Ján Venit, František Brodovský z No-
vej Belej, Vendelín Krempaský a vdp. 
Jozef Malec z Nedece, Ján Jurgovian 
z Repísk a ďalší.

Medzi hosti stretnutia patrila dr. 
Milica Majeriková, ktorá podpisovala 
svoju poslednú knihu Vojna o Spiš.  

Ľudomír Molitoris

aj meditáciou a hľadaním dialógu me-
dzi pohľadom umelca na svet a svetom, 
ktorý prostredníctvom umelcovej tvor-
by vníma milovník umenia.

Ľudomír Molitoris
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Poviedka na voľnú chvíľu

I

K eď Pavol Hron povedal, že niečo 
urobí, tak to urobil, a keď po-
vedal, že niekde pôjde, tak išiel. 

Mohlo byť prekážok hockoľko: mohli 
ho na kolenách prosiť, najťažšími tresta-
mi mu hroziť, mohli z neba šidla padať, 
Pavol Hron si obliekol kabát, zavesil 
pušku na plece - a išiel do víchríc, pod 
ktorými stenali hory, do búrok, povod-
ní, mrazov i fujavíc, akoby sa nič nedia-
lo, akoby bol najkrajší letný deň.

V jeho pohyboch bolo čosi neúpros-
né a tým, čo hľadeli za ním, ako sa po-
nára do priehlbne rozpútaných živlov, sa 
videlo, že Pavol Hron sa komusi rúha. 
Zdalo sa im, akoby náročky vyhľadával 
nebezpečenstvá, akoby nasilu dokazoval, 
že nepozná strachu. Aj ho upozorňovali: 
„Pavol, Pavol, pozor si daj, raz zle obí-
deš.” Vysvetľovali mu to všelijako, ale 
Pavol Hron len rukou hodil, pohŕdavo 
na nich pozrel a kedy-netedy cvrkol:

- Pletky...
To bolo všetko, čo Pavol Hron po-

vedal akosi srdečne. O inom vôbec 
nehovorieval a svojimi činmi sa nikdy 
nevystatoval. Nikto nepočul - ani jeho 
vlastná žena - ako sa vymotal z Čiernej 
bučiny, kde tri dni blúdil, až sa vrátil 
s hroznou ranou na stehne, nikto sa 
nedozvedel, čo ho stretlo vo Vlčích ja-
mách, kde za jednu noc ošedivel, nikto 
nevysliedil, prečo od istej noci, ktorú 
strávil v Soľnom potoku, každý večer 
sedával pred hájovňou a nad čímsi sa 
zamýšľal. Pavol Hron nebýval roztržitý, 
no tej noci sa stal roztržitým. Často sa 
zamýšľal a jeho hranatá, tvrdá tvár mäk-
la ako vosk v teple. Keď napokon vstal, 
v očiach mu svietili dobrotivé ohníky. 
Chodil s nimi ako duch po izbe, priho-
várajúc sa domácim, potom potľapkával 
po hlave psa, ktorý sa mu motal okolo 
nôh, a pred spaním sa dlho, skrúšene 
modlieval večernú modlitbu.

Prečo to robil?
Trápilo ho azda svedomie?
Na tie otázky nik nevedel dať uspo-

kojivú odpoveď. Nik. Veď kto mal na 
ne odpovedať? Hory mlčali a Pavol 
Hron - nehovoril.

II
Popravde Pavol Hron bol ľuďom od 

začiatku hádankou, ktorú usilovne lúš-
tili, niekedy za nedeľňajších popolud-
ní, inokedy za dlhých zimných večerov. 
Pamätali sa ešte, ako prišiel do horárne 
konca dediny, ale odkiaľ, to im uniklo. 

Kedysi možno aj to vedeli, lež v akýchsi 
čudných okolnostiach pozabudli, takže 
po rokoch sa už nik nepamätal na meno 
dediny a nik sa nechcel spytovať, keďže 
i najzvedavejším videlo sa hlúpym vy-
zvedať, odkiaľ Pavol Hron prišiel. Tak 
vznikol medzi nimi čudný dojem, že 
Pavol Hron spadol medzi nich odkiaľsi 
z priestoru. Stýkali sa s ním i hľadeli 
naňho, ale v ich styku bola akási ne-
vysvetliteľná bojazlivosť, akýsi neurčitý 
strach pred tajomnou bytosťou, ktorú 
nemohli preniknúť.

Chodiac k nemu po robote, bedlivo 
si všímali každú maličkosť, každé jeho 
slovo. Pavol Hron bol jednoduchý, ot-
vorený človek, ale ľudia zbadali, že so 
záľubou vyslovuje slovo „diabol” a sto-

jac dlhšie na jednom mieste, robí pali-
cou do zeme diery, ktoré spája čiarami. 
„Prečo to robí?” vŕtalo ľuďom v hlave. 
Dlho o tom hovorili a naostatok vy-
svitlo, že čiary sú začarované. Preto im 
aj vyhýbali, ba radšej skočili do mláky, 
len aby nestupili na ne.

Pre tie čiary, čo on robil azda z dlhej 
chvíle, začali ho upodozrievať, že je v 
spojení so zlými duchmi.

Povrávalo sa o ňom, že za noci, keď 
je mesiac v úplnku, navštevujú ho traja 
bieli vlci. Dokonca ich počuli aj zavý-
jať. Vedeli, že v pažbe pušky má kúsok 
z povrazu po obesencovi, hlavu z hada 
a tri žabie nôžky. Akýmsi dôkazom o 
tom bol mlynár Zbončo, ktorý si tú 
pušku raz od neho vypožičal. Strelil z 
nej v obecnom na roháča, lež roháč, 
hoci vraj dobre trafený, nepadol, ale 
vrhol sa na mlynára a poklal ho. Ino-
kedy voliari videli Hrona v noci ísť do 
vrchov, sprevádzaného medveďom, 
potom ho zas videli, ako sa vracal s 
vlastnou hlavou pod pazuchou. Ale to 
nebolo všetko.

Raz zhoreli v jeho rúbanisku traja 
drevorubači. Vec dosť všedná, to sa v 
horách pridalo. Ľuďom však bolo čud-
né, že Hrom už týždeň predtým pove-
dal, čo sa s nimi stane.

Iný raz zase našli drevom privale-
ného nepolepšiteľného lesného zlode-
ja Petra Malinčíka. A ľudia si nijako 
nevedeli vysvetliť, ako sa pod to drevo 
dostal. Prsia mal prebodnuté haluzou, 
lež našli sa i takí, ktorí uvažovali, či tým 
miestom neprešla prv guľa alebo nôž?

Potom zmizol z dediny mládenec, 
známy ako náruživý pytliak. Hľadali 
ho na všetky strany, ale po mládencovi 
ani stopy. Žandári vyšetrovali aj Pavla 
Hrona. Tvrdil, že mládenca v tie dni 
ani nevidel, ale v dedine ho i naďalej 
upodozrievali, že o jeho tajomnom 
zmiznutí vie. Vedel, či nevedel? Vraveli 
tak i onak, no spoľahlivú odpoveď na 
tú otázku mohol dať len pánboh a Pa-
vol Hron.

Také a podobné príhody, ktoré sa z 
roka na rok hromadili, premenili život 
Pavla Hrona na ohromný otáznik, na 
veľké tajomstvo, ktoré každého znepo-
kojovalo. ,Je Pavol Hron dobrý alebo 
zlý?‘ kládli si v duchu nevdojak otáz-
ku tí, čo sa s ním častejšie stretali. Do 
kostola chodieval riadne, modlieval sa 
každý večer a kde mohol, i ľuďom po-
mohol. Ale či to nie je pretvárka, zavá-
dzanie? Prečo Hron chodí po nociach, 
prečo sa nebojí, prečo pohŕda životom? 
A keď to už robí, prečo si aspoň raz ne-
sadne medzi známych a prečo sa neroz-
hovorí o svojom živote? Prečo nenaleje 
svetla do tmavých hlbín?

Aj sa o to pokúšali. Zvali ho na 
priateľské posiedky a nadväzo vali dlhé 
rozhovory. Pavol Hron sa sprvu okú-
ňal, ale potom išiel. Sadol si medzi 
nich, počúval čudné historky o strašid-
lách, o zakliatych kameňoch, o píska-
júcich hadoch so zlatými korunkami, 
o tajomných priepastiach a hrozných 
dobrodružstvách v lesoch s medveďmi, 
s pytliakmi i so zbojníkmi. Počúval bez 
slova, bez pohybu, takže mu neraz i 
fajka vyhasla, a oni mysliac si, že je už 
naladený, pýtali sa ho:

- Nože, i vy nám povedzte niečo 
zo svojich skúseností. Veď vy iste viete 

Milo Urban

TAJOMSTVO 
PAVLA  HRONA
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Poviedka na voľnú chvíľu

všeličo. On však nad ich rečami iba po-
hodil rukou a zamyslene uronil:

- Pletky.
Tým, čo ho tak prosili, zdalo sa, že 

majú pred sebou živú hádanku, tajom-
ný balvan, ktorý zapadol do ich života 
bez nádeje na rozlúštenie. Chcelo sa 
im vtedy vrhnúť naňho, roztrhať ho 
na kúsky a tam odkiaľsi zo závitov jeho 
duše vymotať, vyhrabať konečne spo-
ľahlivú odpoveď na otázku, či je dobrý 
alebo zlý, či je počestný človek alebo 
len obyčajný zločinec?

III
Chceli sa dozvedieť, i dozvedali sa, 

ale prv než by sa boli dozvedeli, Pavol 
Hron im nečakane - odišiel.

Aj jeho odchod bol taký, ako jeho 
život: tajomný, čudný.

Stalo sa to po Vianociach, ktoré 
doniesli nebývalé množstvo snehu, 
takže hory pod ním zmizli a celý kraj 
sa premenil na obrovskú bielu pláň. 
Pavol Hron dostal predvolanie na súd 
pre akúsi väčšiu krádež dreva, v ktorej 
vystupovala hromada svedkov. Toho 
dňa ráno zapriahol teda do sánok, ob-
liekol si kožuch, povedal žene zbohom 
a odišiel, obzrúc sa ešte nepokojne po 
oblohe, na ktorej sa zbierali tmavé, na 
zimné počasie neprirodzené mračná.

- Odmäk, - zašomral si do fúzov.
Súdne rokovanie sa pretiahlo do 

neskorého popoludnia. Keď sa vyhrnu-
li zo súdnej siene, vonku bola tma ani 
v rohu: drobný, dotieravý dážď premie-
ňal sneh na hustú kašu, ktorá sa uhý-
bala pod nohami a sťažovala chôdzu. 
Odkiaľsi z polí začal pofukovať ťažký, 
hluchý vietor.

Svedkovia nerozhodne hľadeli na 
Pavla Hrona.

- Tak čo...? Pôjdeme? - pýtali sa ho, 
mimovoľne cítiac svoju závislosť od 
jeho vôle.

Pavol Hron sa však miesto odpove-
de len zaprel plecami do vetra a bolo 
čuť, ako kdesi v tme kľajúc zapriaha. 
Istota, s akou to robil, posmelila aj os-
tatných a o chvíľu sa z okresného mes-
tečka vyvalil rad sánok s Pavlom Hro-
nom na čele.

Cesta domov v riadnych okolnos-
tiach trvala dve hodiny. Ale svedkovia, 
len čo vyšli na kopec za mestečko, sa 
presvedčili, že pred polnocou nebudú 
doma. Divý, nemilosrdný vietor sa 
hnal od vrchov s takou silou, že kone 
museli postávať, odvracať hlavy nabok 

a mocne sa doň zapierať. Dážď ťal, 
takže sa skoro hľadieť nedalo. Podkuté 
sánky miestami, kde nabehli na kopli-
ny vyžraté vodou, hrozne škrípali a kde 
škripot ustal, ozývali sa kliatby pohá-
ňajúcich, bo každú chvíľu bolo treba 
schodiť a niečo naprávať. Tmavé posta-
vy sa tmolili po ceste podobné straši-
delným hrudám, ktorými hýbal vietor 
a nie život. Poniektorí zaostali a nedalo 
sa vedieť, či idú za nimi, alebo sa vráti-
li. Zvonce si nepočul; ich hlas v hučaní 
vetra celkom zanikol.

Len Pavol Hron napodiv rovno se-
del v svojich sánkach. On v tom zúre-
ní živlov akoby bol ožil. Plecia sa mu 
vystreli, rozrástli do šírky, ruky aj trup 
natiahli a hlava narovnala. Zdalo sa, že 
v jeho sánkach nesedí človek, ale obor, 
ktorý nečuje, necíti, len ide a nezvratne 
pôjde, aj keby sa pred ním otvorila straš-
ná priepasť. Tí, čo išli za ním, s údivom 
naňho hľadeli, aký je v tej tme veľký a 
mocný. V hučaní vetra poschodili im 
na um všetky nevysvetlené tajomstvá, 
všetky nezodpovedané otázky, na ktoré 
toľký čas márne čakali odpoveď. Prečo 
zhoreli traja drevorubači v jeho rúba-
nisku? Odkiaľ sa dozvedel, čo sa s nimi 
stane? Kde sa podel pytliak Štefan Zyk? 
Kto zahladil všetky stopy po ňom? Ako 
sa dostal Malinčík pod drevo? Bola to 
naozaj haluz...? A čo ostatné veci? Čo 
reči o troch bielych vlkoch, o medve-
ďovi a o hlave pod pazuchou? Je v nich 
niečo pravdy? Vie Pavol Hron naozaj 
čarovať, alebo sú to len pletky?

