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Keďže sa skončilo päťročné funkčné 
obdobie prezidenta Slovenskej republi-
ky, uskutočnili sa na Slovensku prezi-
dentské voľby. V ich znamení sa niesol 
mesiac marec. Ofi ciálna volebná kam-
paň sa začala 6. marca a skončila sa 48 
hodín pred samotnými voľbami, ktoré 
sa uskutočnili 21. marca t.r. O funkciu 
hlavy štátu sa uchádzalo sedem kandi-
dátov: Ivan Gašparovič, Iveta Radičo-
vá, František Mikloško, Zuzana Mar-
tináková, Milan Melník, Dagmar 
Bollová a Milan Sidor. 

Prvého kola volieb sa zúčastni-
lo 1 875 629 oprávnených voličov, 
čo tvorí 43,63% celkového počtu. 
Víťazom prvého kola sa stal terajší 
prezident Ivan Gašparovič, ktorý 
získal 46,7% hlasov zúčastnených 
voličov. Druhá skončila kandidátka 
opozície Iveta Radičová s počtom 
38,05% hlasov. Ďalšími v poradí 
boli: kandidát Konzervatívnych 
demokratov Slovenska František 
Mikloško 5,41%, kandidátka Slo-
bodného fóra Zuzana Martináko-
vá 5,12%, kandidát s podporou 
Hnutia za demokratické Slovensko 
Milan Melník 2,45%, občianska 
kandidátka Dagmar Bollová 1,13% 
a kandidát Komunistickej stra-
ny Slovenska Milan Sidor 1,11%. 
Keďže ani jeden kandidát v prvom 
kole volieb nezískal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov, 4. apríla sa konalo 
druhé kolo. O hlasy voličov sa uchá-
dzali už len prví dvaja kandidáti, teda: 
Ivan Gašparovič a Iveta Radičová.

Úradujúci prezident Ivan Gašpa-
rovič uspel v druhom kole prezident-
ských volieb so ziskom 55,53 percenta 
hlasov a tým porazil opozičnú kandi-
dátku Ivetu Radičovú, ktorú podporilo 
44,47 percenta voličov. V druhom kole 
stúpla účasť Slovákov vo voľbách a do-
siahla úroveň 51,67 percenta.

Víťaza vo voľbách podporovala 
vládna strana Smer premiéra Roberta 
Fica, ako aj koaličná SNS (Slovenská 
národná strana). Za bývalou minister-
kou práce stáli všetky tri parlamentné 
opozičné strany: SDKÚ (Slovenská 
demokratická a kresťanská únia), SMK 
(Strana maďarskej koalície) a KDH 
(Kresťansko-demokratické hnutie). 
Inaugurácia prezidenta sa uskutoční 
15. júna.

IVAN GAŠPAROVIČ PREZIDENTOM SR
Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., 

v poradí tretí prezident SR, sa narodil 
27. marca 1941 v Poltári. V roku 1964 
ukončil štúdium práva na Právnickej 
fakulte (PF) Univerzity Komenského v 
Bratislave. Po skončení štúdia pracoval 
na Okresnej prokuratúre v Martine, 
neskôr na Mestskej prokuratúre v Bra-
tislave.

V rokoch 1968 - 1990 učil na Ka-
tedre trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky Právnickej fakulty UK. 
Postupne získal hodnosť kandidáta 
vied, vymenovali ho za docenta a v 
roku 1990 bol prorektorom UK. Po 
roku 1989 bol spolupredsedom Fóra 
nezávislých právnikov Slovenska. Od 
júla 1990 do marca 1992 bol generál-
nym prokurátorom ČSFR v Prahe. V 
roku 1992 sa znova vrátil učiť na PF 
UK.

V roku 1992 sa stal poslancom 
SNR a v zákonodarnom zbore pôsobil 
desať rokov. Od polovice roku 1992 
do októbra 1998 bol predsedom SNR, 
neskôr NR SR. Predsedom parlamentu 
bol aj ako opozičný politik od marca 
do októbra 1994. Po parlamentných 
voľbách v roku 1998 bol opäť poslan-
com za HZDS, po odchode zo strany 
v júli 2002 pôsobil ako nezávislý posla-
nec NR SR. 

