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Posledná škola, ktorú sme stihli 
navštíviť ešte v tomto kalendárnom 
roku bola ZŠ v Krempachoch. Na-
zreli sme medzi žiakov a zistili sme, 
ako prebieha vyučovanie slovenčiny 
a zároveň sme sa od pani učiteľky 
Moniky Pacigovej dozvedeli, koľko 
žiakov sa prihlásilo v tomto škol-
skom roku na slovenčinu. 
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O tom vás naisto pre-
svedčia životné skúsenosti 
Heleny Stefaniakovej, ro-
dáčky z Fridmana ktorá 
tvrdí, že najradšej zo všet-
kého si spieva slovenské 
pesničky. Bývalá členka 
Mládežníckeho folklór-
neho súboru vo Fridmane 
nám ochotne porozprávala 
o aktivitách tohto súboru 
a spolu s nami si zaspomínala na jeho mnohé úspechy.
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Dňa 25. novembra t.r. 
sa v Novom Targu usku-
točnilo súkromné pracov-
né stretnutie slovenských 

a poľských historikov. Slovenskí zástupcovia boli priebehom 
celého stretnutia šokovaní a jeden z nich nazval toto „diva-
dlo” dokonca fraškou. Ako to nakoniec všetko dopadlo?
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Výlet je pre žiakov veľkou 
radosťou, a keď si zacestujú do 
zahraničia, ešte väčšou. Naši 
žiaci putovali po Slovensku, 
krajine predkov za národnými 
pamiatkami. Späť domov si 
priviezli množstvo zážitkov, o 
ktoré sa chcú podeliť aj s Vami.

Dni slovenskej kultúry v Krakove 21
Porada Života 2008. . . . . . . . . 22-23

Ako to už býva 
zvykom, v novem-
bri sa každoročne 
doručovatelia a do-
pisovatelia Života 
stretávajú na porade. 
Tento rok sa kraja-
nia stretli v Harka-
buze. Keďže v júni 

sme oslavovali päťdesiate výročie časopisu Život, aj porada 
prebiehala v slávnostnejšej atmosfére. 

Na územiach odstúpených v rokoch 
1920 a 1938 Poľsku (1)  . . . . . 24-25

Tribšský odpust svätej Alžbety . . . 28
V Tribši sa už tradične 

17. novembra koná odpust 
svätej Alžbety. Ani tento 
rok nebol výnimkou. Na 
slávnosť sa všetci poriadne 
pripravili. Najviac sa však 
posnažili Alžbety, veď svia-
tok ich patrónky je známy 
široko-ďaleko. 

Pápežský deň v Repiskách  . . . . . . 29
Spomienku na pápeža 

Jána Pavla II. pripravila obec 
Repiská v spolupráci so zá-
kladnou školou a miestnymi 
rehoľníkmi. Podujatie, počas 
ktorého mnohí spomínali na 
osobné stretnutia so Sv. Ot-
com, oživili mnohé piesne, 
ktoré častokrát zneli pri stret-
nutí s ním.

Na obálke: Vianočná ikebana Veroniky Braviakovej z Vyšných Lápš (I. miesto v staršej skupine v súťaži Vianočná ikebana)  
Foto: Dorota Mošová. Grafi cká úprava: Ewa Koziołová.
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Drahí krajania,
niet vari sviatočnejších dní, ktoré 
sú opradené toľkým množstvom 
obyčají a zvykov ako práve Via-
noce. Tento čas ladí všetkých ľudí 
dobrej vôle do mäkších tónov. Je 
to preto, lebo sú to chvíle ľudskej 
nádeje, pohladenia, spolupatrič-
nosti a rodinného pokoja.

Som veľmi rada, že sa Vám 
môžem v tomto adventnom čase 
prihovoriť, drahí Slováci, ktorí 
ste roztrúsení po celom svete, ale 
neustále sa vraciate ku svojim ko-
reňom cez zvyky a tradície, ktoré 
vekmi vytvorili naši predkovia. Aj 
ďaleko za hranicami svojej mater-
skej vlasti ste si vykreovali vlastné 
ostrovčeky, na ktorých budú cez 
Vianoce rozvoniavať sviatočné 
koláče a jedlá vašich starých ma-
terí. Pri ozdobenom vianočnom 
stromčeku zaznejú slovenské ko-
ledy, vinše a betlehemské hry. Na 
nebi sa potom objaví prvá hviezda 
a tento vianočný večer bude dlho 
doznievať vo vašich láskavých 
a šľachetných srdciach.

Aj ja Vám z úprimného srdca 
v mene Úradu pre Slovákov ži-
júcich v zahraničí, ako aj v mene 
svojom prajem šťastné, radostné, 
pokojné a požehnané vianočné 
sviatky a v nastávajúcom roku 
2009 veľa zdravia, osobnej a ro-
dinnej pohody a veľa ľudskej spo-
lupatričnosti a porozumenia.

PhDr. Vilma Prívarová
predsedníčka Úradu pre Slo-

vákov žijúcich v zahraničí 

Dňa 22. novembra 2008 zomrel 
podpredseda Spolku Slovákov v Poľ-
sku a bývalý dlhoročný šéfredaktor 
časopisu Život krajan

JÁN ŠPERNOGA

Patril medzi popredných pred-
staviteľov slovenskej národnostnej 
menšiny v Poľsku, zastupoval jej zá-
ujmy na diskusných fórach, úradoch, 
zjazdoch, konferenciách, stretnu-
tiach s vysokými štátnymi úradníkmi 
Slovenskej a Poľskej republiky, ako 
aj všade, kde si to vyžadovala situácia. 
Vďaka jeho agilnej dlhoročnej práci 
v prospech časopisu Život, čitatelia 
dostavali objektívne informácie z dia-
nia na Spiši a Orave.  

Od januára 2003 zastával funk-
ciu podpredsedu Spolku Slovákov 
v Poľsku. Zaoberal sa najmä otázkami 
Oravy. Z jeho iniciatívy sa podarilo 
obnoviť slovenské vyučovanie v Pod-
vlku a ďalších oravských či spišských 
obciach. 

Záujmy našej komunity boli pre-
ňho vždy prioritné, ktorým podriadil 
celý svoj život. Na stránkach časopisu 
mnohokrát prízvukoval potrebu odo-
vzdávania dedičstva predkov mladším 
generáciám a neúnavne to opakoval 
pri každej príležitosti.     

Naše krajanské hnutie stratilo ak-
tívneho člena, výborného novinára, 
oddaného slovenskej otázke v Poľsku 
až do poslednej chvíle.

Spolok Slovákov v Poľsku
a redakcia Život 

Matičný 
vianočný vinš 

Slovákom sveta

Motto: Narodil sa nám!

Slovenský národ doma i vo svete  
si odjakživa ctil a uctieval deň i sviat-
ky Narodenia  a tento vianočný zdroj 
posilňoval a povzbudzoval celý jeho 
národný a duchovný svet, vrátane 
myšlienok slovenskej spolupatričnosti 
a slovenského domova. Tak tomu bolo 
aj v tomto roku, a verme, že ostane 
naďalej. To je naše základné spojivo, 
ktoré nám napriek nepriazni nikto 
nepretrhol a keby sa aj pokúšal, sa mu 
to nepodarí. Na kresťanskej zvesti sa 
zrodil, zušľachťoval, zveľaďoval celý 
slovenský svet, nehynúca to súčasť eu-
rópskej a svetovej civilizácie. A zostá-
va našou výsadou a devízou  aj v 21. 
storočí. V najcitlivejších okamihoch 
našich rodinných stretnutí a kontaktov 
si práve tento princíp najlepšie uve-
domujeme. Tak by to malo byť a vie-
me, že aj bude v slovenských rodinách  
a spoločenstvách slovenského sveta aj 
počas týchto Vianoc i slávností Staré-
ho a Nového roka. Slovenky a Slováci, 
Vaša najstaršia materinská ustanovizeň 
Matica slovenská si je vedomá Vašich 
príspevkov a vkladov do našej spolo-
čenskej slovenskej veci. Za všetko, čím 
ste prispeli a prispievate k načrtnutým 
hodnotám, Vám chce k sviatkom Na-
rodenia nielen zavinšovať všetko dob-
ré, ale sa Vám aj úprimne za Vaše obety 
a obete pre národ poďakovať. Nech Vás 
vôňa vianočnej atmosféry v tomto roku 
oveje ako vôňa tradičnej slovenskej ot-
covskej a materinskej lásky a pokoja 
medzi nami, aby sme vládali statočne 
a dobre kráčať vpred v reáliách nároč-
ného roku 2009.
Daj Boh šťastia, Slovensko a Slováci!

Ján Eštok, správca MS
Jozef Markuš, predseda MS

Stanislav Bajaník, riaditeľ 
Krajanského múzea MS
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Bratislava 25.11.2008

Vážená rodina
Špernogová,
Spolok Slovákov v Poľsku,
Redakcia Život

Drahá smútiaca rodina Špernogo-
vá, Slováci v Poľsku.

Tak, ako Vás, aj nás zasiahla 
smutná správa o odchode Vášho naj-
milšieho, spolupracovníka, kolegu i 
spolubojovníka za slovenské národné 
veci v Poľsku, dlhoročného podpred-
sedu Spolku Slovákov v Poľsku, šéfre-
daktora Života, brata Jána Špernogu 
do večnosti.

Všetci vieme, ako neochvejne stál 
na pozíciách slovenských národných, 
ľudských, duchovných a občianskych 
práv v Poľsku, obetoval svoj čas, um, 
ochotu a neoblomnosť aj v časoch, 
keď to nebolo nielen populárne, ale 
ani bezpečné, relikty čoho cítime do-
posiaľ.

Krajanské múzeum Matice slo-
venskej registruje jeho dielo, výkony, 
obety a obete pre národ, slovenské 
slovo, spolkový a publicistický život 
v Živote a inde a navždy ich zakotvi-
lo do svojich registrov pre súčasnosť i 
budúcnosť.

Chceme Vám všetkým poďako-
vať, ktorí ste ho sprevádzali na tejto 
tŕnistej ceste, najmä rodine, chceme 
poďakovať najmä jemu, veľkému 
sympatizantovi matičnej ekumenic-
kej myšlienky a významnej osobnosti 
slovenského sveta, čo sme mu sa sna-
žili oceniť, uznať a priznať striebor-
nou medailou Matice slovenskej sv. 
Cyrila a Metoda v roku 2008.

Aj my sa s ním, hoci zo vzdialenej 
Bratislavy, lúčime a zvolávame: Nech 
mu Pán odplatí to, čo sme nestihli 
my!

Zbohom brat Ján a možno aj - 
dovidenia!

Stanislav Bajaník
riaditeľ Krajanského múzea Ma-

tice slovenskej, predseda redakčnej 
rady magazínu Matice slovenskej 

SLOVENSKO

Varšava, 24. novembra 2008
Vážený pán tajomník,
s hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí Jána Špernogu, pod-

predsedu Spolku Slovákov v Poľsku a bývalého šéfredaktora časopisu Život. 
Odchod Jána Špernogu, ktorý svoj mimoriadne aktívny život zasvätil práci 
pre slovenskú krajanskú komunitu v Poľsku, je veľkou stratou pre Slovákov 
v Poľsku, tak aj pre nás všetkých, ktorí sme ho osobne poznali nielen ako 
dlhoročného významného predstaviteľa krajanskej komunity, ale najmä ako 
dobrého človeka. Jeho neoceniteľný vklad do života slovenskej krajanskej 
komunity v Poľsku, či už ako redaktora časopisu Život alebo zástancu myš-
lienky obnovovania výučby slovenského jazyka, zostane natrvalo zapísaný do 
dejín slovenskej krajanskej komunity v Poľsku.

Prijmite moju úprimnú sústrasť a odovzdajte, prosím, moje kondolencie 
aj najbližším príbuzným pána Jána Špernogu.

S úctou

Vážený pán
Ľudomír Molitoris
tajomník
Spolok Slovákov v Poľsku
ul. św. Filipa 7
Krakov

VEĽVYSLANECTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EMBASSY OF THE SLOVAK 
REPUBLIC

František Ružička
veľvyslanec SR

Minister zahraničných vecí
Slovenskej republiky
 

Varšava 24. novembra 2008

Vážený pán tajomník,
so zármutkom som dnes vo Varšave prijal správu o úmrtí Jána Špernogu, 

podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku. Ján Špernoga bol veľkou osobnos-
ťou slovenskej krajanskej komunity v Poľsku a významne sa pričinil o jej 
rozvoj. Aj keď jeho odchod je veľmi bolestnou správou ako pre krajanov, 
tak aj pre všetkých, ktorí ho poznali ako dobrého a mimoriadne aktívneho 
človeka, svojou činnosťou vtlačil nezmazateľnú pečať slovenskej krajanskej 
komunite v Poľsku, ktorá, verím, v jeho diele nájde inšpiráciu.

Prijmite moju úprimnú sústrasť a vyjadrite ju, prosím, v mojom mene aj 
rodine pána Jána Špernogu.

S úctou

Vážený pán
Ľudomír Molitoris
tajomník
Spolok Slovákov v Poľsku
ul. św. Filipa 7
Krakov

Ján Kubiš
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Úrad vlády Slovenskej republiky
Sekcia ľudských práv a menšín Námestie slobody l, 813 70 Bratislava l

Bratislava, dňa 27. novembra 2008
Vážený pán predseda, vážená pani šéfredaktorka, vážený pán generálny tajomník,
s veľkým zármutkom som obdržal Vašu správu o tom, že nás dňa 22. novembra 

2008 po ťažkej chorobe opustil náš spoločný dlhoročný priateľ, šéfredaktor Života, 
podpredseda Spolku Slovákov v Poľsku, kolega a zaslúžilý krajan Ján Špernoga. Jeho od-
chodom slovenské krajanské hnutie nielen v Poľsku nepochybne stráca veľkú osobnosť, 
ktorá vždy nezištne, so sebe vlastným entuziazmom a dobrosrdečnosťou, hájila záujmy 
Slovákov doma i za hranicami.

Navždy mi zostane v pamäti ako človek, s ktorým som sa počas môjho niekoľkoroč-
ného pôsobenia v Krakove i neskôr na Slovensku veľmi rád stretával a debatoval s ním 
o krajanských, kultúrnych i národných veciach. Vyznačoval sa v nich nielen veľkým 
prehľadom a skúsenosťou, ale i prirodzenou autoritou. Na tieto chvíle budem vždy rád 
spomínať a nezabudnem ani na naše posledné stretnutie v Spišskej Starej Vsi v júli t.r. 
Nepredpokladal som, že sa už v jeho rodnom kraji nestretneme.

Dovoľujem si preto touto cestou zložiť rodine, Spolku Slovákov v Poľsku, redakcii 
Života i všetkým krajanom prejav svojej hlbokej sústrasti.

Česť jeho pamiatke!
S úctou JUDr. Marek Lisánsky 

generálny riaditeľ

Vážená smútiaca rodina,
priatelia, spolupracovníci,

s hlbokým zármutkom sme 
prijali smutnú správu, že nečaka-
ne nás navždy opustil a odišiel do 
večnosti náš dobrý priateľ, dlho-
ročný spolupracovník a neúnavný 
šíriteľ kultúry Slovákov v Poľsku 
Ján Špernoga.

Jeho hlas nezmĺkne, lebo ča-
sopis „Život“ naďalej ponesie jeho 
rukopis a spomienku, že prinášal 
radosť do slovenských rodín. De-
siatky rokov neúnavne pracoval 
a zasieval zrnko múdrosti a lásku 
k slovenskej kultúre a Slovensku 
najmä u mládeže a detí.

Budú nám chýbať jeho pria-
teľské stretnutia, ochota sa vždy 
porozprávať a venovať svoj osobný 
čas pre dobro Slovákov.

Česť jeho pamiatke.
         

Helena Jacošová,
                                    riaditeľka 
Slovenského inštitútu vo Varšave

  a spolupracovníci

Vážený pán 
generálny tajomník,
milí priatelia,

odišiel človek, ktorého ži-
vot bol spojený so Životom, 
v ktorom živil živé a oživoval 
menej živé na Spiši a Orave.
Nedávno mu prišlo roz-
lúčiť sa so Životom a te-
raz sa lúči s nami živými.
Viem však, že podobne ako ďalší 
krajania a krajanky, ktorí odišli, 
bude Janko žiť naďalej s nami 
a zhora pomáhať v krajanskom 
živote.

Marián Servátka
veľvyslanec SR v Bieloruskej 

republike 

Vážená smútiaca rodina!

Správa, ktorá k nám prišla do Matice slovenskej o smrti Mgr. Jána Špernogu, nás na Slovensku 
veľmi zarmútila. 22. novembra 2008 nás vo veku 70 rokov opustila významná, zaslúžilá, obetavá 
osobnosť slovenskej kultúry v Poľsku. Uvedomujeme si, že strácame propagátora a zástancu sloven-
skej reči, ktorú uplatňoval vo svojej novinárskej a publicistickej práci.  Aj preto Matica slovenská 
s úctou Mgr. Jánovi Špernogovi udelila Zlatú medailu sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti jeho 
životného jubilea a 50. výročia časopisu Život v júni 2008.

Vďačíme Jánovi Špernogovi za jeho činnosť vo funkcii podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku 
i ako bývalému šéfredaktorovi časopisu Život, ktorému dodával vysokú publicistickú, odbornú, 
grafi ckú úroveň v sieti slovenskej svetovej publicistiky po druhej svetovej vojne, uloženého a 
registrovaného v zbierkach Krajanského múzea Matice slovenskej v Bratislave.

Patril medzi popredných predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku, zastupo-
val jej záujmy na diskusných fórach, úradoch, zjazdoch, konferenciách, stretnutiach s vysoký-
mi štátnymi úradníkmi Slovenskej a Poľskej republiky, ako aj všade, kde si to vyžadovala situá-
cia. Vďaka jeho agilnej dlhoročnej práci v prospech časopisu Život čitatelia dostavali objektívne 
informácie z diania na Spiši a Orave.

Narodil sa 21. júna 1938 v Kacvíne v slovenskej roľníckej rodine Anny a Jána Špernogov-
cov. Po absolvovaní základnej školy v rodnej obci jeho cesta za vzdelaním viedla do Všeobec-
novzdelávacieho lýcea so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke na Orave, kde v roku 
1957 úspešne zmaturoval. Neskôr študoval na Univerzite Komenského v Bratislave na Filozofi c-
kej fakulte v odbore slovenský jazyk a literatúra a taliansky jazyk. V roku 1963 bol slávnostne 
promovaný a získal titul Mgr. Po skončení vysokej školy začal pracovať ako novinár v Poľskej 
tlačovej kancelárii vo Varšave. V roku 1974 prešiel do redakcie Život, s ktorou už od roku 
1967 pravidelne spolupracoval. Zaoberal sa o. i. jazykovou a štylistickou úpravou textov. V 
Živote od roku 1983 plnil funkciu tajomníka redakcie a na základe rozhodnutia Ústredného 
výboru Spolku od roku 1990 do júna 2006 funkciu šéfredaktora tohto časopisu. Po odchode 
do dôchodku sa presťahoval do Nedece, kde sa zapojil do činnosti miestnej skupiny Spolku.

Od januára 2003 zastával funkciu podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku. Zaoberal sa 
najmä otázkami Oravy. Z jeho iniciatívy sa podarilo obnoviť slovenské vyučovanie v Podvlku 
a ďalších oravských či spišských obciach. Záujmy našej komunity boli preňho vždy priorit-
né, ktorým podriadil celý svoj život. Na stránkach časopisu mnohokrát prízvukoval potrebu 
odovzdávania dedičstva predkov mladším generáciám a neúnavne to opakoval pri každej prí-
ležitosti. Slovenská kultúra, Matica slovenská stratila aktívneho člena, oddaného slovenskej 
otázke v Poľsku až do poslednej chvíle jeho života.

Matica slovenská prejavuje uznanie a úctu k jeho dielu, obetám za slovenský národ v Poľ-
sku, na Slovensku  i vo svete a vyslovuje  úprimnú sústrasť rodine, jeho príbuzným a známym, 
Spolku Slovákov v Poľsku, redakcii Život.

Nech ho Boh ochraňuje vo svojom náručí.
Česť jeho nehynúcej pamiatke.

           Ján Eštok              Jozef Markuš
správca Matice slovenskej   predseda Matice slovenskej
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Názov tohto článku som si dovoli-
la prevziať od JUDr. Mateja Andráša, 
pretože veľmi realisticky vystihuje situ-
áciu, s ktorou sa môžeme dnes stretnúť 
v oblasti najsevernejšieho Spiša patria-
ceho Poľsku. Keďže naši severní suse-
dia zvyknú promptnejšie reagovať na 
potreby turistického ruchu, objavili sa 
v niektorých obciach, kde žije aj sloven-
ská národnostná menšina, informačné 
tabule prezentujúce historické a geogra-
fi cké údaje o tej–ktorej obci. Tabule pri-
pravilo Stowarzyszenie Rozwoju Spisza 
i Okolicy, pričom využilo tiež fi nančné 
prostriedky Európskej únie.

Jedna z takýchto informačných 
tabúľ sa nachádza v obci Kacvín. Je 
umiestnená v strede obce a okamžite 
upozorní návštevníka na svoju exis-
tenciu. Úvodná časť pojednáva o po-
čiatkoch Kacvína a pamiatkach, ktoré 
sa tu nachádzajú. Z nej sa môžeme 
dozvedieť, že obec založil Kokosz Ber-
zewiczy, pričom prvá písomná zmienka 
pochádza z roku 1320. Na to nadväzuje 
informácia o kacvínskom kostole vybu-
dovanom v gotickom štýle v 15. storočí. 
Tento kostol dal vraj vybudovať ten istý 
Kokosz Berzewiczy. Spomínaný zeme-
pán by teda musel žiť takmer sto rokov. 
Vzhľadom na vek, akého sa dožívali 
ľudia v stredoveku, je už logicky táto 
informácia nevierohodná. Okrem toho 
z histórie vieme, že Kokosz Berzewiczy 
zomrel v roku 1328 a teda kostol v 15. 
storočí, aj keby veľmi chcel, nemohol 
vybudovať. Oveľa závažnejšie sú však 

nasledujúce údaje. Dnešnú poľskú časť 
Spiša, Zamagurie a dokonca i celý (slo-
venský!) Spiš označili autori za súčasť 
rodiaceho sa poľského štátu v období 
vlády Boleslava Chrabrého. Paradoxom 
je, že ďalšia veta tvrdenie popiera, keď 
hovorí o tom, že v stredoveku neexis-
tovali lineárne hranice a Zamagurie sa 
nachádzalo vo „veľkej karpatskej pusti-
ne“. Hneď na to nasleduje ďalšia negácia 
o tom, ako Poľsko stratilo územie Spiša, 
ktoré následne ovládlo Uhorsko. Takto 
podaná informácia navodzuje atmosfé-
ru, že celé územie Spiša pôvodne patrilo 
Poľsku a neskôr mu bolo nespravodlivo 
odobrané. Pre podčiarknutie autentici-
ty sú na mape všetky zemepisné názvy, 
a to vrátane slovenských lokalít, písané 
výlučne poľských pravopisom (Ostur-
nia, Frankowa, Frankówka...). Histo-
rické fakty sú však iné. Spiš a dokonca 
i Vislansko tvorili ešte pred vznikom 
stredovekého poľského štátu, za vlády 
Svätopluka, súčasť Veľkej Moravy. Po 
jej rozpade bolo územie Slovenska a ná-
sledne i Spiša postupne začleňované do 
Uhorska, čo od 13. storočia možno do-
ložiť aj písomnými prameňmi (do toho 
času písomné pramene o Spiši neexis-
tujú). Krátku epizódu vpádu Boleslava 
Chrabrého na Slovensko začiatkom 11. 
storočia, ktorá skončila dohodou s uhor-
ským kráľom Štefanom o jeho stiahnutí 
na sever, možno len ťažko považovať za 
trvalé mocenské ovládnutie Spiša.

Absolútne nepochopiteľná je kon-
štatácia o zálohovaní spišských miest, 

AKO MOŽNO VY(ZNE)UŽÍVAŤ FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE
pretože Kacvín do zálohu nikdy nepat-
ril, a teda táto udalosť uhorsko-poľských 
dejín nemá s obcou a jej históriou vôbec 
nič spoločné. To však nie je najväčšie 
faux-paux, ktorého sa autori dopustili. 
Citujem: „...v roku 1412 uhorský kráľ 
Ján Luxemburský zastavil poľskému krá-
ľovi Vladislavovi Jagelovskému 13 spiš-
ských miest...“. Áno, je tam napísané 
Ján Luxemburský! Už žiakom základnej 
školy je z učebníc známy fakt, že Ján 
Luxemburský nikdy uhorským kráľom 
nebol a zomrel 66 rokov pred zálohom 
– v roku 1346 – v jednej z najznámej-
ších bitiek storočnej vojny pri Kreščaku. 
Jediným panovníkom z dynastie Luxem-
burgovcov na uhorskom tróne bol jeho 
vnuk Žigmund. Práve on bol strojcom 
zálohu spišských miest, do ktorého však 
nepatrila ani jediná zamagurská obec.

Poľskosť obce, ale i celého Zama-
guria, má doložiť kanonická vizitácia 
z roku 1700, ktorá označila obyvate-
ľov niektorých zamagurských obcí za 
Poliakov. Pravdou je, že reformácia na 
Spiši navodila situáciu, kedy bol veľký 
nedostatok katolíckych kňazov a preto 
tu pôsobili poľskí kňazi. Je tiež možné, 
že kvôli goralskému dialektu označili 
obyvateľov za Poliakov. Keď sa však už 
autori rozhodli otvoriť národnostnú 
tému, je nepochopiteľné, že uvádzajú 
fakty jednostranne a nespomínajú do-
kumenty hovoriace o slovenskom ná-
rodnom povedomí tohto obyvateľstva, 
ako napríklad posledné sčítanie obyva-
teľstva pred vypuknutím prvej svetovej 
vojny z roku 1910, kde sa konkrétne 
v Kacvíne k slovenskej národnosti pri-
hlásilo 696 zo 752 obyvateľov, čo tvorí 
takmer 93%. Taktiež nie je spomenutý 
dokument z 18. mája 1919, nachádza-
júci sa v archíve v Levoči, kde sa občania 
Kacvína osvedčili: „...chceme ostať ver-
nými občanmi Československej republiky 
a nežiadame si privtelenie k Poľsku...“. 
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 
z neznámych dôvodov autori považu-
jú obyvateľstvo severného Spiša za ne-
svojprávne a neustále propagujú závery 
etnografov, ktorí ho zvyčajne na zákla-
de jazyka vyhlasovali za Poliakov. Pri-
tom skutočné postoje obyvateľstva, kto-
rého sa to mimochodom bezprostredne 
týka, sú úplne ignorované. 

Zvláštna je tiež interpretácia pomní-
chovskej anexie Javoriny a následného 

Informačná tabuľa v Kacvíne
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vypuknutia druhej svetovej vojny. Od-
hliadnuc od toho, že nie je vôbec spome-
nutá anexia ďalších oblastí (minimálne 
Lesnice, ktorá je súčasťou Zamaguria), 
je tento fakt interpretovaný ako „ob-
sadenie“ Javoriny („..Polska zajmuje 
Jaworzynę Spiszską...“), zatiaľ čo vstup 
slovenských vojsk je prezentovaný ako 
„agresia“. Koniec druhej svetovej vojny 
a rok 1945 je následne prezentovaný 
ako rok ukončenia obdobia sporov, čo 
je nepravdivá a zavádzajúca informácia. 
Obyvateľstvo Kacvína i ostatných spiš-
ských dedín totiž demonštrovalo svoje 
slovenské národné povedomie a búrilo 
sa proti pripojeniu k Poľsku. Je to jed-
noducho neodškriepiteľný historický 
fakt. V rokoch 1945 – 46 bola obec 
Kacvín niekoľkokrát napadnutá a vy-
kradnutá skupinou Józefa Kurasia, kto-
rý sa netajil svojimi protislovenskými 
postojmi. Za spoluprácu zo Slovákmi 
dokonca zavraždil miestneho učiteľa 
Františka Madeju. Zatiaľ čo informač-
ná tabuľa podáva údaje o vojakoch 
zabitých ruskými vojskami, o Kurasio-
wych prepadoch, ktoré boli takmer dva 
roky súčasťou každodenného života 
miestneho obyvateľstva a zanechali na 
ňom hlboké fyzické i psychické stopy, 
niet ani zmienky.

Jedným z najzávažnejších problé-
mov je absolútna ignorácia existencie 
slovenskej menšiny v obci, ktorá ešte aj 
v súčasnosti tvorí takmer 30% obyva-
teľstva. Na vyučovanie slovenského ja-
zyka sa v tomto školskom roku prihlá-
silo 15 zo 60 detí. V obci je postavený 
Dom slovenskej kultúry, kde sa konajú 
rôzne akcie organizované Spolkom Slo-
vákov v Poľsku, čo jednoznačne potvr-
dzuje prítomnosť a životaschopnosť 
slovenskej menšiny. Je preto absolútne 
nepochopiteľné, že na informačnej ta-
buli sa nenachádza ani zmienka o živo-
te a aktivitách Slovákov. Obzvlášť, ak 
na jej vydanie boli použité prostriedky 
Európskej únie, ktorá plne rešpektuje 
a uznáva práva všetkých národností. 
Človek ani nemusí byť na slovo vza-
tým odborníkom z oblasti histórie, 
aby na len na tejto jedinej tabuli našiel 
niekoľko veľmi závažných chýb. Otáz-
kou ostáva, či u autorov Stowarzysze-
nia Rozwoju Spisza i Okolicy absentuje 
znalosť základných historických faktov, 
ktoré ovládajú už deti na základnej ško-
le, alebo je ich cieľom čosi iné?

PhDr. Milica Majeriková

Dňa 20. novembra t. r. 
sa v priestoroch Galérie slo-
venského umenia v Spolku 
Slovákov v Poľsku uskutoč-
nila zaujímavá prednáška 
na tému Slovenská próza od 
roku 1989 až po súčasnosť. 
Prednášajúcou bola pani 
docentka  PhDr. Marta So-
učková, PhD., ktorá pôsobí 
ako profesorka na Prešovskej 
univerzite v Prešove. 

Medzi účastníkmi boli 
hosťujúci profesori z Poľska 
i zo Slovenska a študenti 
slovakistiky z Jagielovskej 
univerzity v Krakove. 