Desivé otázky sa im rozrástli v du-
šiach sťa burina. Tajomný život Pavla 
Hrona uprostred búrlivej tmavej noci 
nadobudol stra šidelné rozmery; ohro-
moval a nástojčivo žiadal vysvetlenie. 
Chcelo sa im pristaviť ho, obstúpiť a 
opýtať sa ho rovno: Povedzte už raz, či 
ste dobrý alebo zlý? My, čo dnes ideme 
s vami, máme právo vedieť!

To vykrikovali ich duše do vetra, 
do búrlivej noci. Chceli vedieť, s kým 
majú do činenia. No Pavol Hron ml-
čal, ani sa neobzrúc. Nik nevedel, na čo 
myslí. Len keď kôň zišiel z cesty, nahol 
sa vpred ako balvan, zahrešil a znova sa 
narovnal. Nezastavil sa ani raz a mož-
no by nebol zastal po samý dom, keby 
ktosi, idúc hneď za ním, nebol zvolal:

- Pozor! Rieka...
V lete to bola nepatrná riečka v 

Dolných hájoch, cez ktorú ľudia pre-
chádzali obutí, a nezamáčali sa. Tej 
noci sa však muselo s ňou čosi stať, 

lebo keď schodili z briežku, kde sa vie-
tor odrážal, jasne počuli hrozivé hu-
čanie vody a v ňom podozrivé, tvrdé 
pukanie, ako keď sa ľad láme. Hľadiac 
však tým smerom, nemohli nič vidieť; 
popred oči tiahol sa im len akýsi kal-
ný pruh, ktorý sa slabo šerel v čiernej 
priehlbni tmy. Voda z koryta, inak dosť 
hlbokého, sa zrejme vyliala, lebo - hoci 
boli od neho dosť ďaleko - jasne počuli 
čľapkanie vlniek, narážajúcich na ne-
viditeľný breh. Aj drevo z hôr musela 
niesť, lebo hučanie vody mohlo vznik-
núť len v zátarasách.

Sťaby ich bol niekto škrtil. Zavlá-
dol zmätok, dávajúci tušiť ustrašených, 
malých ľudí. Poniektorí už snímali aj 
čiapky a prežehnávali sa, lež vtedy, ču-
júc za sebou neprirodzený ruch, zasta-
vil Pavol Hron koňa, obrátil hlavu a 
ponad plece zvolal:

- Čo je tam?
Temer prosebné mu odpovedali:
- Neprejdeme...!
Ale Pavol Hron pritiahol opraty a 

zvýšil hlas.
- Pletky! - uronil, premáhajúc hu-

čanie rieky.
Švihol bičom koňa a sánky sa pohli. 

Z hrdiel sa vydral zmätený krik. Nie-
koľko chlapov skočilo za ním, že ho za-
držia, ale kôň už čľapotal vo vode, zafŕ-
kal a chlapi na brehu bezradne zastali. 
Počuli, ako sánky škrípu na skalách, 
videli ešte, ako sa černie mohutný chr-
bát Pavla Hrona. Počuli aj videli, ale 
iba chvíľu. O niekoľko krokov ďalej sa 
všetko rozlialo v kalné, neurčité šero.

Čo sa v tom kalnom šere dialo, nik 
nevidel. Počuli len, že čosi strašne za-
prašťalo a kôň Pavla Hrona žalostne za-
ryčal. Rozvírená voda vybehla na breh. 
zašumela a kdesi lámala ľad, veľké kusy 
dreva, narážajúc na seba, vydávali chvíľu 
suchý, smutný zvuk, až všetko zaniklo, 
rozlialo sa v jednotvárnom hučaní. Ani 
jediné zavolanie o pomoc sa neozvalo. 
Nič, celkom nič, akoby sa Pavol Hron v 
tom šere bol prepadol, rozplynul sťa ne-
jaký prízrak. Chlapov na brehu sa zmoc-
nila hrôza. Bolo isté, že Pavol Hron v 
rieke zahynul. Isté! A jednako...

Všetkým, čo stáli na brehu - bolo 
tam desať chlapov - sa zdalo, že Pavol 
Hron prešiel, prebrodil strašnú rieku 
a ohromný, nepoznajúci strachu, ne-
zlomný vo svojej vôli, so svojím ta-
jomstvom kráča, ide ďalej po - druhej 
strane...

(Výkriky bez ozveny, 1925)
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Obec Dechtice leží na východnom 
úpätí Malých Karpát v kotline 
riečky Blava, prameniacej v su-

sednej Dobrej Vode. Chotár prechádza 
v južnej časti do Trnavskej pahorkatiny, 
na severe sú odlesnené chrbty a svahy 
Malých Karpát, na severozápade dubové 
a bukové lesy. Chotár susedí s Nižnou, 
Kátlovcami, Horným Dubovým, Na-
háčom a Dobrou Vodou. Stred obce je 
180 m.n.m., 170 – 344 m.n.m. v chotári. 
Obec bola osídlená už v eneolite a našli sa 
tu fragmenty a predmety aj z doby bron-
zovej, laténskej i mladšej doby železnej. 
Pre objasnenie počiatkov Dechtíc zostane 
trvalou stratou, že archeológovia nestihli 
venovať pozornosť nálezom pri výstavbe 
strediska JRD roku 1958.

Prvým zachovaným datovaním je rok 
1172, pôvodne za zachoval tento rok 
na víťaznom oblúku Horného kostolíka 
Všetkých svätých; datovanie prevzala aj 
kanonická vizitácia z roku 1782, ako rok 
výstavby rotundy.

Hoci sú Dechtice starým sídliskom, 
do písomných prameňov vstúpili prvý 
raz pred 750. rokmi až roku 1258 v listi-
ne uhorského kráľa Belu IV., ktorou da-
ruje zem Bohunice (Buguna) županovi 
Zochudovi a Serefeldovi, ohraničnú rieč-
kou Blava a veľkou cestou, ktorá zostupuje 
z dediny Dechtice, doslova: magna via, 
quae descendit de villa Degce.1 O dneš-
ných Dechticiach by sa nedalo povedať, 
že z nich cesta zostupuje; pri výkope hro-
bov na Hornom cintoríne sa nachádzajú 
občas úlomky tehly a spálenej zeme, ako 
dôkazy osídlenia. A posledné slovo ešte 
nepovedala ani mohyla nazývaná Vysoké 
Hradiščo poblíž farského kostola, ktorá 
vznikla v halštadstkej dobe.

Pôvodného názvu DEGCE si vši-
mol aj prof. Rudolf Krajčovič2 v súvise 
s pomerne častými zamestnaneckými 
názvami na západnom Slovensku ako 
lovci (Lovčice), vinári (Vajnory), hrnčia-

1  WENZEL, G.: Codex diplomaticus arpadianus. 
Budapest 1866, II. zv., s. 448.

2  KRAJČOVIČ, R.: Počiatky feudalizmu u nás 
vo svetle jazykových faktov. In: Historický časopis 
č. 2/1956, s. 222 – 234. – Decht je kvapalná, ved-
ľajšia splodina tepelného rozkladu organických látok 
štiepaného listnatého dreva a brezovej kôry. Už vo 
veľkomoravskom období bola výroba dechtu samos-
tatnou, špecializovanou pracovnou činnosťou, ako 
dokázali odkryté dechtové jamy v Bojniciach. Zacho-
vané názvy obcí na Slovensku: Brezolupy, Dechtáre, 
Gemerské Dechtáre, Dechtice určujú centrá tejto 
výroby. Impregnačné a konzervačné vlastnosti robili 
z dechtu vyhľadávaný artikel.

Jozef Šimončič

DECHTICE (1)
Okr. Trnava – ku 750 rokom od prvej písomnej správy

ri (Hrnčiarovce), voderiadi (Voderady), 
smolníci (Smolenice) a - dechtici (Dechti-
ce), ktorí v listnatých lesoch Malých Kar-
pát vyrábali decht ako druhotný produkt 
pri pálení dreveného uhlia. Roku 1280 
sa spomínajú ako Dekte, 1449 Dechta, 
1553 Dyechtic, 1579 Dechtice.

Vyberači desiatkov pre pápeža 
v Avignone prešli v rokoch 1332 – 1337 
aj farami pod Malými Karpatmi; fara 
v Dechticiach sa spomína roku 1397 aj 
v štatútoch ostrihomskej kapituly. Štátna 

vedecká knižnica v Olomouci opatruje 
kódex M I 304, v ktorom je zlomok naj-
staršieho urbára na Slovensku: súpis hra-
du Dobrá Voda z roku 1401. Do konca 
14. storočia bol hrad Dobrá Voda majet-
kom kráľa, roku 1394 ho dostal od kráľa 
Ctibor, pán Beckova a v rukách jeho ro-
diny bol do roku 1434, kedy Ctiborovci 
vymreli a hradné panstvo získala rodina 
Orságovcov. V zlomku urbára je súpisom 
povinností desiatich dedín, ktoré odo-
vzdávali panstvu víno, proso, čočku (šo-
šovicu pozn. red.), viku. O Dechticiach 
urbár poznamenáva, že tie odovzdali 
všetko Ctiborovým vojakom, ale richtár 
nech preskúma, či niekto tak neurobil.3 
V rokoch 1421–1422 kúpil Ján Gajarský 
od Čemanovcov v Bratislavskej stolici 

3  MARKOV, J.: Zlomky urbáře a účtů dobrovod-
ského panství z XV. Století. In: Studie o rukopisech. 
Praha 1967, s. 69 – 79.

dedinu Ony a v Nitrianskej Dechtice za 
desaťtisíc dukátov.4 Obcou pretekala rieč-
ka Blava, ktorá bola hranicou nitrianskej 
a bratislavskej stolice, časť obce na ľavom 
brehu Blavy patrila do stolice Nitrian-
skej (časti obce sa spojili až roku 1885 
v jednu obec, patriacu do stolice Bratis-

lavskej). Medzi rokmi 1442 – 1569 mal 
byť v obci kaštieľ či kúria (castellum), 
kde býval šľachtic. Dechtice dorábali 
najlepšie víno, bola to vynikajúca dedina 
s nádhernými vinohradmi a mala mlyn.5 
Jeden z urbárov, uložených v Krajinskom 
archíve v Budapešti má názov Urbarium 
artium Jokő et Deita = urbár hradov 
Dobrá Voda a Dechtice; chotárny názov 
Podhradiščo a Nadpodhradiščo nazna-
čuje pravdepodobnú lokalizáciu hradu. 
Dechtice mali privilégium trhov a názov 
oppidum – mestečko; bolo to ale mes-

4  SASINEK, F. V.: Slovenský letopis II, 1877, s. 
216.

5  Slovenský národný archív Bratislava: Zbierka 
PLO: Hoffi  nanz Ungarn 1569, s. 117b – 118a:….
cum in illis fortalitium, tamensi olim in Dejte cas-
tellum vel curia fuit, ubi nobilis habitavit, cuius ea 
propria fuerunt…; s. 146ab:…Dejte producit vinum 
optimum, luculentus pagus, totus vineta luculenta et 
molendinum habet…

Po stopách minulosti

Letecký pohľad na obec

Dechtická keramika
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tečko patriace Dobrovodskému pastvu 
ako večiti poddaní, čo prehlásili richtár 
a šiesti prísažní pri urbárnom súpise 14. 
marca 1768 pred konskriptormi Ambró-
zom Takáčom a Michalom Bókom. Túto 
tereziánsku urbársku reguláciu v Dechti-
ciach schválila župná generálna kongre-
gácia v Bratislave už 21. apríla 1768.6

V polovici 16. storočia prisťahovali sa 
do obce Chorváti. Obyvatelia boli tradič-
ne roľníkmi a vinohradníkmi, džbánkarmi 
a hrnčiarmi, kamenármi a drevorubačmi. 
Habáni - novokrstenci, ktorí preslávili 
Dechtice, prišli z Nemecka v druhej vlne 
v 20. rokoch 17. storočia, vytvorili dvor 
a preslávili sa džbánkarskými výrobkami 
s modro-zeleno-žltou ornamentikou. Ha-
bánska kronika popisuje vypálenie Dech-
tíc, zvlášť habánskeho dvora tureckými 
hordami 3. septembra 1663.