Čo sa týka politickej príslušnosti, 
na konci 60. rokov vstúpil do KSČ, 

z ktorej ho neskôr vylúčili. V roku 
1992 vstúpil do Hnutia za demokra-
tické Slovensko. V júli 2002 z hnutia 
vystúpil a založil nový politický sub-
jekt s názvom Hnutie za demokraciu, 
ktorého bol do 24. júna 2004 pred-
sedom. V parlamentných voľbách v 
roku 2002 HZD nezískalo potrebný 
počet hlasov na to, aby sa stalo parla-
mentnou stranou. Ivan Gašparovič sa 
vrátil učiť na Právnickú fakultu UK v 

Bratislave.
V prvom kole priamych prezi-

dentských volieb 3. apríla 2004 sa 
umiestnil ako druhý v poradí, vďaka 
čomu postúpil do druhého kola vo-
lieb. O najvyšší post v štáte súperil v 
druhom kole s Vladimírom Mečia-
rom, ktorý sa v prvom kole volieb 
umiestnil na prvom mieste.

V druhom kole Ivan Gašparovič 
získal 1 079 592 hlasov, čo predsta-
vovalo 59,91 percenta. Sedemnáste-
ho apríla 2004 sa tak stal v poradí 
tretím prezidentom SR.

Do úradu prezidenta inaugurova-
li Ivana Gašparoviča 15. júna 2004. 
Päťročné funkčné obdobie mu uply-
nie 15. júna 2009.

Ivan Gašparovič je ženatý a má 
dve deti. Dcéru Denisu, ktorá je ko-
merčná inžinierka a syna Ivana, kto-
rý pracuje ako kardiochirurg v Bra-
tislave. 

Prezident SR Ivan Gašparovič 
počas svojho päťročného pôsobenia 
na poste hlavy štátu dvakrát zavítal 
medzi krajanov. Prvýkrát 19. novem-
bra 2004, pár mesiacov po zvolení do 
funkcie prezidenta SR, prišiel  na Spiš 
do Novej Belej, kde sa na pôde základ-
nej školy stretol s krajanmi. Bola to 
milá návšteva, ktorá ostala v pamäti 
malých i veľkých. Druhýkrát, skoro 
na záver svojej prvej kadencie, sa pre-
zident SR ocitol medzi krajanmi v Jab-
lonke 22. februára 2009, kde sa stretol 
s poľským prezidentom. Boli to krátke 
stretnutia, ale o to milšie, že predsa Slo-
vákov v Poľsku oslovil najvyšší zástupca 
SR – prezident. 

Srdečne gratulujeme pánu prezi-
dentovi k jeho opätovnému zvoleniu 
do funkcie hlavy štátu, želáme mu veľa 
zdravia, pracovných úspechov v jeho 
zodpovednej práci a dúfame, že na nás 
nezabudne a príde nás navštíviť. 

Agáta Jendžejčíková

Zdroj: webnoviny



Ján Lichota patrí medzi najstarších 
harkabuzskych krajanov. Síce nepochá-
dza z Oravy, tá sa mu predsa len stala 
druhým domovom. A po toľkých ro-
koch si už vlastne nedokáže predstaviť, 
aby si neprečítal náš krajanský časopis 
Život. Dokonca môžeme smelo po-
vedať, že sám sa nášho doručovateľa 
v Harkabuze vopred pýta, kedy bude 
zbierať predplatné či kedy príde ďalší 
výtlačok. Nuž, mám taký dojem, že by 
si z neho mali brať príklad mnohí naši 
krajania zo Spiša a Oravy. Ale vráťme 
sa k Jánovmu životnému príbehu.

Detstvo a mladosť
Ján sa narodil 22. marca 1919 

v Skawe v roľníckej rodine. Mal troch 
bratov a tri sestry. Keďže rodina bola 
veľká a gazdovstvo neveľké, vlastni-
li totiž len 3 ha ornej zeme, Ján ako 
najstarší spomedzi súrodencov chodil 
do služby k bohatším gazdom. Popri 
službe chodil aj do školy. Keďže však 
v tom čase povinná školská dochádz-
ka vyzerala tak, ako vyzerala, napokon 
ukončil len 4 triedy základnej školy. Po 
ukončení školy slúžil naďalej a vďaka 
tým neveľkým peniazom pomáhal otco-
vi udržať rodinu. 