Docentku M. Součkovú v úvode 
stretnutia privítal generálny tajom-
ník Spolku Ľudomír Molitoris a odo-
vzdal jej slovo. Prednášajúca navrhla 
dve témy s možnosťou výberu jednej 
z nich. Mohli sme si vybrať prózu po 
roku 1989 alebo zvoliť konkrétny prí-
klad z literatúry ženského písania po 
roku 1989. Výber padol na všeobecnej-
šiu tému týkajúcu sa slovenskej prózy 
písanej po páde komunistického reži-
mu. 

Študenti slovakistiky sa dozvedeli, že 
výrazná zmena, akou prešla celá spoloč-
nosť, sa podstatne odrazila aj v literatúre. 
Oboznámili sa zároveň s menami mno-
hých slovenských spisovateľov, resp. spi-
sovateliek. Počas prednášky bola pozor-
nosť venovaná nielen mladým súčasným 

Spoznávanie slovenskej 
literatúry v Krakove

autorom – Michalovi Hvoreckému, 
Jane Juráňovej, ale aj autorom staršej 
generácie, napr. Irene Brežnej či Jarosla-
ve Blažkovej a ďalším. Bolo spomenuté  
významné literárne podujatie, ktorým je 
vyhlásenie literárnej ceny Anasoft litera 
za najlepšie pôvodné slovenské prozaic-
ké dielo knižne vydané v predchádza-
júcom roku. Od roku 2006 ju udeľuje 
porota pozostávajúca z literárnych kriti-
kov a spisovateľov. Víťazom tohtoročnej 
ceny Anasof litera sa stal Milan Zelinka 
s novelou Teta Anula.

Prednáškou v Spolku Slovákov 
v Poľsku sa však téma slovenskej lite-
ratúry celkom neskončila. V nasledu-
júcich dňoch sa uskutočnilo niekoľko 
prednášok a debát na túto tému aj na 
akademickej pôde Jagielovskej univer-
zity v Krakove. (lo)
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Aj v tomto čísle zájdeme k jednému 
z oravských rodákov, ktorých si Pán po-
volal do práce vo svojej vinici. Tentokrát 
sme sa porozprávali s vdp. Františkom 
Piosekom, ktorý aktuálne pôsobí na Slo-
vensku. Treba podotknúť, že je to opäť 
rodák z Hornej Zubrice. 

- Narodil som sa 1. januára 1949, ako 
posledné dieťa v rodine Jozefa a Paulíny 
Piosekovcov v Hornej Zubrici na Orave. 
Tu som ukončil aj sedemročnú základnú 
školu, v ktorej sa až po šiestu triedu vyučo-
valo po slovensky. Až v 7. triede sme sa uči-
li po poľsky. Po ukončení základnej školy 
som nastúpil na Všeobecnovzdelávacie lý-
ceum v Jablonke do slovenskej triedy. Patril 
som medzi posledných 
absolventov slovenskej 
triedy, pretože o rok 
neskôr ju už neotvo-
rili. Po maturite som 
nastúpil do kňazského 
seminára v Krakove, 
kde som po ukončení 
teologicko-filozofické-
ho štúdia prijal v ro-
ku 1975 kňazskú vy-
sviacku. V krakovskej 
arcidiecéze som pôsobil 
do roku 1987. Neskôr 
som pôsobil 4 roky v 
Gorzovsko-Zielono-
górskej diecéze a od-
tiaľ som v roku 1991 
na prosbu spišského 
biskupa Františka 
Tondru a s dovolením 
krakovského biskupa 
prišiel na Slovensko a nastúpil do radov 
kňazov spišskej diecézy.

Jeho prvým slovenským pôsobiskom 
bolo mesto Ružomberok, kde sa okrem 
kaplánskych povinností intenzívne pri-
pravoval do pastorácie na Slovensku. 
Od roku 1992 pôsobí ako správca far-
nosti vo farnosti Breza na Orave. Farský 
kostol tejto neveľkej obce je zasvätený 
Panne Márii Snežnej. Farnosť, v ktorej 
hornozubrický rodák pôsobí, má okolo 
1500 obyvateľov. Okrem katolíkov, kto-
rých je tu väčšina, žije v Breze aj niekoľ-
ko evanjelikov.

- Ľudia majú podobnú mentalitu ako 
v mojej rodnej dedine. A aj prírodné pod-
mienky sú tiež približne rovnaké. Horský 
vzduch a potoky, naokolo všade lesy mi tro-
chu pripomínajú časy detstva, takže sa tu 

cítim veľmi dobre. Aj keď v Breze sa viac 
hovorí spisovným slovenským jazykom, 
v neďalekých obciach, či už v Mútnom 
alebo Zákamennom, ľudia používajú aj 
hornooravské nárečie.

Po viacerých rokoch pôsobenia v Poľ-
sku som prišiel na Slovensko na prosbu 
spišského biskupa, pretože tu na Sloven-
sku neboli kňazi, takže môžem porovnať 
rozdiely v pastorácii na Slovensku a v Poľ-
sku, aj keď som ju vo svojich pôsobiskách 
príliš nepocítil. Keď som začal pôsobiť ako 
kaplán v Ružomberku, vo farnosti, ktorá 
mala 30 000 obyvateľov, sme pôsobili tra-
ja. Mesto bolo výnimočne nábožen-
sky založené. Bolo to vidieť hlavne 

pri prvopiatkovej spovedi. Ani v Breze som 
nejaký rozdiel nevidel, pretože tu počas 
komunizmu bolo menšie prenasledovanie. 
Čo ma však prekvapilo, učitelia a riadite-
lia nemohli za totalitného režimu chodiť 
do kostola. Žiak síce mohol po vyučovaní 
chodiť na náboženstvo, avšak úlohou ria-
diteľa bolo urobiť všetko preto, aby tam ne-
chodil. Takí žiaci mali problém dostať sa 
na štúdium na vysokú školu, pretože mu-
seli získať súhlas tajomníka strany. Kňa-
zi mohli študovať len v jednom seminári 
v Bratislave. Okrem toho kňaz, ktorý chcel 
odslúžiť sv. omšu, spovedať alebo dokonca 
mať čo i len kázeň v inej dedine, musel 
na to dostať súhlas od štátneho tajomníka. 
Dokonca som počul, že na Orave pôsobilo 
viac tajomníkov od náboženských vecí ako 
kňazov. Podobne ako v Poľsku, tak aj na 

Slovensku boli kňazi, ktorí spolupracovali 
so štátnou bezpečnosťou. V Poľsku neexis-
tovala taká ingerencia štátnych orgánov do 
cirkevných záležitostí ako na Slovensku. 
Síce ja som prišiel do Spišskej diecézy až 
po prevrate, o mnohých veciach som sa do-
zvedel len z rozprávania kňazov, ktorí tu 
počas komunizmu pôsobili. 

- Čo sa týka mojej farnosti v Breze, je 
pre mňa v istom zmysle výnimočná, preto-
že môžem pôsobiť v podobných podmien-
kach, v akých som vyrastal, takže sa tu veľ-
mi dobre cítim. Síce sa mi dobre pôsobilo 
na všetkých miestach, je to pre mňa predsa 
len zaujímavá skúsenosť. Problémy kňazov 
vo farnostiach po obidvoch stranách hrani-
ce sú asi podobné. Musím povedať, že vie-

ra mojich farníkov je 
založená skôr na tra-
dičnom základe ako 
na presvedčení. Ľudia 
síce poznajú pravdy 
viery, chodia do kos-
tola a vedia sa modliť, 
avšak nie vždy svedčia 
o tom aj svojím živo-
tom. Taktiež morálne 
zásady sú z roku na 
rok čoraz viac relati-
vistické. Čoraz viac 
ľudí v honbe za majet-
kom zabúda nielen na 
Boha, ale aj na ľudí 
okolo seba. Všetci sa 
snažia byť čo najviac 
nezávislí a pritom 
zabúdajú na iných. 
A pritom všetkom za-
búdajú aj na sviatočné 
dni či nedele. Mnohí, 
predovšetkým muži, 

pracujú na stavbách v zahraničí, hlavne 
v Čechách, bez prestávky 15-16 dní a po-
tom sa vracajú domov a namiesto nich ide 
ďalšia partia. Tým pádom sa pomaly vytrá-
ca citlivosť na nedele, vlastne ani poriadne 
nevedia, aký je práve deň.

Podobných problémov by vdp. Franti-
šek Piosek našiel v pastorácii ešte mnoho. 
Popritom sa však aj chváli, pretože vidí, 
že na ten počet ľudí, ktorí žijú v Breze, 
väčšina pravidelne nielen v nedeľu chodí 
do kostola, ale aspoň raz v roku pristupu-
je k sviatosti zmierenia. Je to pre neho ako 
pre správcu farnosti potechou. A do ďal-
ších rokov mu prajeme veľa síl a Božieho 
požehnania v jeho záslužnej práci.

Marián Smondek
Foto: archív vdp. F. Pioseka

U VDP. FRANTIŠKA PIOSEKA

Spolu s bratmi – kňazmi 15. septembra 2006



Na hodine slovenčiny v Krempachoch
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Profi l

Základná škola v Krempachoch sa 
môže pochváliť svojou dlhodo-
bou tradíciou výučby slovenčiny. 

Je to vďaka uvedomelosti rodičov, ktorí 
neváhajú zapísať svoje ratolesti na tento 
predmet. 

V novom školskom roku sa na ňu naj-
skôr zapísalo 45 žiakov a neskôr sa počet 
zvýšil na 52. Nultý a prvý ročník učí kra-
janka Anna Krištófeková. Žiakov 3. – 6. 
ročníka učí krajanka Monika Pacigová. 
Práve do týchto ročníkov sme zavítali na 
hodinu slovenčiny.

Najskôr sme sa zastavili pri žiakoch 
4. ročníka a o niečo neskôr sme sa boli 
pozrieť na hodinu slovenčiny medzi žia-
kov 5. a 6. ročníka, ktorí sa učia v jednej 

aj o možnosti zúčastniť sa ďalšieho ročníka 
Výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša, ktorej 
nová téma už bola vyhlásená. Viacerí z  
nich už v tejto súťaži vyhrali nejakú cenu. 
Porozprávali nám aj o tom, ktoré časti 
Slovenska doteraz navštívili. Dozvedeli 
sme sa, že sa im veľmi páčilo v škole v prí-
rode v Detvianskej Hute, či v letnom tá-
bore v Levoči. Okrem toho mnohí z nich 
doteraz navštívili aj Banskú Bystricu či 
Bratislavu. Po debate sa žiaci opäť vrátili k  
téme doprava. Klaudia nám prezradila, že 
cestovala vlakom do Zakopaného, Róbert 
k moru a Agátka už cestovala aj v jedálen-
skom vozni. 

Monika Pacigová nám vysvetlila, že 
veľký dôraz kladie najmä na konverzáciu, 
pretože jej záleží predovšetkým na tom, 
aby sa žiaci nebáli rozprávať po sloven-
sky. Témy, ktoré so žiakmi preberá, si volí 
v súlade s učebným plánom, ale neváha 
si vymyslieť aj iné témy, ktoré sú pre žia-
kov praktické a užitočné, ako napríklad 
aktuálna téma o doprave. Pri svojej práci 
využíva niekoľko učebníc, okrem iného 
Čítanku pre 4. ročník ZŠ a Školu hrou od 
Márie Glodašíkovej.

Spojená skupina žiakov 5. a 6. 
ročníka nás už tiež netrpezlivo 
očakávala. Práve preberali tému 
o nakupovaní, nákupoch a dru-
hov obchodov. Pani učiteľka im 
hneď v úvode vyučovacej hodiny 
položila niekoľko otázok – aké 
obchody žiaci poznajú a čo si tam 
môžu kúpiť? Prečítali si báseň – 
Nákupy z učebnice Nad Tatrou 
sa blýska od Márie Glodašikovej. 

Boli sme zvedaví, aké témy žiaci doteraz 
preberali na hodinách slovenčiny. Boli to 
o. i. ročné obdobia, naposledy téma jeseň, 
rozprávali si o zdrobnelinách, ale aj o  pra-
vidlách slovenskej fonetiky. S príchodom 
Vianoc sa ich vyučovacie hodiny rozšíria 
aj o túto tému. Doteraz sa však na hodi-
nách slovenčiny venovali aj príprave na 
vedomostnú súťaž o Slovensku, ktorej, 
ako nám prezradili, sa radi zúčastnia aj 
v budúcnosti.

Čas, ktorý sme strávili na Základnej 
škole v Krempachoch, ubehol ako voda. 
Rozlúčili sme sa so žiakmi, ale aj s pa-
ni učiteľkou. Žiakom sme zaželali veľa 
dobrých známok a pani učiteľke veľa síl 
a energie nielen do tohto školského roka, 
ale aj do ďalekej budúcnosti.

Lýdia Ostrowska

skupine. Ako sme sa dozvedeli od učiteľky 
Moniky Pacigovej, v 3. ročníku sa zapísa-
lo na slovenčinu 8 žiakov, v 4. ročníku 16  
a spojenú  skupinu 5. a 6. ročníka tvorí  
presne 11 žiakov.

Pani učiteľka hneď pri našom prvom 
stretnutí s úsmevom poznamenala, že žia-
ci sa veľmi tešia na návštevu z Krakova, 
o ktorej im pred naším príchodom pove-
dala.

Téma, ktorou sa žiaci zaoberali, týkala 
sa dopravných prostriedkov, dopravných 
značiek, dopravy a cestovania. Žiaci si 
vypočuli báseň – Rušeň a neskôr im uči-
teľka vysvetlila význam nových slovíčok. 
Odteraz už žiaci vedia porozprávať, aké 
dopravné prostriedky poznáme na Slo-
vensku a spoznali aj názvy dopravných 
značiek, vďaka čomu sa im na výletoch po 
Slovensku bude určite lepšie cestovať.    

Po chvíľke si žiaci urobili prestávku, 
pretože sa chceli dozvedieť, ako vyzerá 
práca v redakcii časopisu Život v Krakove. 
Odpovedala som na ich zvedavé otázky. 
Niektorí z nich veselo poznamenali, že aj 
oni by chceli byť v budúcnosti redaktor-
mi, resp. redaktorkami. Živo sa zaujímali 
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História tvrdošijne zatvorených 
dve rí. Alessandro Pronza-
to, v úvahách k vianočnému 

obdobiu, nazval takto udalosti v čase 
Božieho narodenia. Keď Boží Syn zo-
stupuje na zem, neprichádza v podobe 
pána, ale v podobe chudáka. Nevyla-
muje dvere. Čaká. Dvere treba otvo-
riť zvnútra. Milosť nemá nič spoločné 
s donútením. Preto musí počítať s ri-
zikom odmietnutia. Prvé dvere – Má-
riine – boli otvorené. Hľa, služobnica 
Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slo-
va. Zamknuté dvere boli znamením 
odmietnutia, nezáujmu, možno stra-
chu, že o čosi prídu, že to Dieťa ich 
o niečo pripraví. A pritom On prišiel 
preto, aby dával.

14. 12. 2008
3. adventná nedeľa 

(Jn 1, 6 – 8. 19 – 28)
Veľkej popularite sa v súčasnos-

ti tešia televízne programy, v ktorých 
hlavnou myšlienkou je výmena úloh. 
Známa osobnosť sa vymení s niekým 
menej známym. Preberie zaňho den-
ný program v zamestnaní, poprípade 
i v domácnosti. Zámena trvá nejaký čas 
a po jeho uplynutí sa každý vráti k svo-
jim pôvodným pracovným povinno-
stiam. Výsledky bývajú rôzne. Niekomu 
sa darí a má zručnosť pri zamestnaní, 
ktoré nikdy nerobil, iní sú radi, keď to 
celé skončí a veruže by nemenili svoje 
povolanie za iné. Určite nie za to, ktoré 
skúsili počas výmeny. Dôležitou posta-
vou prvých adventných nedieľ je sv. Ján 
Krstiteľ. Aká je tvoja úloha, kto si, Ján? 
Bol konfrontovaný s otáznikmi, o koho 
to vlastne ide. Je to Mesiáš, nie je to Me-
siáš? O kvalitách Jána nebolo pochýb. 
Dôkazom bol záujem o jeho slová, zá-
ujem o krst, záujem o informácie, čo to 
znamená to pokánie, o ktorom hovorí. 
Predsa však Ján neprekročí pomyselnú 
hranicu a nestavia sa do pozície Mesiáša. 
Na otázku – kto si – odpovedá pravdivo 
bez zavádzania: Ja som hlas volajúceho na 
púšti: Vyrovnajte cestu Pánovi. V evanje-
liu ďalej čítame, že: On sám nebol svetlo, 
prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Ján ne-
podľahol pokušeniu zámeny povolania, 

Horčičné zrnko
ostal verný, k čomu ho povolal Boh. 
Nepodľahol ani pokušeniu strhnúť 
a uviazať pozornosť na seba. Keď prišiel 
primeraný čas, označil Mesiáša: Hľa, 
Boží Baránok.

 
21. 12. 2008

4. adventná nedeľa
(Lk 1, 26 – 28)

Posledná adventná nedeľa nám pri-
bližuje veľké tajomstvo Vtelenia. Vo vi-
diteľnom svete nás obklopuje nejedno 
nerozlúštené a neprebádané tajomstvo. 
Ešte je toho dosť, čomu nerozumieme, 
čo sme neprebádali. Naďalej sme ob-
klopení záhadami prírody. Napríklad 
taká gravitácia, čas alebo hmota. Aký 
postoj zaujmeme? Prijímame ich a ide-
me ďalej. 

Približujúc sa k oslave narodenia 
Pána, je potrebné, aby sme si vypes-
tovali zvyk, ktorý ľudia považujú za 
dosť ťažký. Treba zahodiť predsudok, 
ktorý nás zvádza k presvedčeniu, že 
ľudská myseľ je schopná pochopiť 
a rozumieť všetkému. Páter Benedict 
J. Groeschel odporúča nešpekulovať 
o motívoch Božej činnosti, pretože by 
to bolo nemúdre, ale na druhej strane 
treba sa nad tým zamyslieť. Tajomstvo 
ľudského tela a duše, ktoré vzal na seba 
večný Boží Syn v čase svojho Vtelenia, 
si vyžaduje vieru v absolútne nevysvet-
liteľný čin Božej moci. Je to milosť 
nad všetkými milosťami. Akým lepším 
spôsobom by si mohli ľudia uctievať 
tajomstvo Vtelenia, ak nie ďakovaním 
a prijatím, že ho počala jeho matka 
výlučne prostredníctvom Božej moci, 
a nie žiadnym ľudským zásahom?

28. 12. 2008
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, 

Márie a Jozefa
(Lk 2, 22 – 40)

V homílii sv. omše počas V. Sve-
tového stretnutia rodín Svätý Otec 
Benedikt XVI. vyslovil dôležité myš-
lienky dotykajúce sa inštitúcie rodiny. 
Rodina, založená na nerozlučnom man-
želstve muža a ženy,... je priestorom, 

kde sa človek môže dôstojne narodiť, rásť 
a rozvíjať integrálnym spôsobom. Niet 
prirodzenejšieho prostredia pre zdra-
vý vývin človeka ako rodina. Nejeden 
odborník, ktorý dnes urobí prieskum, 
štatistiku, dôjde k záveru, že veru niet 
zdravšieho prostredia ako rodina, niet 
ekonomickejšieho spôsobu fungova-
nia spoločnosti ako cez tradičnú rodi-
nu. Ktosi k tomu iba dodal, že koľko 
to dnes stojí námahy a peňazí, aby sme 
potvrdili dobro a krásu Božieho stvo-
renia. Rodina nie je výmysel ľudstva, 
je to Božie dielo. Počas vianočných 
sviatkov, ktoré majú ráz rodinných 
sviatkov, slávime i slávnosť Svätej ro-
diny. Žiaľ, dnes sa premýšľa o rodine 
častokrát iba v negatívnom zmysle. 
Keď sa verejnosť zhrozí nad nejakým 
prečinom mladistvých, keď sa objaví 
nejaký krutý zločinec. Vtedy zaznie 
poznámka, bol z takej a takej rodiny: 
neúplnej, rozbitej, bol týraný... Je to 
bolestná realita. Našťastie, nejedna 
rodina sa usiluje žiť podľa vzoru tej, 
ktorú tvorili Sv. Jozef, Panna Mária 
a Ježiš. Boh svoje požehnanie rodi-
nám neodníme, on totiž nepotrebuje 
vylepšovať svoje dielo. Pôsobí tak, aby 
sa zachovalo, čo vytvoril, ďalej rozvíja-
lo a chráni to pred zničením.

4. 1. 2009
2. nedeľa po Narodení Pána

(Jn 1, 1 – 18)
Sv. apoštol Ján preukázal v evanjeliu 

odlišný prístup k betlehemským uda-
lostiam. Píše v perspektíve dejín spásy, 
ide k významu, ku koreňom udalostí. 
Aké sú jeho slová aktuálne v terajšej 
dobe, ktorá zvádza k povrchnosti. Ne-
zostaňme iba pri atmosfére, melódii 
a sladkých slovách kolied...  

Tri dôležité evanjeliové myšlienky 
od sv. Jána: Prvá: Boha nikto nikdy ne-
videl. Jednorodený Boh, ktorý je v lone 
Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Druhá: 
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho 
neprijali. Tretia: Ale tým, ktorí ho prija-
li, dal moc stať sa Božími deťmi.

Aj kvôli mne sa stal človekom, aby 
mi priniesol zvesť o Bohu, ktorého 
nikto nikdy nevidel. Prišiel do svojho 
vlastného, aby som ho prijal a dostal tak 
moc patriť medzi Božie deti. 

Vdp. Viktor Pardel
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Advent, ktorý toho roku začína 
v nedeľu 30. novembra, je časom ra-
dostného očakávania na príchod Ježiša 
Krista. Advent trvá vždy 4 nedele a je-
ho dĺžka sa pohybuje od 23 do 28 dní. 
Koniec adventu je Štedrý deň. Prvá ad-
ventná nedeľa je zároveň prvým dňom 
liturgického roka.

Pre každého veriaceho človeka je 
advent výnimočným obdobím očaká-
vania na Ježišov príchod na zem. Toto 
očakávanie je poznačené veľkou rados-
ťou, lebo prichádza ku nám Pán, Ježiš 
Kristus, Boh a človek, na ktorého sme 
čakali niekoľko tisíc rokov. A preto po 
zmene niektorých liturgických pravi-
diel toto obdobie nie je časom pokánia, 
ale radostného očakávania na Pánov 
príchod. Hoci v liturgií vynechávame 
slávnostné Glória a to len preto, aby 
sme v deň Vianoc ešte radostnejšie 
mohli zaspievať tento hymnus.

Adventné očakávanie ma trojaký 
význam. Najskôr si pripomíname his-
torický príchod Pána Ježiša. Spájame 
sa s tými všetkými ľuďmi, ktorí túžob-
ne očakávali Ježišov príchod v Starom 
zákone. Liturgické texty prvých ad-
ventných dní poukazujú na postavu sv. 
Jána Krstiteľa, ktorý pripravuje cestu 
pre Mesiáša. Aj Panna Mária svojím 
„fi at” učí nás poslušnosti voči Božím 
ustanoveniam. Toto jej – nech sa mi 
tak stane – je aj poukázaním na našu 
poslušnosť voči viere.

Naša myseľ je spojená s Vianoca-
mi – pripravujeme sa na sviatky na-
šou modlitbou, rorátmi, adventným 
odriekaním nejakých veci. Boh prišiel 
k nám, stal sa človekom, a preto my 
mu vychádzame v ústrety, aby sme 
sa stretli s vteleným Božím Synom. 
V mnohých našich farnostiach na Spiši 
a Orave máme v tomto období aj du-
chovné cvičenia, ktoré nás pripravujú 
na príchod Ježiša Krista.

Zároveň je naša myseľ upriamená 
na budúcnosť, keď k nám zase príde 

Ježiš Kristus, aby zničil zlobu a stal sa 
kráľom celého stvorenstva. Očakávanie 
na Kristov príchod je prameňom našej 
radosti. Každé adventné obdobie nám 
pripomína, že aj náš život je očakáva-
ním. Vždy po niečom túžime. Človek, 
ktorý v živote na nič nečaká, je veľmi 
nešťastný. Naš život je preto taký krás-
ny, lebo je očakávaním, túžbou po nie-
kom, očakávaním na Ježiša Krista.

V tomto období sa v našich kos-
toloch skoro ráno alebo večer slúžia 
roráty – sv. omša, ktorá nás pripravu-

novela od neznámeho nemeckého au-
tora.

Na adventnom venci horeli štyri 
sviečky. Vôkol bolo ticho, tichučko. Tak 
ticho, že bolo počuť, ako sa potichučky 
zhovárajú sviece. Prvá zašepkala: „Vo-
lám sa Pokoj. Rada by som svietila, 
ale ľuďom na mne nezáleží, netúžia po 
pokoji. Naopak, obľubujú sváry, hád-
ky, vyháňajú ma zo svojich príbytkov.“ 
Svetlo sviečky slablo, až úplne vyhaslo. 
Druhá sviečka plápolala žiarivým pla-
meňom: „Volám sa Viera a chcela by 
som svietiť ľuďom na cestu. Ale oni 
mnou opovrhujú, vraj som zbytočná, 
nemoderná, že majú lepšie svietidlá. 
Nechcú chrániť môj plamienok.“ Prie-
van zhasol i druhú sviečku. 

S chvejúcim hlasom sa ozvala tretia 
svieca: „Moje meno je Láska. Mnohí si 
ma nevšímajú, iní mnou opovrhujú. 
Vravia, že sa im viac páčia prskavky a 
vzrušujúce delobuchy.“ Svieca zablika-
la a zhasla. 

Vtom vošlo do izby dieťa. Hľadelo 
na zhasnuté sviečky a s plačom vrave-
lo: „Prečo nesvietite? Kto vás zhasol?“ 
Nato sa ozvala štvrtá svieca: „Neboj sa! 
Zatiaľ som tu ja. Nikdy nie je nesko-
ro. Volám sa Nádej. Odo mňa môžeš 
zapáliť aj ostatné sviečky.“ Dieťa vzalo 
horiacu sviecu a zapálilo všetky sviečky. 
Tým dieťaťom je Božie Dieťa, Ježiško. 
On prichádza s nádejou, ktorá zapáli a 
daruje nám pokoj, vieru a lásku. 

Advent je skutočne čas nádeje. Je-
žiš nám to pripomína, keď žiada od 
nás: „Majte sa na pozore, bdejte!“ (Mk 
13,33) Chce nás obdarovať, už dnes 
urobiť šťastnými. Bdieť nie je krok 
späť, ale krok vpred. Kto bdie s Bo-
hom, bude mu jeho odmenou. 

Áno, bdieť, mať sa na pozore je 
stále obohatenie. My nechceme bdieť 
len niekedy, keď nám to vyhovuje, keď 
sa nám to páči, keď hneď za to niečo 
čakáme. Bdieme preto, aby nás našiel 
Boh pripravených, keď príde: či večer, 
či o polnoci, či za spevu kohúta alebo 
ráno. 

Takto bdeli naši rodičia, starí rodi-
čia a Pán Ježiš k tomu vyzýva aj nás. 
Keď takto budeme sláviť tento čas, ur-
čite aj Vianoce budú veľmi radostné. 

Vdp. Jozef Bednarčík, 
Zakopané

je na príchod Ježiša Krista. Na túto sv. 
omšu chodí dosť veľa ľudí, najmä deti. 
Vo svojich rukách nosia malé lampáše, 
ktoré zapálené ukazujú ľuďom smer do 
kostola. Je to veľmi pekný  zvyk, kto-
rý sa prijal vo viacerých farnostiach. 
Okrem toho každé dieťa sa snaží urobiť 
dobrý skutok: poslúcha rodičov, modlí 
sa, dobre si pripravuje domáce úlohy, 
pomáha svojim súrodencom. Každý 
deň v košíku dobrých skutkov pribú-
dajú nové srdiečka, ktoré sú zároveň 
dobrými skutkami. Veď pripravujeme 
sa na príchod toho najvzácnejšieho 
Hosťa, ktorý vyslobodiť ľudstvo z jar-
ma hriechu a smrti.

V advente sa v niektorých rodi-
nách pripravujú aj vianočné ozdoby na 
stromček. Aj tu najväčší podiel majú 
deti.

V posledných rokoch sa u nás zau-
žíval zvyk adventného venca. Prečo sa 
tak deje, môže nám to pripomenúť i 

A D V E N T  – A D V E N T  – 
čas radostného očakávaniačas radostného očakávania
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V spišskej obci Fridman sa naro-
dila činorodá krajanka Helena 

Stefaniaková, ktorej srdce si podma-
nil  folklór, ale najmä ľudové pesničky. 
- Spievam si, keď som šťastná a spievam 
si, aj keď ma pochytí smútok, spev je  liek 
na všetko - vysvetlila nám hneď v úvo-
de nášho rozhovoru. Našli sme ju, ako 
inak, pri práci, no neváhala sa s nami 
porozprávať a pozvať nás na šálku čaju, 
pričom veselo poznamenala: - Práca 
nie je zajac, tá mi neutečie.  

Helena sa nikdy netajila svojou veľ-
kou náklonnosťou ku Slovensku, slo-
venským piesňam, ale aj folklóru ako 
takému. V našej prítomnosti neváhala 
a zanôtila si aj niekoľko slovenských ľu-
dových pesničiek.  

- Od detstva som veľmi rada pozerala 
slovenské hudobné relácie, ale aj večer-
níčkové rozprávky. Bol u nás veľmi dobrý 
signál zo Slovenska, ba dokonca aj v rádiu 
sme chytali slovenské rozhlasové stanice. 
Ešte donedávna som si mohla naladiť slo-
venskú stanicu, no asi pred rokom sa mi 
signál stratil. Verte mi, poznám takmer 
všetky piesne, ktoré sa v slovenskom rádiu 
hrávali  pre jubilantov, - pochválila sa. 
- Spev mi robil a dodnes robí spoločnosť, 
preto som sa stala členkou Mládežníc-
keho folklórneho súboru vo Fridmane, 
ktorý, žiaľ, dnes už neexistuje. Veľmi mi 
chýbajú vystúpenia, ale  najmä nácviky 

Spev je ten najlepší liek

a stretnutia plné spevu. Bola to vždy veľ-
ká zábava, - zaspomínala si Helena so 
smútkom v očiach.   