Takmer moderný etnografi cký ob-
raz podal slovenský polyhistor Matej 
Bel7: Dechtice sú mestečko známe vinica-
mi, úrodnými poliami a bohatými lesmi. 
Pracujú tu mnohí hrnčiari-anabaptisti, 
vytvárajú nádherné nádoby z bielej hli-
ny. Riečka Blava delí Dechtice patriace 
do dvoch stolíc. Je tu elegantný kostol sv. 
Kataríny. V mestečku vyviera liečivý sírový 
prameň (fons sulphurosus) a uzdravujúca 
voda sa vyváža doširoka (exportatur etiam 
aliorsum). Mestečko patrí Dobrovodskému 
panstvu.

Už v 16. storočí mali Dechtice vy-
spelú obecnú kanceláriu. Prvý voskový 
odtlačok obecnej pečate je zachovaný na 
slovenskom liste Dechtíc mestu Trnave 
v roku 1579, v oválnom obraze pečate 
je vodný vták s krížom na hlave. V ďal-
ších písomnostiach sa použili tri pečate, 
posledná má vročenie 1660 a kruhopis 
SIGILLVM OPPIDI DEGTA ANNO 
1660. Štátnemu archívu v Trnave ju da-
roval JUDr. Dominik Manca, keďže zo-
stala kedysi s richtárskou truhlicou v ich 
dome. Otvorenou otázkou zostáva obraz 
obecnej pečate a jeho súvis s niektorým 
rytierskym rádom (rád sv. Ducha?).

Dechtice majú niekoľko historic-
kých stavebných pamiatok. Už spomí-
naný Horný kostolík z roku 1172 je 
významný aj unikátnymi nástennými 
maľbami z 12.-13. storočia, ktoré ob-
javili majstri pri renovácii kostola roku 
1932. Vpravo pod oknom lode je na 

6  Štátny archív Bratislava, ŽB I, Urbalialia 1768: 
Dechtice.

7  BEL, M.: Notitia Hungariae novae, II. zv., Vie-
deň 1736, 188.

stene veľký obraz so štyrmi výjavmi: 
krst, bičovanie, krížová cesta, ukrižova-
nie. Je to jedna z najstarších malieb na 
území Slovenska.

V strede dediny je Dolný kostol, far-
ský, zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej. 
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia, 
bol niekoľko raz prestavovaný; rok 1612 
je vyrytý na kamennom portáli pod ve-
žou, ale jeho veľká prestavba sa uskutoč-
nila roku 1652. Po veľkom požiari obce 
14. septembra 1869 zostali z tohto kos-
tola len vonkajšie ohorené múry, na kto-
ré sa zrútila veža s rozliatymi zvonmi. Už 
roku 1870 zbedačení obyvatelia kostol 
opravili do dnešnej podoby.

V katastri obce v lesoch na západ sú 
zrúcaniny kostola a kláštora sv. Katarí-
ny, ktorý nechal postaviť zemepán gróf 
Krištof Erdődy pre františkánov roku 
1618 na mieste prastarej kaplnky, kde 
sa zjavovala sv. Katarína. Kostol rozší-
rili po roku 1647 a pracoval na ňom aj 
staviteľ katedrály sv. Jána Krstiteľa v Tr-
nave Pietro Spazzo. Kostol bol dlhý 52 
m, široký 13 m, veža presahovala 30 m. 
Františkáni tu mali noviciát Mariánskej 
provincie, kňazi sa venovali pastorácii na 
okolí. Nariadením cisára Jozefa II. kláš-
tor bol zrušený 22. júla 1786. Z kláštora 
a kostola zostali len ruiny, ktoré od roku 
1995 každoročne z iniciatívy Mgr. Petra 
Herzega opravujú cez letné prázdniny 
dobrovoľníci, študentky a študenti, „ka-
tarinkári“; vyčistili priestor, zakonzervo-
vali múry i vežu a začali archeologický 
výskum.

V intraviláne a extraviláne obce je 
kaplnka Panny Márie Karmelskej na 
Vysokom Hradišči, viacero kamenných 

sôch a krížov z doznievajúceho baroka. 
Barokové náhrobné kríže z prelomu 18. 
a 19. storočia, pochádzajúce z miestnych 
i dobrovodských kamenárskych dielní, 
tak charakteristické pre podkarpatské 
cintoríny, stávajú sa zriedkavosťou; za 
úpravy cintorína niektoré zachovalejšie 
staré náhrobky umiestnili k ohrade.

Roku 1771 gróf Ján Erdődy dal súhlas 
postaviť pri Blave na okraji lesov papiereň; 
niečo vyše sto rokov vyrábala tlačiarenský 
a baliaci, pijavý i písací papier z farebných 
handier a slamy. Roku 1885 zhorela a vy-
še 150 ľudí zostalo bez práce.

Poľovnícky kaštieľ Planinka na seve-
rozápad od obce na rozhraní s chotárom 
Dobrej Vody nechal postaviť gróf Jozef 
Erdődy v rokoch 1774 – 1775. Roku 
1808 sa tu zúčastnil poľovačky aj cisár 
František I.

Čisté a bohaté pramene vytvorili 
vodnú plochu viac ako 32 katastrálnych 
jutár, okolo ktorej sa do polmesiaca roz-
kladá dedina Dechtice. Gróf Móric Pál-
fi  realizoval v tomto priestore v rokoch 
1870, 1879 a 1897 projekt výstavby 32 
rybníkov spojených 11 kanálmi. Choval 
sa tu pstruh potočný, neskôr pstruh dú-
hový, kalifornský i kapor. Rybáreň bola 
známa výrobou ikier, ktoré sa dodávali 
až do Japonska. Ročne dodávala rybáreň 
do kúpeľov Piešťany a Trenčianske Tepli-
ce 10 g pstruha potočného, 20 g pstruha 
dúhového, 5 g kaprov – a cca 3 milióny 
ikier na zahraničný export. 

Pálfi ovci sústavne modernizovali svo-
je domínium. Lesné hospodárstvo pan-
stva Dobrá Voda – Smolenice, fabriky na 
Majdáne a Dobrej Vode, papiereň, rybá-
reň, liehovary v Nižnej i Kátlovciach spá-
jala úzkokoľajka až do cukrovaru v Trnave 
a tak so železničnou stanicou v Trnave.

POKRAČOVANIE V BUDÚCOM ČÍSLE

Dechtický dievčenský kroj

Dechtický dievčenský kroj
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Oprava cesty Oprava cesty 
a chodníka a chodníka 

v Novej Belejv Novej Belej
V rámci odstraňovania dôsled-

kov po povodni okresná samospráva 
z Nového Targu uskutočňuje opravy 
okresnej cesty medzi Novom Belou a 
Białkou Tatrzańskou, ktorá bola v de-
zolátnom stave. Popritom sa čistia 
priekopy. V Novej Belej po celej dĺžke 
Oblazovej ulice sa robí nový chodník 
a trativod na dažďovú vodu. Dražbu 
vyhrali fi rmy Eurovia a Mrugas, ktoré 
realizujú tieto práce.

František Paciga

KREMPACHY
V auguste t. r. prebiehali práce pri 

demontáži zničeného pôvodného mos-
tu na rieke Bialke. Tieto práce zabez-
pečovali vojaci z Prvej brzeskej brigády 
ženistov T. Kościuszki. Najskôr spolu 
so zástupcami samosprávnych orgánov 
zhodnotili situáciu a potom pripravo-
vali most na detonáciu. Začiatok akcie 
hlásili v Novej Belej a Krempachoch 
bubeníci, čo je raritou pre návštevníkov 

našich obcí. Prebiehala v niekoľkých 
etapách, keďže výbušniny nemohli 
byť príliš veľké, aby nepoškodili domy 
nachádzajúce sa v blízkosti rieky. Bez-
pečnosť tejto akcie strážili policajti, zá-
chranná služba, pohraničníci a požiar-
nici. Z bezpečnej vzdialenosti sa tomu 
prizerali aj fotoreportéri. V súčasnosti 
je terén vyčistený, starý most je minu-
losťou a terén je pripravený na vstup 
fi rmám, ktoré budú stavať nový most. 

*  *  *
Konečne aj v Krempachoch boli 

s istým oneskorením namontované 
informačné tabule o obci z Programu 
Leader+. Sú to štyri tabule, dve pri 
kostoloch a dve o obci. 

František Paciga   

BIRMOVKA 
V NOVEJ BELEJ

2. októbra t. r. sa farnosť sv. Kata-
ríny v Novej Belej obohatila o ďalších 
42 uvedomelých svedkov Kristových, 
ktorí prijali sviatosť birmovania z rúk 
otca biskupa Jana Zająca. Na túto svia-
tosť pripravil mládež farár Tadeusz Kor-
czak. Dievčatá a chlapci boli oblečení 
do krojov. Niektorí sa však asi za svoj 
región hanbia, keďže si obliekli kroj 
z iného regiónu. (aj)   

SCHÔDZA 
V JABLONKE
V klubovní Spolku Slovákov v Jab-

lonke sa 1. októbra 2008 uskutočni-
lo stretnutie s pani Oľgou Žabenskou 
z Oravského kultúrneho strediska v Dol-
nom Kubíne a ňou pozvanými hosťami. 
Na schôdzi boli taktiež prítomní riadite-
lia niektorých základných škôl na Ora-
ve. Stretnutia sa zúčastnili deti a mládež 
navštevujúca hodiny slovenčiny.

Hlavnou témou bola príprava plánu 
projektu Kruh priateľov slovenskej kul-
túry sa otvára, ktorého organizátorom je 
Oravské kultúrne stredisko z Dolného 
Kubína pod vedením jeho riaditeľa Miro-
slava Žabenského. Projekt predvída účasť 
škôl a detí z Oravy na rôznych kurzov. 
V rámci neho majú príležitosť stretnúť 
sa s rôznymi druhmi umenia a načrieť do 
nich. Okrem iného je to tanec, drotárstvo, 
maliarstvo, fotografi a a ďalšie, ktoré sa 
realizujú na pôde klubovne v Jablonke.   

Božena Bryjová
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Na začiatku októbra t. r. sa na zá-
kladnej škole vo Veľkej Lipnici 

v Prívarovke uskutočnil Deň Emila 
Kowalczyka, po ktorom je škola po-
menovaná. Oslavy sa začali slávnost-
nou sv. omšou o 10.00 hod. v kaplnke 

24. septembra t.r. sa v Oravskom etnografi ckom múzeu uskutočnilo otvo-
renie výstavy Krystyny a Františka Kolkovičovcov s výstižným názvom „Fascy-
nacje a hľadanie“. Výstavu inštalovali v jednej z tradičných oravských dreveníc 
nachádzajúcich sa v múzeu. Manželia Kolkovičovci najčastejšie využívajú vo svo-
jej tvorbe prírodné motívy. Kristína Kolkovičová najčastejšie vo svojich dielach 
zobrazuje prírodné motívy, predovšetkým kvety alebo záhradky plné kvetov. Vo 
svojej tvorbe využíva predovšetkým pastely alebo olejomaľbu. Ani kresba jej však 
nie je cudzia. Jej manžel František, o ktorom sme na našich stránkach už viackrát 
písali okrem kresby využíva taktiež olejomaľbu buď akvarel. Jeho múzou sú pre-
dovšetkým krajinky, a to nielen Oravy, ale aj Tatier, Spiša a Pienin. 

Žiaľ, výstavu si už záujemcovia pozrieť nebudú môcť, pretože kvôli nepriazni-
vému počasiu a zlým podmienkam bola výstava 2 dni po otvorení deinštalovaná. 
(ms)

Výstava manželov Kolkovičovcov

vo Veľkej Lipnici. Ďalšie oslavy boli 
v školskej budove. Na úvod sa všetkým 
prihovorila riaditeľka ZŠ Janina Kar-
koszková, ktorá privítala hostí a v krát-
kosti pripomenula životopis a tvorbu 
Emila Kowalczyka. V nasledujúcej čas-
ti slávnosti sa divákom predstavil súbor 
Oravci Haródka.  

Deň Emila 
Kowalczyka 
v Prívarovke

Na záver boli všetci hostia pozvaní 
na malé pohostenie, ktoré pripravili 
členovia rodičovského združenia.

Božena Bryjová
 

Modlitba 
znechuteného

3. októbra 2008 sa v Misijnom dome 
na Kalvárii v Nitre uskutočnila pre-
zentácia slovenského prekladu knihy 
Modlitba znechuteného. Na podujatí 
sa zúčastnil aj jej 
autor - krakovský 
pomocný biskup 
Ján Škodoň, kto-
rý má rodinné 
korene v Chyž-
nom na Orave. 
Hoci mu vyšli 
asi dve desiatky 
kníh, slovenské-
ho prekladu sa 
dočkala zatiaľ je-
diná. Krakovský 
pomocný biskup 
je na to hrdý.