Prišla vojna...
Žiaľ, počas vojny nastala ešte väčšia 

bieda. Ľudia nemali čo do úst vložiť. 
Jedného dňa skawský richtár vyhlásil, 
aby osoby z biednych rodín išli k maga-
zínu v Chabówke, kde budú rozdávané 
potravinové balíčky. Keďže aj Jánova 
rodina trpela hladom, Ján sa rozho-
dol, že tam pôjde. Keď tam prišiel, od 
Noweho Sącza práve prišiel nákladný 
vlak plný ľudí. Ján rýchlo pochopil, že 
Nemci sa chystajú obkľúčiť Chabówku 
a pochytať ľudí. Preto sa dal na útek, 
avšak utiecť sa mu už nepodarilo. Nem-
ci ho chytili a všetkých pochytaných 
natlačili do vagónov a vyviezli na sta-
nicu do Krakova – Płaszowa. Na tejto 
stanici museli všetci z vagónov vyjsť 
a povyzliekať sa donaha. Tu všetkých 
ostrihali dohola, mužov aj ženy, a po-

HARKABÚZSKY NESTOR
delili všetkých na dve skupiny. Ženy 
a starších na jednu stranu a mladých 
a silných mužov, kam pridelili aj Jána, 
na druhú stranu. Po rozdelení musela 
skupina mužov opäť nasadnúť do va-
gónov a odtiaľto bola vyvezená na zá-
pad do Nemecka. Po dlhej a útrpnej 
ceste sa konečne dostali k cieľu. Tu ich 
podelili na jednotlivé gazdovstvá k poľ-
ským Nemcom, ktorí už na lacnú pra-
covnú silu z Poľska netrpezlivo čakali. 
Ján na takomto gazdovstve pracoval až 
do skončenia vojny.

Zo spomienok
- Dodnes si pamätám, - spomína 

si Ján, - ako nás poučovali po príchode 
do Nemecka, že sa nemôžeme s Nemca-
mi stretávať, ba dokonca ani rozprávať. 
No nie všetkým sa to podarilo dodržať. 
Jeden muž od nás sa stretával a rozprá-
val sa s Nemkou. Žiaľ, ktosi ho prichytil 
a nahlásil to polícii. Tá si po neho prišla 
a hneď na mieste mu za trest odťala uši 
a povedala, že ho obesia. Tak sa aj sta-
lo. Avšak najprv všetkých nás, ktorí sme 
tam pracovali, zohnali na jedno miesto, 
aby poprava tamtoho muža bola pre nás 
výstrahou. Na to prišla jedna žena, ktorá 
v tom meste pracovala už 20 rokov ako 
organistka v kostole a polícii nedovolila, 
aby ho obesili na námestí. Po dlhých ťa-
haniciach nakoniec polícia ustúpila. Na-
koniec spolu s tamtým zobrali ešte ďalších 
5 chlapov a obesili ich v lese. A nám po-
vedali, že ak sa budeme stretávať s Ne-
mcami, čaká nás to isté.

Keďže Ján bol silným mládencom 
a práca mu nebola cudzia, jeho páni si 
ho za vykonanú prácu a poslušnosť vá-
žili. Nikdy nemal problémy a tak pre-
trval až do konca vojny. Po príchode 
sovietskej armády dostali všetci rozkaz, 
aby rýchlo opustili Nemecko. A tak 
všetci, ako len vládali, utekali domov. 

Po vojne
Po návrate z vojny sa Ján onedlho 

oženil. Po vojne však vládla veľká bieda 
a najhoršie na tom bolo to, že sa nedalo 
ani poriadne zarobiť. Rodina sa rýchlo 

rozrastala. Žiaľ, manželského šťastia si 
mladí manželia príliš neužili, pretože 
Jánova manželka zomrela veľmi mladá 
a zanechala ho aj s troma deťmi. Keďže 
deti potrebovali opateru, Ján sa opäť 
oženil. Svoju polovičku si našiel v Har-
kabuze na Orave, kam sa aj presťahoval. 
A tak sa mu Orava stala druhým do-
movom. Manželka Štefánia pochádzala 
zo slovenskej rodiny. Keďže Harkabuz 
ako hraničná obec bola po vojne často 
napádaná poľskými bandami,  jej súro-
denci hneď po vojne odišli do bývalého 
Československa, kde sa natrvalo usadili 
a založili si rodiny. Na Orave zostala 
s rodičmi len ona a jej sestra, ktorá sa 
neskôr vydala do Podvlka. Ján spolu so 
Štefániou mali šestich synov: Stanisla-
va, Antona, Františka, Marka, Romana 
a najmladšieho Štefana. Spolu s otcom 
zostal len najmladší, všetci ostatní sa 
poženili a založili si vlastné rodiny. Síce 
Štefánia bola od Jána mladšia o 15 ro-
kov, žiaľ, svojho muža na ceste do več-
nosti predišla. 