Pre správnosť údajov dodajme, že 
členkou Mládežníckeho folklórneho 
súboru vo Fridmane bola viac než 6 

rokov a približne rok bola aj jeho ve-
dúcou. 

História tohto súboru sa začala písať 
pred 25 rokmi. Prvou vedúcou súboru 
bola rodáčka z Fridmana pani Žolon-
deková, neskôr bola vedúcou súboru 
pani Pytková a po nej Zofi a Wójciko-
vá. Po jej odchode súbor viedla Helena 
a určitý čas aj Mária Wnęková. Dozve-
deli sme sa, že Zofi a Wójciková písala 
veľmi dobré, veselé a vtipné texty ku 
scénkam, s ktorými sa súbor prezento-
val. - Pri nácvikoch scénok sme sa vždy 
veselo zasmiali. Veľmi dobrý text mala 
napr. scénka Medicína po spišsky, z  kto-
rej vysvitlo, akou dobrou medicínou je 
štamprlíček domácej pálenky, s ktorým 
by to však nikto nikdy nemal preháňať, 
- dodala Helena.     

Zaspomínala si tiež na to, ako sa 
fridmanská mládež neváhala stretávať, 
a to čo najčastejšie. Spolu nacvičovali 

scénky i hudobné pásma. Dôvodov, 
prečo sa okruh členov súboru postup-
ne zužoval, je niekoľko. Mladé dievčatá 
sa povydávali do okolitých obcí, ďalší 
mladí odcestovali za prácou do sveta, 
najčastejšie do Ameriky. Možno kon-
štatovať, že činnosť súboru sa skončila 
približne v roku 2006. 

Do nášho rozhovoru sa zapojila 
aj dobrá kamarátka, spriaznená duša 
Heleny - Małgorzata Myśliwiecová. 
Aj ona bola členkou folklórneho sú-
boru. - Bola by som ňou dodnes, keby 
mládežnícky folklórny súbor neukončil 
svoju činnosť. Dôvod na stretnutie sme si 
vždy našli - vysvetlila nám. Taktiež si 
veľmi rada zaspomínala na staré dobré 
časy. Aj ona však konštatuje, že dnes už 
mládežníci nemajú záujem o účinko-
vanie v súbore. Helena aj Małgorzata 
svorne tvrdia, že nádejou by mohli byť 
členovia Detského folklórneho súboru 

Dobré priateľky: Helena a Małgorzata

Mládežnicky folklórny súbor 
s vedúcou p. Wójcikovou

Slávnostné preberanie zástavy, ktorú súbor získal v r. 2003
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vo Fridmane, ktorý vedie M. Wnęko-
vá. - Keď deti dorastú, určite niektoré 
z nich by radi pokračovali v účinkovaní 
v súbore,- optimisticky dodali k tejto 
téme.   

- S naším súborom sme zožali ne-
jeden úspech. Zúčastňovali sme sa aj 
podujatí organizovaných Spolkom Slo-
vákov v Poľsku, o. i. Fašiangov – Ostat-
kov v Krempachoch. V roku 2004 sme 
zvíťazili na prehliadke amatérskych 
súborov Sabałowe Bajania v Bukowine 
Tatrzańskej, a to s predstavením o svad-
be a pytačkách. Naši družbovia získali 
2. miesto, jedného z nich predstavoval 
aj môj syn Matej. Spieval už od kolís-
ky. Rád chodí na slovenské zábavy, no 
a najradšej si spolu spievame slovenské 
pesničky, - vrátila sa v spomienkach do 
uplynulých čias Helenka a huncútsky 
dodala, že by jej vôbec neprekáža-
lo, keby si Matej do domu priviedol 
slovenskú nevestu. - Potom by sme si 
mohli zaspievať v trojici, - dodala na 
záver nášho rozhovoru. 

Milovníkom fridmanského fol-
klóru nezostáva nič iné, iba dúfať, že 
činnosť mládežníckeho súboru, ktorý 
bol dlhé roky veľmi aktívny, sa mož-
no ešte obnoví. Mnoho ľudí totiž do 
neho vložilo svoje srdce, tak ako Hele-
na i jej priateľka Małgorzata.

Text: Lýdia Ostrowska 
Foto: L. Ostrowska, archív 

H. Stefaniakovej, M. Myśliwiecovej
           

V lete sa uskutočnil 18. ročník Dní 
Mikolova, ktoré boli výnimočné tým, 
že bola podpísaná dohoda o spolu-
práci a partnerstve medzi Mikolovom 
a slovenskou Ilavou. Popritom krajan 
B. Knapčík zo sliezskej skupiny oboz-
námil primátora Ilavy Štefana Dašku 
s krajanským časopisom Život. 

*  *  *

Cez leto prišla pozdraviť Skrzyczne, 
vnímať krásy prírody na tomto kopci 
aj krajanská mládež, ktorú sprevádzali 
viacerí priaznivci sliezskych hôr.

*  *  *
29. novem-

bra 2008 navštívila 
Mi  kolov delegácia 
z partnerského mesta 
Ilavy. Mali pracovné 
stretnutia s poľskými 
kolegami a pozreli si 
mesto. 

*  *  *

UDIALO SA NA SLIEZSKU
29. novembra 2008 si krajania na 

Sliezsku usporiadali Ondrejský večie-
rok, počas ktorého si pripomenuli starý 
zvyk lúskania fazule, orechov i páračky. 
Napokon sa fazuľa uvarila a z orechov 
sa upiekli koláče. Krajania mali veľa 
radosti a spolu si aj veselo zaspievali. 
Rozprávali sa o dianí na Sliezsku, pri-
pravovali plány spojené s budúcimi 

aktivitami, predniesli 
výročnú správu a za-
mýšľali sa nad tým, 
ako zvýrazniť svoju 
existenciu na Sliezsku. 
Hovorilo sa aj o kurze 
slovenčiny, ktorý by 
možno mohol byť aj 
na Sliezsku. 

*  *  *
Smutná zvesť 

o smrti Janka Šper-
nogu rýchlo obehla 
ja našich krajanov na 
Sliezsku. Súcitíme 
s vami a jeho rodine 

vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 3. de-
cembra t.r. sa v Mikolove v kostole sv. 
Vojtecha odbavovala sv. omša za dušu 
nebohého Jána a nášho priateľa. 

Brono

Matej Stefaniak v kroji  
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Stretnutie historikov 
v Novom Targu

Dňa 24. novembra t.r. sa na Mestskom úrade v Novom Targu uskutočnilo 
vedecké kolokvium slovenských a poľských historikov, ktorého zorganizovanie 
už dlhší čas sľubovala slovenská strana a ktorého sa domáhala slovenská ná-
rodnostná menšina žijúca v Poľsku. Slovenskú stranu zastupovali títo historici 
s nasledovnými referátmi:

- Slavomír Michálek z Historického ústavu SAV: Pozícia Československa v 
strednej Európe v rokoch 1945-47, možnosti a realita;

- Dušan Segeš z Historického ústavu SAV: Vzťahy exilových vlád (českoslo-
venskej a poľskej) v Londýne 1944-45;

- František Csefalvay z Vojenského historického ústavu: Partizáni v sloven-
sko-poľskom pohraničí 1944-45;

- Ján Štajgl z Vojenského historického ústavu: Bezpečnostná situácia na hor-
nej Orave a hornom Spiši v rokoch 1945-47;

- Matej Andráš, bývalý konzul ČSR v Poľsku: Československo-poľské vzťahy 
v rokoch 1945-48.

Za Spolok Slovákov v Poľsku mal vystúpiť Ľudomír Molitoris, ktorého po-
zval na kolokvium gen. konzul SR v Krakove Ivan Horský, s referátom Vzťah Jo-
zefa Kurasia „ Ognia“ ku slovenskej národnostnej menšine žijúcej na Spiši a Orave. 
Zástupcovia IPN z Krakova mu však neumožnili zúčastniť sa celého kolokvia. 
Mohol si vypočuť len referát M. Korkuća, ku ktorému mal mať Ľ. Molitoris 
kontrareferát, ale na jeho prednesenie nezostal už čas. 

Poľskú stranu zastupovali:
- dp. Józef Marecki z IPN v Krakove: Represie voči poľským kňazom na Spiši 

a Orave počas 2. svetovej vojny;
- Dawid Golik z IPN v Krakove: Poľsko-slovenské pohraničie a Nowosądecký 

Inšpektorát AK v rokoch 1944-1945;
- Michal Wenklar z IPN v Krakove: Poľsko-slovenské konfl ikty pri pokusoch 

privrátenia poľskej administratívy na Spiši a Orave po 2. svetovej vojne;
- Maciej Korkuć z IPN v Krakove: Činnosť Jozefa Kurasia „Ognia“ na pozadí 

poľsko-slovenských vzťahov na pohraničí;
- Robert Kowalski z Poľského historického spolku: Poľsko-slovenské pohra-

ničie na území Spiša a Oravy na základe dokumentov Ministerstva verejnej admi-
nistratívy v rokoch 1946-1949.

K diskusii bol okrem týchto vymenovaných pozvaný taktiež historik Julian 
Kwiek z AGH v Krakove. Historikov počas stretnutia osobne pozdravil aj pod-
predseda vlády SR Dušan Čaplovič.

Politický futbal - kto 
s kým a proti komu?
Všetky okolnosti okolo tohto 

stretnutia mi pripomínajú futbal na 
jednu bránku. Často sme ho hrávali 
ako malí chlapci, pretože nás bolo 
príliš málo, aby sme hrali na celom 
ihrisku, alebo ihrisko bolo príliš 
veľké, aby sme po ňom behali tam 
a naspäť od bránky k bránke. A tak 
sme nakoniec hrali len na polovici 
ihriska, vybrali si jedného brankára 
a ten musel vychytať všetky strely.

Podobne ako futbal na jednu 
bránku vyzeralo aj stretnutie his-
torikov v Novom Targu. Na tomto 
zápase sa stretlo mužstvo sloven-
ských a poľských odborníkov. Do 
brány si postavili gen. tajomníka 
Spolku Slovákov v Poľsku. Hlavným 
rozhodcom, síce nechtiac, sa stal 
sám podpredseda vlády, postranní 
rozhodcovia pochádzali zo strany 
zastupiteľských úradov Slovenskej 
republiky v Poľsku. Ešte sa zápas ani 
nezačal a už sa strhla bitka. Poľským 
hráčom sa totiž nepáčilo, že na zá-
pas prišli diváci. A to asi preto, lebo 
to boli fanúšikovia Slovákov. Sloven-
skí reprezentanti nevedeli, čo robiť. 
Ako majú vyhodiť vlastných? Keď 
sa zápas konečne začal, nasledova-
lo ďalšie prekvapenie. Slováci pred 
stretnutím trénovali klasický futbal, 
a ich protivníci, teda Poliaci, futbal 
americký. Čo robiť? Slováci prilby 
nemali. A tak sa nakoniec zosypalo 
na nich všetko možné. Ďalší prob-
lém bol vlastne v tom, že nikto z 
hráčov nepoznal poriadne pravidlá 
zápasu. Ako sa nakoniec ukázalo, 
Slováci sa riadili inými pravidlami 
a Poliaci inými. Rozhodnúť museli 
rozhodcovia. Postranní síce vide-
li, že tá hra nie je s kostolným po-
riadkom, avšak neveľa urobili, aby 
hráčov z poľskej strany napomenuli. 
A čo na to hlavný rozhodca? Nič, 
rozložil ruky, nemiešal sa do hry a 
nechal hráčov samých na seba. Jedi-
né, čo urobil, napomenul brankára, 
aby vôbec neprekážal v hre. Ako by 
si nevšimol, že ten brankár sa do tej 
bránky ledva dovliekol, pretože si 
ho poľskí hráči podali niekoľkokrát 
už pred zápasom. Nakoniec toho 
brankára z brány vyhodili a dovolili 
mu prísť len na posledných 5 minút 
zápasu, aj to musel stáť na boku 
bránky, aby zbytočne neprekážal v 
tejto jednostrannej hre. A najkrajšie 
je na tom to, že na záver poľská dru-
žina pozitívne zhodnotila zápas.
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Komentár
To, čo sa udialo v Novom Targu, sa 

vlastne komentovať ani nedá. U predsta-
viteľov z poľskej strany chýbala osobná 
kultúra, ktorú by mal mať každý verejne 
vystupujúci človek.A zo slovenskej jed-
noznačný a tvrdo presadzovaný postoj 
k vzniknutému problému. Od začiatku 
bol s organizáciou konferencie, z ktorej 
sa nakoniec vykľulo len vedecké kolok-
vium či dokonca pracovné stretnutie slo-
venských a poľských historikov, problém. 
Spolok Slovákov v Poľsku o požiadavke 
vedeckej konferencie hovoril už niekoľ-
ko rokov. Pán podpredseda vlády SR D. 
Čaplovič sa vyslovil, že sa toto stretnutie 
bude konať pod jeho záštitou, avšak jeho 
kancelária to niekoľkokrát dementovala, 
pretože podľa nich vysoký štátny predsta-
viteľ či politik by sa vôbec nemal miešať do 
histórie. A to je pravda. To však v Poľsku 
asi neplatí a tobôž nie v IPN. A tak po dl-
hom období organizovania nakoniec došlo 
k vedeckému kolokviu. Všetko by bolo 
naozaj pekné, keby nevzišiel problém, kto 
vlastne to kolokvium organizoval. Podľa 
slovenskej strany toto stretnutie nemalo 
hlavného organizátora, ale viacerých spo-
luorganizátorov, teda Generálny konzulát 
SR v Krakove stretnutie zabezpečoval tech-
nicky a IPN spolu s Historickým ústavom 
SAV po odbornej stránke. Skutočnosť, že 
Historický ústav SAV a IPN je spoluorga-
nizátorom stretnutia, o čom sa účastníci 
dozvedeli v Novom Targu, slovenských 
historikov výrazne prekvapil. 

Kto bol teda organizátorom zo slo-
venskej strany? Bolo by dobré odpovedať 
priamo na túto otázku, pretože stretnutie 
historikov bolo organizačne nezvládnu-
té a nezabezpečené. Bojí sa azda niekto 
priznať si chybu, že to nezvládol? IPN to 
padlo naozaj vhod, čo aj využil, a tak mal 
ďalší tromf v ruke, aby postranné osoby 
a média vyhodil. Na základe listu, ktorý 
prišiel do Spolku, riaditeľ pobočky IPN 
v Krakove M. Lasota však tvrdí opak a do 
pozície hlavného organizátora stavia prá-
ve Gen. konzulát SR v Krakove a tento 
fakt aj po stretnutí niekoľkokrát potvrdil. 
V zmenenom vyhlásení, ktoré sa objavilo 
na stránkach IPN, je napísané: Seminár 
bol výsledkom spoločnej dohody Generálne-
ho konzulátu SR v Krakove a pobočky IPN 
v Krakove. Malo charakter vedeckého pra-
covného stretnutia poľských a slovenských 
historikov – odborníkov v oblasti novodo-
bej histórie. Z iniciatívy slovenskej strany 
bolo stretnutie naplánované ako uzavreté 
stretnutie – bez účasti osôb spoza vedeckých 
inštitúcií. Gen. Konzul SR v Krakove to 
jasne formuloval v liste z dňa 21. októbra 
t.r. adresovanom pobočke IPN v Krakove: 
„Slovenská strana nejaví záujem o to, aby 
sa stretnutia zúčastnili postranné osoby, 
ktoré by mohli narušiť atmosféru rozho-
vorov.“ (Por.: Seminarium było wynikiem 

wspólnych uzgodnień konsulatu generalne-
go Słowacji w Krakowie oraz krakowskie-
go oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 
Miało charakter roboczego spotkania na-
ukowego historyków polskich i słowackich 
– specjalistów z dziedziny historii najnow-
szej. Por.: Z inicjatywy słowackiej obrady 
zaplanowano jako spotkanie zamknięte 
– bez udziału uczestników spoza instytucji 
naukowych. Konsul Generalny Republiki 
Słowacji w Krakowie Ivan Horsky wyraźnie 
pisał do dyrektora krakowskiego oddziału 
IPN w liście z 21 października br.: „Sło-
wacka strona nie przejawia zainteresowa-
nia, aby w spotkaniu uczestniczyły osoby 
postronne, które mogłyby zakłócać atmosferę 
rokowań”. Zdroj: http://www.ipn.gov.
pl/portal/pl/2/8573/Polskoslowackie_se
minarium_naukowe_w_Nowym_Targu_
_poswiecone_wzajemnym_stosunkom.
html). A to je dôvod, kvôli ktorému vni-
kol konfl ikt kompetencií.

Stretnutie malo byť založené na vzá-
jomnej úcte a porozumení, avšak skutoč-
nosť bola iná. A to, že najarogantnejším 
spôsobom spomedzi poľských historikov 
vystupoval práve kňaz, krajanov asi ne-
prekvapí, avšak historikov zo Slovenska to 
výrazne šokovalo. A tak sa nakoniec stalo, 
že novinári a taktiež ďalší zainteresovaní 
touto tematikou museli odísť, pretože 
podľa slov dp. J. Mareckého toto stretnu-
tie na základe dohody bolo naplánované 
ako súkromné pracovné stretnutie dvoch 
vedeckých inštitúcií. Na to zo slovenskej 
strany reagoval riaditeľ Historického ústa-
vu Slovenskej akadémie vied Slavomír 
Michálek, ktorý o takejto dohode nič 
nevedel, a o.i. povedal, že takúto hrubosť 
by si na vedeckom stretnutí nikdy voči 
postranným, avšak zainteresovaným, oso-
bám nedovolil. To však nepomohlo. Ne-
bolo by lepšie, keby slovenská strana na 
znak protestu voči takémuto šovinizmu 
zo stretnutia radšej odišla? Prečo mala tr-
pieť a nakoniec aj trpela takéto správanie 
historikov poľskej strany? Bolo to azda na 
znak úcty voči podpredsedovi vlády D. 
Čaplovičovi, ktorý mal osobne pozdraviť 
historikov alebo to bola tá príslovečná 
slovenská zhovievavosť, ktorá sa nám už 
tisíckrát v histórii vypomstila? Či azda 
nemáme svoj názor a národnú hrdosť, že 
musíme byť takto ponižovaní? Aký do-
jem v nich vyvoláva kňaz, ktorý obhajuje 
a dokonca si ctí ako hrdinu človeka, kto-
rý vraždil civilných obyvateľov – Poliakov, 
Židov, Slovákov či Rusínov v čase mieru?

Stretnutie sa nakoniec konalo za za-
tvorenými dverami, keďže bola nastolená 
podmienka, že ak postranné osoby neodí-
du, stretnutie sa neuskutoční. Podľa toho, 
čo vyhlásil pán Michálek predpokladám, 
že to bol návrh poľskej strany, s ktorým 
nakoniec Slováci chtiac-nechtiac súhlasi-
li alebo museli súhlasiť, keďže sa tu cítili 
ako hostia a nechceli byť nekorektní voči 
poľskej strane. Kde sa podela národná hr-

dosť? Ak by sa takéto niečo prihodilo bra-
tom – Poliakom, Slováci by sa mohli len 
modliť, aby to neskončilo na súde v Štras-
burgu. Na celú situácia reagoval gen. kon-
zul I. Horský však len slovami: - Ja nemô-
žem zasahovať do vecí dvoch inštitúcií. Ja 
nie som organizátorom tejto konferencie. Ja 
som len tieto inštitúcie vzájomne kontakto-
val. Pána Molitorisa som na toto stretnu-
tie písomne pozval na základe rozhovoru 
s podpredsedom vlády SR D. Čaplovičom 
a po dohode s riaditeľom IPN v Krakove M. 
Lasotom. Na tomto sa moje kompetencie 
končia. - A ďalej na margo toho, čo sa na 
začiatku stretnutia udialo, povedal: - Ne-
cítim sa byť urazený, som jednoducho zde-
sený a nevidím žiaden dôvod k tomu, aby 
takýmto spôsobom poľská strana reagovala. 
To je však môj súkromný názor, pretože ne-
mám žiadne meritórne informácie k tomu, 
čo bolo dôvodom zmeny postoja pána Kur-
tyku k celej tejto otázke.

Ľ. Molitoris nakoniec mohol byť prí-
tomný len na referáte o Kurasiovi „Ogni-
ovi“, ktorý predniesol M. Korkuć po šies-
tej večer, takže gen. tajomník Spolku na 
možnosť vstupu čakal od rána, teda od za-
čiatku konferencie, na chodbe Mestského 
úradu v Novom Targu. Referát M. Kor-
kuća trval vyše polhodiny, takže na kon-
trareferát Ľ. Molitorisovi zostalo necelých 
10 minút, pretože o 19.00 hod. Mestský 
úrad v Novom Targu zatvárali. Nakoniec 
Ľ. Molitoris svoj referát vôbec nepredsta-
vil, pretože ho osemkrát prerušili poľskí 
historici. 

Na záver mali historici odovzdať do 
tlače spoločné vyhlásenie. Slovenskí his-
torici o ňom nič nevedia, avšak IPN také-
to vyhlásenie médiám poskytol. V tomto 
vyhlásení je o.i. uvedené, že sa stretnu-
tie uskutočnilo za zatvorenými dverami 
na žiadosť slovenskej strany. Generálny 
konzulát však tvrdí, že to bola vzájomná 
dohoda obidvoch strán, ktorej podnetom 
bola žiadosť práve zo strany poľského 
IPN. Tento podnet vychádzal z predošlej 
konferencie v Novom Targu 10. marca 
2007, počas ktorej došlo k viacerým vy-
hroteným situáciám, na ktorej zástupco-
via IPN glorifi kovali „Ognia“. Gen. kon-
zul SR I. Horský nezabudol pripomenúť, 
že na tej prvej neslávnej konferencii ho 
práve zástupcovia IPN na čele s M. Kor-
kućom nepripustili k slovu, takže na znak 
protestu z tejto konferencie odišiel. Gen. 
tajomník Spolku Ľ. Molitoris na spomí-
nanej konferencii dopadol ešte horšie. A 
slovenskí historici o požiadavke z ich stra-
ny, aby sa stretnutie konalo za zatvore-
nými dverami, nič nevedia. Či mali teda 
zástupcovia IPN právo vyhodiť zo stret-
nutia zainteresované osoby a médiá? 

Stretnutie malo byť založené na vzá-
jomnej úcte a porozumení, žiaľ, tie u poľ-
ských zástupcov chýbali. A niet sa vlastne 
ani čomu čudovať, veď na internete bez 
problémov nájdete fotografi e niektorých 
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z nich, teda Dawida Golika a Roberta 
Kowalského, ako pobehujú v uniformách 
bandy „Ognia“ a so zbraňami v rukách po 
lesoch či po Novom Targu, kde opätovne 
inscenovali viaceré útoky „Ognia“ na rôz-
ne inštitúcie. Okrem toho chodia po ško-
lách a nabádajú deti, aby si ctili Kurasia 
ako národného hrdinu a nasledovali jeho 
skutky. Zato Maciej Korkuć je absolútnym 
a bezprecedentným zástancom „Ognia“, 
proti ktorému vystupujú aj viacerí poľskí 
historici. Môžeme takýchto odborníkov 
pokladať za vedcov, či za pseudohistori-
kov a extrémistických šovinistov? Zároveň 
si však treba položiť otázku: Akú prestíž 
a autoritu majú v Poľsku súčasní sloven-
skí diplomati, keď generálny konzul po-
zve gen. tajomníka SSP a v prítomnosti 
podpredsedu vlády SR mu je zakázaný 
vstup do rokovacej miestnosti? Nie je to 
hanba pre slovenský národ, ak na strán-
ke IPN bolo v zmenenom vyhlásení ďalej 
uvedené: Tento incident nenarušil priebeh 
hlavnej časti seminára, ktorý sa uskutočnil 
v atmosfére konštruktívnych meritórnych 
rozhovorov. Jeho výsledkom bolo spoločné 
stanovisko historikov obidvoch štátov, (o 
ktorom slovenskí historici nič nevedia 
– poz. red.), ktoré sa týkalo zorganizova-
nia ďalšieho takéhoto pracovného stretnu-
tia v Krakove, avšak už bez organizačnej 
účasti Gen. konzulátu SR. (Por.: Incydent 
ten nie zakłócił przebiegu właściwej części 
seminarium, które odbyło się w atmosferze 
konstruktywnych dyskusji merytorycznych. 
Jego efektem było zgodne stanowisko histo-
ryków obu krajów w sprawie organizacji 
kolejnego tego rodzaju roboczego spotkania 
w Krakowie, jednak już bez pośrednictwa 
tamtejszego Konsulatu Generalnego Repu-
bliki Słowacji. Zdroj: http://www.ipn.gov.
pl/portal/pl/2/8573/Polskoslowackie_
seminarium_naukowe_w_Nowym_Tar
gu__poswiecone_wzajemnym_stosun
kom.html)

Dúfam, že sa po tomto stretnutí Slo-
vákom aspoň trochu otvorili oči, aj keď 
vyhlásenia podpredsedu vlády D. Čaplo-
viča po kolokviu tomu vôbec nenasved-
čovali. Dočítame sa v nich totiž nasledov-
né: Čaplovič pre agentúru SITA uviedol, 
že na konferencii vystúpil s príhovorom, 
v ktorom povedal, že Kuraśom by sa mali 
zaoberať len historici a odporúčal im, aby 
sa nedali ovplyvňovať politikou. Myslí si, 
že na konferencii nemal byť „nikto mimo 
historikov”. „Pán Molitoris nie je historik 
- profesionál,” uviedol Čaplovič. Podľa 
neho Molitoris by tam vyvolával zbytoč-
né animozity. Tvrdí, že Kuraśove skutky 
musia najprv posúdiť historici a ich hod-
notenia potom majú komentovať politici. 
„Vždy som bojoval proti laikom, pseudo-
historikom. Nechajme vedcom zhodnotiť 
históriu.” (zdroj: http://www.webnoviny.
sk/slovensko/clanok/26039/Kura%C5%
9Ba-by-mali-najprv-zhodnotit-ved
ci-potom-politici-tvrdi-Caplovic.html).

Treba priznať, že tieto slová znejú prí-
liš divne, ak sa lepšie pozrieme na zloženie 
obidvoch strán. Spomedzi slovenských 
účastníkov najlepším odborníkom bol 
JUDr. Matej Andráš, hoci nie je historik, 
ale právnik a bývalý diplomat ČSR, a mys-
lím si, že určite s mojím názorom budú 
súhlasiť aj slovenskí historici. A za poľskú 
stranu taktiež nie všetci boli historici, veď 
medzi nimi nájdeme politológov atď. Slo-
vá podpredsedu vlády ešte viac zhoršujú 
postavenie slovenskej menšiny v Poľsku 
v boji proti glorifi kácii vraha, akým istot-
ne bol Jozef Kuraś „Ogień“. A podpora 
postoja IPN z jeho strany je absolútne 
nepochopiteľná, zvlášť ak si uvedomíme 
fakt, že arogantný postoj IPN odsúdili 
viaceré poľské médiá a inštitúcie. Na zá-
klade jeho slov sa totiž v Sme objavila na-
sledujúca informácia: Podľa podpredsedu 
vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európ-
ske záležitosti, ľudské práva a menšiny Du-
šana Čaploviča, ktorý kolokvium inicioval 
s cieľom odborne zhodnotiť obdobie rokov 
1944-1948 na slovensko-poľskom či poľsko-
slovenskom pohraničí, nepovažuje postoj 
odborníkov za neprijateľný, ak nedovolili 
Molitorisovi ako laikovi predniesť na konfe-
rencii svoj subjektívny postoj referát. (Zdroj: 
http://www.sme.sk/c/4202803/caplovic-
postoj-odbornikov-na-konferencii-v-pol-
sku-nie-je-neprijatelny.html).

Len pre zaujímavosť uvádzam stano-
visko primátora Nového Targu Marka 
Fryźlewicza, ktorý na informáciu zo strany 
IPN, že to bolo súkromné pracovné stret-
nutie historikov, pre ktoré bola v Mestskom 
úrade v Novom Targu prenajatá miestnosť, 
povedal: – Nikto od nás miestnosť neprenají-
mal. Ak predstavitelia IPN tvrdia inak, roz-
mýšľam dokonca, či by som im nemal vypísať 
účet. Keby som vedel, že to má byť súkromné 
stretnutie, namiesto rokovacej miestnosti na 
Mestskom úrade by som organizátorom odpo-
ručil ktorúsi reštauráciu v meste. (Por.: – Nikt 
od nas sali nie wynajmował. Skoro przedstawi-
ciele IPN twierdzą inaczej, to zastanawiam się 
nawet, czy nie powinienem wystawić rachun-
ku – komentuje burmistrz Marek Fryźlewicz. 
– Gdybym wiedział, że to ma być prywatne 
spotkanie, zamiast sali obrad w Urzędzie 
Miasta poleciłbym organizatorom którąś 
z restauracji w mieście – zaznacza. Zdroj: 
http://tygodnikpodhalanski.pl/www/in-
dex.php?mod=news&strona=2&kat=1&
id=&typ=w&id=2695). Keď sa nás nedo-
kážu zastať slovenskí zástupcovia, robia to 
aspoň poľskí, za čo M. Fryźlewiczovi ďa-
kujeme.

Pri hodnotení celého stretnutia sa vy-
nára množstvo otázok, na ktoré asi ťažko 
nájdeme odpoveď. Nemôžem a ani ne-
chcem spochybňovať odbornosť jednotli-
vých referátov slovenskej strany, pretože si 
myslím, že Slovensko zastupovali kvalitní 
odborníci. Nerozumiem však, prečo slo-
venská strana nepozvala odborníkov, ktorí 
sa tejto problematike dennodenne venujú? 

Postavenie poľských kňazov počas vojny 
spracoval historik Pavol Matula z Univer-
zity Komenského v Bratislave. Cirkevným 
otázkam sa venuje taktiež predseda SSP 
Jozef Čongva zo Sliezskej univerzity v 
Katoviciach. Vojnovú situáciu na hranici 
spracoval o.i. doktorand Trnavskej univer-
zity Martin Garek a priamo k Ogniovi má 
kvalitné materiály riaditeľ archívu UPN 
v Bratislave Ľubomír Ďurina. A taktiež je 
zarážajúce, že na stretnutie historikov ne-
bol pozvaný žiaden zástupca Spišského de-
jepisného spolku, keďže práve tento spolok 
sa najviac venuje otázkam slovensko-poľ-
ského pohraničia na Spiši.