Kniha Modlitba znechuteného ob-
sahuje, okrem iného, mnoho rozličných 
prípadov, ktoré vedú ľudí k viacerým 
druhom znechutenia. Ponúka však aj 
východisko: Pohľad Svätého písma 
na jednotlivé situácie a presne toľko 
modlitieb. Knihu vydalo vydavateľstvo 
Spoločnosti Božieho slova Verbum. 
Mons. Jan Szkodoń je pastoračne mi-
moriadne aktívny. Navyše, v týchto 
dňoch pracuje na knihe o manželstve 
a rodine. Podľa jeho slov by mohla 
uzrieť svetlo sveta na budúci rok. (TK 
KBS)
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Vážené predstavenstvo Spolku 
Slovákov v Poľsku, vážená pozos-
talá rodina Chalupkových, vážení 
krajania,

dovoľte, aby sme sa Vám v tej-
to bolestnej chvíli pri poslednej 
rozlúčke s našou drahou krajankou  
Mgr. Žofkou Chalupkovou prihovo-
rili v mene kolektívu pracovníkov 
Úradu pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí v Bratislave a vyjadrili hlbo-
kú sústrasť nad stratou tejto vzácnej 
Slovenky žijúcej v Poľsku.

Jej odchodom na Večnosť stráca 
nielen jej najbližšia rodina, Spolok  
Slovákov v Poľsku,  pedagogický 
zbor, žiaci, ktorých  vyučovala, ale aj 
my na Slovensku oduševnenú krajan-
ku, ktorá bola vychovávaná k hlbokej 
láske k Slovensku, Slovákom, s hlbo-
kým citom pre kresťanskú vieru. 

O jej ľudských vlastnostiach, 
ambícii  získania vysokoškolského 
vzdelania a jej  úsilí byť osožná kra-
janskej pospolitosti sme  mali  česť 
presvedčiť sa ešte počas jej štúdia 
na Filozofi ckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Mala 
aj tu na Slovensku  veľa dobrých 
priateľov  medzi študentmi nielen 
z Poľska, ale aj z iných krajín slo-

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 5. septembra 2008 zomrel vo Vyš-

ných Lapšoch vo veku 87 rokov krajan 
PAVOL KRIŠÍK 

Zosnulý bol dlhoročným členom 
Spolku a verným čitateľom časopisu 
Život. 

Dlhé roky sa aktívne podieľal na 
činnosti vyšnolapšanskej dychovky. 

Odišiel od nás dobrý krajan, sta-
rostlivý otec, dedo, svokor a brat. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP a dychovka 
vo Vyšných Lapšoch

venského sveta, ktorí si ju pre tieto 
vlastnosti cenili. V bývalom Ústave 
pre zahraničných Slovákov Matice 
slovenskej  v Bratislave nechýba-
la nikdy pri spoločných stretnutiach 
študentov ako aj  organizovaní po-
dujatí nášho ústavu, a to sú spoločné 
spomienky, na ktoré sa nezabúda. 

Vysoko sme si vážili, že sa Žofka 
po návrate do Poľska aktívne zapojila 
nielen do krajanského života,  peda-
gogickej práce a svojimi vedomos-
ťami prispela k etnologickým výsku-
mom, kde mohla prezentovať svoje 
odborné znalosti. 

Vždy usmiata, úprimná Žofka 
patrila k tým iniciátorom, ktorí sme 
sa rozhodli pred 10 rokmi usporiadať 
stretnutie bývalých študentov v Bra-
tislave. Iste si na to spomínajú aj ďal-
ší bývalí absolventi, ako sme sa pri 
stretnutí odrazu vrátili späť o nejakú 
tú desiatku rokov, keď krajania štu-
denti boli súčasťou nášho kolektívu 
v Matici, ktoré bolo miestom, kde si 
mohli vyliať svoju dušu a podeliť sa 
svojimi starosťami i radosťami. 

Tie roky, ktoré sme s ňou strávili 
na Slovensku sú nenávratne preč, ale 
dobre,  že boli, že môžeme na ne spo-
mínať a s nimi na všetkých, ktorí nás 
rad po rade opúšťajú.

Drahá Žofka, prihováram sa Ti 
naposledy aj v mene svojom, ako 
dlhoročná pracovníčka predošlých 
inštitúcií, ktoré mali v náplni prá-
ce starostlivosť o krajanov. S vďa-
kou budem spomínam na Teba i  na 
Tvojich nebohých rodičov, ktorí ma 
prijali vo Vašej rodine pri návšteve 
v Novej Belej ako blízku priateľku.  
Budem  Ťa   ja,  i   všetci, ktorí sme 
Ťa poznali  nosiť i naďalej  hlboko 
v srdci. 

Pri tejto smutnej a bolestnej chvíli 
spomíname aj  na celú rodinu Chalup-
kovcov, ktorá viedla svoje deti k lás-
ke k Slovensku.  Žofka bola jednou 
z ich pokračovateľov, ktorá prenášala 
ducha slovenskosti do každej svojej 
práce, pedagogickej, spolkovej, kul-
túrnej, odbornej i tej súkromnej. 

S hlbokým dojatím a úctou sa sklá-
ňame pred majestátom smrti.
Česť Tvojej pamiatke, drahá Žofka! 

Ľubica Bartalská
riaditeľka odboru kultúry

   Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí 

 
   

V Bratislave,  12. septembra 2008 

* * *
Dňa 14. septembra 2008 zomrela 

v Jablonke vo veku 81 rokov krajanka
ANNA NOVÁKOVÁ

Zosnulá pochádzala zo slovenskej 
rodiny, bola dlhoročnou čitateľkou 
časopisu Život. Odišla od nás dobrá 
krajanka, starostlivá manželka, matka, 
babička a prababička. Nech odpočíva 
v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť. 

MS SSP v Jablonke

* * *

Dňa 21. septembra 2008 nás navž-
dy opustila

DR. LÝDIA 
DARGEĽOVÁ-SULÍROVÁ

Zosnulá bola vedeckou pracovníč-
kou AGH. Smútočný obrad sa konal 
1. októbra na Rakovickom cintoríne 
v Krakove. Do večnosti odišla naša 
drahá a milovaná mama a manželka, 
na ktorú nikdy nezabudneme. Odišla 
si, ale tešíme sa na radostné stretnutie 
s Tebou vo večnosti. Ďakujeme Ti za 
všetko. Odpočívaj v pokoji!

Smútiaca rodina 
a MS SSP v Kacvíne
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Poľnohospodárstvo

V septembri je v záhradke už me-
nej kvetov ako uprostred leta. Pri 
správnom vysadení sa však môže-

me tešiť z mnohých druhov kvitnúcich tr-
valiek, niektorých skalničiek, hľuznatých 
kvetín a pokiaľ nepríde prvý mrazík aj 
z letničiek. Okolo nich je dostatok práce, 
pretože sa záhradka musí pomaly pripra-
vovať na novy odpočinok.

Trvalky
Z vyšších trvaliek kvitnú v septembri 

najmä fl oxy, veternice, jesenné astry, sl-
nečnice atď. Z nižších druhov sú to najmä 
horce, pupalka a rozchodník. 

September je ideálny termín na pre-
sádzanie väčšiny druhov trvaliek. Naj-
vhodnejším obdobím na presádzanie je 6 
až 10 týždňov po období hlav-
ného kvitnutia. Musíme rátať 
s tým, že trvalky nám budú 
kvitnúť na jednom stanovišti 
niekoľko rokov, preto treba 
starostlivo pozbierať všetky 
korienky trvácich burín a záhon vyhno-
jiť. Pri presádzaní sa silnejšie trsy rastlín 
rozdelia. Nemali by sme však zabudnúť 
na to, že korienky presádzaných rastlín by 
nemali byt stlačené a neprirodzene popre-
hýbane, pretože rastliny by zle rástli.

Cibuľové kvetiny
V septembri ešte kvitnú neskoré kulti-

vary mečíkov najmä georgíny. Do prícho-
du prvých jesenných mrazíkov kvitnú aj 
hľuznaté begónie. V skalke alebo aj pod 
vysokými stromami kvitnú v septembri 
jesenné šafrany, ako aj malé cyklámeny 
a pomerne veľké jesienky.

V tomto období začína čas hlavného 
vysádzania jarných cibuľovín. Začiatkom 
mesiaca sa vysádzajú narcisy, pretože na 
dobre zakorenenie potrebujú vyššie tep-
loty pôdy. V druhej polovici mesiaca 
vysádzame najmä botanické druhy tu-
lipánov, šafrany a všetky ostatné drob-
né cibuľoviny, ako sú modrice, bledule, 
snežienky, scily a ostatné druhy kvitnúce 
skoro na jar. V tomto období sa vysádza-
jú aj cibuľové kosatce, koncom mesiaca 
vysádzame hyacinty a tulipány. 

Žiadnu z týchto cibuľovín nevysádza-
me na záhon samostatne, ale z rovnakého 
druhu alebo kultivaru radšej vytvárame 
menšie čí vačšie skupiny. Vysádzať sa má 
do hĺbky asi trojnásobnej skutočnej výšky 
cibule, to znamená, že drobné cibuľoviny 
vysádzame do hĺbky asi 6 až 8 cm, väčšie 
asi 12 až 15 cm. Záhon určený na pestova-
nie cibuľovín by sme mali hlboko zrýľovať 

a dobre pripraviť. Zemina ma byť kyprá, 
obohatená o kompost a podľa potreby aj 
o rašelinu a piesok. V tomto období mô-
žeme vysádzať aj ľalie.

Okrasné dreviny
Z okrasných krov v septembri kvitnú 

ibišteky. Niektoré dreviny majú na  jeseň 
zaujímavé plody, napr. hlohyňa, rakytník 
a ďalšie. Kvitnúť začínajú aj vresy. V tom-
to období má prekrásne zafarbené listy 
mnoho iných druhov okrasných drevín.

Trávnik
V tomto období treba trávnik pravi-

delne kosiť. Za pekného a pritom daždi-
vého počasia trávička opäť bujne rastie, 
a preto ju treba kosiť každý týždeň. Podľa 

potreby ju ešte postrekujeme. V septem-
bri môžeme zakladať novy trávnik.

Ďalšie typy pre prácu v záhrade 
Pripravíme si vhodný materiál na 

prikrytie citlivých rastlín napr. georgín, 
hľuznatých begónii a pod. Jediná mrazivá 
noc môže zničiť ich krásu, hoci zvyčajne 
býva ešte niekoľko týždňov pekné počasie, 
takže rastliny stačí včas prikryť baliacim 
papierom alebo fóliou.

V septembri nielen zberáme ovocie 
a zeleninu, ale nesmieme zanedbať ani os-
tatné pestovateľské práce. Okrem bežných 
kultivačných prác, ako sú pletie a okopáv-
ka, sa pripravujeme aj na jesenné vysádza-
nie ovocných stromov.

Príprava ostružín na jeseň
Ostružiny sa rozmnožujú dvojakým 

spôsobom. Vzpriamene rastúce kultivary 
zvyčajne vytvárajú väčšie alebo menšie 
množstvo nových výhonkov, v blízkosti 
materských rastlín. Stačí tieto dostatoč-
ne vyvinuté výhonky opatrne vykopať 
a buď na jeseň, alebo na jar ich presadiť 
na vhodné miesto.

Kultivary ostružín zvyčajne takéto 
výmladky nevytvárajú a rozmnožujú sa 
potápaním. Na rozmnožovanie týmto 
spôsobom si treba vybrať jednoročný vý-
honok, ktorý je tak dlhý, že ho možno 
dobre ohnúť k zemi. Rozmnožuje sa na 
stanovišti s dobrou a priepustnou zemi-
nou. Asi 20 cm od vrcholu sa výhonok 
na spodnej strane mierne nareže, uloží sa 

do vyhĺbenej jamky a zaťaží sa plochým 
kameňom, alebo sa prichytí háčikom zo 
silnejšieho drôtu. Vrchol vyčnievajúci zo 
zeme sa priviaže k nejakému kolíku. Mies-
to, kde sa má rastlina zakoreniť, sa prikry-
je zeminou a udržiava sa primerane vlhké. 
Ak sme túto prácu urobili už v apríli, do 
jesene získame pomerne urastenú rastlin-
ku, ktorú možno oddeliť a presadiť.