Osud Jána nebol ľahký. Odmlada 
musel bojovať o svoje živobytie. Síce sa 
na Orave nenarodil, krajanské otázky 
sú mu doposiaľ veľmi blízke. Preto mu 
pri tejto príležitosti a aj k jeho nedáv-
nym okrúhlym 90. narodeninám pra-
jeme hodne zdravia, pokoja a božieho 
požehnania.

František Harkabuz
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Letné tábory na Slovensku Dúfam, že áno. Preto pevne verím, že 
si vo svojich kalendárikoch zaškrtnete je-
den z dvoch turnusov:
I. turnus sa uskutoční v dňoch 7.7.-
20.7.2009.
II. turnus sa uskutoční v dňoch 20.7.-
2.8.2009.

Cena pobytu jedného dieťaťa vynáša 
850,- zł, z čoho rodičia hradia čiastku 160,- 
zł za prvé dieťa. Ak z jednej rodiny pôjde 
do tábora viac detí, za druhé dieťa rodičia 
hradia čiastku 140,- zł, za tretie a ďalšie 
120,- zł. Pokiaľ máte záujem, kontaktujte 
sa, prosím, v tejto veci so svojimi učiteľmi. 

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

Marián

Síce je ešte len máj, a pred vami, milí 
žiaci a študenti, je ešte koncoročné skúša-
nie a posledné písomky, predsa len už asi 
každý z Vás v kútiku srdca uvažuje o tom, 
ako strávi tohtoročné letné prázdniny. 
A ako sa to už stalo pravidlom, aj tento 
rok Vás chce s návrhom letného poby-
tu na Slovensku osloviť Spolok Slovákov 
v Poľsku. Letný tábor organizuje v spolu-
práci so Žilinským samosprávnym krajom. 
Miestom pobytu bude Domov Mládeže 
Športového gymnázia v Žiline. Veď akoby 
to bolo, keby ste celé prázdniny strávili len 
pri televízií, počítači alebo inej forme aktív-
neho leňošenia. Predsa len treba vyjsť na 
čerstvý vzduch, pokochať sa krásami prí-
rody či historických pamiatok. A je taktiež 
samozrejmé, že celé dva mesiace na poli 
pracovať nebudete, nuž najlepšie by bolo 
keby ste sa prihlásili do tábora. Nuž a kde 
sa tento rok uskutoční? 

Miestom spoločného trávenia prázdnin 
bude mesto Žilina. Toto historické mesto, 
jedno z väčších na Slovensku, leží pri sú-
toku riek Váh, Kysuca a Rajčianka. Táto 
strategická poloha nasvedčuje tomu, že 
v meste na nachádza mnoho historických 
pamiatok, čo je naozaj pravda. Okrem 
prehliadky mesta k programu bude istotne 
patriť aj návšteva zámku Budatín. A keďže 
Žilina už dávno patrila medzi významnejšie 

lokality severného Slovenska, v jej okolí 
sa nachádzajú aj viaceré obranné hrady, 
z ktorých najznámejší je hrad Strečno. 
Možno si niektorí z vás povedia, že do 
mesta ísť nechcete, nuž poviem Vám, že 
od Žiliny je len na skok do Vrátnej doliny 
v Malej Fatre, do rodiska Juraja Jánoší-
ka v Terchovej a k prekrásnej turistickej 
trase Jánošíkovými dierami a nádhernými 
výhľadmi z Rosutcov. Z druhej strany sa 
vypínajú prekrásne skalné masívy Súľov-
ských skál. A medzi nimi nájdeme malebné 
kúpeľné mestečko Rajecké Teplice, ktoré 
patrí medzi najkrajšie kúpeľne centrá na 
Slovensku. O niekoľko kilometrov ďalej 
natrafíme na veľmi známu pútnickú obec 
Rajeckú Lesnú, ktorá vďačí za svoju po-
vesť Slovenskému betlehemu s pohyblivý-
mi postavičkami. A nakoniec sa zastavíme 
v svojráznej drevenej stredoslovenskej de-
dinke  – Čičmany. Samozrejme, že nebude 
chýbať ani návšteva bazéna, aby ste sa po 
toľkých túrach poriadne ovlažili. Čo vy na 
to? Páči sa Vám tohtoročná ponuka? 

5
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Chcem svoje nebo prežívať tak,
že budem konať dobro na zemi...
Nechcem odpočívať,
pokiaľ budú existovať duše,
ktoré treba zachrániť.