Ako sme sa na vedeckom kolokviu 
dozvedeli, jednotlivé referáty historikov 
by mali byť vydané v spoločnom zbor-
níku. Dúfajme, že aspoň v ňom sa nájde 
miesto pre referát Ľ. Molitorisa, ktorý bol 
vypracovaný na základe poľských archív-
nych dokumentoch a ktoré spolu s do-
kumentmi, ktoré predstavil vo svojom 
referáte J. Štajgl, ukazujú pravdivý obraz 
Józefa Kurasia „Ognia“. V inom prípade 
bude na Slovensku za peniaze slovenských 
daňových poplatníkov vydaný zborník, 
v ktorom Poliaci budú velebiť „Ognia“ 
– vraha Poliakov, Židov, Rusínov a v ne-
poslednom rade aj Slovákov.

Záver
Spolok Slovákov v Poľsku a slovenskí 

krajania v Poľsku asi zbytočne vkladali ná-
dej do vedeckej konferencie, o ktorej sa ho-
vorilo a ktorá bola plánovaná už dlhší čas. 
Domnievali sme sa totiž, že toto stretnutie 
slovenských a poľských historikov bude mať 
vplyv na zmenu chápania Jozefa Kuraśa 
„Ognia“ ako hrdinu Poľska, ktoré presadzu-
je skupina historikov združená v IPN. Verili 
sme, že bude pookriatím pre obete a pre 
ich príbuzných, ktorých bôľ sa nedá opísať. 
Ťažko totiž opísať pocity ľudí, ktorí dúfali 
a verili v spravodlivosť a podporu zo sloven-
skej strany. Ako dlho budú musieť čakať na 
spravodlivé zadosťučinenie a hodnoverné 
hodnotenie histórie naši krajania a rodiny 
obetí „Ognia“? Dočkajú sa toho vôbec? 

Našťastie, aspoň vo Varšave sa našli ľu-
dia zo židovskej komunity, ktorí sa nebáli 
verejne zorganizovať výstavu na námestí a 
nie za zavretými dverami, ukazujúcu činy 
Kuraśa „Ognia“ z iného pohľadu, nie ako 
hrdinu, ale ako obyčajného vraha. Aký 
teda význam malo zorganizovanie súk-
romného vedeckého kolokvia či pracov-
ného stretnutia v Novom Targu? Nebolo 
ono len formálnym splnením sľubu, ktoré 
aj tak na veci prístupu k vojnovým a po-
vojnovým udalostiam na poľskej strane 
nič nezmení? A nezmenilo sa toto dlho-
dobo pripravované stretnutie historikov 
hneď na začiatku na politický škandál, 
počas ktorého boli demokracia a voľnosť 
slova vyhodené surovo za dvere?

Marián Smondek



5. novembra 2008 žiaci navšte-
vujúci vyučovanie slovenského 
jazyka na lýceu v Jablonke išli 

na výlet na Slovensko. Naším cieľom 
boli národné pamätné miesta, ktoré sa 
zapísali do slovenských dejín. 

Skoro ráno sme odchádzali z Jab-
lonky a po ceste, v Tvrdošíne, sme 
zobrali našu sprievodkyňu, ktorá nám 
veľmi pútavo rozprávala o Slovensku. 
Prvýkrát sme sa zastavili v Martine, 
o ktorom nám veľa informácii už vo-
pred porozprávala sprievodkyňa. Tam 
sme navštívili Národný cintorín, Mati-
cu slovenskú, kde nám hovorili aj o na-

ZA NÁRODNÝMI PAMIATKAMI
šom krajanovi z Chyžného, národovco-
vi a prvom pokladníkovi MS Tomášovi 
Červeňovi. Boli sme aj v Slovenskom 
národnom literárnom múzeu. Pozreli 
sme si aj mesto, ktoré bolo svedkom 
mnohých významných národných 
udalosti o.i. Memorandového zhro-
maždenia. Večer sme sa ubytovali vo 
Sv. Jure pri Bratislave. Veľmi sa nám 
tam páčilo. Na druhý deň sme si po-
zreli Bratislavu, ktorá na nás zapôsobila 
svojím čarom a starobylými pamiatka-
mi. Navštívili sme Slovenské národné 
múzeum, národný symbol hrad Devín. 
Sprievodkyňa nám ku všetkým národ-
ným pamiatkam poskytovala vyčerpá-
vajúce a zaujímavé informácie. Večer 
sme mali možnosť obdivovať mesto 
v noci, ktoré vyzerá báječne. Posledný 
deň putovania za národnými pamiat-
kami sme stravili v Bansklej Bystrici. 
Pozreli sme si miesto, kde je pochovaný 
veľprepošt T. Červeň, teda banskobys-
trickú katedrálu, Múzeum slovenského 

národného povstania, národnú kultúr-
nu pamiatku Pamätník SNP. 

Krása národných pamiatok a boha-
tý komentár k ním, ale aj prostrediu, 
cez ktoré sme prechádzali, zanechali 
v nás neopakovateľné dojmy. Ďakuje-
me pani sprievodkyni a organizátorovi 
výletu Spolku Slovákov v Poľsku.

Dievčatá z I. ročníka 
jablonského lýcea       

Stála konferencia Slovenská republika 
a Slováci žijúci v zahraničí 2008 sa 

konala v dňoch 6. – 8. novembra 2008 
v Kongresovom centre City Hotel Brati-
slava za účasti 101 delegátov slovenských 
spolkov a organizácií z  25 krajín sveta. 
Spolok Slovákov v Poľsku zastupovali: 
predseda SSP Jozef Čongva, gen. tajom-
ník SSP Ľudomír Molitoris a tajomník 
redakcie Život Marián Smondek.

Ústrednou témou konferencie bola 
„Slovenčina v slovenskom zahraničí“ 
rozdelená do troch častí: 

- Formy výučby slovenského jazyka 
v jednotlivých krajinách; 

- Komunikácia v slovenskom jazyku 
v rodinnom, spoločenskom a cirkev-
nom živote;

- Slovenský jazyk v krajanských tlače-
ných a elektronických médiách a ich vplyv 
na udržiavanie národného povedomia.

Zástupcovia SSP vo svojich prího-
voroch predstavili viaceré problémy 
krajanského života v Poľsku. Ľ. Molito-
ris sa zameral na problémy výučby slo-

venčiny na školách a na cirkevnú oblasť, 
pretože v niektorých miestnych skupi-
nách, v ktorých sa slúži sv. omša v slo-
venskom jazyku, chýba kňaz, ktorý by 
našu ľubozvučnú slovenčinu nekaličil. 
M. Smondek predstavil krajanom his-
tóriu krajanského časopisu Život, ktorý 
tento rok oslávil polstoročné jubileum 
a zároveň poukázal na aktuálne problé-
my, s akými sa ako redaktor v krajanskej 
komunite stretáva.

Výber témy, ako to prízvukovali 
mnohí zástupcovia, bol veľmi dobrý, 
pretože každá s krajanských komunít 
sa trápi s problémom, ako si uchovať 
rodnú reč. Znalosť materinského jazy-
ka je základnou podmienkou uchovania 
slovenskej národnej identity vo svete 
a účinným antiasimilačným nástrojom. 
Výučba v slovenskom jazyku alebo slo-
venského jazyka je jedným zo základ-
ných predpokladov plnohodnotnej exis-
tencie slovenskej komunity v zahraničí. 

Celá konferencia vyústila do záveru, 
v ktorom krajania v 34 bodoch spoloč-

ne formulovali svoje požiadavky. Ako 
vidieť, požiadaviek bolo naozaj mnoho. 
Dúfajme teda, že aspoň niektoré z nich 
budú pred najbližšou stálou konferen-
ciou zrealizované. Konštatujem však, 
že krajanské problémy asi nezaujímajú 
ani cirkev, ani jednotlivé ministerstvá. 
Síce ich zástupcovia prišli na slávnost-
ný úvod, povzbudili krajanov v ich čin-
nosti, avšak skoro nikto spomedzi nich 
nezostal na jednotlivé krajanské referá-
ty. Ako majú v takom prípade krajania 
riešiť cirkevné otázky? To za nich Úrad 
Slovákov žijúcich v zahraničí nevyrieši. 
A tento úrad nevyrieši ani záležitosti, 
ktoré sú v kompetencii jednotlivých 
ministerstiev, či už Ministerstva kul-
túry alebo Ministerstva školstva. Pre-
čo na konferenciu neprišli zástupcovia 
z týchto inštitúcií? Vďaka tomu by 
sa predišlo mnohým nedorozumenia 
a zbytočnej byrokratickej práci, ktorú 
musí vykonávať ÚSŽZ pri posúvaní 
konkrétnych požiadaviek na jednotlivé 
odbory. (ms)

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci 
žijúci v zahraničí 2008

17e-mail: zivot@tsp.org.pl



Koncom októbra preniesli pozo-
statky prvého slovenského prezidenta 
Jozefa Tisa z bratislavského Martin-
ského cintorína do hrobky, ktorá patrí 
nitrianskej katedrále. Miesto jeho po-
sledného odpočinku bolo za minulého 
režimu spochybňované. Analýza DNA 
však potvrdila, že ide o pozostatky bý-
valého prezidenta. Ako dôvod prevozu 
uviedol hovorca konferencie biskupov 
Slovenska Jozef Kováčik, že okrem štát-
nickej funkcie bol Jozef Tiso aj nitrian-
skym kanonikom a tí boli vždy pocho-
vávaní v tejto hrobke.

*  *  *
Dňa 28. októbra sa v priestoroch 

Domu slovensko-poľského stretávania 
v Kežmarku uskutočnila prezentácia 
publikácie Mateja Andráša Severné hra-
nice Slovenska, ktorá už čitateľom Živo-
ta bola predstavená v minulých číslach. 
Okrem samotného autora, ktorý prí-
tomným predstavil stručný obsah i po-
hnútky napísania tejto knihy, sa prítom-
ným prihovoril vydavateľ Ján Kubáň a 
generálny tajomník Spolku Slovákov 
v Poľsku Ľudomír Molitoris. Prezen-
tácie sa zúčastnili aj ďalšie osobnosti 
kultúrneho a spoločenského života ako 
profesorka Prešovskej univerzity Júlia 
Dudášová, predseda Spišského dejepis-
ného spolku Ivan Chalupecký, predse-
da Euroregiónu Tatry Milan Nevazla, 
či správca múzea v Červenom Kláštore 
Milan Gacík. Na záver stretnutia sa prí-
tomní dotkli aj postavenia a problémov 
slovenskej menšiny v Poľsku.

*  *  *
Prudký nárazový vietor, ktorý 

v dňoch 30. – 31. októbra na hrebe-

ňoch Vysokých Tatier dosahoval silu 
víchrice, spôsoboval v podtatranských 
obciach veľké problémy. Padajúce stro-
my zahatili cestu k hraničnému prie-
chody v Lysej Poľane, poškodili elek-
trické vedenie v oblasti Ždiaru, čím aj 
okolité obce ostali bez elektrickej ener-
gie. Najviac postihnutá bola Tatranská 
Javorina a Podspády.

*  *  *
Od 1. januára 2009 začne na území 

SR platiť nová mena euro. V súvislosti 
s tým sa od 10. novembra do schránok 
všetkých slovenských domácností začali 
dostávať informačné balíčky o zavede-
ní eura, ktoré pripravilo Ministerstvo 
fi nancií SR v spolupráci s Národnou 
bankou Slovenska. Balíčky obsahovali 
šestnásťstranovú informačnú brožúru, 
osemstranový leták a eurokalkulačku 
s pevne nastaveným kurzom. Od 1. 
decembra sa začnú predávať aj tzv. eu-
robalíčky, v ktorých budú euromince 
v hodnote 500 Sk. Cieľom je obozná-
miť sa s novou menou a zabrániť chao-
su, ktorý by mohol nastať nedostatkom 
novej meny po prvom januári.

*  *  *
V druhej polovici novembra pre-

zident SR Ivan Gašparovič absolvoval 
svoju prvú ofi ciálnu návštevu Helén-
skej republiky. Cieľom cesty je zinten-
zívniť vzájomný politický dialóg medzi 
oboma štátmi. Oživiť sa má najmä me-
dziparlamentná spolupráca a kontakty 
na medzirezortnej úrovni. SR má tiež 
osobitný záujem o zintenzívnenie koo-
perácie v oblasti energetiky či v lodiar-
skom priemysle. Počas rokovaní so svo-
jimi partnermi prezident diskutoval aj 
o aktuálnych otázkach Európskej únie. 

*  *  *

Koncom novembra schválili po-
slanci NR SR zmrazenie platov poslan-
cov a iných ústavných činiteľov na rok 
2009. Znamená to, že v novom roku 
sa ich platy nebudú valorizovať a osta-
nú na úrovni roku 2008. Tento krok by 
mal priniesť úspory cca 12 miliónov Sk, 
čo síce nie sú veľké úspory, ale vzhľadom 
na fi nančnú krízu chceli takto najvyšší 
činitelia prejaviť svoju solidárnosť.

*  *  *
Na prvú ofi ciálnu návštevu SR pri-

letela 26. novembra guvernérka Ka-
nady Michaella Jeanová s manželom. 
Počas svojej štvordňovej návštevy sa 
stretla so všetkými najvyššími činiteľmi 
SR, pričom rokovali o prehĺbení vzá-
jomných vzťahov, investíciách a najmä 
o spolupráci v nadnárodných organizá-
ciách, ktorá je aj v súčasnosti na veľmi 
dobrej úrovni.

*  *  *
Koncom novembra vymenoval 

pre zident SR Ivan Gašparovič troch 
nových veľvyslancov. Do USA bol me-
novaný Peter Burian, do Portugalska 
Jaroslav Jarúnek a na obnovené veľvy-
slanectvo do Vietnamskej socialistickej 
republiky Petra Svitek. 

*  *  *
Na prelome októbra a novembra 

sa v slovensko-maďarských vzťahoch 
vytvorilo akési napätie. Najskôr sa 
poslanci za Stranu maďarskej koalície 
zúčastnili tzv. Fóra maďarských po-
slancov Karpatskej kotliny, ktoré bolo 
založené pri maďarskom parlamente, 
pričom pracuje ako jeho súčasť. Na 
svoje zasadnutia pozýva predstavite-
ľov maďarskej národnostnej menšiny 
z okolitých krajín, ktoré tvorili bývalé 
Uhorsko. Slovenský parlament vyjadril 
nad týmto krokom znepokojenie. Ďal-
ším problémom sa stali nové učebnice 
vlastivedy, kde sú geografi cké názvy v 
texte uvedené v slovenčine a až v zá-
vere i v maďarskom jazyku. Ešte viac 
sa situácia začala zhoršovať po futba-
lovom zápase v Dunajskej Strede, kde 
prišli domáce mužstvo povzbudzovať 
fanúšikovia z Maďarska, ktorí okrem 
povzbudzovania začali robiť výtržnos-
ti. Po zákroku slovenskej polície, kto-
rá zasiahla rovnako proti slovenským 
i maďarským výtržníkom, sa začali 
protesty maďarských radikálov pred 
slovenským veľvyslanectvom v Ma-
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ďarsku. Počas prvého z nich dokonca 
verejne spálili slovenskú vlajku. Počas 
ďalších dní maďarskí uniformovaní 
extrémisti blokovali niektoré sloven-
sko-maďarské pohraničné priechody a 
dokonca prekročili hranice Slovenska, 
kde boli zatknutí. Znepokojenie nad 
daným stavom vyjadrila Európska ko-
misia. V Bruseli sa stretli šéfovia dip-
lomacií Ján Kubiš a Kinga Gönczová. 

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

Vo vecnom tóne sa zhodli, že aktivi-
ty nacionalistických síl a pozornosť, 
ktorá sa v dôsledku konfl iktov na obe 
krajiny upriamuje, neprospievajú ani 
Slovensku ani Maďarsku. Vypätú situ-
áciu zmiernilo stretnutie slovenského 
a maďarského premiéra, ktoré sa konalo 
15. novembra v Komárne a Komáro-
me. Maďarská strana prisľúbila tvrdšie 
zásahy voči extrémistom, slovenská vy-

riešenie otázky sporných učebníc. Oby-
vateľstvo pohraničia však tieto prejavy 
intolerancie odmieta a ako reakciu 75 
starostov a primátorov zo zmiešaného 
slovensko-maďarského územia, z regi-
ónov Gemer, Malohont a Novohrad, 
podpísalo výzvu odsudzujúcu všetky 
formy intolerancie a extrémizmu, ktorú 
odovzdali aj maďarskému veľvyslancovi 
na Slovensku Gézovi Farkasovi. (mm)

Udalosti druhej polovice roku 2008 na Slovensku
Vinobranie a hody na Slovensku. 

Burčiak v čase jesenného vinobrania 
tiekol potokom v mnohých centrách 
vinohradníckych oblastí na Slovensku. 
A je ich neúrekom. Najznámejšie sú 
v karpatskej oblasti, kde sa konali vino-
brania aj hody. V posledný septembro-
vý víkend sú pravidelne hody (tradičná 
výročná slávnosť s hostinou a zábavou 
– pôvodne na pamiatku posvätenia 
kostola). 

Čuduj sa svete, v tomto roku na 
podiv vyšli v jeden a ten istý termín aj 
oslavy vinobrania – dozretia vína v naj-
známejšom vinohradníckom mestečku, 
v Pezinku. (V iných oblastiach, kde je 
menej slnka – Hontu, či Novohradu, 
v Above i Gemeri – hrozno dozrieva 
neskôr.) V Pezinku sa tohto roku ko-
nalo veľmi honosné vinobranie. Mesto 
oslávilo 800 rokov od prvej písomnej 
zmienky. V oboch prípadoch v množ-
stve stánkov kúpite košíky, poličky, 
kufríky, tácky, kresielka, vtáčie búdky, 
všetko z vŕbového prútia. Oproti ply-
šové zvieratká. Varená kukurica, deci 
modranského burčiaku. To nie je zlé. 
Pečené klobásky, prírodné rezne, cigán-
ska pečienka, párky, palacinky, lokše, 
pagáče, langoše,  guláš, zbojnícka kapsa, 
grilovaná makrela, pečená kačica, ka-
pustnica, cigánska pečená hus. Stolíky 
už od rána zaplnené hladošmi. A deti 

nevedeli prísť hrám nakoniec. Ľudia sa 
tešia slávnostnému sprievodu, nôžkam 
i ošateniu šarmantných pochodujúcich 
mažoretiek, zbrojnošom v dobových 
kostýmoch, vyzdobeným povozom ťa-
haných „štvorzáprahmi“ i poháňanými 
dobovými „štvorvalcami“. S buráca-
júcim potleskom vítajú syna boha Dia 
a dcéry kráľa Kadma Semely  Bacchusa 
s manželkou Adrianou, dcérou  krétske-
ho kráľa Minoa, natoľko oddanému to-
muto zlatistému mokku, že bol neverný 
s bohyňou lásky a krásy Afroditou, kto-
rá mu dala syna Priapa (Priatosa). 

V raji pečených husí. Od septem-
bra až do konca kalendárneho roka sú 
jednou z gastronomických atrakcií ma-
lokarpatskej oblasti v Slovenskom Gro-
be juhovýchodne pri Bratislave husacie 
hody.

Severnejšie na Záhorie, v Stupave, 
si v prvý októbrový víkend prídu na 
svoje milovníci kapusty, ale i zábavy na 
Dňoch zelá. Podujatie vychádza z bo-
hatej tradície pestovania a spracovania 
stupavskej kapusty – zelá. Tohto roku 
privítali aj hostí z Rakúska, Česká, Ma-
ďarska, Nemecka a Bulharska (chýbate 
zo severnej strany Tatier), ktorí sa  pre-
zentovali rôznosťou chuťových vlast-
ností kapustnice, ktorá nesmie chýbať 
na Štedrovečernej večeri, ale aj krojmi. 
Pestrý trojdňový program upútal všet-

ky vekové kategórie. Nechýbal ani Re-
meselnícky jarmok, festival regionál-
nej gastronómie „My varíme ze zelá“, 
vystúpenia folklórnych a hudobných 
skupín, výstava úrody, či súťaž o naj-
krajšie strašidlo z dyne. 

Nuž a naozaj, moji milí gorali, 
z druhej strany Tatier. Do Spišskej Belej 
nemáte tak ďaleko, aby ste sa nemohli 
prísť pochválili svojou úrodou pokrmu 
v kraji najobľúbenejšiemu, ale i naj-
skromnejšiemu, so zemiakmi. Spišský 
zemiakarský jarmok, čo nevidieť, už  
bude mať za sebou  prvú desiatku.                                                                                 

Udalosťou roku 2008 na Sloven-
sku bola návšteva Britskej kráľovnej 
Alžbety II. s manželom princom 
Filipom, vojvodom z Edinburghu, 
v dňoch 23. a 24. októbra. Okrem 
hlavného mesta Bratislavy, navštívi-
li aj Vysoké Tatry a Starý Smokovec. 
Zo slovenských veľhôr sa presunuli do 
Spišskej Soboty, kde si prezreli kostol 
sv. Juraja s historickým oltárom Maj-
stra Pavla z Levoče. Na záver pobytu 
v SR kráľovná Alžbeta II. spolu s prin-
com Filipom zavítali na zimný štadión 
v Poprade, kde hodením buly symbo-
licky otvorili priateľský zápas medzi 
popradským hokejovým družstvom 
a tímom z britského Gilfordu.

Ján KUBÁŇ                   
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V dňoch 12.-14. novembra 2008 
sme boli na výlete na Slovensku. 
Zájazdu sa zúčastnili všetci žia-

ci navštevujúci vyučovanie slovenského 
jazyka v Gymnáziu v Krempachoch, 
Nižných Lapšoch a Białke Tatrzańskej. 
Sprevádzali nás učitelia: Dominik Sur-
ma, Mária Surmová, Monika Majerčá-
ková a Mária Kačmarčíková. Z domu 
sme odchádzali skoro ráno a dali sme 
sa na cestu za národnými pamiatkami 
Slovenska. Bolo to pre nás veľmi zau-
jímavé, pretože konečne sme si mohli 
pozrieť pamätihodnosti, o ktorých sme 
sa učili na hodinách slovenčiny a ozrej-
miť si v praxi národné symboly. V Tvr-
došíne nastúpila ku nám do autobusu 
naša sprievodkyňa Jana Cabadová, kto-
rá nás celý výlet sprevádzala a rozprá-
vala nám o Slovensku, jeho národných 
symboloch a histórii. Okrem toho bola 
to pre nás príležitosť rozprávať sa s ňou 
len v slovenčine.

Prvú zastávku po dlhšom cestovaní 
sme mali v Martine, ktorý je význam-
ný tým, že má tam svoje sídlo národná 
ustanovizeň Matica slovenská, Národ-

NÁRODNÉ 
PAMIATKY 

SLOVENSKA

ný cintorín nazývaný tiež slovenským 
panteónom, veľká knižnica a Sloven-
ské národné literárne múzeum. Vďaka 
ústretovosti pracovníkov spomínaných 
inštitúcií sme sa o nich dozvedeli aj 
niečo viac. Po povzbudzujúcej exkurzii 
sme sa pobrali do Bratislavy, kde nás 

zdravili sme ju a porozprávali sa s ňou. 
Napokon nám ukázali prezidentské 
sídlo a porozprávali o jeho histórii. 
Bolo to nádherné stretnutie, na ktoré 
nikdy nezabudneme. Neskôr sme si 
prezreli pamätihodnosti starého mesta 
v Bratislave a nahliadli do Slovenského 
národného múzea časti prírodovednej, 
kde nás veľmi milo prijali. Boli sme si 
pozrieť aj nádvorie hradu a pekný vý-
hľad, ktorý sa naskytá z hradu. Videli 
sme nielen budovu slovenského par-
lamentu, veľké sídliská, mosty, ale aj 
slávne vody Dunaja. Naši učitelia si 
zaspomínali na svoje študentské časy, 
keďže študovali práve v Bratislave na 
Univerzite Komenskeho. A teraz už aj 
my vieme, kde študovali. Odchádzajúc 

čakali ďalšie zaujímavosti. No skôr, 
ako sme vstúpili do hlavnej metropoly 
Slovenska, bol už večer a preto sme sa 

museli  ubytovať a oddých-
nuť si pred nasledujúcim 
dňom. Na nocľah sme sa 
zastavili vo Svätom Jure pri 
Bratislave, kde sa nám za-
páčilo. Na druhý deň sme 
sa pobrali prezrieť si Bra-
tislavu. Na začiatku sme 
navštívili Grasalkovičov 
palác, kde nás prijala prvá 
dáma Slovenskej republiky 
Silvia Gašparovičová. Po-

z hlavného mesta Slovenska sme pozo-
rovali mesto, ulice a ľudí. Na spiatočnej 
ceste domov sme sa zastavili v Rajeckej 
Lesnej, kde sa nachádza veľmi pekný 
Slovenský národný betlehem. Boli sme 
aj v Trenčíne na hrade, kde sa nám asi 
najviac páčila studňa lásky a s ňou spo-
jená legenda. 

Ďakujeme usporiadateľovi výletu 
Spolku Slovákov v Poľsku za pekné 
dojmy a možnosť navštíviť krajinu na-
šich predkov. Výlet čiastočne uhradilo 
aj Ministerstvo národného vzdelávania 
PR.

Mária Chalupková        

Pod Trenčian-
skom hradom

Žiaci s prvou dámou SR Silviou Gašparovičovou

Pred Slovenským národným múzeom



e-mail: zivot@tsp.org.pl

Usporiadateľom podujatia bola Kra-
kovská vysoká škola A. Frycza Modr-
zewskieho v spolupráci s Generálnym 
konzulátom SR v Krakove a Katolíc-
kou univerzitou v Ružomberku. 

Slávnosti zahájila sv. omša v kated-
rále na Vaveli. Počas nej spieval Spe-
vácky zbor Benedictus PF Katolíckej 
univerzity z Ružomberka. Ofi ciálne 
otvorenie Dní sa uskutočnilo v priesto-
roch Krakovskej vysokej školy, kde sa 
slova ujali zástupcovia tejto školy, o. i. 
rektor prof. dr. hab. Jerzy Malec, kance-
lár prof. KSW dr. Klemens Budzowski, 
ktorí privítali zhromaždených hosti, o. 
i. generálneho konzula SR v Krakove 
I. Horského a ďalších. Túto úvodnú 
časť spríjemnil svojím vystúpením aj 
spomínaný zbor zo Slovenska. Neskôr 

slovo patrilo hosťujúcej Pedagogickej 
fakulte KU z Ružomberka, ktorá svo-
je výsledky prezentovala v Krakove v 
rámci Týždňa európskej vedy. Za KU 
sa prihovorili: prorektor pre zahranič-
né vzťahy a mobility doc. PhDr. Th Dr. 
Stanislav Košč PhD. a dekan PF KU 
prof. PhDr. Th Dr. Amantius Akimjak, 
PhD. Po úvodných príhovoroch boli 
otvorené vo vestibule školy výstavy 
– Grafi ka Igora Piačku, Slovenská gra-
fi ka z medzinárodného trienále grafi ky 
v Krakove, výstava o časopise Život 
a prezentovalo sa vydavateľstvo Spolku 
Slovákov v Poľsku. Súčasťou poduja-
tia boli aj odborné prednášky z oblasti 
školstva, slovnej zásoby, ochutnávky 
slovenských tradičných jedál, vína, 
sladkostí. (aj)   

Dni Slovenskej Kultúry 
v Krakove

Krátko zo Spiša
Blahoželáme šťastným rodičom An-

drejovi a Žofi i Vojenským  z Novej Belej, 
ktorým sa narodila dcérka Magdalénka 
Katarína. Nech im rastie pre radosť. (aj)

*  *  *
Most na rieke Bialke medzi Novou 

Belou a Krempachmi má už skoro hotové 
základné piliere. Keďže počasie praje práce 
postupujú ďalej. Investíciu realizuje fi rma 
ESBUD. Pre účely miestnych obyvateľov 
bol spravený aj malý dočasný mostík, cez 
ktorý môžu prechádzať len osobné auta. 
(fp) 

*  *  *
Gimna Nový Targ nedávno zverej-

nila informáciu, že požiarnici dobrovoľ-
ných zborov budú mať za svoju účasť 
v záchranných akciách zaplatené. Malo 
by to byť 12 zlotých za hodinu pri zá-
chranných zásahoch a 7 zlotých za účasť 
na školeniach. Platiť by to mala Gmina 
Nový Targ. Takúto možnosť požiarnici 
predtým nemali. Začne to platiť od za-
čiatku budúceho roku. O výške príspev-
ku rozhodla gminná rada. Čiastka bude 
vyplácaná z rozpočtu gminy a je nezda-
niteľná. Odhadom to bude gminu ročne 
stať približne 90 – 100 tisíc zlotých. (fp) 

*  *  *
V Nedeci 5. decembra 2008 vypukol 

v ranných hodinách požiar, ktorý pohl-
til dom. Príčinou požiaru bol unikajúci 
plyn, ale našťastie nikto neutrpel zrane-
nia, keďže dom bol v momente výbuchu 
prázdny. (dm)

*   *  *
6. decembra prišiel do materskej škôl-

ky v Durštíne Mikuláš, čomu sa deti veľ-
mi potešili. A ich radosť nemala konca, 
keď zo svojho veľkého vreca s darčekmi 
vyčaroval pre každého z nich očakávanú 
nádielku. (dm)  
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Ani sme sa nenazdali a už máme 
opäť celý rok za sebou. Porada 
Života, ktorá sa uskutočnila 16. 

novembra t.r. v Harkabuze, je akýmsi 
časovým medzníkom práce redakcie. 
Aký bol rok 2008 pre náš krajanský ča-
sopis? Treba priznať, že pracovne veľmi 
náročný. Podarilo sa ukončiť generálnu 
opravu priestorov redakcie Život, zorga-
nizovať viaceré podujatia spojené s osla-
vami 50. výročia vydania prvého čísla 
Života, v rámci ktorých bola priprave-
ná aj výstava o histórii nášho periodika. 
Bol to rok ďakovania našim krajanom, 
ktorí vždy všemožne pomáhali pri tvor-
be a doručovaní nášho krajanského pe-
riodika a dodnes nám veľmi pomáhajú. 
Rozbehli sa taktiež prípravy týkajúce sa 
digitálnej archivácie časopisu, na ktorú 
sme získali dotáciu z Úradu Slovákov 
žijúcich v zahraničí. Bola zvolená nová 
redak čná rada, ktorá by sa mala v naj-
bližšom čase po prvýkrát stretnúť. A to je 
len časť toho, čo sa tento rok v redakcii 
udialo. Žiaľ, v priebehu roka sme nie-
len oslavovali, ale sme sa aj so smútkom 
v srdci lúčili. Odišli od nás mnohí vzácni 
krajania, ktorí nám budú veľmi chýbať. 
Tesne po vlaňajšej porade zomrel pred-
seda MS SSP v Orávke a doručovateľ Ži-
vota Vladislav Otrembiak, skoro na jar 
dlhoročný predseda MS SSP v Repiskách 
Ján Repiščák, hneď na to jeden z prvých 
profesorov Lýcea so slovenským vyučo-
vacím jazykom v Jablonke Ján Haláč, 
v lete jeden z najaktívnejších krajanov v 

PORADA ŽIVOTA 2008
Kacvíne Jozef Špernoga, a najsmutnejšia 
bola jeseň, pretože zomrela vzácna uči-
teľka a etnografka, bývalá podpredsed-
níčka ÚV SSP a dopisovateľka Života 
Žofi a Chalupková z Novej Belej, horlivý 
krajan a zakladajúci člen MS SSP v No-
vej Belej Andrej Skupín, veľká osobnosť 
krajanského diania na Orave - predseda 
MS SSP vo Veľkej Lipnici a doručovateľ 
Života Jozef Karnáfel a tesne po tohto-
ročnej porade zomrel aj podpredseda 
ÚV SSP a bývalý šéfredaktor Života 
Ján Špernoga, ktorého pero sa hlboko 
vrylo do stránok časopisu Život. A to 
som spomenul len niektorých spomedzi 
všetkých krajanov, ktorí nám istotne tu 
na zemi budú veľmi chýbať. Nech im 
Pán Boh v dobrom odplatí všetko, čo 
si pre svoju slovenskú národnosť tu na 
zemi vytrpeli.