Letný rez jabloní
Rez ovocných stromov, najmä tvarova-

ných, je pokojnou a zaujímavou prácou, 
vhodnou na pekné letné dni. Voľne rastúce 
tvary sa režú zriedkavejšie. V letnom ob-
dobí sa odrezávajú predovšetkým konáre, 
ktoré zahusťujú korunu stromu a zabraňu-
jú prístupu svetla a vzduchu. Na dosiahnu-

tie stálej rodivosti je nevy-
hnuté vykonať pravidelný 
rez. Pri tom sa opravujú 
rozličné nedostatky, ktoré 
vznikli pri tvarovaní stro-
mu. Odstraňujeme konku-

renčné výhonky, zahusťujúce korunu. Buď 
ich odrežeme až na konárový krúžok, alebo 
pri starších stromoch s vyholenými konár-
mi, môžeme časť použiť na budúce rodivé 
drevo, t.j. necháme asi 1 cm dlhý čapík, 
so spiacimi púčikmi, z ktorých sa neskôr 
vyvinú letorasty. Veľmi husté výhonky sa 
odstránia a zostávajúce sa vyviažu do vodo-
rovnej polohy, najneskôr začiatkom augus-
ta budúceho roku. Počas vegetácie robíme 
aj presvetľovanie, pri ktorom odstraňujeme 
suché, polámané alebo prestarnuté konáre. 
Pri raných kultivaroch ho robíme hneď po 
zbere, pri neskorých kultivaroch až v pred-
jarí. Pri reze v období vegetácie lepšie ro-
zoznáme zasychajúce konáre  a v tomto 
období sa aj lepšie hoja väčšie rany. Časom 
sa koruna ovocného stromu alebo kríka 
neustále zahusťuje, preto každé 3 až 4 roky 
ju treba presvetľovať. Pritom po starostlivej 
úvahe odstraňujeme len niektoré väčšie ko-
náre, aby sa do koruny dostalo viac svetla 
a aby plody boli zdravšie a lepšie vyfarbené. 
Do úvahy musíme brať aj prirodzený rast 
koruny. Aj začiatočník v období vegetácie 
lepšie zistí, kde je olistená koruna hustejšia. 
Ak sme presvetľovací rez nerobili dlhší čas, 
bude lepšie rozdeliť ho na 2 roky, aby rastli-
na nestratila naraz príliš veľa výhonkov. 

Niektoré kultivary pomerne často 
vytvárajú vlky, t.j. bujné jalové výhonky, 
vyrastajúce vzpriamene na kmeni alebo 
silnejších konároch. Pri letnom reze ich 
možno odstrániť alebo skrátiť a premeniť 
na rodivý obrast. 

MIRIAM CHUDÁ
   

September v záhradke
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Bola jedna slivková chalúpka, v tej 
slivkovej chalúpke bývala slivková 
babička a tá slivková babička robie-

vala náramne dobré slivkové knedle. A keď 
ich raz narobila za poriadnu misu, sadla si 
na soličku a hovorí smutne:

–  Ktože mi pomôže moje dobré sliv-
kové knedle zjesť? – Ale pretože to nikto 
nepočul, zostala slivková babička smutná 
a z misy slivkových knedieľ sa smutne pa-
rilo.

A bola jedna veselá školička a v tej 
veselej školičke učila veselá pani učiteľka 
veselých školáčikov. A raz sa stalo, že tí ve-
selí školáčikovia dostali veselý hlad. A pani 
učiteľka nechala školáčikov nastúpiť do 
veselého dvojradu a všetci šli veselo navští-
viť slivkovú babičku. Keď prišli k slivkovej 

chalúpke, veselá pani učiteľka zaklopkala 
na slivkové dvere a veselí školáčikovia za-
volali: - Slivková babička, je nás celá hŕba, 
sme veselí školáci a máme veľký hlad!

A zaradovala sa slivková babička v sliv-
kovej chalúpke, keď to počula a hovorí: 
- Tak len poďte ďalej, pekne vás vítam! 
– A dala každému na tanierik voňavé sliv-
kové knedle. 

Tak bola slivková chalúpka veselá, vese-
lila sa i slivková babička, veselili sa aj sliv-
kové knedle, na ktorých si pochutnávala 
veselá pani učiteľka a veselí školáčikovia. 
Ba aj veselá školička sa veselila, pretože 
k nej veselý vietor zafúkal slivkovú vôňu. 
A rozhojdala veselá školička veselý zvonec 
a už je tej slivkovej rozprávky koniec.

Alois Mikulka

O slivkovej chalúpke 
a veselej školičke

ÁKOS TORDON

O spevavej 
Marienke 

Spevavá Marienka nejedávala ani nepi-
la. Vo dne v noci jednostaj len vyspe-
vovala. Vo dne spievala Slnku, v noci 

Hviezdičkám. Raz však vyhladla. Zaklopa-
la u Slniečka a pýtala si zajesť. Slniečko jej 
ochotne podalo za rajnicu žeravej pahreby. 
Ale Spevavá Marienka nežila z pahreby. Za-
klopala teda u Hviezdičiek. Aj tie ju mali 
rady a nazbierali jej za misku drahých ka-
meňov. Lenže Spevavá  Marienka nežila ani 
z drahokamov. Rajnicu s pahrebou položila 
predo dvere a drahokamy nechala Hviezdič-
kám v pitvore. Učupila sa na vznášajúci sa 
našuchorený biely obláčik a pobrala sa k Ve-
čeru. Večer bol naozaj švárny mládenec. Na 
čele sa mu jagal mesiac. – Dajže mi zajesť, 
milý Večer! – poprosila ho Spevavá Marien-
ka z bieleho obláčika. – Inak  ti tu tuším 
pred očami zomriem od hladu.

Večer sa pustil do spevu, lebo 
vedel, že Spevavá Marienka 
žije zo spevu. A Spevavá Ma-
rienka sa na tú nôtu hneď 
prebrala. Už nebola ani hlad-
ná, ani smädná. Od tých čias 
Spevavá Marienka spievala už 
iba mladému Večeru.

(Rozprávky na celý rok, 
Bratislava 1989)

  

MILÍ  MLADÍ  PRIATELIA!

Redakcia Život za spoluúčasti základných škôl a gymnázií na Spiši a Orave vypisuje pre vás 
novú

VÝTVARNÚ SÚŤAŽ LUDWIKA KORKOŠA
pod názvom

POHĽADNICA  ZO  SLOVENSKA
Téma je ľahká a zaujímavá, veď prakticky každý z vás bol už niekedy na Slovensku. Je to krajina známa v celom svete 

malinkými mestečkami s pozoruhodnými architektonickými pamiatkami, množstvom hradov a zámkov, ktoré sa hrdo 
vypínajú na okolitú prírodu, krásnymi dolinami a ešte krajšími vrchmi a najkrajšími tatranskými štítmi. Na Slovensku náj-
deme mnoho kúpeľných miest, jazier a priehrad, malé učupené v horských kotlinách dedinky, cez ktoré pretekajú divoké 
rieky. Ak sa vám teda na Slovensku niečo naozaj zapáčilo, stačí to len preniesť na papier a poslať ku nám do redakcie.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií, ktorí nám pošlú aspoň jednu prácu na uvedenú tému. 
Pri práci môžete používať ľubovoľnú techniku - pastelky, ceruzky, textil, krepový papier, farbičky a pod.

Každá práca musí obsahovať nasledujúce údaje: názov (titul), meno a priezvisko, vek, triedu, školu a presnú ad-
resu autora.

Svoje práce posielajte na adresu redakcie (Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31 -150 Kraków) najneskôr do 31. januára 2009.
Výsledky súťaže budú vyhlásené v aprílovom čísle na budúci rok. Najlepšie práce získajú hodnotné ceny a budú uverej-

nené v Živote. Srdečne pozývame!
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MILÉ DETI!
Dnešný obrázok vás zavedie do sveta rozprávok na 

kráľovský bál. Princezná Anna a princ Juraj sa tam vy-
brali a spoločne si zatancovali. Skúste vymaľovať ich 
sviatočné šaty podľa svojej vlastnej fantázie a obrázok 
nám pošlite do redakcie. Čaká na vás odmena!

Z prác, ktoré nám do redakcie prišli minulý me-
siac, sme odmenili Agátku Smrečákovu z Malej Lip-
nice a Dominika Kulmana z Oravky. Gratulujeme!

Zajko – 
nezbedník
- Zajko, zajko, ty nezbedník! -
zakričala gazdiná.
- Ohrýzol si kapustičku,
už ťa láka zas iná.

- Zajko, zajko, odíď stade,
kapustných hláv nemám dosť.
Keď ich schrúmaš, čo dám potom,
až mi príde dáky hosť?

Mačka a vtáčik
Zobe vtáčik zrno
na dvore,
mačka číha na myš 
v komore.

Nechytila mačka myšičku,
hľadá vonku s mliekom 
mištičku. 

Zbadá vtáčka zobať
na dvore,
a už zase číha 
v pozore.

Pribehol však práve
Zahraj z lúk,
zavrčal na mačku:
- Vrk-vrk-vrk!

Zľakla sa ho mačka,
zľakol sa vták.
Oba chytro ušli.
Veru tak! 

(Prvosienka, 
Bratislava 1981)

 

Drozd a mačka
Smutno včera spieval drozd,
vyšklbla mu mačka chvost.
Dala si ho za uši.
Veru jej to nesluší!
Prosí, prosí smutný drozd:
- Vráť mi, mačka, ten môj chvost!

Riekanky
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Šport a moto

ELENA 
KALISKÁ

Hoci je olympiáda v Pekingu už za 
nami, ešte dlho bude aktuálnou témou 
číslo jeden. Bilancia hovorí, že Sloven-
sko si vybojovalo 3 zlaté, dve striebor-
né a jednu bronzovú medailu. Jedným 
z tých, ktorí sa zaslúžili o zlatú medailu 
pre Slovensko bola vodná slalomárka 
Elena Kaliská. 

Narodila sa v roku 1972 vo Zvole-
ne. Športu sa venovala od ranného det-
stva a vodnému slalomu sa začala veno-
vať už na základnej škole. Prvé súťaže 
v tejto disciplíne absolvovala s veľmi 
dobrými výsledkami už vo veku 10 ro-
kov. Už vtedy bolo viac než isté, že jej 
nechýba sila, energia, zanietenosť pre 
šport, ale hlavne odhodlanosť zvíťaziť. 
Málokto vie, že okrem vodnému slalo-
mu sa v minulosti  venovala a dodnes 

Dnes sa pozrieme hlbšie pod 
masku športovo ladenému 
autu Saab 9-3 Sport sedan. 

Už jeho výzor napovedá, že sa máme 
na čo tešiť. V Saabe na záujemcov už 
netrpezlivo čaká kvalitný výkon a prav-
divé vodičské zážitky, ktoré si len ťažko 
dokážete predstaviť. Môžu sa 
tešiť na najlepšie preplňo-
vané motory, ktoré kedy 
Saab vyrobil – nový tur-
bodiesel Aero TTiD, ktorý 
vyniká mamutím krútia-
cim momentom 400 Nm 
či nový motor BioPower s 
výkonom 200 konských síl, 
ktorý poháňa obnoviteľný 
zdroj energie – bioetanol. 
Tie najlepšie zážitky za vo-
lantom zaručí preplňovaný 
šesťvalec s výkonom 255 
konských síl, ktorý je k dis-
pozícii vo výbave Aero. Ne-
chýbajú viaceré kombinácie 
dieslových či benzínových 
motorov. Pri dieslových motoroch kle-
sá priemerná spotreba na necelých 5 lit-
rov. Pri benzínových je spotreba o čosi 
vyššia a pohybuje sa v rozmedzí 6-8 l/ 
100 km, takže pri nádrži, ktorá má ob-
jem 58 litrov a úspornej jazde dokážu 
šetrní vodiči prekonať aj vyše tisíc kilo-

sa venuje aj tenisu, ktorý je jej veľkou 
záľubou.

Vyštudovala Strednú priemyselnú 
školu drevársku vo Zvolene, no dre-
várskemu remeslu sa príliš nevenova-
la. Jej prvoradým záujmom bol šport, 

preto sa neskôr prihlásila na štúdium 
na Katedre telesnej výchovy a športu 
na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, ktoré úspešne ukončila v roku 
2007. Neustále sa zdokonaľovala vo 
vodnom slalome a zlepšovala si kondí-
ciu, čo sa naplno ukázalo v roku 2004, 
kedy dosiahla prvý obrovský úspech 
- získala totiž zlatú medailu na olym-
piáde v Aténach. V roku 2005 sa stala 
majsterkou sveta, v roku 2007 obsadila 
druhé miesto. Má za sebou aj úspechy 
v pretekoch na domácej pôde ale aj 
neďalekom  Poľsku a Česku. V roku 
2007 bola vymenovaná za najúspeš-
nejšiu športovkyňu Slovenska, čo si 
nesmierne váži.

Elena Kaliská nás úspešne repre-
zentovala na tohtoročných Olym-
pijských hrách v Pekingu, no všetci 
fanúšikovia športu zhodne tvrdia, že 
to určite nebola jej posledná zlatá me-
daila. (lo)

metrov. K zážitku neodmysliteľne patrí 
základná manuálna päťstupňová alebo 
šesťstupňová prevodovka ako aj auto-
matická prevodovka. Na ďalekú cestu 
sa môžeme spokojne zbaliť do 421 l 
či 450 l kufra. Auto je pre 5 osôb ako 
stvorené.

A pritom sa nemusia obávať o svo-
ju bezpečnosť a ochranu, pretože práve 
ony sú jedným z fenoménov, ktorým 
si automobilka Saab Automobile AB 
vydobyla značné renomé. V mnohých 
prieskumoch následkov skutočných 
havárií, ktoré uskutočnili napr. ame-

rický Úrad pre bezpečnosť diaľničnej 
premávky, alebo švédska poisťovacia 
spoločnosť Folksam, získali vozidlá 
Saab mnohokrát najlepšie ocenenia a 
často boli vyhlásené za najbezpečnej-
šie vozidlá svojich tried. V náročných 
bariérových testoch programu EuroN-

CAP dosiahli všetky modely Saab 
(vrátane modelu Saab 9-3 Cab-
riolet) maximálne hodnotenie 
– päť hviezdičiek. V USA sa 
model 9-3 Sport Sedan stal vô-
bec prvým automobilom, kto-
rý pri hodnotení bezpečnosti v 
nárazových testoch organizova-
ných Poisťovacou spoločnosťou 
pre bezpečnosť diaľničnej pre-
mávky (IIHS) získal ocenenie 
„Double Best Pick“ („Dvojná-
sobne najlepšia voľba“). Vzhľa-
dom na to v základnej výbave 
nechýbajú viaceré bezpečnost-
né prvky. V interiéri nájdete 
mnohé doplnky, ktoré sa po-
maly stávajú každodenným po-

mocníkom šo férov na cestách o.i. auto-
matickú klimatizáciu, determálne sklá, 
chladenú priehradku pred spolujazd-
com, multifunkčný kožený volant, pa-
lubný počítač s funkciou Night Panel, 
slnečné clony s osvetlenými zrkadlami, 
a nechýba ani otvor pre lyže. (ms)

SAAB 9-3 SPORTSAAB 9-3 SPORT
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Zuzka varí

Babia hora

Stojí vysoká hora – obor
s tajami divej krásy, 
od vekov vedie čudný hovor.
Počúvam tvrdé hory hlasy:
o predkoch aj o nás tá vrava, 
o časoch do hmiel ušlých
aj o tebe, moja ty, Orava
veď sme už toľký raz tvoje čaro našli.

Zavládla nami búrkou, chvením, 
ponúkla občas duše zmar, 
zbúdzala prázdnych zo snení, 
keď k nej si vyšiel – samotár.

Nad Babou horou už zhasína
kolotoč žiary a mňa znova šibe
myšlienka, že čas sa nám míňa, 

František Kolkovič
v pohári zas málo ostalo už vína
a predsa čosi od diaľav sa hýbe.
To iba preto, že som sa vrátil
pre starý nápev mojej hory, 
ktorý som kamsi v mestách potratil
a dnes mi v kapse zase šuchorí.

Zastanem si, zadívam sa v tichu, 
obzriem sa po cestách, chodníčkoch zbabelých, 
po mojom trápení neni tam už slychu, 
hoci staré žiale ešte nedozneli.

         ČO NA OBED

Ovsená polievka 
so zeleninou

100 g ovsených vločiek, 2 lyžice sušených 
húb, 50 g tuku, 30 g hladkej múky, 1 l 
vody, soľ, 250 g koreňovej zeleniny, 3 strú-
čiky cesnaku, majorán, petržlenovú vňať.

Na masle alebo oleji opražíme vloč-
ky, pridáme hladkú múku, zalejeme 
vodou, podľa chuti osolíme a nechá-
me zovrieť. Potom pridáme očistenú, 
umytú a nastrúhanú zeleninu, pokrá-
jané huby a uvaríme domäkka. Nako-
niec polievku dochutíme prelisovaným 
cesnakom, majoránom a pred servíro-
vaním ozdobíme nadrobno posekanou 
petržlenovou vňaťou.

Hovädzie rezne 
v tlakovom hrnci

4 rezne po 150 g zo stehna alebo z 
roštenka, soľ, mleté čierne korenie, 60 g 
strúhanky, 2 vajcia, 80 g oleja, 1 lyžica 
horčice, 3 lyžice kečupu, asi 1/2 dl vody, 
vegeta, 30 g masla.

Naklepané, osolené a okorenené 
rezne obalíme v strúhanke. Tĺčikom 
zľahka vklepeme strúhanku do rezňov 
a namočíme do rozšľahaných vajec. 
Potom ich prudko opečieme na 40 g 
oleja. Do tlakového hrnca dáme zvy-
šok oleja a primiešame horčicu a ke-
čup. Zmes zriedime vodou, dochutíme 
vegetou a do takto pripravenej omáčky 
vložíme opečené rezne. Tlakový hrniec 
dobre uzavrieme a dusíme 20 minút. 
Hotovú omáčku precedíme a zjem-
níme čerstvým maslom. Podávame s 
opekanými zemiakmi alebo s dusenou 
ryžou a zeleninovým šalátom.

       ZÁKUSKY

Ovocná kokosová torta
Cesto: 4 vajcia, kôra z 1 citróna, 

200 g práškového cukru, 1 balíček vani-
línového cukru, 4 PL horúcej vody, 200 g 
polohrubej múky, 1 ČL prášku do peči-
va. Kokosový krém: 250 g masla, 120 g 
kokosovej múčky, 500 ml mlieka, 80 g 

práškového cukru, 1 balíček vanilínové-
ho cukru, 1 balíček kokosového pudingu 
(37 g), 25 ml rumu.

Na dokončenie: malinový alebo rí-
bezľový džem, rum.

2 balíčky bezfarebnej tortovej želatíny 
(spolu na 500 ml tekutiny), kivi, man-
darínkový kompót, dlhé piškóty, stuha.

Na cesto vyšľaháme celé vajcia s cuk-
rom a vodou do hustej peny. Nakoniec 
vmiešame múku zmiešanú s práškom 
do pečiva a kôrou z citróna a pečieme 
pri teplote 180 °C asi 20 až 25 minút.

Kokosovú múčku pomaly varíme s 
250 ml mlieka dovtedy, kým sa všetka te-
kutina neodparí. Z pudingového prášku, 
cukru a zvyšného mlieka uvaríme puding, 
do ktorého zahorúca vmiešame asi 50 g 
masla a za občasného miešania necháme 
vychladnúť. Zvyšné maslo vyšľaháme 
s rumom a postupne po lyžiciach ho 
vmiešame do pudingu. Nakoniec vmie-
šame vychladnutý kokos. Dôležité je, aby 
všetko malo približne rovnakú teplotu. 
Korpus dvakrát rozkrojíme, spodný plát 
pokropíme rumom, natrieme džemom 
a jednou tretinou kokosového krému. 
Uložíme ďalší plát, postup opakujeme, 
uložíme posledný plát a pokropíme ru-
mom. Krémom natrieme vrch torty, 
uložíme ovocie a založíme odnímateľnú 
obruč, alebo si urobíme zvýšený okraj z 
papiera na pečenie.

(podľa www.recepty.sk)

Umenie a varenie
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Światłoterapia
Światłoterapia czyli naświetlanie 

lampami, zyskuje coraz większe uzna-
nie  lekarzy, fi zykoterapeutów i kosme-
tyczek. Daje dobre efekty zarówno w 
pielęgnacji skóry, jak i w leczeniu wielu 
schorzeń. Światłolecznictwo jest ważne 
dla życia człowieka. Już w starożytności 
uznawano regeneracyjną i gojącą siłę 
promieni słonecznych. Grecy wznosili 
nawet świątynie, w których uzdrawia-
no rozszczepionym widmem światła. 

Dziś słońce nie jest tak bezpieczne 
jak kiedyś. Coraz częściej musimy się 
chronić przed szkodliwym promie-
niowaniem ultrafi oletowym. Aby nie 
rezygnować jednak z pozytywnego 
oddziaływania  światła na nasze ciało 
naukowcy opracowali specjalne lampy, 
dzięki którym możliwe jest korzysta-
nie ze sztucznej, co prawda ale całko-
wicie bezpiecznej energii. Najnowsze 
publikacje naukowe oraz opinie leka-
rzy i kosmetyczek, stosujących światło 
lamp, wskazują na pozytywne efekty 
naświetlań w przypadku schorzeń skór-
nych (ropne zapalenie skóry, egzema, 
opryszczka, łuszczyca) oraz gojeniu się 
ran (skaleczenia, otwarte rany, oparze-
nia, blizny). 

Światło lamp skutecznie „radzi” so-
bie z bólami głowy i migrenami oraz 
przeziębieniami (ból gardła, kaszel). 
Dzięki jego leczniczemu działaniu 

Witam wszystkich Czytelników po 
miesięcznej przerwie. Mamy już praw-
dziwą jesień – niestety pogoda za  ok-
nem nie wpływa zbyt dobrze na stan 
naszej skóry czy włosów. Dlatego musi-
my temu jakoś zaradzić. W tym nume-
rze zaproponuję Państwu kilka przepi-
sów na odżywcze kosmetyki.

Pokrzywa na ratunek włosom:
Pokrzywa od dawna jest znana jako 

środek na wzmocnienie korzonków 
włosowych i zapobiegający łupieżowi. 
Zróbmy sobie płukankę pokrzywową 
(nie nadaje się do jasnych włosów). Su-
szone liście pokrzywy (łyżeczka na fi li-
żankę) lub gotową herbatę z pokrzywy 
zalewamy wrzątkiem. Po naciągnię-
ciu i wystudzeniu płuczemy włosy. Nie 
wolno używać świeżych pokrzyw, po-
nieważ lekko barwią włosy na zielono. 
Gdy męczy nas wypadanie włosów, sto-
sujemy następującą kurację: Garść po-
krzyw zalewamy 1/4 l zagotowanego 
octu owocowego. Pokrzywy pozosta-
wiamy w occie na 15 min., potem od-
cedzamy płyn przez sitko. Ostygniętym 
wywarem przemywamy włosy co dwa 
dni. Będą silniejsze. 

Włosy przetłuszczające się:
Kostkę drożdży piekarskich roz-

gnieść widelcem i wymieszać ze szklan-
ką mleka. Papkę rozprowadzić na wło-
sach na pół godziny przed myciem. 
Dokładnie spłukać włosy i umyć je 
szamponem do włosów tłustych. Taką 
maskę stosować 2 razy w tygodniu. 

Odżywiamy włosy:
Do włosów suchych, zniszczonych 

po diecie lub chorobie. Mieszamy 3 ły-
żeczki rumu i całe jajko. Na umyte wło-
sy nakładamy miksturę na 2 minuty. 
Płuczemy włosy zimną wodą. 

Coś dla ciała:
Ujędrniająca maseczka na szyję i de-

kolt: Dwie łyżki tłustego twarogu połą-
czyć z połówką rozgniecionego banana 
i jednym żółtkiem jajka. Dobrze wy-
mieszaną papkę nałożyć na szyję i de-
kolt, po 20 minutach zebrać ligniną a 
skórę umyć letnią wodą. 

Ujędrniająca maseczka na szyję i 
dekolt z banana: Rozgnieść widelcem 
1 dojrzałego banana, dodać kilka kro-
pel witaminy E (do nabycia w aptece 
w kapsułkach). Dokładnie wymieszać, 
nałożyć na szyję i dekolt. Po 20 minu-
tach zmyć letnią wodą. 

Relaksująca kąpiel: Do bawełniane-
go woreczka wrzucić 3 garści mięty i 2 
rozmarynu. Włożyć woreczek do wan-
ny i wlać wodę. Wcisnąć sok z 4 cy-
tryn. Kąpiel powinna trwać 10 minut. 
Ma działanie odświeżające skórę i po-
budzające krążenie. 

Coś dla naszych zmęczonych dłoni:
Wzmacniamy paznokcie:

Zetrzyj na tarce ogórek, dodaj 1/2 
pokrojonej drobno cytryny oraz 2 łyż-
ki startego jabłka. Składniki wymieszaj 
a następnie włóż na 20 minut palce do 
miseczki. Zabieg powtarzaj codziennie 
przez 20 dni. Paznokcie po takiej kura-
cji staną się gładkie, jasne i nabiorą po-
łysku. 
Wygładzająco-ujędrniająca kąpiel dla 
dłoni:

Wymieszać jedną fi liżankę mleka z 
fi liżanką naparu z rumianku lub bzu 
czarnego i w takim roztworze zanurzyć 
dłonie. Kąpiel taka wygładzi, nawilży 
i odżywi skórę rąk. Zabieg powinny-
śmy powtarzać 2 razy w tygodniu, wte-
dy skóra dłoni będzie miękka i dobrze 
ukrwiona. 

Mam nadzieję, że spodobają się 
Państwu te przepisy i wzmocnicie swoje 
ciało przed nadchodzącą zimą. Pozdra-
wiam i czekam na Wasze listy. 

Dawid
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stany zapalne ustępują, ból zostaje 
uśmierzony, przepływ krwi nasilony, 
a układ odpornościowy pobudzo-
ny. Światłoterapia jest najprostszą, 
a zarazem bardzo skuteczną meto-
dą leczenia depresji sezonowej (w 
miesiącach jesiennych i zimowych 
wiele ludzi cierpi z powodu spadku 
sprawności i braku energii). To brak 
naturalnego światła dziennego może 
powodować depresje i brak dobrego 
samopoczucia. Można temu zapo-
biegać stosując naświetlania lampą 
antydepresyjną (np. Wright Ligot 
Philips) – doświetlamy się 2 razy 
dziennie: rano i wieczorem, co naj-
mniej 2 godziny przed snem, przez 
30 minut. Terapię trzeba rozpocząć 
przy pierwszych oznakach depresji 
sezonowej albo od zmiany czasu na 
zimowy. Poprawę nastroju widać 
już po tygodniu, ale niekiedy seanse 
muszą trwać miesiąc. 