Porada sa tradične začala slovenskou 
sv. omšou, v kostole Panny Márie Usta-
vičnej pomoci v Harkabuze, obetovanou 
za všetkých krajanov, ktorú slúžil vdp. 
Jozef Bednarčík. Vo svojej kázni spomí-
nal na všetkých významných krajanov, 
ktorí už síce odišli do večnosti, avšak tu 
na zemi nám zanechali odkaz, aby sme 
si úpenlivo chránili svoje slovenské kul-
túrne dedičstvo, ktoré sme dostali do 
vienka ako Boží dar, aby sme ho chápali 
ako jeden z talentov, ktoré sme od Boha 
dostali a z ktorého sa budeme musieť 

rozrátať pri poslednom súde. Podotkol, 
že zdrojom pretrvania slovenského du-
cha na Orave a Spiši je rodina. Rodina 
je základom národného povedomia a len 
vďaka správnej výchove pretrvá sloven-
ských duch v našich rodinách ďalšie 
pokolenia. Vdp. Jozef nabádal taktiež 
k tomu, aby sa rodičia spolu so svoji-
mi deťmi modlili v slovenskom jazyku, 
pretože aj modlitba v rodnom jazyku je 
nevysychajúcim hlboko do srdca vrytým 
prameňom národného povedomia.

Po sv. omši krajanské duše pookriala 
dychovka z Podvlka, spolu s ktorou si 
zaspievali viaceré známe slovenské pies-
ne. Radostne naladení krajania zasadli 
v harkabúzskej požiarnej zbrojnici, kde sa 
začala porada. Všetkých prítomných pri-
vítala šéfredaktorka Agáta Jendžejčíková. 
Vo svojom príhovore zhodnotila uplynulý 
rok a zároveň spolu s jednotlivými doru-
čovateľmi Života predbežne zistila počty 
predplatného na nasledujúci rok. Napriek 
mnohým prekážkam treba podčiarknuť, 
že počet predplatených exemplárov časo-
pisu v posledných rokoch mierne stúpa. 
Aj keď sa ako kolektív redakcie neustále 
snažíme časopis Život zdokonaľovať, veľ-
kú zásluhu na zvýšení počtu predplatné-
ho majú aj jednotliví doručovatelia, za čo 
im patrí veľká vďaka. 

Zároveň bola vyhodnotená aj súťaž 
doručovateľov, ktorú tradične a jed-

Sv. omšu slúžil vdp. J. Bednarčík A. Findura preberá pamätnú vázu

Za predsedníckym stolom:
G. Prilinská, F. Harkabuz,

F. Mlynarčík a D. S

Spoločná fotografi a krajanských aktivistov počas výročnej 
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noznačne vyhrala krajanka Alžbeta 
Klukošovská z Krempách. Najlepším 
doručovateľom Života na Orave sa stal 
Emil Zubrický z Podsrnia. Nebola to 
však jediná súťaž vyhodnocovaná na 
porade. Tradičnú súťaž o „Zlaté pero“, 
teda o najproduktívnejšieho dopisovate-
ľa jednoznačne vyhral František Paciga 
z Krempách, druhou najaktívnejšou do-
pisovateľkou v tomto roku bola Genovéva 
Prilinská z Podvlka a o tretie miesto sa 
podelili Bronislav Knapčík 
z Mikołowa a Jerzy. M. 
Bożyk z Krakova. Všetkým 
ešte raz srdečne gratulujeme 
a ďakujeme za príspevky.

O tom, že táto výročná 
porada bola slávnostnejšia, 
ako tie minulé, svedčí aj to, 
že sa redakcia Život rozho-
dla darovať pamätnú vázu 
ako poďakovanie všetkým 
aktívnym krajanom, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľajú na rozvoji a distri-
búcii krajanského časopisu. 
Viacerí z nich dostali pamätné vázy už po-
čas 15. dní slovenskej kultúry v Jablonke 
spojenej s oslavami 50 rokov Života, avšak 
nie všetci. Keďže sme to chceli napraviť, 
takýmto symbolickým spôsobom sme 
poďakovali Jánovi Novákovi z Jablonky, 
Žofi i Fifanskej z Orávky, Jozefovi Pytelovi 
z Podsklia, Vendelínovi Vontorčíkovi z Veľ-
kej Lipnice, Vendelínovi Bosákovi z Dol-
nej Zubrice, Viktórii Smrečákovej z Malej 

Lipnice, Anne Starostovičovej z Vyšných 
Lápš, Emilovi Neupaerovi z Nedece, Ven-
delínovi Krempašskému z Nedece, Jozefovi 
Šoltýsovi z Lapšanky, Františkovi Šoltýso-
vi z Lapšanky, Márii Holovej z Lapšanky, 
Anne Mačičákovej z Jurgova, Jánovi So-
lusovi z Repísk – Grocholovho Potoka, 
Jánovi Jurgovianovi z Repísk – Bryjovho 
Potoka, Augustínovi Findurovi z Nedece 
– Zámku, Andrejovi a Žofi i Klimčákov-
com z Fridmana, Dominikovi Surmovi 

z Krempách, Františkovi Pacigovi z Krem-
pách, Jane Majerčákovej z Novej Belej, 
Márii Milanovej z Čiernej Hory, Jozefovi 
Krišíkovi z Vyšných Lápš, Jánovi Bašistovi 
z Jablonky a taktiež generálnemu tajom-
níkovi ÚV SSP Ľudomírovi Molitorisovi, 
ktorý je zároveň vydavateľom časopisu.

Po odovzdaní odmien bolo vytvo-
rené nové zloženie redakčnej rady, do 
ktorej boli navrhnutí nasledujúci kraja-

nia: Žofi a Bogačíkova, Jerzy M. Bożyk, 
František Harkabuz, Bronislav Knapčík, 
Božena Bryjová, Natália Milaniaková, 
Monika Majerčáková, František Paciga, 
Janina Karkošková, Krištof Pieronek, 
Ján Bašisty, Mária Kačmarčíková, Do-
minik Surma, Anna Krištoféková a Ľu-
domír Molitoris. A aby zbytočne ne-
zaháľala, hneď po vybratí dostali všetci 
členovia novozvolenej rady úlohu, aby si 
pozorne prečítali a preštudovali krajan-

ské periodikum a pri prvom 
stretnutí redakčnej rady 
v novom roku priniesli ná-
vrhy na zlepšenie obsahovej 
stránky časopisu.

Na záver vo voľnej dis-
kusii vystúpili viacerí kraja-
nia o. i. František Mlynarčík 
z Čiernej Hory, Genovéva 
Prilinská z Podvlka, Ludwik 
Młynarczyk z Kýčor, Fran-
tišek Pleva z Fridmana či 
Anna Mačičáková z Jurgova 
a gen. tajomník SSP Ľudo-
mír Molitoris, ktorí pozitív-

ne hodnotili prácu redakcie. Za pochvaly 
im veľmi pekne ďakujeme, avšak zišla by 
sa aj nejaká kritická poznámka, aby sme 
svoju prácu mohli ešte viac vylepšiť.

Na záver by sme sa chceli poďakovať 
za pomoc pri príprave porady Geno-
véve Prilinskej, Františkovi Harkabuzovi 
a ďalším, ktorí ju organizačne zabezpe-
čili.

Marián Smondek

: J. Molitoris, 
 Ľ. Molitoris, 

Surma
Pamätnú vázu získal aj Ľ. Molitoris
za propagáciu a podporu časopisu

Za svoju aktívnu činnosť patrí poďakovanie
aj predsedovi MS SSP v Jablonke J. Bašistymu

Poradu Života spestrila slovenskými pesničkami 
dychovka z Podvlka

 porady pri príležitosti polstoročia existencie časopisu Život
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Po stopách minulosti

Vzťahy medzi Slovenskom a Poľ-
skom sú už vyše 80 rokov po-
značené tým, že v roku 1920 

pripadla Poľsku časť Oravy a Spiša 
s obyvateľstvom, ktoré sem niekoľko 
storočí patrilo a ktorého veľká časť cítila 
príslušnosť k slovenskému národu, čo 
sa jej často odopieralo.1 Odhliadnuc od 
iredentistických akcií v medzivojnovom 
období, ktorých cieľom bolo získať ešte 
väčšiu časť Slovenska, napätie medzi 
Slovákmi a časťou poľskej inteligencie 
pretrváva dodnes najmä preto, že títo 
neustali v tvrdeniach, že na Slovensku 
žije veľké množstvo „etnických“ Polia-
kov, ktorým sa odopierajú ich základné 
práva.2 Na Spiši sa ich počet odhaduje 
na 80.000, hoci k poľskej národnosti 
sa pri súpise obyvateľstva hlásilo  sotva 
niekoľko desiatok z nich. Tragické je, 
že situácia sa zneužíva jednak aj v spo-
re o blahorečenie spišského biskupa 
Vojtaššáka, jednak napr. aj v nedávno 
z prostriedkov medzinárodných fon-
dov vydanej spoločnej poľsko-sloven-
skej učebnici o podtatranskej oblasti, 
v ktorej sa poľskej mládeži servírujú ako 
pravdy takéto skreslené a  šovinizmom 
zaváňajúce názory.3

Akt pripojenia uvedených častí Slo-
venska k Poľsku mal nielen svoje politické, 
ale aj cirkevno-politické následky. Všetky 
obce pripojené k Poľsku v rokoch 1920 
a niektoré tiež v roku 1938, patrili totiž 
do Spišského biskupstva. Predstavovalo 
ich 18 farností, ktoré boli rozdelené do 
dvoch dekanátov: Oravské farnosti patrili 
do Trstenského dekanátu (Nižná Lipnica, 
Vyšná Lipnica, Bukovina, Chyžné, Vyš-
ná Zubrica, Jablonka, Oravka, Pekelník, 
Podvlk), spišské do Nedeckého dekanátu 
(Fridman, Jurgov, Kacvín, Krempachy, 
Nedeca, Nižné Lapše, Nová Belá, Tribš 
a Vyšné Lapše).4 Je preto prirodzené, že 
podobne ako sa zmenili na odstúpenom 
území vzťahy politicko-administratívne, 

1  Z početnej literatúry celý spor zhrňuje: BIELO-
VODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava b. d. 
(1947). Časť práce bola  publikovaná aj v: MOLITORIS, 
Ľ.: Amanach Słowacy w Polsce – Slováci v Poľsku, VII, Kra-
kov 2000, s. 83 – 179.

2  Por. napr. TRAJDOS, T. M.: Memorial Karola Ripy 
z 1933 roku o sytuacji Polaków na Słowacji. In: Mazow-
ieckie Studia Humanistyczne, Nr. 1–2, 2000, s. 139 
– 186. Z druhej strany: ANDRÁŠ, M.: Poľská menšina 
na Slovensku. In:  Kultúra, č. 8/2001, s. 14 – 15.

3  SKUPIEŇ, W. (zost.): Tatry a Podtatranská oblasť. 
Doplňujúce texty pre školy. Poľské vydanie, Zakopane 
2000.

4  Schematismus almae Dioecesis Scepusiensis pro anno a 
Christo nato 1920. Trnava 1920, s. 49 – 53.

tak sa museli zmeniť aj cirkevno-admi-
nistratívne vzťahy.

Po vzniku Československa vznik-
la úplne nová štátna hranica najmä 
medzi Slovenskom a Maďarskom. Tá 
hranica pretínala aj niektoré južné bis-
kupstvá. Ich časť ostala v Maďarsku, 
časť na Slovensku. Šlo najmä o diecézu 
Ostrihomskú, ktorá takmer celá ostala 
na Slovensku, iba jej sídlo ostalo v Ma-
ďarku, o diecézu Rožňavskú i Košickú, 
ktoré boli značne rozdelené a o niekoľko 
farností Satmárskej diecézy, ktoré tiež 
ostali na Slovensku. Vatikán mal dosť 
problémov s vyriešením tejto záležitosti, 
pretože podľa cirkevného práva v jed-
nej diecéze môže byť len jeden diecézny 
biskup. A Československá vláda si dala 

ako podmienku, že slovenské biskupstvá 
nemôžu byť spravované zo zahraničia. 
Trvalo prakticky do roku 1937, kým 
sa táto záležitosť defi nitívne vyrieši-
la najmä tým, že slovenské časti diecéz 
spravovali len apoštolskí administrátori 
a aby biskupstvá neboli podriadené arci-
biskupstvám, ktoré obe – Jáger a Ostri-
hom – ostali v Maďarsku, boli priamo 
podriadené Svätej Stolici.5 Z tohto po-
hľadu bola situácia na Spiši pomerne 
jednoduchá. Ako je známe, rozhodnu-
tie o pričlenení už presne vymedzenej 
časti Oravy a Spiša k Poľsku padlo dňa 
28. júla 1920 rozhodnutím Konferen-
cie veľvyslancov. Pravda, muselo sa ešte 
jednať o presnom vymedzení hraníc, 
pretože Poliaci neboli s jej pôvodným 
vymedzením spokojní a nárokovali si 
viac územia. Museli sa vyriešiť aj mnohé 
právne problémy a vzťahy. Delimitačná 
komisia musela vytýčiť presnú hranicu. 
Celý tento proces bol zavŕšený až tzv. 
Krakovským protokolom podpísaným 
v septembri 1924 a ďalšími zmluvami 
z roku 1925.6

5  JUDÁK, V.: Kristová Cirkev na ceste. Trnava 1998, 
s. 258 – 262.

6  KLIMKO, J.: Vývoj územia Slovenska a utvárania 
jeho hraníc. Bratislava 1980; tenže: Politické a právne de-

Poľská verejná správa sa na Poľsku 
odstúpenenom území začala budovať 
už v auguste 1920. Administratívu pre-
berali poľské úrady. Cirkvi sa ako prvé 
dotklo obsadzovanie učiteľských miest. 
Učiteľské miesta totiž poľské orgány 
od 1. septembra obsadzovali poľskými 
učiteľmi. Dovtedy však všetky školy na 
tomto území boli cirkevné, teda obsa-
dzovanie učiteľských miest mali v kom-
petencii príslušní farári spolu so škol-
skou stolicou.7 V Poľsku cirkevné školy 
neboli. Fary ešte stále patrili do Spišskej 
diecézy a preto napr. František Móš, 
správca fary v Tribši, odmietol odovzdať 
kľúč od školy novej učiteľke a obrátil sa 
o pomoc na Biskupský úrad v Spišskej 
Kapitule. Spišský biskupský stolec bol 

v tom čase ešte vakantný a preto jeho 
list vybavil vtedajší riaditeľ biskupskej 
kancelárie Ján Vojtaššák.  Vojtaššák mu 
napísal, že V školskej záležitosti spišská 
diecezálna vrchnosť nemôže naskrze zau-
jať nejaké stanovisko, ktoré by odporovalo 
nariadeniam poľskej vlády...Túto školskú 
záležitosť, akokoľvek mi to protivne znie, 
musíte si dobromyseľne vyjednať so škôldo-
zorcom v Novom Trhu.8 Teda biskupský 
úrad plne rešpektoval novú skutočnosť, 
hoci osobne to Vojtaššáka veľmi mrzelo 
z národnej i cirkevnej stránky. Tak prišla 
katolícka cirkev na poľskom území naj-
samprv o svoje školy. Po defi nitívnom 
uzavretí prípadu a vytýčení štátnej hra-
nice, vyriešila aj Svätá Stolica defi nitívne 
cirkevnú správu uvedeného územia, a to 
pápežskou bulou: Vixdum Poloniae uni-
tas z 28. októbra 1925, vydanou v sú-
vislosti s poľským konkordátom, ktorou 
defi nitívne pričlenila uvedených 18 far-
ností do Krakovskej arcidiecézy.9

jiny hraníc predmníchovskej republiky. Bratislava 1986.
7  MÓŠ, F.: Spomienky belianského farára. In: Život, 

kultúrno-spoločenský časopis, č. 10, október 1995, s. 12 
– 13.

8  Tamže.
9  Acta Apostolicae sedis, 17/1925/273-87. Pozri tiež: 

KAMENEC, I. – PREČAN, V. – ŠKORVÁNEK, S.: Va-

Jurisdikčné vzťahy medzi Spišským biskupstvom a Krakovským arcibiskupstvom

Na územiach odstúpených 
v rokoch 1920 a 1938 Poľsku (1)

Ivan Chalupecký



25e-mail: zivot@tsp.org.pl

Krakovský arcibiskup prevzal sprá-
vu fár uvedených dvoch dekanátov, 
ktoré evidoval pod menom Oravský 
a Spišský dekanát. Nakoľko si akis-
te uvedomoval, že občania uvedených 
farností sú väčšinou Slováci – hoci to 
poľská administratíva popierala, preto-
že všetkých Goralov považovala auto-
maticky za Poliakov – postupoval voči 
kňazom tolerantne. Kňazi, ktorí ne-
chceli ostať v Poľsku, odišli na Sloven-
sko, ostatní ostali na svojich miestach 
a boli inkardinovaní do Krakovskej ar-
cidiecézy. Mnohí z nich však nevedeli 
poľsky  a preto v kostoloch a niekedy 
aj pri vyučovaní náboženstva ostala 
slovenčina. Pravda, úrady robili rôzne 
opatrenia, aby slovenčinu v Cirkvi na-
hradili poľštinou. Príležitosť na to bola 
pri úmrtí alebo postupnom odchode 
jednotlivých slovenských kňazov, kto-
rých nahradili poľskí kňazi. Aj z nich 
niektorí však tolerovali napr. slovenský 
spev počas bohoslužieb, podporovaný 
aj tým, že Spolok sv. Vojtecha tam do-
dával spevníky a inú náboženskú litera-
túru. Tá však už v 30. rokoch bola často 
objektom konfi škácie políciou. Niek-
torí pôvodne spišskí kňazi však tiež 
napomáhali polonizácii. Boli to najmä 
farári na Orave Martin Jablonský, Jo-
zef Baroň, Ján Masľák, Eugen Sýkora 
a najmä Karol Machay, brat slovenské-
ho renegáta, pôvodne spišského kňaza 
Ferdinanda Machaya, ktorý sa aktívne 
zúčastnil boja Poliakov na získanie slo-
venského územia. Zo slovenských ná-
rodne uvedomelých kňazov prežil tam 
celé obdobie do roku 1945 jedine Fran-
tišek Móš.10

Mníchovský diktát bol podnetom aj 
pre susedov Slovenska, aby sa dožadovali 
časti jeho územia. V jeseni 1938 nebolo 
v dôsledku Viedenskej arbitráže pripoje-
né len južné Slovensko k Maďarsku, ale 
aj Poliaci sa ozvali so svojimi územnými 
nárokmi. Chceli využiť príležitosť získať 
celé Vysoké Tatry, alebo aspoň ich časť, 
časť Spiša a ďalšie územia. Využili pri tom 
dodatok k Mníchovskej dohode, ktorý 
hovorí, že Nemecko a Taliansko budú ga-
rantovať nové československé hranice až 
po defi nitívnom vyriešení otázky poľskej 
a maďarskej menšiny v Československu.11 

tikán a Slovenská republika (1939 – 1945). Dokumenty. 
Bratislava 1992 (ďalej len: Dokumenty), s. 33, č. 14.

10  BIELOVODSKÝ, A.: c. d., s. 139.
11  KLIMKO, J.: Politické..., c.d., s. 120. 

Na to poľská vláda v svojej note z 30. 
septembra predložila Československu 
svoje požiadavky. Československá vláda 
ich prijala a na jednaniach sa dohodli, že 
Poľsku pripadnú zo Slovenska 7 obce: šlo 
o tri obce z Kysúc, o obce Hladovku a Su-
chú Horu z Oravy a o Javorinu a Lesnicu 
na Spiši. Delimitačná zápisnica bola pod-
písaná 30. novembra 1938.12 O zúfalých 
protestoch obyvateľov uvedených obcí 
proti ich pripojeniu k Poľsku svedčí den-
ník predsedu delimitačnej komisie Fran-
tiška Hrušovského.13 Ihneď po pripojení 
týchto obcí k Poľsku boli z nich vyhnaní 
slovenskí farári a nahradení poľskými, a to 
na základe dekrétu varšavského nuncia 
z 23. decembra 1938, ktorý zveril správu 
týchto farností poľským biskupom.14

Dňa 1. septembra 1939 prepadlo 
Poľsko hitlerovské Nemecko. Na ťažení 
sa zúčastnila aj časť slovenskej armá-
dy. Výsledkom bolo, že časť Slovenska, 
ktorá pripadla v rokoch 1920 a 1938 
Poľsku, bola na základe zmluvy medzi 
Nemeckom a Slovenskou republikou 
z 21. novembra 1939 opäť pripojená 
k Slovensku, čo napokon potvrdil ústav-
ný zákon č. 325/1939 Sl. z. z 22. de-
cembra 1939.15 Keďže šlo predovšetkým 
o bývalé územie Spišskej diecézy, stála 
pred spišským biskupom úloha vyriešiť 
aj duchovnú správu tohto územia. Sám 
Vojtaššák bol Goralom z Oravy a táto 
otázka mu bola osobne i národne veľ-
mi blízka. Už 8. septembra 1939 sa naň 
obrátili veriaci z Hladovky so žiadosťou 
o obsadenie fary, pretože poľský farár ich 
opustil.16 Keďže na to nemal jurisdik-
ciu, obrátil sa 12. septembra 1939 na 
berlínsku nunciatúru so žiadosťou, aby 
mu bola vrátená jurisdikcia nad územím 
svojej diecézy, ktoré bolo vrátené Slo-
vensku.17 Svoju žiadosť poslal na vedo-

12  HRONSKÝ, M.: Nespravodlivá hranica. In: Spiš-
Orava, III, 1993, č. 6, s. 13. Uverejnené aj v Literárnom 
týždenníku z 15. 10. 1993.

13  ŠIMONČIČ, J.:Denník delimitačnej komisie čsl. 
– poľskej roku 1938. In: Slovenská archivistika, XXVII, 
1992, č. 1, s. 105 – 109. O pomeroch por. tiež: BORÁK, 
M.: Incident pod Tatrami 27. listopadu 1938 a delimita-
ce hranic mezi Polskem a Česko-slovenskem. In: Historie a 
vojenství, 1998, č. 5, s. 3 – 24; BORÁK, M.: Českoslo-
vensko-polská „malá válka“ u Čadce 25. listopadu 1938.In: 
Historie a vojenství, 1998, č. 4, s. 65 – 90. 

14  Dokumenty, s. 41, č. 20.
15  Igor Baka to považuje za dôkaz slovenského ľudác-

keho nacizmu. Por. BAKA, I.: Naprávanie krivdy na ľu-
dácky spôsob. In: Nová história, I, 2001, č. 6, s. 14 – 16.

16  Archív  Spišského biskupstva (ďalej len: ABÚ), č. 
2520/1939.

17  ABÚ, č. 2483/1939.

mie aj Ministerstvu zahraničných vecí.18 
Nuncius Orsenigo postúpil túto žiadosť 
telegrafi cky 16. septembra 1939 Štát-
nemu sekretariátu Svätej Stolice. Štátny 
podsekretár Msgr. Montini túto žiadosť 
predložil 17. septembra osobne pápežo-
vi Piovi XII., ktorý rozhodol, že žiadosť 
treba vybaviť kladne.19 Svätá Stolica však 
chápala žiadosť tak, že ide o farnosti pri-
pojené k Poľsku v roku 1938. Odpoveď 
spišskému biskupovi so súhlasom dočas-
ne spravovať uvedené farnosti mu zaslala 
nunciatúra už 18. septembra.20 V ten 
istý deň biskup požiadal dekana Jozefa 
Vojtasa, aby mu poslal správu o stave fár 
získaných od Poliakov.21 Spišský biskup 
však nebol s odpoveďou Svätej Stolice 
spokojný, pretože sa zabudlo na územie 
odčlenené od diecézy v roku 1925. Preto 
poslal 20. septembra ďalší list, v ktorom 
žiadal o právo spravovať aj dva uvedené 
dekanáty.22 Aj tento súhlas mu pápež 
22. septembra, teda veľmi promptne, 
udelil. Súhlas došiel 25. septembra.23 
Medzitým však akiste došli do Vatikánu 
aj sťažnosti z Krakovskej arcibiskupskej 
kúrie na postup spišského biskupa a na 
Štátny sekretariát sa dostala aj originál-
na Vojtaššákova žiadosť z 20. septembra 
1939, zaslaná na odporúčanie Minister-
stva zahraničných vecí Konzistoriálnej 
kongregácii.24 Štátny sekretariát zistil 
potrebu záležitosť prešetriť, pretože 
vznikli pochybnosti, či za Vojtaššákovou 
žiadosťou neboli aj pohnútky národné, 
tým viac, že od chargé d´aff aires Burzia, 
a akiste aj z poľskej strany, sem prenikla 
informácia, že Vojtaššák je aj významným 
politikom.25 O situácii podal správu 3. 
októbra cirkevný radca Slovenského veľ-
vyslanectva pri Sv. Stolici Msgr. Kapala, 
ktorý ako niekdajší tajomník biskupa 
Vojtaššáka bol o veci presne informova-
ný.26 Napriek tomu padlo odporúčanie, 
vyslať na uvedené územie tajomníka ber-
línskej nunciatúry Forniho, aby vec na 
mieste prešetril.27

Pokračovanie v budúcom čísle

18  ABÚ, č. 2554/1939.
19  Dokumenty, s. 29, č. 9.
20  Dokumenty, s. 30, č. 10.
21  ABÚ, č. 2516/1938.
22  Dokumenty, s. 30 - 31, č. 11.
23  Dokumenty, s. 31, č. 12; ABÚ č. 2699/1939.
24  ABÚ, č. 2554/1939.
25  Dokumenty, s. 34, č. 15.
26  Dokumenty, s. 32 – 33, č. 14.
27  Dokumenty, s. 34. č. 15.

Po stopách minulosti
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Poviedka na voľnú chvíľu

Sú ľudia, ktorým rodné priez-
visko nestačí, lebo nevysti-
huje ich povahu. Tak i on. 
Podľa rodu menoval sa Pavol 

Badáň, ale v Zábreží ho volali len 
„Zabijakom”. Pod tým priezviskom 
ho poznali aj na okolí, lebo nebolo 
zábavy bez neho, a kde bol, nebolo 
bez bitky. Mal už krv takú nešťast nú, 
že sa spenila pre hlúpe slovo, nahrnu-
la sa mu do hlavy, a on, s podliatymi 
očami, so žilami sťa povraz na čele, 
vyťahoval nôž a klal hlava-nehlava, 
rebrá-nerebrá.

Bolo mu to jedno.
Pokutovali ho neraz, i zatvori-

li: raz na tri mesiace, raz na rok, ale 
sotva prišiel domov, badáňovská krv 
sa ozvala v jeho žilách a Pavol Badáň 
už siahal po noži... Že ho neraz doka-
ličili, netreba ani spomínať. Raz mu 
hlavu pre bili kameňom, raz bránik 
vrazili do chrbta a raz zase kolom za-
ťali poza uši, takže sa vystrel ani zajac. 
Myslelo sa, že už nič z neho nebude, 
a v dedine sa i tešili, že sa zbavia bit-
kára, ale - horkýže...! Vylízal sa ako 
pes. Ani lekára nepotre boval. Okrútil 
ranu hocakou handrou a šiel znova, 
akoby nič, na novú muziku - do no-
vej bitky.

Bol to jeho honor, ktorý mu nik 
nevedel z hlavy vytĺcť; jeho neskrotná 
náruživosť.

Kristka zas bola dobrá ako kus 
chleba. I pekná bola, a to tak, že ľudia 
nikdy nevedeli, či je Kristka krajšia 
ako dobrá, alebo lepšia ako pekná.

Len rodičov mala nanič.
Tí to tak narafi čili, že ju vydali za 

neho, veľkého bitkára Pavla Badáňa. 
Vydali ju, hoci nechcela. Ale toľko jej 
hučali do uší, že si nakoniec pomysle-
la: „Poručeno Bohu!”

A šla.
Ukázalo sa to hneď na svadbe. 

Muzika hrala do pretrhnu tia, Krist-
ka tancovala s prvým družbom a us-
mievala sa. A to bolo jej nešťastím. 
Lebo keď sa Kristka začala usmievať, 
usmievala sa tak milo, že ten, čo bol 
najbližšie k nej, hneď stratil hlavu.

Prvý družba hľadel na jej úsmev a 
hlava sa mu potočila.

- Kristka, - vraví rozcíteným hla-
som, - prečo si sa len vydala?

- A ako? Starou dievkou ostanem? 
- ona mu na to.

- Ale to si si už lepšieho mohla vy-
brať.

- Veď Pávo nie je zlý.
- „Zabijakom” ho volajú a nôž za 

sárou nosí.
- Nebude, - usmieva sa Kristka. - 

On príde k rozumu.
Slová má ešte na jazyku, úsmev na 

tvári a Pavol Badáň už stojí pri nej. 
Chytá ju za ruku, šarpe ňou a kričí, 
ako zlým duchom posadnutý.

- Čo? Čo to. . . ? !  Ešte si ani moja 
nebola, a už sa na iných usmievaš?

Drží ju a hľadí na ňu ako vlk z 
maku. Ľudia sa zbíjajú dokopy a tet-
ky z kúta volajú:

- Pavol, Pavol, majže rozum!
Pavol však rozum stratil. Dvíha 

ruku, že Kristku uderí, ale mládenci, 
strašne rozhnevaní, že na svadbe, a už 
na ženu ruku dvíha - zvierajú ho sťa 
obruč. Pavol siaha za sáru, po nôž, ale 
mládenci ho už nesú na dvor a vykri-
kujú ako búrka:

- Von s ním, s čertovým semenom! 
My ho naučíme móresu...

Nesú ho ako kus dreva, teperia k 
dverám, ale vo dverách stojí Kristka. 
Vystiera hlavu, ruky vystiera a rozkazuje:

- Ani krok ďalej!... Pusťte ho!
Mládenci nechápu. Prekvapení 

hľadia na ňu. Spytujú sa:
- Čo to? Čo to?
- Môj muž! - odpovedá Kristka.
A keď mládenci ešte hľadia a ešte 

nechápu, odhadzuje ich nabok celá 
zmenená, stavia Pavla na nohy, hladí 
ho po tvári a vraví sladkým hlasom:

- Môj Pavol, môj, môj...
Mládenci krútia hlavami a tratia 

sa po jednom von. Tetky v kútoch 
hmkajú a šuškajú si:

- Videl to kedy svet?
Veru nevidel! A nevidel ani Pavol 

Badáň, lebo si pretiera oči rukávom a 
hľadí na Kristku ako práve uliahnuté 
teliatko na nové vráta.

Tak. Len čo sa oženil, zmenilo sa v 
jeho živote všeličo.

Ani sa nenazdal.
Ani sám nevedel, ako sa to stalo.
Keď šiel na jarmok, Kristka išla s 

ním, keď niečo kupoval a jednal sa, 
Kristka mu pomáhala. A nielen to: ak 
išiel Pavol do krčmy, aj Kristka išla. 
Sadla si k nemu a sedela hoci do pol-
noci. Nikdy nepovedala:

- Pavol, poď, už je čas.
Nie. Čakala trpezlivo, kým si Pa-

vol nedal klobúk na hla vu, a išla za 

ním poslušne ako decko. Ľudia sa veľ-
mi čudovali i smiali, hovoriac:

- Kristka!. . .  Čo sa len s ňou stalo? 
Taká rozumná a. . .

- No, no! A Pavol Badáň ...
- Akoby jej bol porobil...
-Tak.
- Celkom tak.
Ak sa stretli s Kristkou, pýtali sa 

jej:
- A to máš tak rada toho svojho 

Páva, že aj do krčmy s ním ideš? - 
Mám! Čoby nie! Veď je mojím mu-
žom.

Znelo to aj prirodzene aj jedno-
ducho, ale azda pre tú jednoduchosť 
to bolo také nepochopiteľné, že ľu-
dia len hla vami pokývali. Nechápali 
Kristku.

Keď im prišiel Pavol Badáň do ces-
ty, tľapkali ho po pleci. A prižmurujúc 
oči, vraveli:

- Ty si si tú Kristku pekne okrútil 
okolo prsta.

- Však? - usmieval sa Badáň sebave-
dome.

Ale dnu, v duši, ho dopaľovalo, že sa 
za ním vláči. Nemala by sa vystavovať 
svetu na posmech, myslel si. Nesvedčí 
jej to. A mne tak isto.

Raz, keď sa chystal do krčmy a 
Kristka tiež, Pavol Badáň pristúpil k 
nej a len tak cez zuby:

Milo Urban 

Roztopené srdce
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- Nepôjdeš! Kristka si ho nechápavo 
obzrela.

- Pôjdem! - zapriečila.
- Nepôjdeš, vravím! - zvolal Pavol 

Badáň už nahne vaný.
Ale Kristka kľakla pred neho a ovi-

nula mu nohy rukami.
- Pavuško, pojmi ma, - zaprosila. - 

Pavuško, holúbok môj . . . Kde muž, 
tam i jeho žena, kde ty, tam i ja ...

Darmo je, Kristka vedela prosiť. 
Vedela! Vždy to urobila, čo nečakal. 
A hoci Pavol Badáň mal srdce z ka-
meňa, keď videl Kristku pri svojich 
nohách, ako vystiera k nemu ruky a 
vraví: „Pavuško, holúbok môj, kde ty, 
tam i ja,“ tvrdé srdce v prsiach sa mu 
nevdojak zatriaslo.

Hej, veď nik ho ešte tak 
pekne neprosil! Nik ho nepo-
hladkal, nik mu nepovedal 
láskavé slovo, a to práve vte-
dy, keď najviac potreboval. 
A tu ho odrazu tak pekne, 
tak úprimne prosí... Nebol z 
mäkkého dreva, ale jej slová 
ho omámili. Hneď by si bol 
kľakol k nej i objal ju, ibaže sa 
to nesvedčilo na chlapa, a to 
ešte na Pavla Badáňa, ktorého 
nikto nikdy nevidel pokoriť 
sa. Narovnal sa teda, zamra-
čil sa i zahundral čosi, ale keď 
Kristka predsa išla s ním, nepo-
vedal už ani slova.

Boli obaja v krčme. Pavol 
Badáň hľadel bokom na Krist-
ku, mračiac sa, sťaby ho mr-
zelo, že je pri ňom. A museli 
mu čudné myšlienky mútiť 
rozum, lebo sotva starý Hliva 
od hlásil desiatu, znezrady vstal, 
pozrel na Kristku a len tak cez 
zuby:

- Poď!
A išli domov.
Pavol nič a Kristka tiež nič.
Len krčmár hľadel za nimi očami 

ako päsť veľkými.
Ktovie prečo, ale Pavol Badáň za-

čal vystavať zo zábav i z krčmy. V Lu-
čatíne kohosi poklali, a Pavol Badáň 
nebol pri tom, v Belej sa pobili mlá-
denci a Badáňa nevideli medzi nimi.

To hneď vrazilo ľuďom klin do 
hlavy.

- Polepšil sa, - vravia jedni a cítia 
akési zadosťučinenie.

- Nevídali! Žena ho má v hrsti, - 
šuškali si škodora dostne iní.

A všetci to zvaľovali na Kristku.
- Drží ho na uzde, - hovorili a 

obdivovali ju, lebo jed nako len bolo 
umením: chlapa, s ktorým si ani zá-
kony ani väznice nevedeli poradiť, tak 
privrznúť, udržať, že týždne, mesiace 
sa míňali, a on ani na zábavu, ani do 
krčmy. Keď aj niekde prišiel, sedel 
chvíľu zamyslene, pozrel na hodiny 
- a fuk ... Už si ho nevidel.

- Čo je to ...? Čo je s ním?- čudo-
val sa každý.

A nedalo im to pokoja, lebo ľudia 
sú už takí: keď si zlý, mrzí ich, a keď 
si dobrý - mrzí ich tiež.

Raz ho kdesi v krčme pristihli 
jeho bývalí druhovia, slo bodní ešte. 
Sadnú si k nemu a začínajú dojedať. 
Obracajú ho, prezerajú od hlavy po 
päty, a hľa: Pavol Badáň ani noža za 
sárou nemá.

Dali sa do smiechu.
- O, Pavo ...! A kde máš nôž? - 

spytujú sa ho udivení.
- Doma som zabudol, - vyhovára 

sa Badáň.
- Nezhrdzavel ti ešte? - dopaľujú 

ho.

- Čoby zhrdzavel, - fufne on pod 
nos.

- No, musel za toľký čas. Musel! 
Lebo keď žena chlapovi raz priľahne 
nohavice ...

Mládenci sa smejú.
- Mne veru nepriľahla, - oháňa sa 

Badáň. - Ja som si ju omotal okolo 
prsta.

- Vidíme ...
A mládenci sa smejú znova.
Pavla Badáňa taká reč hrozne 

dopálila. Jemu že by žena nohavice 
priľahlá... ? O! To už nie. Nesmeli 
by ho „Zabijakom” nazývať. Nie, on 
nie je z dreva, ktoré len tak na kole-
ne ohneš. Ale keď sa lepšie zamyslel, 

zbadal, že v poslednom čase sa 
vskutku ticho správal. Prečo? 
Neve del sám, len cítil, že Krist-
ka, že žena mala v tom prsty. 
Ona chodila za ním. Je pravda, 
že mu nebránila nikdy, že mu 
nevyčítala, ale možno práve 
preto ... Pre ňu sa nebil, pre ňu 
sa neopíjal. Ale čert mu posvie-
til oženiť sa ... Privia zal si ju na 
krk, a ona teraz všade ako zvo-
nec za ním. Preto ľudia myslia, 
že zbabštel, že mu žena nohavi-
ce priľahlá.

Nedá on o sebe také reči ší-
riť.

Nedá!
Opitý prišiel domov; zažal 

lampu, vytiahol nôž z police 
- starý, známy nôž, ktorého sa 
ľudia toľme báli a začal ho čis-
tiť. Lebo naozaj: bol zhrdzave-
ný.

- Pavol, a čo to robíš? - spy-
tuje sa ho Kristka z postele.

- Nôž čistím, - strihá on zlo-
vestne. - V nedeľu bude v Lu-

čatíne muzika.
- A čímže ho čistíš? - zaujíma sa 

ona akoby nič.
- Handrou.
- Počkaj, Pavol, to ti nepustí,  - 

vraví mu a vstáva z postele. - To musíš 
pieskom alebo popolom. Vstala, vyšla 
pod stenu a doniesla mu piesku.

- Tu máš, - vraví, - tým sa ti bude 
lepšie čistiť. Pavol si sadol na lavicu, 
pozrel na Kristku, a v hlave sa mu 
všetko pomotalo.

(Výkriky bez ozveny, 1965)
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Patrónkou tribšskej farnosti je svä-
tá Alžbeta Uhorská Durínska, ktorú si 
Tribšania uctievajú už od nepamäti, a to 
aj v podobe tradičného odpustu. Tohto-
ročný odpust svätej Alžbety sa konal 17. 
novembra 2008. 

Tribšania sa na tento deň náležite 
pripravili. Postarali sa o slávnostnú vý-
zdobu kostola, na ktorú fi nančne už tra-
dične prispievajú všetky Alžbety z Tribša. 
Zaujímavosťou je, že v obci žije 12 či už 
slobodných, alebo vydatých žien a 22 
vdov, ktoré majú meno Alžbeta.

V tomto, ale aj v uplynulom roku 
sa o výzdobu postarala pani učiteľka 
Alžbeta Cajová.

V ranných hodinách boli pred kos-
tolom postavené stánky s cukrovinka-
mi, hračkami a iným tovarom, ktoré 
priťahujú najmä deti. Ale ani dospelí 
si bez nich nevedia predstaviť tradičný 
odpust.  

Pred začiatkom slávnostnej sv. omše 
a neskôr aj v jej priebehu vystúpil detský 
folklórny súbor Tribšské deti, ktoré si 

TRIBŠSKÝ 
ODPUST 
SVÄTEJ 

ALŽBETY

nacvičili pásmo liturgických piesní pod 
vedením Anny Strončekovej. 

Ako prvý sa veriacim prihovoril fa-
rár Rajmund Dziadkiewicz, ktorý priví-
tal všetkých zhromaždených - veriacich 
i kňazov. Na slávnostnú príležitosť pri-
cestovali aj mnohí rodáci, okrem iných, 
kňaz Andrzej Waksmański a Róbert 
Łojek, ktorý v súčasnosti pôsobí v Chi-
cagu, v USA.  Slávnostnú hodovú sv. 
omšu celebroval kňaz Krzysztof Haj-
dun spolu s ďalšími kňazmi. Zaujímavú 
a poučnú kázeň o živote, ale aj svätosti 
Alžbety Uhorskej Durínskej vyhlásil 
kňaz An drzej Bartos. Priblížil nám jej 
život a všetky dobré skutky, ktoré po-
čas svojho života vykonala. Aj keď bola 
dcérou uhorského kráľa Ondreja II., žila 
skromne a vo svojom živote to vôbec ne-
mala ľahké. Po šesťročnom manželstve 
s grófom Ľudovítom IV. ostala veľmi 
skoro vdovou. Mala vtedy len 20 rokov. 
Svoj majetok i dedičské podielové prá-
vo venovala na vybudovanie nemocnice, 
kde sama slúžila chorým. Bola vždy veľmi 
nábožná a celý svoj život oddaná cirkvi. 
Všetko, čo mala, obetovala chudobným 
a chorým. Jej skromný a asketický život 
sa napokon skončil, zomrela ako 24-roč-
ná. Na jej hrob začali prichádzať pútnici, 
ktorí boli svedkami zázrakov, ktoré sa 
tu udiali. Preto už po 4. rokoch, ktoré 
uplynuli od smrti Alž bety, pápež Gregor 
IX. ju vyhlásil za svätú Perugie. Dodnes 

je v Európe považovaná za jednu z naj-
populárnejších svätíc.

Hoci žila dávno pred nami, aj 
v dnešnej dobe by si mnohí z nás mohli 
brať z nej príklad. Je našou kresťanskou 
povinnosťou starať sa o príbuzných, 
chorých, či trpiacich a pomôcť im, aby 
boli v ťažkých chvíľach aspoň trochu 
šťastnejší. Sv. Alžbeta je pre nás všetkých 
vzorom, ako skromne žiť a plniť si svoje 
každodenné povinnosti. 

Odpusť sv. Alžbety v Tribši bol prí-
ležitosťou, aby si krajania uvedomili 
túto skutočnosť. Slávnostnú atmosféru 
dotvoril Dobrovoľný požiarny zbor. Po-
čas sv. omše nám detský súbor zaspieval 
aj niekoľko slovenských piesní. No vari 
najkrajšou chvíľou bola slávnostná pro-
cesia, ktorá prešla okolo kostola. Kraja-
nia si aj napriek nepriaznivému počasiu 
neváhali obliecť krásne spišské kroje.

Na záver farár R. Dziadkiewicz po-
ďakoval všetkým veriacim, ktorí sa sv. 
omše zúčastnili. Kazateľ A. Bartos po-
blahoželal pri tejto príležitosti všetkým 
Alžbetám, ktoré oslávili svoje meniny. 
Po sv. omši sa mnohí zvedavci zastavili 
pri stánkoch, prípadne si aj niečo kúpi-
li. Tribšania v sprievode svojich príbuz-
ných sa napokon pobrali domov s dob-
rým pocitom v srdci a so spomienkou 
na patrónku svojej obce.

Text: Mária Kačmarčíková  
Foto: M. Kačmarčíková, W. Biziak    
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Alžbeta Cajová Slávnostná sv. omša na počesť patrónky kostola

Folklórny súbor Tribšské deti Slávnostná procesia
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19. októbra 2008 sa v regionál-
nej izbe v Stredisku duchov-
nej obnovy v Grocholovom 

Potoku uskutočnila spomienka na pon-
tifi kát Jána Pavla II. Práve 16. októbra 
sme si pripomenuli výročie voľby kardi-
nála Karola Wojtyłu na Petrov stolec. Aj 
keď už nie je medzi nami, ostal nám jeho 
odkaz a spomienky na jeho púte na Slo-
vensko či do Poľska. 

6. ročník Pápežského dňa s heslom 
„Hľadal som vás, a teraz vy prichádzate 
ku mne a za to vám ďakujem“ usporia-
dalo vedenie školy s riaditeľkou Danu-
tou Madejovou, rodičovská rada, rehoľní 
kňazi Mariáni a obyvatelia Grocholovho 
a Vojtičkovho Potoka. Program bol veľ-
mi pestrý. Najdôležitejšou časťou progra-
mu bola ďakovná sv. omša za pontifi kát 
J. Pavla II., ktorú celebrovali kňazi: Pa-
vol Kubani z odboru pastorácie mládeže 
Krakovskej diecézy, Róbert Śliwa – kap-
lán z Vyšných Lápš a Roman Frąckowiak 
z odboru duchovných povolaní. Po boho-
službe koncertoval Učiteľský zbor Gorce 
z Nového Targu. Jeden z členov zboru 
W. Szopiński predniesol báseň Očakáva-
nie na Sv. Otca, ktorá, ako hovorí názov, 
bola očakávaním na príchod Sv. Otca 
v roku 1979 na letisku v Novom Tar-

gu. Potom sa slova ujal vojt Gminy Bu-
kowina Tatrzańska Sylwester Pytel. Svoje 
spomienky spojené s osobou J. Pavla II. 
predstavil poľský poslanec Edward Siarka 
z Podsrnia. Vdp. Pavol Kubani z Krakova 
rozprával o svojich dojmoch z púte Sv. 
Otca do Ludźmierza v roku 1997. Pri-
pomenul nám, že vtipkovanie neopúš-
ťalo Sv. Otca, ako aj jeho nepredvídané 
rozhodnutia, čím vedel potešiť mladých 
i starých. Spomenul ešte jeho dobrú pa-
mäť a postreh, keď mu povedal, že ho 
pozná a že je katechétom z Jablonky, čo 
kňaza veľmi prekvapilo. Potom nám za-
hrala kapela Janusza Pilného z Leśnice 
a taktiež sme si vypočuli ich spomienky 
so stretnutia so Sv. Otcom. Zhromažde-
ní si pozreli aj vystúpenia folklórnych sú-
borov z Białki Tatrzańskej a Zeleného ja-
vora z Krempách. Divadelný krúžok Jar 
z Repísk uviedol úryvok divadelnej hry 
Očakávaný hosť, ktorej hlavnou myšlien-
kou bola úprimnosť a dobrota víťaziaca 
nad ľudskou chamtivosťou. Do veselej 
a radostnej nálady nás uviedla dychová 
hudba „Oravanka“ z Trstenej. Diváci, 
ktorí vedeli, si s nimi zaspievali slovenské 

ľudové pesničky. Program uzavrel kon-
cert s názvom Vďační Bohu za pontifi kát 
Jána Pavla II. Malého divadla sveta z Jur-
gova. Boli to básne a piesne, ktoré boli 
blízke Sv. Otcovi, 
ako napr. známa 
pieseň Pán zastavil 
sa na brehu.

Počas celého 
popoludnia sme si 
mohli kúpiť liečivé 
bylinky a chutné 
regionálne jedlá. 
Pre deti boli pri-
pravené rôzne sú-
ťaže a tombola. 

Pro s t r edn í c -
tvom nášho časopi-
su chcú or ga nizáto ri 
poďakovať všetkým, 
ktorí sa pričinili 
svojou pomocou k 
tomuto Pápežskému dňu a zvlášť celému 
požiarnemu zboru na čele s predsedom 
Jánom Solusom. 

Dorota Mošová

PÁPEŽSKÝ DEŇ V REPISKÁCH

V októbri t.r. bola v klubovni Spol-
ku vo Vyšných Lapšoch vyhlásená súťaž 
o najkrajšiu vianočnú ikebanu 
a pohľadnicu pre Základnú školu 
vo V. Lapšoch. Žiaci mali odo-
vzdať svoje práce do 1. decembra 
t.r. Výsledky boli vyhlásené 7. 
decembra. Žiaci boli rozdelení 
do troch kategórií. 1. a 2. ročník 
pripravoval Vianočnú pohľadni-
cu ľubovoľnou technikou, kým 
žiaci 3. a 4. tr. vianočnú ikebanu, 
pričom boli zadelení do dvoch 

vekových kategórii. Do súťaže sa zapo-
jilo niekoľko žiakov  so zaujímavými a 

peknými prácami. Porota udelila ceny 
všetkým účastníkom. 

Výsledky: Vianočná pohľadnica: I. 
K. Bizubová, 2. tr. ZŠ; II. J. Blazošek, 

1. tr. ZŠ; III. J. Šoltýs, 
1. tr. ZŠ. Vianočná ike-
bana: ml. skup. - 1. K. 
Dronžeková, 3.tr. ZŠ; 
II. J. Šoltýs, 3. tr. ZŠ; 
III. A. Tomaškovičová, 
4.tr. ZŠ. St. skup. – I. V. 
Braviaková, 6. tr. ZŠ; II. 
M. Krišíková, 6.tr. ZŠ; 
III. S. Janečeková, 6. tr. 
ZŠ. (dm)   

VIANOČNÉ SÚŤAŽE

Odmenení žiaci v súťaži Vianočná pohľadnica
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Srdečné 
blahoželanie
Blahoželáme k okrúhlym 70. na-

rodeninám, ktoré v tomto roku oslávil 
náš drahý manžel, otec a dedko Jozef 
Majerčák z Novej Belej.

Prajeme Ti veľa zdravia a spokoj-
nosti, mnoho pekných slnečných dní 
a samozrejme radosť z každej Božej 
chvíľky.

Nech Ti je povzbudením úsmev na-
šich detí.

Milujúca manželka Katka,
synovia s manželkami,

vnučky a vnuci  

BLAHOŽELANIE 

NOVÁ KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA 

K 70. narodeninám
popriať šťastie,

slnko v duši - to sa k sviatku
ozaj sluší.
A nech

je aj telo zdravé,
pripiť si 
je treba

na oslave.
Všetko najlepšie, veľa šťastia,

zdravia,
a splnenie

všetkých túžob,
Božieho požehnania

prajú
manželom Františkovi a Margite Ple-
vovcom z Fridmana deti s rodinami. 
K tomuto želaniu sa pripája aj redakcia 
Život. 

Oprava
V Živote č. 11/2008 

v článku Lapšanka na str. 
3 sme uviedli nesprávny 
údaj, že cez Kurucov vrch 
namiesto cez Kurosovku 
pôjde lyžiarsky vlek, za čo 
sa ospravedlňujeme.

Redakcia

Vyšívaná 
utierka

31. októbra t.r. sa v 1949 Clube 
uskutočnilo zaujímavé podujatie s ná-
zvom Vyšívaná utierka. Je to zvláštny 
klub, ktorý propaguje časť Krakova 
- Novú Hutu s jej výnimočnou atmo-
sférou. Organizátorom tejto, uznáte,  
neobyčajnej výstavy bol Jerzy Kujaw-
ski. Na výstave sa prezentovali vyšívané 
utierky z rôznych kútov Poľska, s ná-
pismi v rôznych jazykoch. Medzi nimi 
sme našli jednu so slovenským nápi-
som, ktorá pochádza pravdepodobne 
z Kacvína. Autor chodil často do tejto 
obce od mladých rokov. Spiš sa mu za-
páčil a najmä jeho kultúrna rôznoro-
dosť. Zozbieral tam aj viaceré náradia, 
ktoré prezentuje na rôznych výstavách. 
(aj)   

vznikala a čo je jej hlavným posolstvom. 
Okrem iného sa v nej čitatelia dozvedia, 
či sa hlavnému hrdinovi, jednému z 
najbohatších ľudí v Poľsku, podarí nájsť 
poklad zakopaný v okolí Dłubnia. (lo)   

V posledných dňoch uzrela svetlo 
sveta nová knižná publikácia Czarny 
koń Bożogrobców, ktorej autorom je 
Ryszard Dzieszyński. Kniha bola vytla-
čená v tlačiarni Spolku. Jej prezentácia 

a stretnutie s autorom sa uskutočnilo 
dňa 26. novembra v sídle Spolku Slo-
vákov v Poľsku. 

Autor R. Dzieszyński nám poroz-
prával o podmienkach, za akých kniha 



Stretnutie 
s podpredsedom 

vlády SR
Dňa 25. novembra t.r. sa v priesto-

roch Mestského úradu v Novom Targu 
uskutočnilo stretnutie podpredsedu vlá-
dy SR Dušana Čaploviča s generálnym 
tajomníkom ÚV SSP Ľudomírom Mo-
litorisom. Počas stretnutia prerokúva-
li viaceré otázky spojené s krajanskou 
problematikou. Ľ. Molitoris sa hneď na 
úvod dotkol otázky vedeckého kolok-
via, ktoré práve v tom čase prebiehalo 
vo vedľajšej miestnosti. Podpredseda 
vlády k tejto otázke podotkol, že povoj-
nové obdobie treba hodnotiť zo širšie-
ho hľadiska, teda treba zobrať do úvahy 

časový úsek 1938-1948 a ten odborne 
zhodnotiť. D. Čaplovič hovoril taktiež 
o zvýšení fi nančnej podpory, ktorá na-
stala  v roku 2006, pre slovenských kra-
janov v celom svete, a taktiež v Poľsku, 
pričom spomenul návrh rovnomerného 

fi nancovania investícií slovenskej ná-
rodnostnej menšiny v Poľsku zo strany 
poľskej i slovenskej strany. Tento návrh 
bol so strany SSP prijatý s nadšením. 
Dúfajme len, že ho slovenská strana spl-
ní. (ms)

31e-mail: zivot@tsp.org.pl

SPOMIENKA 
NA ANDREJA 

SKUPINA
Nedávno sme sa rozlúčili s Andre-

jom Skupinom, ktorý zomrel 27. ok-
tóbra 2008 v Novej Belej vo veku 86 
rokov. Krajan Andrej sa natrvalo za-
písal do dejín krajanského hnutia Slo-
vákov v Poľsku. Predurčila ho k tomu 
jeho nezištná aktívna postava a činnosť. 
Členom Spolku bol od jeho založenia, 
ba patril k jeho agilným zakladateľom, 
podieľal sa na jeho organizovaní. Bol 
všade tam, kde bolo potrebné zastať  
sa krajanov, kde bolo potrebné brániť 
a hájiť slovenské záujmy. 

Bol členom výboru Miestnej skupi-
ny v Novej Belej, členom Obvodného 
výboru na Spiši, ale aj členom Ústred-
ného výboru Spolku Slovákov v Poľ-
sku. Zúčastňoval sa schôdzí, porád 
a všetkých krajanských podujatí. 

zanechával a šiel do úradov a rôznych 
inštitúcii v me-
ne svojej obce, 
požiarnikov, kra-
janov, Spolku 
Slovákov hájiť 
záujmy a pred-
kladať požiadav-
ky, v čom bol 
skutočne nebo-
jácny a obetavý. 
Nechýbal pri 
žiadnej väčšej 
o becnej investícii 
a podujatí. Bol 
zástancom prav-
dy a spravodli-
vosti. Často vystupoval ako mediátor 
a hovorca obce. 

Bol neochvejným Slovákom, ver-
ným svojej národnosti a účinným člo-
vekom. Nech odpočíva v pokoji!

Dominik Surma
Foto: F. Paciga

Dlhé roky bol veliteľom Dobrovoľ-
ného požiarneho zboru v Novej Belej. 
Jeho pričinením sa zbor modernizoval 
a rozvíjal. Za svoju prácu v prospech 
zboru bol ocenený viacerými vyzname-
naniami, ktoré odrážali jeho angažova-
nosť vo veci požiarnikov.

Popri všetkých aktivitách si našiel 
čas aj na manželstvo. Oženil sa s Hele-
nou, rodenou Bednarčíkovou. Spolu sa 
pustili do zveľaďovania svojho gazdov-
stva, čo sa im darilo.   

Andrej bol neúnavným rečníkom, 
ktorý svojím slovom a prednesom ra-
dil, bránil, vystupoval s požiadavka-
mi, plánmi, starosťami, problémami 
v mene krajanskej obce. Bol opravdi-
vým príkladom sedliackej múdrosti 
a skutočného ľudového tribúna. Bol 
titanom práce, ktorý nemyslel na pô-
žitky, zábavu, osobný prospech, ale na 
verejný záujem, verejné dobro. Jeho 
životným krédom bola robota, tvr-
dá robota na gazdovstve, na poli, ale 
v prípade potreby krajan Andrej všetko 
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Dňa 2. novembra 2008 zomrel vo 
Vyšných Lapšoch vo veku 87 rokov 
krajan

PAVOL ŠOLTÝS

Zosnuly bol dlhoročným čitateľom 
časopisu Život. Odišiel od nás vzorný 
krajan, starostlivý otec, svokor, dedo  
a známy. Nech odpočíva v pokoji! 

*  *  *
Dňa 25.novembra 2008 zomrel vo 

Vyšných Lapšoch vo veku 78 rokov 
krajan 

JOZEF TOMÁŠKOVIČ

 
Zosnulý bol čitateľom časopisu Ži-

vot a členom dobrovoľného požiarne-
ho zboru. Odišiel od nás dobrý krajan, 
starostlivý manžel, otec, dedo a prade-
do. Nech odpočíva v pokoji!

                                      
Rodinám zosnulých vyjadrujeme 

úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Vyšných Lapšoch

*  *  *
Dňa 10. novembra 2008 zomrel 

vo Vyšných Lapšoch vo veku 72 rokov 
krajan 

VENDELÍN MAJERČÁK
Zosnulý bol dlhoročným čitate-

ľom časopisu Život a členom vyšno-
lapšanskej dychovky. Dvadsať rokov 
bol  aj hájnikom vo vyšnolapšanskom 
chotáre. Odišiel od nás dobrý krajan, 
starostlivý manžel, otec, svokor, brat, 
dedo a pradedo.