Leczenie światłem jest to długa 
i mozolna praca. Podobnie jak w 
ziołolecznictwie rezultaty nie są tak 
spektakularnie szybkie jak w przy-
padku farmakologii, ale warto sko-
rzystać. Światłoterapia właściwymi 
aparatami, posiadającymi certyfi katy 
i polecanymi przez lekarzy jest te-
rapią w pełni bezpieczną i możliwą 
nawet we własnym domu.

Polecane są:

Lampa biotron – światło spola-
ryzowane, nie ma przeciwwskazań i 
nie stwierdzono działań ubocznych,

Lampa sollux – emituje promie-
niowanie podczerwone, powoduje 
miejscowe przekrwienie tkanek,

Lampa kwarcowa – emituje pro-
mieniowanie ultrafi oletowe, najczęś-
ciej stosowane w kosmetyce np. w 
solariach,

Lampa fotovita – przeznaczona 
do leczenia w/w depresji sezonowej.

                          Józefa Pieronek                                           
mgr fi zjoterapii     

Zakupy dziecka
Jeżeli twoje dziecko kupiło drogą za-

bawkę czy telefon komórkowy, możesz 
to oddać i domagać się zwrotu pieniędzy. 
Dziecko bowiem do ukończenia 13 lat nie 
ma zdolności do czynności prawnych i nie 
może zawierać poważniejszych transakcji. 
Wyjątkiem jest dokonanie zakupów o nie-
wielkiej wartości, np. kanapki. Ważne, aby 
ten zakup dotyczył drobnych spraw życia 
codziennego. Po ukończeniu 13 roku ży-
cia dziecko może dokonać droższych zaku-
pów, tylko za zgodą opiekuna. Może też 
dysponować pieniędzmi, które samo zaro-
bi (art. 12-21 kodeksu cywilnego).

Przekroczenie prędkości
Jeśli przekroczyłeś prędkość i zostałeś 

przyłapany przez fotoradar, popełniłeś wy-
kroczenie. Sąd może cię więc za nie ukarać, 
ale tylko do roku od daty jego popełnienia. 
Jeżeli jednak w trakcie tego roku wszczęto 
postępowanie w tej sprawie, termin wy-
dłuża się do dwóch lat od daty popełnienia 
wykroczenia (art. 45 kodeksu wykroczeń).

Zaległy urlop
Jeżeli masz zaległy urlop, pracodawca 

może cię na niego wysłać nawet wbrew 
twojej woli. Zaległego urlopu pracodawca 
musi udzielić najpóźniej do 31 marca roku 
następnego. Prawo do urlopu przedawnia 
się po upływie 3 lat. 

Komu należy się pomoc?
Pomoc przysługuje z powodu: ubó-

stwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobo-
cia, niepełnosprawności, długotrwałej 
lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzi-
nie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadze-
nia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
w przystosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówkę opiekuńczo-wy-
chowawczą, trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 
losowego, sytuacji kryzysowej, klęski ży-
wiołowej itd. 

Nie wystarczy jednak być w trudnej sy-
tuacji, ale potrzeba mieć jeszcze skromne fi -

nanse. Dochód uprawniający do świadczeń 
to: a) na osobę samotnie gospodarującą – do 
477 zł, b) na jedną osobę w rodzinie – do 
351 zł, c) na rodzinę – do sumy kwot na 
osoby w rodzinie. Jeżeli spełnia się te kry-
teria można skorzystać z: 1) zasiłku stałego 
(maksymalnie  444 zł), albo zasiłek okreso-
wy, celowy, 2) dochód z 1 hektara przelicze-
niowego – 207 zł, 3) świadczenie pieniężne 
na utrzymanie i pokrycie wydatków związa-
nych z nauką języka polskiego dla uchodź-
ców – minimalnie 446 zł, zaś maksymalnie 
– 1.175 zł, 4) podstawa ustalania pomocy 
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka umieszczonego w ro-
dzinie zastępczej, na jego usamodzielnie-
nie, na kontynuację nauki przez niego, na 
zagospodarowanie w samodzielnym życiu 
(forma rzeczowa) – 1.647 zł. Pomoc na 
kontynuowanie nauki – 494 zł, maksymal-
nie na zagospodarowanie – 6.588 zł. Zaś 
zasiłek stały jest różnicą między kryterium 
dochodowym a dochodem (samotnego lub 
na osobę w rodzinie). Zasiłek okresowy dla 
samotnych i dla rodziny – do wysokości 
różnicy miedzy kryterium dochodu a do-
chodem, ale nie mniej niż 50 proc. różnicy. 
Zasiłek celowy może być niezależny od do-
chodu i jest przyznawany na niezbędną po-
trzebę bytową, np. na żywność, leki, opał, 
odzież itd.   

Można także liczyć na świadczenia nie-
pieniężne jak na przykład: bilet kredytowa-
ny, składki na ZUS i zdrowie, sprawienie 
pogrzebu, poradnictwo, schronienie, posi-
łek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania, ośrodkach wspar-
cia czy rodzinnych domach pomocy spo-
łecznej, szkolenia, terapie itd.

Podstawą prawną jest ustawa o pomocy 
społecznej Dz.U. z br. Nr 115 poz. 728.

Prawo do renty
Pobierając rentę rodzinną po mężu czy 

żonie można ponownie zawrzeć związek 
małżeński bez utraty tego źródła dochodu. 
Ustawa o emeryturach i rentach z FUS 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zm.) 
nie uzależnia zachowania prawa do renty 
rodzinnej od tego czy wdowa (wdowiec) 
ponownie zawrze związek małżeński. Jeśli 
więc Pan/i znów zostanie żoną (mężem), 
to i tak dalej będzie dostawać rentę rodzin-
ną z ZUS. (aj)
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Zábava a humor

V októbri, keď na dedinách
začne kapce robiť švec,
vtedy na nebi panuje
nad slniečkom štipavec. (gp)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.) 
V prvom týždni sa snaž prekonať 

lenivosť a únavu. Prvý víkend bude 
náročný, pretože všetko budeš brať ako 
urážku. Druhý týždeň už bude lepší. 
V druhej polovici mesiaca ti pomôžu 
najbližší. Koncom mesiaca možno ne-
očakávanie získaš väčšiu sumu peňazí.
STRELEC (23.11.-21.12.)

Podnikateľom sa bude tento mesiac 
naozaj dariť. Všetko, čo začneš, úspeš-
ne aj dokončíš. A ani v láske to nebu-
de o nič horšie. Možno príde na svet 
potomok. Objavíš nové životné per-
spektívy. Určite sa nestratíš. Pomôžu ti 
v tom nové známosti.
KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)

Aj keď budeš mať počas prvého týž-
dňa veľa práce, nebude ti chýbať radosť 
a entuziazmus. Počas druhého týždňa 
získaš uznanie v práci. V treťom týždni 
sa upokojí aj situácia v rodine a zavlád-
ne pravdivá rodinná pohoda. Možno 
získaš lepšiu prácu.
VODNÁR (21.1.-18.2.)

Všetky rozhodnutia, ktoré si po-
riadne premyslíš, budú správne. Mno-
hé veci získaš vďaka svojej pracovitosti. 
Ak ešte nemáš partnera, dobre sa poob-
zeraj, určite je niekde nablízku. Podarí 
sa ti splatiť dlh. Druhá polovica mesia-
ca bude pre teba veľmi úspešná.
RYBY (19.2.-20.3.)

Prvý týždeň budeš prekypovať šťas-
tím. Stretneš sa so starými známymi 
a priateľmi. Žiaľ, fi nančná situácia sa 
nezmení. Svojimi činmi ohúriš svoj-
ho partnera. Koncom mesiaca si dá-
vaj väčší pozor pri domácich prácach. 
V posledný deň dostaneš očakávanú 
správu.
BARAN (21.3.-20.4.)

V prvé dni mesiaca ťa čaká služob-
ná cesta. Trochu ťa znepokojí správanie 
sa najbližších osôb. Ak si podnikate-
ľom, bude sa ti dariť nielen v práci ale 
aj v rodine. V druhej dekáde dosiahneš 

veľký úspech. V druhej polovici mesia-
ca dostaneš zaujímavý darček.
BÝK (21.4.-20.5.)

Podarí sa ti uvoľniť sa od problé-
mov. Tento mesiac bude úspešný. Ak 
sa s niekým súdiš, podarí sa ti súdny 
proces dotiahnuť do víťazného kon-
ca a možno získaš aj nejaké peniaze. 
Zmieriš sa s protivníkmi a rodinnom 
kruhu zavládne láska a neha.
BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Od polovice mesiaca sa začne pozi-
tívne obdobie. Pokiaľ sa tak však stane, 
môžeš mať problémy v rodine alebo 
v práci. V treťom týždni pocíť príliv 
psychických síl. Starší ľudia, ktorí boli 
dlhodobejšie chorí, sa budú cítiť čoraz 
lepšie. Možno sa presťahuješ.
RAK (22.6.-22.7.)

V rodinnom živote to bude asi 
náročnejšie, pretože ho sťažia viaceré 
konfl ikty. Ak ich chceš šťastne vyriešiť, 
musíš sa o nich porozprávať. Podnika-
teľom sa bude dariť o čosi horšie. Ak 
však nájdeš v sebe hoci len štipku opti-
mizmu, dokážeš to zvládnuť.
LEV (23.7.-23.8.)

V prvom týždni bude tvoj partner 
neustále nahnevaný. Bude však potreb-
né prísť na koreň veci, čo bude mať po-
zitívne ďalekosiahle dôsledky. Podarí 
sa ti vybaviť dôležitú vec. V druhom 
týždni musíš niekam ďalej vycestovať. 
V láske svitne na lepšie časy.
PANNA (24.8.-23.9.)

V októbri budeš mať veľa povinnos-
tí. A práve kvôli tomu sa snaž nájsť si 
čas na relax. Objavia sa nové zárobkové 
možnosti. V druhej polovici mesiaca si 
kúpiš nábytok do svojho bytu. Odváž-
ne rozhodnutia v podnikaní ti prinesú 
úspech.
VÁHY (24.9.-23.10.)

Tento mesiac dosiahneš najviac, ak 
budeš dostatočne trpezlivý a citlivý. 
Neznechucuj sa tým, že v niektorých 
situáciách sa nesplnia tvoje očakávania. 
Nakoniec ťa partner pochopí a bude ťa 
podporovať. Nezačínaj radšej žiadne 
diéty. Samotári si možno nájdu part-
nera. (ms)

STE ZÁVISLÝ 
NA PRÁCI?

Pozorne si prečítajte otázky a podľa výbe-
ru odpovedajte na ne: nie - 1 bod, skôr nie 
- 2 body, skôr áno – 3 body, áno – 4 body. 
Výsledné body zrátajte.
1. Väčšinu vecí robím radšej sám, ako by som 

mal niekoho požiadať o pomoc.
2. Som netrpezlivý, keď mám niekoho čakať 

alebo keď mi niečo trvá veľmi dlho.
3. Vyzerá to, že som stále v zhone a naháňačke 

s časom.
4. Keď mám prerušiť nekončenú prácu, som 

podráždený.
5. Som veľmi zamestnaný a často mávam rozp-

racovaných súčasne niekoľko vecí.
6. Robím viac vecí súčasne, napríklad obedu-

jem, píšem a pritom ešte telefonujem.
7. Často sľubujem viac, ako sa dá splniť.
8. Keď nerobím nijakú prácu, mám pocit viny.
9. Je pre mňa dôležité vidieť konkrétne výsled-

ky svojej práce.
10. Viac ma zaujímajú výsledky práce ako ces-

ta, ktorou sa k nim dostávam.
11. Pripadá mi, že pracovné záležitosti ne-

postupujú dostatočne rýchlo alebo že sa 
v tejto oblasti príliš dlho nič nedeje.

12. Prestávam sa ovládať, keď sa veci nevyvíjajú 
podľa mojich predstáv, alebo keď mi okol-
nosti nevyhovujú.

13. Kladiem opakovane rovnakú otázku pri-
čom si neuvedomujem, že som na ňu už 
dostal odpoveď.

14. Trávim veľa času tým, že v duchu plánujem 
a premýšľam o budúcich veciach a nevní-
mam súčasnosť.

15. Pokračujem v práci aj vtedy, keď mi spolu-
pracovníci hovoria, že padla.

16. Rozčuľujem sa, keď ľudia nedosahujú mo-
jich merítok dokonalosti.

17. Keď sa dostanem do situácie, ktorú nemô-
žem ovplyvňovať, cítim sa rozrušený.

18. Mám sklon si pri práci dávať vlastné termí-
ny a pracovať pod ich tlakom.

19. Keď nepracujem, je pre mňa ťažké sa uvoľ-
niť.

20. Strácam viac času prácou, ako zábavou 
s priateľmi, koníčkami a činnosťami vo 
voľnom čase.

21. Mám sklon začínať projekty ešte pred tým, 
ako boli pripravené.

22. Veľmi ma rozladí, keď urobím čo len malú 
chybu.

23. O práci veľa premýšľam a venujem jej viac 
energie a času ako vzťahu k priateľom a ľu-
ďom, ktorých mám rád.

24. Zabúdam alebo ignorujem, narodeniny, 
výročia či rodinné sviatky.

25. Robím závažné rozhodnutia ešte pred tým, 
ako mám k dispozícii potrebné údaje a ako 
mám možnosť si vec dôkladne premyslieť.