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP a dychovka 
vo Vyšných Lapšoch

*  *  *

Dňa 26. októbra 2008 zomrela 
v Tribši vo veku 87 rokov krajanka

IRENA PLUTOVÁ

Zosnulá patrila k najstarším členom 
Miestnej skupiny SSP v Tribši a bola 
dlhoročnou vernou čitateľkou Života. 
Odišla od nás vzorná krajanka, starost-
livá matka, babka a suseda. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Tribši 

*  *  *
Dňa 15. augusta 2008 zomrela 

v Chicago vo veku 67 rokov krajanka
FILOMÉNA MILANOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľ-
kou časopisu Život. Odišla od nás 
dobrá krajanka, starostlivá manželka, 
matka, babička a sestra. Nech odpočí-
va v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Čiernej Hore

*  *  *
Dňa 3. novembra 2008 zomrela 

v Jurgove vo veku 79 rokov krajanka
HELENA MARTINČÁKOVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou členkou 
Spolku a vernou čitateľkou časopisu 
Život. Odišla od nás vzorná krajanka 
starostlivá matka a babička. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove 

*  *  *

Dňa 17. októbra 2008 tragicky za-
hynul v Nedeci vo veku 6 rokov

KRISTIÁN KAŠICKÝ

Zosnulý bol veselým, plným ener-
gie chlapčekom, ktorý dával radosť 
rodičom a starým rodičom. Všetci ho 
mali veľmi radi a ten nečakaný zásah 
osudu zobral im veľmi milovaného 
synka, súrodenca, vnuka, kamaráta 
a žiaka. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého Kristiánka vy-
jadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nedeci 
*  *  *

Dňa 8. novembra 2008 zomrel vo 
Veľkej Lipnici vo veku 84 rokov krajan

JOZEF KARNÁFEL

Zosnulý pochádzal zo slovenskej ro-
diny. Rodičia ho vychovali v slovenskom 
duchu. Od raného detstva mu Sloven-
sko prirástlo k srdcu. Ešte ako mládenec 
pomáhal slovenským kňazom, ktorých 
prenasledovala poľská milícia, opustiť 
hornú Oravu. Neskôr, už ako dospelý, 
sa aktívne zapájal do krajanského hnu-
tia. Po svojom otcovi prevzal funkciu 
predsedu MS SSP vo Veľkej Lipnici 
a vždy sa horlivo zastával práv Slovákov 
žijúcich na hornej Orave. Patril taktiež 
medzi najaktívnejších doručovateľov 
Života. Pokiaľ mu to zdravie dovoľova-
lo, zúčastňoval sa všetkých krajanských 
podujatí a porád Života. Odišiel od nás 
dobrý, verný a aktívny krajan, čitateľ, 
dopisovateľ a doručovateľ Života, dobrý 
brat, starostlivý otec a dedko. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

ÚV SSP, redakcia Život, OV na 
Orave a MS SSP vo Veľkej Lipnici

ODIŠLI OD NÁS
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R U Ž E 
Ruže patria k najobľúbenejším kvit-

núcim rastlinám v záhrade. Ich čaro 
spočíva v tom, že hoci patria k drevi-
nám, kvitnú bohato a rozmanito ako 
kvetiny. Ušľachtilosť kvetu ruže, spojená 
s príjemnou vôňou, bohatstvo kvetov na 
kríčku, červené plody i ostne zaujali člo-
veka už pred tisíckami rokov natoľko, že 
sa začal venovať zušľachťovaniu ich krá-
sy. Ruža patrí k najstarším kultúrnym 
rastlinám.

Rozdelenie ruží
V súčasnosti existuje zhruba 100 až 

200 botanických druhov ruží, ktorých 
domovom je mierne až subtropické pás-
mo. U nás rastie vo voľnej prírode asi 
15 druhov. Podľa použitia v záhrade ale-
bo sadovníckych úpravách rozdeľujeme 
ruže na tri základné skupiny: záhonové, 
sadové (parkové) a popínavé, s radom 
podskupín. 

Záhonové ruže
Záhonové ruže sú charakteristické 

ušľachtilými veľkými kvetmi, kvitnúci-
mi jednotlivo alebo vo veľkom počte na 
jednom kríčku. Pestujú sa pre kvety, pre-
to celkový vzhľad dreviny (kríčka) je až 
na druhom mieste. Využíva sa pri nich 
pôsobivý efekt kvitnutia jednotlivých 
kvetov pri veľkokvetých ružiach alebo 
bohatstvo kvetov pri mnohokvetých ru-
žiach, či efekt spojenia drobnejších kve-
tov a nízkeho vzrastu pri miniružiach. 
Vyznačujú sa väčšou chúlostivosťou a 
väčšími nárokmi na starostlivosť než 
ostatné skupiny. Záhonové ruže sú naj-
početnejšou a záhradnícky najvýznam-
nejšou skupinou. Sú to mnohonásobné 
krížence ďalej rozdelené na podskupiny: 
veľkokveté, mnohokveté a miniatúrne 
(zakrpatené) ruže. 

Veľkokveté ruže sa pestujú pre 
ušľachtilé puky a kvety a používajú sa 
na rez a viazačské účely. V súčasnosti sú 
zastúpené takmer výlučne čajohybrid-
mi, väčšinou voňavými. Záhony z veľ-
kokvetých ruží umiestňujeme v záhrad-
nom priestore tak, aby ich krásu bolo 
možné detailne pozorovať. Mnohokveté 
ruže sú nízke, vyznačujú sa mnohokve-
tosťou a dlhokvetosťou (remontantnos-
ťou), preto sú vhodné aj na veľkoplošné 
výsadby. Kvitnú po celé leto. Záhony 

mnohokvetých ruží môžu byť nielen na 
miestach, kde možno kvety detailne po-
zorovať, ale aj v pohľadovo vzdialených 
kútoch záhrady, ktoré dokážu presvetliť 
bohatou škálou najmä teplých farieb. 
Miniatúrne ruže sú skupinou najmen-
ších ružových kríkov s minimálnymi 
nárokmi na priestor, dosahujú výšku len 
20 až 30 cm. Kvitnú od júna nepretržite 
do konca vegetačného obdobia. Hodia 
sa do menších úprav, átrií a strešných 
záhrad. Dajú sa použiť i do skaliek, na 
úzke záhony a obruby, na pestovanie v 
nádobách, ale aj na balkón alebo oken-
ný parapet. 

Sadové ruže
Sadové ruže sú vyššie (i nižšie) kríky 

ruží mohutnejšieho malebného vzrastu, 
v čase kvitnutia obsypané množstvom 
jednoduchých, ale aj plných kvetov. Pri 
ich umiestňovaní v záhrade sa berie do 
úvahy, okrem kvetov a dĺžky kvitnutia, 
aj ich celkový habitus – vzrast, spôsob 
vetvenia a olistenie kríka. Vyššie (2 až 
2,5 m) sa používajú jednotlivo ako soli-
téry alebo v málopočetných skupinách, 
no môžeme ich využiť aj na vytvorenie 
nepriestupného, voľne rastúceho (ne-
strihaného) a kvitnúceho živého plota. 
Vyznačujú sa odolnosťou, niektoré (naj-
mä botanické) druhy aj úplnou nená-
ročnosťou na životné podmienky. Sado-
vé ruže sa v minulosti označovali aj ako 
ruže parkové, kerové alebo botanické. 
Patria už skutočne dlho medzi najob-
ľúbenejšiu pestovateľskú skupinu ruží. 
Patrí sem veľa druhov pôvodných tzv. 
botanických druhov ruží, ale aj mnohé 
hybridy s veľkými kvetmi, ktoré pripo-
mínajú trocha fl oribunky. Vysadené ako 
solitéry vyzerajú vždy prekrásne, ale ani 
v živých plotoch nevyzerajú zle.  

Mnohé nižšie druhy, najmä rýchlo 
vytvárajúce hustý pokryv odnožova-
ním, sa dajú využiť v extrémne suchých 
a svahovitých polohách. Veľmi vhodné 
sú aj na osadenie záhradných múrikov, 
oslnených svahových polôh, uplatnia sa 
v blízkosti schodísk a terás. Veľmi níz-
ke odrody sú výborné pre malé záhony 
alebo nádoby. Väčšina je nenáročná aj 
na starostlivosť a nepotrebuje zimnú 
prikrývku. Sadové ruže delíme podľa 
pôvodu alebo vybratých vlastností na 
podskupiny: sadové ruže šľachtené, bo-
tanické ruže, historické ruže, anglické 
ruže, pokryvné ruže. Hoci sa vôňa po-
važuje za jeden z typických znakov ruží, 

druhov a odrôd, ktoré výrazne voňajú, 
je len asi jedna pätina. Pri výbere odro-
dy do záhrady (zvlášť menšej) však môže 
byť príjemná vôňa ružového kríka roz-
hodujúcou vlastnosťou. 

Popínavé ruže
Do tejto skupiny zaraďujeme krížen-

ce ruží s mimoriadne dlhými (3 až 5 m), 
bohato kvitnúcimi výhonmi, ktoré sa za 
slnkom vyťahujú (vzpierajú) pomocou 
ostňov. V záhrade ich treba vyväzovať k 
opore. Prispôsobené tvaru opory dokážu 
vytvoriť vodopád kvetov preklonený po-
nad plot, zakvitnutý oblúk nad vstupom, 
kvetinový altánok, voňavý baldachýn na 
pergole alebo kvetmi zakryť nevzhľadnú 
stenu. Patria sem odolnejšie i chúlostivej-
šie odrody, ktoré treba na zimu prikrývať. 
Popínavé ruže vyžadujú slnečné stanoviš-
te. Ak ich chceme vysadiť k domovej ste-
ne, najvhodnejšia je orientácia na juho-
východ alebo juhozápad. Na starostlivosť 
sú stredne náročné, lebo ich treba vyvä-
zovať k opore a pravidelne každoročne 
strihať, aby bohato kvitli. 

Pôvodné druhy ruží
Ruža šípková (Rosa canina) je vše-

obecne známy pôvodný druh ruží, pre-
tože rastie vo voľnej prírode takmer po 
celom území u nás. Ker býva až 3 m 
vysoký, rozložitý. Kvitne obyčajne v jú-
ni, má ružové alebo ružovobiele kvety, 
ktoré sú široko otvorené a až 50 mm ši-
roké. V záhrade sa nevysádza, pravda, ak 
si nezakladáme nejakú zbierku botanic-
kých druhov. Zato sa používa skôr ako 
podpník, na ktorý sa očkujú ušľachtilé 
kultivary ruží. Existuje asi 60 rozličných 
foriem, ktoré divoko rastú vo väčšej časti 
Európy, západnej Ázie a severnej Afriky. 
Je to vyslovene slnkomilný druh, veľmi 
odolný a nenáročný, ktorý je vhodný aj 
pre suché a vyslovene chudobné pôdy. 
Šípky má pretiahnuto vajcovité alebo 
fľaškovité, veľmi premenlivé, šarlátovo-
červené. Tento druh nevyžaduje žiad-
ny rez, ba práve naopak, rezom by sme 
mohli skôr porušiť prirodzený tvar kra. 
Mladú rastlinu však môžeme trocha pri-
strihnúť, aby sa rozkonárila a ker dostal 
vyváženú formu. Akýkoľvek drastický 
rez v neskoršom čase je nežiadúci, jed-
notlivé odumreté konáre sa odstraňujú 
len podľa potreby. (Zdroj: Moderná 
záhrada, Jaga group Sadenie ruží) 

Miriam CHUDÁ

Poľnohospodárstvo
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HANA ZELINOVÁ

P E H A V Ý P E H A V Ý 

N O Š T E KN O Š T E K
Mamička sa hrala v kuchyni s mo-

jou novou topánočkou a s ockovým 
drahým perom. Neviem prečo, 
keď je už taká veľká. Ani ocko 
to nevedel. Spýtal sa mamičky:

- Čo to zasa robíš, prosím ťa? 
To už nemáš inú robotu, iba čarbať 
mojím drahým perom do Gabikinej 
topánky?

Mamička povedala 
tiež hlasno:

- Píšem tvoju ad-
resu, aby ľudia vedeli, 

a jeden veľký pes a jeden malý pes a ujo 
strážnik, ktorý dáva pozor na autá, aby 
išli rovno, a nie sem a tam.

Ujo mal biele rukavičky a chcel ve-
dieť, čo robím na ulici bez mamičky. 
Povedala som mu pekne:

- Hľadám Tomáša. Celkom sa stra-
til. Aj s bicyklom. 

Ujo strážnik sa poškrabal za 
uchom a povedal:

- Ako vidím, aj ty 
si sa stratila! Potom 

- Viem. Keď som dobrá, mamička 
ma volá: Gabika, vstávaj, musíš ísť do 
školičky!

- A ocko ťa ako volá?
- Kedy? – spýtala som sa pekne. 

– Keď som dobrá, alebo keď som zlá?
Uja bolela hlava. Utrel si ju vrec-

kovkou a potom chcel vedieť, ako ma 
ocko volá, keď som zlá.

- Gabriela, ja sa z teba zbláznim 
– povedala som zasa pekne.

Ujo už nepovedal nič. Až pred sa-
moobsluhou sa ma opýtal, ako ma volá 

Tomáš.
- Žalobaba! Však ma mrzko 

volá?
Ujo strážnik vzdychol ako 

ocko, keď ho bolí chrbát a nemôže 
ísť prášiť koberce.

- Veru mrzko, - povedal. Mal 
ťa radšej naučiť, ako sa voláš a kde 

bývaš. Kto nám to teraz povie?
- Moja topánočka! – povedala 

som. Táto!
Ujo strážnik mi vyzul topánočku, 

do ktorej mamička čarbala ockovým 
perom, a potom sa veľmi zaradoval, že 
mám takú múdru mamičku.

(Zlaté slniečko, 
Bratislava 1987)

ma chytil za ruku a nechal autá, aby šli 
kade-tade.

- Vieš aspoň, ako sa voláš? – spýtal 
sa ma pri cukrárni, kde ma odviedol 
z cesty.

- Pehavý noštek, - povedala som 
pekne. 

- Dobre, - smial sa ujo strážnik, - 
ale ako ťa volá mamička, to neviem! Ty 
to vieš?   

kam ti majú priviesť dcéru, ak by sa ti 
stratila na futbale alebo na rybačke!

Ocko nepovedal nič a išiel o tom 
rozmýšľať do izby. Aj mamička išla 
o tom rozmýšľať do izby, a tak nemal 
kto na mňa dávať pozor. Ani Tomáš. 
Tomáš sa bicykloval na novom bicykli. 
Veľmi ďaleko. Obula som si nové topá-
nočky a išla som ho hľadať.

Tomáš nebol nikde. Ani na ulici. 
Ani v cukrárni. Ani u tety, ktorá nám 
strihá vlasy. Na ulici boli všetci ľudia 
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Mladým – mladším – najmladším

Nebola som veselá od soboty večera,
lebo ma moja mať pre frajera hrešila.
 
Keby ma len hrešila, ale ma aj vybila,
že som ešte mladá, frajera mi netreba.

A ja mamke neverím, ešte si aj povolím,
ktorý krajší príde, dverečká mu otvorím.
 
Dverečká mu otvorím, aj srdiečko dokorán,
aby si ty vedel, že ťa ešte rada mám.

Nebola som veselá 



MIROSLAV VÁLEK

PANPULÓNI
Bol som doma sám.
aby sa mi dobre čakalo,
pil som kakao
a tiež, aby som sa nebál.
Už som sa aj nebál,
naraz ktosi zvoní.
Joj! Ešte to mi bolo treba!
To určite budú Panplóni.

Panpulóni
z Panpulónie
- až to srdce zovrie:
majú biele košele,
čierne panpúlovre.
čierny panpulóver,
čierna papuľka,
čierna oči na mňa panpúlia.
Už niekoľkokrát prišli
a sa schovali
a zvonili a zvonili
a panpulovali.

Ú L O H AÚ L O H A
Milé deti, pomaly prichádzajú Vianoce. Tie však neprinášajú iba radosť, ale aj 

rôzne povinnosti – napríklad treba pomôcť mamičke s upratovaním, či pečením 
koláčikov. Trpaslík Janko na našom obrázku dostal za úlohu vyzdobiť vianočný 
stromček. Najskôr však musí správne zoradiť svetielka na stromček, a potom sa už 
pustí do výzdoby. Aj my sme pre Vás vymysleli jednu úlohu - vymaľujte obrázok 
a pošlite nám ho do redakcie. Netrpezlivo čakáme!

Z prác, ktoré do redakcie prišli minulý mesiac sme odmenili: Agnešku Vojen-
skú z Novej Belej a Veroniku Stašiakovú z Oravky. Gratulujeme!  
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Mladým – mladším – najmladším

BIELA ZIMABIELA ZIMA
Skočil vietor pod vysokú oblohu,
doteperil ťažkú chmáru
v batohu.
Polietal po kraji trošku,
potom spravil dieru v rožku
a rozkázal: -Von sa páper,
veselo!
Pokry zem a premaľuj ju na bielo!

Zapadá svet bielym snehom
deň aj noc:
v poli, v hore, všade je ho
moc a moc.
A keď slnko ráno vstalo,
všetko biele čiapky malo.
Krik, šum! Deti z domu bežia
na kopec:
oj sanica vždy je lepšia
ako pec.
(Čítanka pre 4. ročník ZŠ, 1997)

Každý Panpulónec,
ktorý vidí zvonec,
zvoní, zvoní, zvoní,
až sa panpulóni.
Zapchaj si uši,
rob, čo chceš,
skrz sa pod svoj panpulón
- všade čuješ zvon.

Je noc a je panpuloká,
ale ja už nezažmúrim oka.

Čoho sa bojíš?
Kto ťa straší?
To som ja
a klamem, až sa panpuláši.

(Zlaté slniečko, Bratislava 1987)
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JANA 

KIRSCHNEROVÁ
Na slovenskej scéne sa v roku 1996 

objavila nová tvár, ktorú verejnosť dovtedy 
evidovala ako fi nalistku súťaže krásy Miss 
Slovensko. Pokiaľ  ide o jej hudobný talent, 
ľudia mu príliš nedôverovali. Neskôr sa však 
ukázalo, že fi nalistka Jana Kirschnerová nie-
len pekne vyzerá, ale vie aj pekne spievať. 

Narodila sa 29. decembra 1978 v Mar-
tine. Študovala na Gymnáziu v Banskej 
Bystrici, neskôr na Gymnáziu V. Paulíny-
ho Tótha v Martine, kde aj zmaturovala. 
V detstve navštevovala hodiny spevu a kla-
víra v Ľudovej škole umenia. No vtedy ešte 
vôbec netušila, že sa jej podarí dostať sa na 
hudobnú dráhu. Okrem klavíra sa neskôr 
začala venovať aj hre na gitare.

V roku 1996, teda ako 17-ročná vydala 
svoje debutové CD pod názvom Jana Kir-
schner. Ohlasy na jej prvé piesne boli skôr 
vlažné. O rok neskôr však bola zaradená do 
Hudobnej akadémie a získala titul – Objav 
roka. Veľkým úspechom boli najmä piesne: 

Líška, Žienka domáca, či V cudzom meste 
- rovnaký názov malo jej druhé CD, ktoré 
zožalo veľké úspechy. Po ňom v pomerne 
krátkom čase nahrala albumy: Pelikán a 

Veci čo sa dejú. Rádiá čoraz častejšie pre-
zentovali tvorbu mladej speváčky, ktorá si 
získavala stále viac fanúšikov.

Šport a moto

Z hľadiska kariéry Jany Kirschner bol 
rok 1999 prelomový. Získala cenu, ktorú 
udeľujú najväčšie rozhlasové stanice na Slo-
vensku – Grand Prix Radio a v tom istom 
roku zvíťazila v súťaži Zlatý slávik, v kate-
górii Speváčka roka. Postupne prichádzal 
úspech za úspechom. 

V roku 2000 speváčka získala až 11 
nominácií pre udelenie cien od Hudob-
nej akadémie, pričom zvíťazila v kategórii 
Umelec roka a jej album ho označený ako 
Album roka.   

Posledným významným ocenením bol 
Aurel 2007, kde bola Jana Kirschnerová 
označená ako najlepšia speváčka a odniesla 
si aj cenu za najlepší zvukový záznam. 

Pokiaľ ide o súkromný život speváčky, 
verejnosť nemá veľa informácií. Jana Kir-
schner totiž nerobí okolo seba veľký rozruch 
a denne sa neobjavuje na stránkach bulvár-
nych časopisov.  Určitý čas žila v Londýne, 
kde nahrala svoj posledný album. V týchto 
dňoch sa zdržiava v Poľsku, kde nahráva 
titulnú pieseň k slovenskému fi lmu Pokoj 
v duši, pod vedením známeho poľského 
producenta Rafala Paczkowského. (lo)

MAZDA2
Tento neveľký, ekologický automo-

bil sa stal v Japonsku autom roka 2008. 
Dobre vyzerajúci kompaktný automo-
bil má vynikajúce jazdné vlastnosti a 
zanecháva ostatné autá ďaleko za se-
bou. Dynamická karoséria, pôsobivé 
spektrum štandardného vybavenia a ši-
roké spektrum bezpečnostných 
prvkov sú jasnou voľbou pre 
mladú generáciu - alebo vodičov 
s mladým srdcom. V závislosti 
od konkrétneho modelu sú k 
dispozícii 14-, 15- a 16-palcové 
oceľové alebo liatinové kolesá. 

Interiér je prekvapivo 
priestranný. Vysoko posadená 
radiaca páka uľahčuje radenie, 
zatiaľ čo ovládače autorádia na 
volante uľahčujú zmenu hud-
by pri zmene nálady. Mazda2 
je kompaktný, 5-dverový hat-
chback, ktorý je úžasne priesto-
rovo úsporný. Veľkorysé rozme-
ry batožinového priestoru dosahujú 
objem 250 litrov. Okrem toho sa v ma-
lej Mazde nachádza mnoho drobných 
praktických úložných priestorov, napr. 
schránka v prístrojovej doske s otvore-

nou priehradkou. Medzi sedadlami sa 
nachádza podlahový panel a dva držia-
ky na nápoje. Priehradka za nimi môže 
pojať malú tašku. Kapsy vo dverách 
sú navrhnuté tak, aby sa do nich vošla 
pollitrová fľaša a atlas vo formáte A4.

V základnej výbave nájdete diaľko-
vé centrálne zamykanie so skladacím 
kľúčom, elektricky nastaviteľné spät-
né zrkadlá a automatickú aktiváciu 

refl ektorov, elektrické ovládanie okien 
vpredu a klimatizáciu, bočné airbagy 
vpredu, okenný airbag vpredu a vza-
du, CD prehrávač s funkciou MP3 a 
konektorom AUX na pripojenie exter-

ného MP3 prehrávača. Posilňovač ria-
denia vám pomáha rýchlo reagovať na 
meniace sa podmienky. Medzi aktívne 
bezpečnostné prvky patria ABS s EBD 
a bezpečnostný brzdový asistent a sys-
tém regulácie prešmykovania. Alarm 
a imobilizér Th atcham kategórie 1 je 
štandardom vo všetkých modeloch. 

Mazda2 dosahuje najlepšiu úspor-
nosť paliva vo svojej triede, a teda niž-

šie emisie CO2 - bez zníženia 
výkonu. A pretože je oproti 
svojmu predchodcovi ľahší, po-
núka svižnosť a rýchle reakcie, 
presne ako by ste od moderné-
ho mestského kompaktného 
automobilu očakávali.

Automobil Mazda2 ponúka 
jemne vyladený 1,3-litrový ale-
bo 1,5-litrový benzínový motor. 
K dispozícii bude taktiež model 
s úsporným 1,4-litrovým die-
selovým turbo motorom MZ-
CD. Vďaka vynikajúcej stabilite 
a dobrým manévrovým vlast-
nostiam bude jazda mestom 

hračkou a po diaľnici zážitkom. A pri-
tom kombinovaná priemerná spotreba 
je len 5,4 l/100 km. Maximálna rých-
losť je štandardná pre malé automobily, 
teda cca 170 km/h. (ms)
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Zuzka varí

       ČO NA OBED

Guláš z hydinových 
žalúdkov

800 g hydinových žalúdkov, 100 g 
cibule, 70 g oleja, mletá červená papri-
ka, mletá rasca, cesnak soľ, 50 g hladkej 
múky, majorán.

Očistené a umyté žalúdky nechá-
me dusiť vopred na oleji opraženej ci-
buli, pridáme červenú papriku, mletú 
rascu, rozotrený cesnak a soľ. Mäkké 
žalúdky vyberieme, šťavu vydusíme 
na tuk, zaprášime múkou a zalejeme 
vodou. Varíme tak dlho, až sa hust-
núca šťava začne oddeľovať od tuku. 
Nakoniec pridáme majorán, omáčku 
precedíme na žalúdky a všetko nechá-
me prejsť varom.

Karibské kurča 
na zázvore

1 kurča, plechovku zavareného ana-
násu, soľ, čierne korenie, štipľavá papri-
ka, zázvor.

Kurča umyjeme a pokrájame na por-
cie, osolíme a okoreníme, kúsky poukla-
dáme do vymasteného pekáča a navrch 
podávame ananás z plechovky. Celé to 
podlejeme šťavou z konzervy a upečieme.
Vhodnou prílohou sú opekané zemia-
ky.

ZÁKUSKY

Hydinový šalát
400 g pečeného mäsa z hydiny, 60 g 

konzervovaného hrášku, 100 g jabĺk, 
100 g zeleru, mleté čierne korenie, 100 g 
hotovej majonézy, 1 dl kyslej smotany, 
soľ, ocot.

Pečené mäso z hydiny vykostíme, 
pokrájame na rezance, pridáme hrá-
šok z konzervy, olúpané, jaderníkov 
zbavené a postrúhané jablko, trochu 
vareného a na rezance pokrájaného ze-
leru, okoreníme, pridáme majonézu a 
smotanu, osolíme, okyslíme octom a 
všetko spolu zľahka premiešame.

ŠALÁTY

Burizonové gule
300 g kryštálového cukru, 1 sladené 

mlieko SALKO, 1 Hera, 2 balíky buri-
zonov (biele).

Cukor upravíme na karamel, keď je 
karamel hotový, lejeme tenučkým prú-
dom sladené mlieko Salko a miešame. 
Potom odstavíme a pridáme nakrájanú 
Heru alebo maslo na kocky. Nakoniec 
vylejeme masu na burizony a dáme na 
30 min. do chladu. Tvarujeme 3 dkg 
guľky a chladné podávame.

NÁPOJE

Šťavnatá bomba
2 osoby: 5 stoniek čerstvej mäty, 500 g 

červeného melóna, 180 g čerstvých alebo 
mrazených malín, 1 ks limetu, 10 cl man-
gového džúsu, 10 cl perlivej minerálky, cu-
kor na dochutenie.

Mätu, limet, cukor a vodný me-
lón bez semiačok vložíme do pohára 
a dôkladne roztlačíme. Mix doplníme 
ľadom, dolejeme džúsom, sódou a pre-
miešame lyžičkou. Nakoniec ozdobíme 
stonkou pocukrovanej mäty. 

(podľa www.recepty.sk)

Básne venované Milanovi Rúfusovi

František Kolkovič

Č A S
Tie všetky tvoje, básnik, kolísky
i studničky slova,
rozhojdané zvony ticha
ako zemiačky z misky
voňajú hudbou tvarov.
Azda ešte dýcha vôňou starou
stôl chudobných.
A tá dúha,
ktorú chlapec maľoval
voňala ako ďatelina dozretá
nielen hnedou 
maliarovou.
Ani tvoj murár nežaloval
neoháňal sa biedou
iba šiel do sveta...
Tvoj čas

ako aj vaše
sobotné večery
istého dňa som našiel,
hľadajúc stopy dôvery
a ticha.
Nevädze bolo dosť v žite 
a veci mimo slov mali svoj začiatok
zviazaný povrieslom,
podstatný ako bytie.
Ty, básnik, si môj
chlieb i sviatok.

BÁSNIK
dať slovu takú náplň!
Odmaľovať radosť, krásu
Trápenie i žitia spln.
To mohol iba on,
Básnik, ktorému sa chcelo
rozhojdať zvony ticha
a rozkrútiť hovor

sobotných večerov.
Netíšiť útleho hlasu
rozprávok snehom zapadlých
lebo slovo onemelo
a vravieť začala tráva
aj ďatelina dozretá.
Iba drevo vyjadrilo svoj vzlyk,
Keď v šindľach vietor hrával
aj vtedy, keď chlapec šiel do sveta
maľovať dúhu.
Azda ešte dýcha
vôňou starou
stôl chudobných 
plný prísnych tvarov
pri ktorom sedávala
drsná murárova dlaň.
A vždy sa mu mohol prisniť 
rodný chotár
kde na roličke vietor hral.

 
 

Umenie a varenie
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Naša poradňa

PORADY 
KOSMETOLOGA

Jozefa Pieronek
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METEO-
ROTROPIZM

Meteorotropizm  występuje u ludzi 
zdrowych i objawia się różnego rodzaju 
dolegliwościami związanymi ze zmianą 
pogody. Natomiast wśród ludzi chorych 
meteorotropizm jest zjawiskiem znacznie 
częstszym i intensywniejszym. Objawy 
meteorotropowe występują zarówno u 
młodzieży, jak u ludzi w średnim wieku 
oraz u około 10 procent dzieci. Nato-
miast w przedziale wieku  50-60 lat licz-
ba meteoropatów intensywnie narasta, 
a objawy stają się bardziej odczuwalne. 
Reakcje meteorotropowe pojawiają się 
zazwyczaj z kilkugodzinnym wyprzedze-
niem w stosunku do zmian zachodzących 
w atmosferze, a w skrajnych przypadkach 
nawet 48 godzin przed zmianą pogody. 
Przyjmuje się, że przyczyna tej wrażli-
wości uzależniona jest od zmiany pola 
elektrycznego atmosfery, która poprze-
dza modyfi kacje zachodzące w atmosfe-
rze. Objawy meteorotropowe trwają od 
kilku do kilkunastu godzin, rzadziej do 
kilku dni. Najczęściej wiążą się z przecho-
dzeniem zwłaszcza chłodnych frontów 
a tmosferycznych, intensywnych wiatrów 
oraz gwałtownych wyładowań atmosfe-
rycznych. Natomiast pogoda wyżowa ze 
względu na swój łagodny przebieg naj-
częściej nie daje żadnych objawów me-
teorotropowych. Meteoropatia może być 
uwarunkowana genetycznie lub nabyta w 
wyniku przebytych chorób, starzenia się 
organizmu i niehigienicznego trybu życia. 
Do najczęstszych objawów meteorotro-
powych należą: bóle głowy, migrena, bóle 
stawowe i mięśniowe, wydłużony czas 
reakcji, spadek zdolności koncentracji, 
zmiany ciśnienia tętniczego krwi i tętna, 
wzmożona pobudliwość lub uczucie nie-
pokoju, objawy depresyjne, senność lub 
bezsenność, brak apetytu oraz obniżenie 
ogólnej sprawności i wydolności fi zycz-
nej. Znacznie ostrzejsze objawy wystę-

Witam wszystkich czytelników po 
kolejnej miesięcznej przerwie. 