Vyhodnotenie:
54-63 bodov: ľahká forma závislosti na práci
64-84 bodov: stredná forma 
viac ako 85 bodov: ťažká forma závislosti na 
práci.
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PETER
Zábava a humor

Meno veští
PETER - dobré, šľachetné, verné a rozhodné meno, ktoré 

doteraz nebolo príliš populárne. Škoda, lebo už jeho zvuk vzbudzu-
je úsmev a príjemné asociácie. Človek s týmto menom pochá-
dza obyčajne z početnejšej, priemerne situovanej, robotníckej buď 
úradníckej rodiny. Je obyčajne vysoký alebo priemerne vysoký, 
tmavovlasý, a len v zriedkavých prípadoch je tmavý blondín. Má 
podlhovastú, jemne zaokrúhlenú tvár a veľké modré, sivé a niekedy 
aj hnedé oči, pohľad otvorený, jasný, akoby sa v jeho očiach vždy 
odrážalo modré nebo. Obyčajne máva dosť široké ústa, pery po-
merne hrubé, mäsité, nos výdatný a pekné biele zuby. Má rovnú, 
proporcionálnu postavu, dosť veľké chodidlá a je spravidla štíh-
ly buď pološtíhly, len zriedka vo obézny, prípadne zavalitý. Chodí 
rýchlo, pevným, mocným kro kom.

Peter máva sangvinickú a niekedy až fl egmatickú povahu, čo však 
v jeho prípade neznamená pomalosť či nešikovnosť. Je to všeobec-
ne typ veľkého dobráka; úprimný,  lojálny, prostoreký, usmiaty, 

obe tavý, 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 nadanie, zried-
kavejšie humanistické, aj keď je vlastne celou svojou dušou humani-
stom. V škole sa učí dobre, niekedy len priemerne, obyčajne však 
končí strednú a niekedy aj vysokú školu. Uplatňuje sa v takých povo-
laniach ako: úradník, laborant, remeselník, učiteľ, obchodník alebo 
vojak. Ako človek pokojnej, mierumilovnej povahy je pomerne málo 
pohyblivý, miluje domácnosť a je vlastne domased. Žení sa pomer-
ne neskoro s peknou, rozvážnou, rozhodnou a psychicky silnou 
ženou, ktorá si ho vie podmaniť, ale v starostiach aj podporiť. 
Mávajú najčastejšie dve deti, chlapcov, 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 exponova nom mieste. Je solídnym pracovníkom, ktorého si kole-
govia i predsta vení vážia. Máva dobré zdravie, len málokedy chor-
ľavie a dožíva sa vysokého veku. (aj)

SNÁR
Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, ale 

predsa každý z nás sa niekedy pozrie do sná-
ra, aj keď to pokladá za predsudok našich 
babičiek. Je to iba zábava. A čo, keď sa vám 
dobrý sen splní? Tak teda, keď sa vám sní-
valo:

Brat, lúčiť sa s ním – pred tebou šťast-
ná náhoda; stratiť ho – čaká ťa búrlivá bu-
dúcnosť; hádať sa s ním – menšia nemoc 
alebo nedorozumenie a hádky v rodine.

Breza, krásnu stojacu vidieť – nemoc 
so skorým uzdravením.

Broskyne, jesť ich – stretnutie s mi-
lou osobou, radosť; vidieť ich na strome 
– čaká ťa pokušenie, pred ktorým sa musíš 
brániť; krájať ich – neočakávaný príjem, 
odmena; darovať ich niekomu – čaká ťa 
stretnutie v milej spoločnosti.

Cestár – zabudol si na dôležitú prácu.
Cestou priamo chodiť – neradostný 

život.
Cibuľu vidieť – v najbližšom čase ne-

dorozumenia a hádky v domácnosti; jesť 
ju – utrpíš veľkú fi nančnú stratu; olupo-
vať ju – čoskoro budeš mať dôvod k plaču.

Cukríky – budeš pozvaný na slávnost-
nú udalosť.

Čarodejnica – stretneš sa s nepriateľ-
stvom, nevôľou, zlobou.

Čerešne kvitnúce – šťastie; s peknými 
plodmi – vydarený, šťastný domov; jesť 
ich – pred tebou príjemné hodiny; trhať 
ich – radosť, veselosť, úspech; kyslé – ne-
žiadaj to, čo je nedosiahnuteľné.  (aj)

Slovenský maďar sa zamestnal v 
deratizačnej fi rme. Príde k dverám, za-
zvoní a hovorí: 

- Hľadám myša.
- Ktorého Miša? Zuzinho brata?
- Nem Zuzin brat, ale potkanov 

sestra.
* * *

Dvaja policajti robia ochranku pri 
nakrúcaní fi lmu. Jeden z nich sa pýta:

- Počúvaj, prečo tie zábery musia 
toľkokrát opakovať?

Ten múdrejší mu odpovedá:
- A čo ty vieš, koľko je na svete kín?

* * *
Príde manželský pár do čínskej re-

štaurácie. Usadia sa, pribehne čašníčka: 

- Čo si dáte? Máme mačacie nožič-
ky, psie stejky... 

Žena sa zhrozí:
- Ježkove oči!
- Výborná voľba, madam!

* * *
- Prepáčte, bola to moja vina, - 

ospravedlňuje sa žena vodička po zráž-
ke s iným autom.

- Nie madam, - galantne odporu-
je vodič druhého auta, - bola to len a 
len moja vina. Videl som predsa, že 
za volantom vášho auta sedí žena, mal 
som teda prejsť cez priekopu a počkať 
v poli, kým prejdete.

Prechodný stav...



Zaujímavosti

ADRES REDAKCJI:
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7/7, tel. +48 12 633 36 88

e-mail: zivot@tsp.org.pl,  www.tsp.org.pl

WYDAWCA:
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW W POLSCE, ZARZĄD GŁÓWNY

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU, ÚSTREDNÝ VÝBOR
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

tel. +48 12 632 66 04, +48 12 634 11 27, fax +48 12 632 20 80
e-mail: zg@tsp.org.pl

Zespół: redaktor naczelna: Agáta Jendžejčíková
redaktorzy: Lýdia Ostrowska, Dorota Mošová

sekretarz redakcji: Marián Smondek

Społeczne kolegium doradcze:
Ján Špernoga, Žofi a Bogačíková, 

Jerzy M. Bożyk, František Harkabuz,  
Bronislav Knapčík, Božena Bryjová 

Skład: Redakcja Život

Łamanie i druk: Drukarnia TSP, 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7

Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje Zarząd Główny 
w Krakowie, w terminach: 
do 30 listopada na I kwartał, I półrocze oraz cały rok następny;
do 15 czerwca na II półrocze roku bieżącego lub bezpośrednio wpłatą 
na konto: BANK PeKaO S.A. III/O Kraków 
36 1240 2294 1111 0000 3708 6972
Prenumeratę czasopisma można zacząć w każdej chwili.

Cena prenumeraty dla kół i oddziałów Towarzystwa:
1 miesiąc – 2,20 zł, półrocznie – 13,20 zł, rocznie – 26,40 zł
Cena 1 numeru za granicę łącznie z opłatą za wysyłkę wynosi:
na Słowację – 4,40 zł (rocznie 52,80 zł)
do Europy (w tym Czechy) – 9,30 zł (rocznie 111,60 zł)
do USA i Kanady: zwykłą pocztą 9,80 zł (rocznie 117,60 zł),
 pocztą lotniczą 15,70 zł (rocznie 188,40 zł)
Cena 1 numeru w prenumeracie indywidualnej 
w kraju wynosi 3,90 zł (rocznie 46,80 zł)
Nie zamówionych tekstów, rysunków i fotografi i redakcja nie zwraca 
i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych tekstów.

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów pozaredakcyjnych, 
nie zawsze zgodnych z poglądami redakcji

Nakład 2100 egz. 

ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

M
IE

SI
Ę

C
ZN

IK
 S

PO
Ł

E
C

ZN
O

-K
U

LT
U

R
A

L
N

Y
Mikuláš II. rehabilitovaný

Ruský najvyšší súd rehabilitoval posledného ruského cára 
Mikuláša II. Podľa údajov agentúr súd uznal, že cár sa stal 
obeťou sovietskych represií. Urobil tak symbolické gesto, 
ktoré od neho roky žiadali potomkovia ruského monarchu, 

ktorý bol pred 90 rokmi spolu 
so svojou manželkou a piatimi 
deťmi zavraždený. Mikuláš II. 
abdikoval na vrchole boľše-
vickej revolúcie. Spolu s jeho 
ženou Alexandrou, synom a 
štyrmi dcérami ho 17. júla 
1918 zastrelili. Doteraz bol 
krvavý čin úradmi označovaný 
za vraždu a nie ako akt politic-
kého násilia. Symbolickému 
verdiktu súdu predchádzala 
dlhá kampaň monarchistov a 
potomkov cárskej rodiny, ktorí 
žiadali, aby Mikuláša II. uznali 
za obeť zločinu podľa ruského 

práva. Rozhodnutím súdu bola „bezdôvodne utláčaná” cár-
ska rodina zbavená akejkoľvek viny. Sovietske vedenie ako 
dôvod ich popravy udávalo zločiny Romanovovcov na rus-
kom ľude. „Pre našu spoločnosť je veľmi dôležité, že zločiny, 
vykonané pred 90 rokmi, budú odsúdené a nespravodlivé 
obvinenia voči cárovi a jeho príbuzným... odvolané,” pove-
dal Alexander Sakatov, zástupca cárovej príbuznej, veľkovoj-
vodkyne Marie Vladimirovny.

Ostatní príslušníci bývalej vládnej dynastie boli rehabili-
tovaní už v minulosti. Výzvy na rehabilitáciu cárskej rodiny 
bolo počuť aj v roku 2002 za vlády vtedajšieho preziden-
ta Vladimira Putina. Ortodoxná cirkev ich pritom v roku 
2000 kanonizovala ako mučeníkov. Telesné pozostatky Ro-
manovovcov zavraždených v Jekaterinburgu sú pochované 
v Petrohrade. Ruského cára Mikuláša II., jeho ženu a päť 
detí zavraždili boľševici bez akéhokoľvek procesu, aby sa tak 
zabránilo ich možnému návratu k moci a tým aj pádu revo-
lúcie. (SITA)

Bulharský premiér uviazol v lanovke
Bulharský premiér Sergej Stanišev a ďalší predstavitelia 

vlády 17. septembra uviazli asi na hodinu v lanovke, ktorá 
sa pokazila počas slávnostného otvorenia nového lyžiarske-
ho strediska. Incident si nevyžiadal žiadne zranenia, pred-
stavitelia však museli čakať na vyslobodenie z preplnených 
kabínok vo výške približne 30 metrov nad terénom. Podľa 
spravodajcu rozhlasu, ktorý spravodajsky pokrýval otvorenie 
strediska, sa kabínky po zastavení pohonu pomaly šmýkali 
dozadu, pričom do seba narazili. Predstaviteľ Staniševovho 
úradu udalosť odmietol komentovať. Nové stredisko Kartala 
sa nachádza v pohorí Rila, približne sto kilometrov južne od 
Sofi e. Výstavba vyvolala protesty ochranárov, podľa ktorých 
spôsobí „nenapraviteľné škody“ na miestnych lesoch a fau-
ne. (SITA)

Pre ženy zdarma! 
Austrálska krčma vyvolala vlnu rozhorčenia tým, že po-

núka zadarmo alkohol ženám bez nohavičiek. Rovnaký lo-
kál už kedysi spôsobil nevôľu, keď zamestnal trpaslíka, ktorý 
lial alkohol hosťom priamo 
do hrdla. Saint Hotel v 
Melbourne ponúka že-
nám päťdesiatdolárovú 
poukážku na drinky, po-
kiaľ vyzlečú spodnú bieli-
zeň. Reklamu na víkendo-
vú akciu sprevádza plagát, 
na ktorom je odfotená 
popová speváčka Britney 
Spears, ktorej je pri vystu-
povaní z auta vidieť rozk-
rok. Podnik Saint Hotel 
si vyslúžil ostrú kritiku 
na príklad od zástupcov austrálskeho hotelového priemyslu, 
ktorí ho obviňujú zo sexizmu. Podnik podľa nich „nechut-
ným a nezodpovedným správaním“ podrýva hotelovú bran-
džu. (ČTK)
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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

Franciszek Kolkowicz, Dozvuky, Kraków 2008 ................................................. 10,00 zł

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

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