Mamy już grudzień i zimę w pełni - 
czas zadbać o nasze ciało, aby wyglą-
dało pięknie i świeżo podczas wigilijnej 
kolacji i spotkań rodzinnych. Oto kil-
ka przepisów na kosmetyki z domowej 
spiżarki:

Peeling do ciała na zimę

Składniki: cukier lub sól morska, 
oliwa z oliwek lub śmietanka.

Ciało należy opłukać wodą i goto-
wy peeling delikatnie wetrzeć od stóp 
do głów. Następnie całe ciało smaru-
jemy odżywczym kremem i aż do ko-
lejnego peelingu należy używać deli-
katnego żelu pod prysznic. Aby skóra 
była gładka i dobrze nawilżona peeling 
ten wykonujemy od jednego do dwóch 
razy w miesiącu.

Kosmetyki to nie tylko kremy i ma-
seczki, niektóre z nich nadają się rów-
nież do picia. Polecam witaminowy 
napój z pięciu łyżek soku z czerwonych 
buraków, dwóch łyżek soku z rokitni-
ka, soku z jednej pomarańczy i kilku-
nastu kropli soku z cytryny. Mieszanka 
ta nada skórze zdrowy różowy odcień i 
sprawi, że będzie delikatna i gładka.

A teraz proponuję coś dla relaksu: 

Kąpiel pomarańczowo-
rumiankowa

Składniki: 3 saszetki herbatki ru-
miankowej, 3 świeże pomarańcze.

Pomarańcze kroimy na cząstki i 
wkładamy do wanny, torebki z herbatką 
zawieszamy tuż pod kranem, aby prze-
pływał przez nie strumień ciepłej wody.

Zapach pomarańczy ożywia i doda-
je energii, rumianek koi podrażnioną i 
przesuszoną zimową skórę.

Na szorstkie ręce i łokcie

Musimy przygotować sobie mio-
dowo-cytrynową kąpiel: łyżkę miodu 
rozpuszczamy w 1/2 litra wody, doda-
jemy sok z całej cytryny i dokładnie 
mieszamy. W przygotowanym płynie 
należy moczyć dłonie przez 10 minut. 
Jeśli to łokcie wymagają nawilżenia to 
rozlewamy płyn do dwóch miseczek i 
wkładamy do nich łokcie również na 
10 minut.

Nie zapominajmy o włosach, które 
są narażone na skutki działania wiatru 
i mrozu. Proponuję kosmetyk, który 
nada twoim włosom jedwabistą gład-
kość i połysk a także utrwali fryzurę, 
będzie to

Miodowo-octowy utrwalacz 
do włosów

Składniki: 1/2 litra wody, łyżeczka 
miodu, 3 łyżeczki octu winnego.

Wodę lekko podgrzewamy i roz-
puszczamy miód, dodając po łyżeczce 
octu winnego. Całość dokładnie mie-
szamy, ostudzamy i przelewamy do bu-
teleczki ze spryskiwaczem. Gotowym 
płynem spryskujemy umyte i osuszone 
ręcznikiem włosy.

Proponuję również maseczkę 
oczyszczającą z kiszonej kapusty

Kiszona kapusta zawiera mnóstwo 
witamin i minerałów, ma działanie 
bakteriobójcze, ogranicza produkcję 
łoju, a także zamyka rozszerzone pory. 

Składniki: łyżka soku lub 2 łyżki 
drobniutko posiekanej kiszonej ka-
pusty, 1/2 łyżki kremu odżywczego. 
Oba składniki dokładnie mieszamy. 
Nakładamy na twarz na ok. 20 minut, 
a następnie spłukujemy letnią wodą - 
skóra będzie świeża i odżywiona.

Mam nadzieję, że spodobają się 
Wam te zimowe kosmetyki. Życzę 
wszystkim czytelnikom wesołych 
świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

Dawid
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Nowe stawki mandatów
Nowe stawki za wykroczenia  dro-

gowe obowiązują od 29 listopada. Oto 
najważniejsze zmiany, jakie z tego wyni-
kają dla pieszych, kierowców oraz rowe-
rzystów:

- 100 zł – Tyle kierowcy zapłacą za 
niezachowanie pięciometrowego odstępu 
między pojazdami, podczas zatrzymywa-
nia w tunelu (na przykład w korku). To 
nowy mandat.

- 200 złotych – Tyle kosztować bę-
dzie jazda bez świateł w tunelu, niezależ-
nie od pory dnia.

- 300-500 złotych – To kara za wjazd 
na czerwonym świetle na skrzyżowanie 
(do tej pory najniższa kara za to wykro-
czenie wynosiła tylko 200 zł).

- 500 złotych – To koszt zajęcia miej-
sca dla niepełnosprawnego. Uwaga! Nowe 
przepisy mówią nie tylko o znakach pio-
nowych, ale i o kopertach oznaczających 
takie miejsca parkingowe.

- 100 złotych – Tyle zapłaci pieszy za 
przejście na czerwonym świetle, czyli o 
150 złotych mniej niż dotychczas. To w 
zasadzie jedyna obniżka wysokości man-
datów przewidziana w nowych przepi-
sach.

- 100 złotych – To kara dla rowerzy-
stów za jazdę po chodniku albo przejazd 
(bez zsiadania z roweru) po przejściu dla 
pieszych. Do tej pory mandaty za te wy-
kroczenia wynosiły 50 zł.

Nowy taryfi kator zamyka kara za 
spowodowanie zagrożenia w ruchu dro-
gowym (dotychczas jej nie było). Do 
podstawowej kary dodawane jest 200 zł, 
a w sumie mandat nie może przekraczać 
500 zł. Na przykład jeśli pieszy wejdzie 
na przejście dla pieszych przy czerwonym 
świetle i policja uzna, że nie miało to 
żadnych następstw dla ruchu drogowe-
go, wystawi mandat za 100 zł. Jeżeli jed-
nak to wtargnięcie na jezdnię spowoduje 
niebezpieczną sytuację, pieszy zapłaci co 
najmniej 300 zł. (100 zł podstawowy 
mandat+200 zł dodatkowej kary).

Podstawa prawna: Dz. U. z 2008r., 
nr 202 poz. 1249. 

Świadczenie 
przedemerytalne

Pierwszym warunkiem jest wiek i 
staż – ubiegać się o to świadczenie może 
kobieta, która straciła pracę nie z własnej 

winy, musi mieć ukończone co najmniej 
56 lat oraz udokumentowany minimum 
20-letni staż pracy lub ukończyć  przy-
najmniej 55 lat  oraz mieć 30-letni staż 
pracy. O takie świadczenie może się sta-
rać również kobieta prowadząca własną 
działalność i musi spełniać następujące 
warunki: prowadziła fi rmę przez co naj-
mniej 24 miesiące a następnie wyreje-
strowała ją z powodu upadłości oraz do 
dnia zakończenia tej działalności miała 
ukończone co najmniej 56 lat i posiadała 
minimum 20-letni staż.

Mężczyzna natomiast musi ukoń-
czyć przynajmniej 61 lat oraz ma okres 
pracy wynoszący co najmniej 25 lat lub 
ukończone 60 lat i co najmniej 35-letni 
staż pracy. Panowie prowadzący własną 
działalność też mogą się ubiegać o takie 
świadczenie, jeżeli prowadzili fi rmę przez 
co najmniej 24 miesiące, a następnie wy-
rejestrowali ją z powodu upadłości oraz 
do dnia zakończenia tej działalności mie-
li ukończone co najmniej 61 lat i posia-
dali minimum 25-letni staż.

Drugim warunkiem jest zarejestrowa-
nie się jako osoba bezrobotna w powiato-
wym urzędzie pracy. Przepisy wymagają 
dodatkowo, żeby taka osoba pobierała 
wcześniej zasiłek dla bezrobotnych przez 
co najmniej 6 miesięcy. Jest to jeden z 
ważniejszych dokumentów, który należy 
dołączyć później do wniosku o przyznanie 
świadczenia przedemerytalnego z ZUS. 

Trzecim warunkiem jest wniosek do 
ZUS-u. W każdym oddziale ZUS mo żna 
otrzymać  gotowy formularz wniosku. 
Pamiętaj, że wypełniając wniosek musisz 
w nim  podać swoje dane i wypełniony 
wniosek podpisać własnoręcznie. 

Czwartym warunkiem są załączniki. 
Do wniosku należy dołączyć: świadectwo 
pracy od ostatniego pracodawcy zawiera-
jące podstawę prawną rozwiązania umo-
wy o pracę (lub wyrejestrowanie własnej 
działalności gospodarczej). Zaświadcze-
nie z urzędu pracy poświadczające co 
najmniej 6-miesięczny okres pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych (oraz decyzję o 
utracie prawa do tego zasiłku).

Wniosek z załącznikami składa się w 
oddziale ZUS. Musi to być oddział od-
powiedni dla miejsca zameldowania na 
pobyt stały osoby ubiegającej się o świad-
czenie przedemerytalne.

(Podstawa prawna: ustawa o świad-
czeniach przedemerytalnych Dz. U. nr 
120/2004, poz. 1252) (aj)

pują podczas wiatru fenowego inaczej 
halnego, gdy następuje szybki, znaczny 
spadek ciśnienia i wilgotności, wzrost 
temperatury oraz wzrost koncentracji 
jonów dodatnich w powietrzu. W czasie 
występowania tego typu wiatru u ludzi 
wrażliwych obserwuje się  reakcje, które 
nazywa się  „zespołem fenowym”. Do 
najczęstszych objawów tego zespołu na-
leżą nasilone bóle stawowo-mięśniowe, 
nasilenie się lub powstanie obrzęków, 
wzrost temperatury ciała, bóle głowy, 
wzrost ciśnienia tętniczego krwi u cho-
rych na nadciśnienie, duszność, koła-
tanie serca itp. Przy silnych wiatrach 
fenowych w sferze psychicznej mogą 
występować dwa odmienne stany: u 
części osób stany lękowe, depresje, spo-
wolnienie ruchowe, natomiast u innych 
pojawia się wzmożona pobudliwość, a 
nawet agresja. W czasie wiatru halne-
go odnotowuje się wzrost liczby samo-
bójstw, bójek i wypadków drogowych. 
Dzieci, u których występuje meteoro-
tropizm, reagują na zmiany pogody 
niepokojem, zaburzeniami koncentra-
cji, zaburzeniem snu i brakiem apety-
tu, potrafi ą w tym czasie być bardziej 
krnąbrne i agresywne niż zazwyczaj. W 
czasie deszczu prawie wszystkie dzieci 
się nudzą i to nie tylko z powodu ogra-
niczenia możliwości zabawy w terenie, 
jest to biologiczna reakcja na ten typ 
pogody. W wyniku zmian meteorolo-
gicznych objawy już istniejących cho-
rób ulegają istotnemu nasileniu. Nasi-
lenie to jest wyraźne i może trwać od 
kilu dni do kilku tygodni. Bodźce po-
godowe mogą stanowić poważny czyn-
nik ryzyka dla szczególnie wrażliwych 
osób,  w niektórych przypadkach może 
dojść do nagłych zachorowań i zgonów. 
Do najczęstszych chorób meteorotro-
powych zalicza się: chorobę wieńcową 
serca, nadciśnienie tętnicze, choroby 
alergiczne, chorobę wrzodową żołądka 
i dwunastnicy, choroby reumatyczne, 
bóle fantomowe po amputacjach koń-
czyn, choroby psychiczne, bóle, obrzęki 
i ograniczenie ruchomości po przeby-
tych urazach. Przyjmuje się, że meteo-
ropaci charakteryzują się wzmożoną 
pobudliwością wegetatywnego układu 
nerwowego oraz osłabieniem reakcji 
przystosowawczych, które w dużym 
stopniu są spowodowane warunkami 
osobniczymi, stresem, przeciążeniem 
pracą i niehigienicznym trybem życia.

Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii

 



NÁŠ TEST

1. Vedenie podniku sa rozhodlo zmodernizovať fi -
remnú jedáleň a vyzvalo pracovníkov, aby prišli 
s nápadmi. 

a) To sú problémy vedenia, ja mám dosť svojich 
– 1; b) Na vzhľade predsa nezáleží, hlavne aby 
dobre varili – 0; c) Fajn, ďalšia príležitosť blys-
núť sa dobrými nápadmi – 2.

2. Máte vymyslieť názov pre nový produkt. Vaša 
reakcia: 

a) Radšej nie. Neverím, že to dokážem – 0; b) Naj-
skôr sa poradím s kolegami a potom uvidím – 1; 
c) Aj keby som mal/a rozmýšľať vo dne v noci, 
na niečo musím prísť – 2. 

3. Dozvedeli ste sa, že v ten deň má dlhoročná ko-
legyňa narodeniny, preto...

a) ...okamžite zoženiem malý, ale výstižný darček 
– 2; b) ...zablahoželám jej, ale na dary a kvety si 
nepotrpím – 0; c) ...obídem spolupracovníkov 
a vyzbieram peniaze na krásnu kyticu – 1.

4. Ako majú podľa vás vyzerať pracovné listy?
a) Kópie neprichádzajú do úvahy, text musí byť 

jasný, stručný a najmä vecný – 1; b) Vždy pri-
dám osobnú vetu, vtipnú poznámku alebo ori-
ginálnu formuláciu – 2; c) Mám predlohy na 
všetky príležitosti – 0.

5. Predstavte si svoje pracovisko. Ako by ste ho 
opísali?

a) Je veľmi príjemné, s množstvom zelene, na ste-
nách sú obrazy, obľúbené fotografi e... Takmer 
ako doma – 2; b) Okrem hrebeňa a šálky na 
kávu tam nemám nič osobné – 1; c) Čisté, veľmi 
vecné a funkčné – 0.

6. Pri práci ste urobili veľkú chybu. Ako sa zacho-
váte?

a) Budem sa veľmi snažiť napraviť to ešte väčšou 
usilovnosťou – 0; b) Nijaké obavy, moje ospra-
vedlnenia sú také originálne, že každého šéfa po-
bavia – 2; c) Nikto nie je bez chyby. To by mali 
vedieť aj predstavení a podľa toho reagovať – 1.

Vyhodnotenie:
9-12 bodov: Váš byt musí byť pastvou pre oči. 

Až kypíte nápadmi a energiou. Ľudia ako vy do-
kážu zázraky, často za málo peňazí a bez veľkých 
rečí a chystania. Rovnako tvoriví ste na pracovis-
ku, a keď dostanete príležitosť, je to v prospech 
celého kolektívu. Vaším nedostatkom je len sklon 
zabudnúť sa niekedy vo svete snov, a potom robíte 
každodennú prácu s menším nadšením. Nemusíte 
zanedbávať svoju tvorivú schopnosť, len nezabú-
dajte na realitu.

5-8 bodov: Premýšľate o zlepšeniach organi-
zácie práce, máte zaujímavé nápady, pritom by ste 
chceli mať dosť času aj na nové úlohy, iné pracovné 
výzvy, ale ostane iba pri tom. Často vám totiž chý-
ba vôľa a sila dobré nápady a myšlienky aj zrealizo-
vať. Škoda, lebo keď máte v sebe tvorivú silu, mali 
by ste z nej aj niečo vyťažiť.

0-4 body: Akákoľvek forma tvorivej činnosti 
je vám v podstate cudzia. Ste priamy vecný človek 
a neznášate pocit, že by ste nad niečím stratili kon-
trolu. Každá forma neporiadku – aj tzv. tvorivého 
– vás znervózňuje, preto aj navonok pôsobíte ako 
mimoriadne spoľahlivá a cieľavedomá pracovná 
sila. Nepreháňajte to, aby si to vaše okolie zle ne-
vysvetľovalo. (aj)     

Ste tvorivý 

a nápaditý?

40 december 2008

Zábava a humor

V decembri, keď staré baby
nespúšťajú kapce z nôh,
nad všetkými súhvezdiami
silne vládne kozoroch. (gp)

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V tomto mesiaci vydáš omnoho 

viac peňazí ako v predchádzajúcom. 
Dbaj o svoje zdravie a bude sa ti dariť 
taktiež v práci. V polovici mesiaca bu-
deš musieť niekam vycestovať. Druhá 
polovica mesiaca bude príjemná a strá-
viš ju hlavne v kruhu najbližších.
VODNÁR (21.1.-18.2.)

Tvoja námaha ide dobrým smerom. 
Určite sa ti podarí zmeniť svoj doterajší 
spôsob života na lepší. V druhej polo-
vici mesiaca sa dočkáš efektov svojej 
práce. Nájdeš lásku, ktorú si hľadal. 
Rodinné vzťahy budú pokojné a napl-
nené porozumením a láskou.
RYBY (19.2.-20.3.)

Osud ti bude v tomto mesiaci na-
klonený. Vypočuješ si mnoho pochvál 
nielen od najbližších, ale aj v práci. Dá-
vaj si však pozor na emotívne reakcie, 
ktoré sú najčastejšie zdrojom konfl ik-
tov. Budeš zdravý ako ryba, tak si to 
poriadne uži.
BARAN (21.3.-20.4.)

Finančná situácia sa nezlepší, ale ani 
nezhorší. Ak sa však môže rozhodnúť, 
radšej nikam necestuj. Druhá polovi-
ca mesiaca bude pre teba šťastnejšia. 
Nájdeš si nových priateľov. Už onedlho 
pocítiš prvé efekty svojich výborných 
fi nančných investícií.
BÝK (21.4.-20.5.)

V tomto mesiaci ti tvoji známi a ro-
dina výrazne pomôžu. Ak podnikáš, 
buď trpezlivý. Zbytočné prenáhlenie sa 
ti v podnikaní môže vypomstiť. Roz-
hodnutia týkajúce sa vzťahu s partne-
rom si radšej premysli. A ani po zdra-
votnej stránke to nebude ľahké.
BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

Prvý decembrový týždeň bude pre 
teba šťastným obdobím. Podarí sa ti 
vybaviť dôležité veci. Čaká ťa zaujímavá 
cesta plná zážitkov. Až na nejaké drob-
né prekážky sa bude všetko diať podľa 

tvojich predstáv. V rodine zavládne po-
hoda. Dávaj si pozor na zdravie.
RAK (22.6.-22.7.)

Prvý týždeň mesiaca bude ako stvo-
rený pre teba. Budeš počúvať len dobré 
správy, v podnikaní sa ti bude dariť. Ak 
si dlhší čas hľadal zaujímavú prácu, zís-
kaš atraktívnu ponuku. V treťom týžd-
ni budeš mať veľa práce. Počas štvrtého 
zrealizuješ staré plány.
LEV (23.7.-23.8.)

Začiatok mesiaca môže byť v práci 
problematický, avšak rýchlo to zvlád-
neš. Aj keď budeš mať veľa práce, ne-
trať trpezlivosť. Podnikateľom sa bude 
dariť o čosi lepšie. Priateľom môžeš 
dôverovať. Podarí sa ti vybaviť dôležité 
veci. O zdravie sa neboj.
PANNA (24.8.-23.9.)

Aj keď prvý týždeň budeš mať nao-
zaj veľa práce, snaž sa myslieť pozitív-
ne a netratiť trpezlivosť. Podnikatelia 
budú rátať väčšie príjmy. Vzťah s part-
nerom sa výrazne zlepší. V poslednom 
týždni bude niekto potrebovať tvoju 
pomoc. Buď trpezlivá.
VÁHY (24.9.-23.10.)

Môžeš sa hádať s partnerom kvô-
li všelijakým maličkostiam. Podarí sa 
ti vybaviť mnohé dôležité záležitosti. 
Vďaka prajnosti zo strany rodiny sa ti 
rýchlo podarí pokonať chorobu. Ak 
hľadáš partnera, musíš byť naozaj tr-
pezlivý. Koncom mesiaca niekam po-
cestuješ.
ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

V decembri budeš mať naozaj veľa 
práce. Máš však šancu na väčší zárobok. 
V prvej polovici mesiaca ťa čaká viac 
výdavkov. Bude ti smutno za najbliž-
šou osobou. Ak sa nebojíš odvážnych 
rozhodnutí, v najbližšej budúcnosti 
pocítiš pozitívnu zmenu.
STRELEC (23.11.-21.12.)

V práci na vás čaká veľa povinností. 
V investovaní sa neprenáhli. Nepravi-
delný spôsob života môže mať pre tvoje 
zdravie neblahé následky, preto naň ne-
zabúdaj a poriadne sa oň postaraj. Až na 
niekoľko horších dní bude tento mesiac 
pre teba priaznivým obdobím. (ms)
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ŠIMON

Zábava a humor

SNÁR
Veríte snom? Nie? Ani my neveríme, ale 

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

Ďatelinu kvitnúť vidieť - pekné vyhliad-
ky, radostná budúcnosť; lístok (štvorlístok) 
vidieť - veľké šťastie.

Ďatelinové pole (ďatelinisko) vidieť - 
usporiadaná budúcnosť. 

Dlažba, dobrá - rovná životná dráha; hr-
boľatá - komplikácie, namáhavý postup.

Dlžníka stretnúť - klamstvo, falošné ko-
nanie. 

Dojiť, seba dojacieho vidieť - nadviažeš 
bohatú známosť; kohosi dojiť vidieť - pred 
tebou nové priateľstvo. 

Domáce zvieratá - budeš mať pekný 
vlastný dom. 

Domovník - zisk, výhody. 
Dovolenku dostať - tvoje prianie sa spl-

ní. 
Dravá zver -získaš dobrého priateľa.
Drôt nájsť - musíš bojovať s bezprávím, 

nespravodlivosťou a protivenstvami osudu; 
hľadať - dostaneš sa do fi nančnej tiesne; za-
pliesť sa do neho - hrozí ti nebezpečenstvo; 
drôt (ihlica) na pletenie - potrebuješ lásku. 
Drôtené prekážky - niekto alebo niečo sa ti 
postaví do cesty. 

Ducha vidieť - pokušenie.
Dvojčatá vidieť - rodinné šťastie; mať - 

veľká rodinná slávnosť. 
Džbán vidieť - zasnúbenie a svadba; 

rozbiť - si nedbalý, zanedbávaš sa v práci.
Fajka, dostať ju - čakajú ťa nepríjemnosti; 

darovať - odhalíš podvod; fajčiť ju - pred te-
bou šťastie; rozbiť - oslobodíš sa od prenasle-
dovateľov. (aj)

- Pán doktor, rada by som dala svoj-
ho manžela k vám na psychiatriu.

- A to už prečo?
- Pretože vždy, keď príde domov z 

práce, napustí si plnú vaňu vody.
- Tak je iba príliš čistotný.
- Ale on si tam dá veľa peny.
- Vychutnáva si to.
- Ale on sa tam hrá s kačičkou.
- Tak je trochu detinský.
- Ale to je moja kačička!

* * *
Manžel sa vrátil domov z práce a na-

šiel manželku zahĺbenú do čítania knihy.
- Ty už si doma miláčik? - čuduje sa 
manželka. - Bože a ja ešte nemám 

uvarený obed. Vieš, strávila som krás-
ne dopoludnie s Pavlom Orsághom 
Hviezdoslavom.

- To viem! - odsekol rozčúlený man-
žel. - V predsieni si zabudol čapicu a za 
kreslom trenírky! 

* * *
Na policajnej stanici sa pokazil 

prah na dverách. Prišiel náčelník a po-
vedal policajtom, nech to opravia. Šli 
kúpiť klince a kladivo a začali zatĺkať, 
ale hlavičkou smerom dole. Nato prí-
de náčelník, zoberie klinec a povie:
„Ste normálni? Kúpili ste klince do 
stropu.”

Čo prezrádza tvoje meno?
ŠIMON - dôvtipné, suverénne, egoistické a dravé meno. Je 

to najčastejšie človek pomerne nízky alebo strednej postavy, štíhly, so 
svetlými, hnedými alebo červenými kučeravými vlasmi, podlhova-
stou tvárou a veľkými čiernymi, sivými alebo aj modrými očami.

Šimon pochádza obyčajne z početnej roľníckej, remeselníc-
kej alebo robotníckej rodiny. Jeho matka je dobrá, múdra a roz-
vážna žena. Šimonovi sa v základnej škole nedarí príliš dobre a 
niekedy musí opakovať triedu. Má však zmysel pre kreslenie a 
veľké technické nadanie. Svoje vzdelanie končí najčastejšie iba 
základnou školou, občas učňovskou a len zriedkakedy strednou 
školou. Fyzicky je veľmi zdatný, preto od najmladších rokov je 
nadšeným športovcom. Má zmysel pre kolektívne hry, najmä 
futbal a hokej.

Žení sa pomerne skoro a najčastejšie máva šťastie - dostáva sa 
mu dobrá, múdra a nadaná žena. Šimon je cholerický typ - rýchlo 
vzplanie a len pomaly sa ukľudňuje. Veľmi rád rozkazuje. Uznáva 
len tých pria teľov, ktorí sa mu dokážu podrobiť. V zamestnaní je 
dobrým, ceneným a všeobecne uznávaným pracovníkom. Ako 

šéf býva veľmi náročný, opatrný a často podozrievavý. Najčastejšie 
býva kresličom, mechanikom, technikom, zváračom, ale niekedy aj 
novinárom. Je znamenitým orga nizátorom, rozhoduje sa až po sta-
rostlivom uvážení. Preto nielen sám, ale aj jeho skupina, za ktorú 
je zodpovedný, vždy splní úlohu, ktorú prisľúbil buď sa podujal 
urobiť. Veľmi sa stará o svoj zovňajšok. Je mimoriadne ctižiados-
tivý a dômyselný.

Šimon dosť často trpí na neurózy, srdcové choroby a 
reumati zmus. Je dobrým a starostlivým manželom, prísnym, ale 
spravodlivým otcom a ctižiadostivým hospodárom. Vyhýba sa 
alkoholu, ženám a akýmkoľvek hazardným hrám. Keďže je veľmi 
sporivý, ba dokon ca dosť skúpy, stáva sa pomerne rýchlo zámož-
ným. Pre rodinu by urobil skoro všetko, najmä pre deti a ich 
vzdelanie. Všetky - máva obyčajne 2 - 3 - posiela študovať, 
aj keď niekedy nie sú najnada nejšie. Najšťastnejšie obdobie v 
jeho živote je medzi tridsiatkou a štyridsiatkou. V zamestnaní 
žije v neustálych konfl iktoch, ale chová sa tak, ako keby vôbec 
neexistovali. Dožíva sa pomerne vysokého veku. (aj)



Pozor na mobil! Americký manželský pár zažaloval sieť 
rýchlych občerstvení McDonald‘s po tom, ako sa na inter-
nete objavili fotografi e nahej ženy, ktorej manžel si vo fast 
foode zabudol mobilný telefón. Philip Sherman uviedol, 
že v jednej z arkansaských reštaurácií McDonald‘s stratil 
mobil, na ktorom mal uložené fotografi e svojej nahej man-

želky. Napriek tomu, 
že personál fastfoodu 
mužovi telefón odo-
vzdal v neporušenom 
stave, neznámy človek 
chúlostivé zábery zve-
rejnil na webe. Sher-
man tvrdí, že sa museli 
s manželkou presťaho-
vať po tom, ako spolu 
s obnaženými zábermi 
skončili na internete 
aj ich osobné údaje. 
Manželský pár žiada 

od fi rmy za spôsobenú emocionálnu ujmu a poškodenie 
dobrej povesti 3 milióny amerických dolárov. McDonald‘s 
sa k žalobe odmietol vyjadriť. (SITA)

Pozor na ženy! Neobvyklý 
prípad podvodu riešil austrálsky 
súd. Tridsaťročná Jaimi Carlino-
vá sa zodpovedala z toho, že od 
muža, s ktorým sa zoznámila cez 
internet v roku 2006, vylákala 
35-tisíc austrálskych dolárov pod 
zámienkou, že má rakovinu a 
nutne potrebuje peniaze na ope-
ráciu. Muž jej previedol penia-
ze na účet a Carlinová použila 
prostriedky na zväčšenie poprsia 
a liposukciu. Neskôr požiadala 
muža o ďalších 50 tisíc a vyhrážala sa, že ich vzťah vyzra-
dí jeho manželke a synovi. Muž namiesto toho kontaktoval 

políciu, ktorá Carlinovú minulý rok v marci zadržala. Súd 
jej vymeral 20 mesiacov väzenia s podmienečným odkladom 
dva roky. (ČTK)

WC a vlak. Cestujúci vo vlaku vo Švédsku neverili vlast-
ným ušiam, keď im sprievodca vysvetľoval, prečo sú zatvo-
rené toalety. Časté splachovanie by totiž údajne mohlo vlak 
zastaviť. Splachovacie zariadenie údajne využíva ten istý 
kompresor, ktorý je zároveň zodpovedný za obsluhu systé-

mu záchranných bŕzd. „Pokiaľ tlak klesne pod určitú úroveň, 
automaticky sa spustia záchranné brzdy. Inými slovami, je 
možné spláchnuť za záchrannú brzdu,“ vysvetlil železničný 
technik Mats Gustavsson. (ČTK)

Joga. Indonézska najvyššia rada moslimských duchov-
ných zvažuje zákaz jogy. Ako povedal médiám člen rady kle-
rik Máruf Amín, indonézske duchovenstvo inšpiroval zákaz 
jogy v Malajzii. Tam však nezakázali jogu úplne, v súkromí 
ju môžu občania krajiny praktizovať aj naďalej, nesmú však 
odriekavať mantry. Indonézia, najľudnatejšia moslimská 
krajina na svete, rozhodne podľa Amína o budúcnosti jogy 
až po tom, čo vyspovedá ľudí, ktorí ju praktizujú, a preverí 
činnosť klubov a spoločenstiev, v ktorých sa joga cvičí. Roz-
hodnutie by mohlo padnúť už v decembri. (SITA)
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PORADA 
ŽIVOTA 

v Harkabuze
Foto. M. Smondek

Cenu preberá krajan Jozef Krišík z Vyšných Lápš

Jozef Pytel je dušou 
krajanského diania 
v Podsklí

Ako by časopis Život 
vyzeral, keby sa v ňom 
neobjavila aspoň jedna 
fotografi a Františka 
Pacigu z Krempách?

Krajania počas porady

Vždy usmiaty Augustín Findura preberá diplom 

Bronislava Knapčíka 
z Mikołowa odmena 

naozaj potešila
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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
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NAŚWIETLANIE CTP: 
wysoką jakość druku zapewniamy dzięki zastosowaniu 
technologii Computer To Plate

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

USŁUGI INTROLIGATORSKIE: falcowanie, bindowanie, 
perforowanie, dziurkowanie, foliowanie, lakierowanie, 
szycie drutem i nićmi, wykonujemy twardą i miękką oprawę
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