(sv. Terézia z Lisieux)

T o sú slová z citátu, ktorý si 
zvolil vdp. Roman Šemrák na 
cestu svojho kňazského povo-

lania. V  súčasnosti pôsobí ako farský 
administrátor farnosti sv. Mikuláša vo 
Veľkej Frankovej. V jedno marcové 
dopoludnie som sa s ním porozprávala 
o tom, ako sa vlastne dostal na cestu 
kňazstva. V spomienkach sa vrátil do 
svojho detstva, ranej mladosti, ale aj 
do rokov, ktoré strávil v Kňazskom se-
minári v Spišskej Kapitule. Dozvedela 
som sa, že pretrval niekoľko skúšok, 
aby sa napokon stal apoštolom Kris-
tovho učenia.

Iskry môjho detstva 
- Narodil som sa 9. októbra 1975 

v Spišskej Novej Vsi, ako najmladší spo-
medzi súrodencov. Mám ešte brata Mila-
na a sestru Renátu, - začal vdp. Roman 
svoje rozprávanie. Pri spomienkach na 

detstvo sa mu na tvári striedal úsmev 
s tieňom smútku. - Mal som  iba rok, 
keď zomrela matka. Zanechala po sebe 

nášho mladého otca a tri si-
roty. Otec sa ešte raz oženil, 
ale rolu matky istým spôso-
bom prebrala babka. 

Počas celého nášho roz-
hovoru si na svoju babku 
spomínal s láskou. Ako 
neskôr prezradil, v jeho 
živote bolo niekoľko is-
kier, ktoré ho viedli k roz-
hodnutiu stať sa kňazom. 
Láska k Bohu a viera, ku 
ktorej ho viedla babka, tiež 
bola jednou z iskier, ktoré 
napokon rozdúchali silný 
oheň kňazského povolania. 

- Ďalšou iskrou bol vdp. 
Štefan Tuka, ktorý pôsobil 
ako kaplán v Spišskej No-
vej Vsi. Bol to nesmierne 
ľudský a úprimný človek, 
- zamyslel sa vdp. Roman. 
Vidieť, že bol jedným 
z jeho prvých vzorov. Pre-
zradil mi, že veľkým pre-
lomom v jeho živote bol 
úplne bežný deň, keď ako 
miništrant pri svätej omši 
počul po prvýkrát vnútor-

ný hlas, ktorý ho nabádal, aby šiel na 
spoveď. - Dlho som skúmal tento hlas. 
Čo to mohlo znamenať? Veď nemám 
žiadne ťažké hriechy. Na spoveď som však 
šiel a so svojím vnútorným hlasom som 
sa zveril práve kňazovi Štefanovi. To som 
však ešte nebol stopercentne presvedčený o 
tom, akú cestu si napokon zvolím. 

Rozhodnutie stať 
sa kňazom

Po ukončení základnej školy sa Ro-
man rozhodol pre štúdium na strednej 
škole. - Verili by ste mi, že pôvodne som 
túžil stať sa výpravcom a neskôr sprie-
vodcom vlaku? Preto som sa prihlásil na 
SOU Železničné v Košiciach. Zrejme tak 
to malo byť, - rozprával s úsmevom. 
Práve počas štúdia na strednej škole sa 
objavil človek, ktorý mal v jeho živote 
veľký význam. - Nespomínam si na jeho  
meno. Ide o profesora, ktorý mi povedal: 
Roman, ty na túto školu nepatríš, ty by 
si mal byť kňazom. Bol to veľmi prísny, 
ale zároveň ľudský človek. Na učilišti 
učil mladých chlapcov v dospievajúcich 
rokoch, čo je skutočne ťažké obdobie. 
Profesor nás však vedel natoľko zaujať, 
že predmet - Oprava koľajových vozidiel, 
ktorý nás učil, bol pre nás jedným z naj-
zaujímavejších.  

VDP. ROMAN ŠEMRÁK - 
KŇAZ PRE ĽUDÍ

Kňazská vysviacka - jeden z najšťastnejších dní života  

Vdp. Roman Šemrák 
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Mladý Roman sa od prvého roční-
ka čoraz častejšie zamýšľal nad slovami, 
ktoré mu povedal profesor. Po ukon-
čení SOU sa však rozhodol, že si ešte 
urobí maturitu, a preto sa prihlásil na 
večerné maturitné štúdium v Rudňa-
noch. - Môžem povedať, že už v prvom 
ročníku, počas štúdia na SOU som  bol 
rozhodnutý, ale ešte som potreboval čas.  
Bolo to ťažšie obdobie. Moja babka bola 
chorá, staral som sa o ňu. Nevedel som, či 
moje rozhodnutie je naozaj správne. No 
napokon som išiel do seminára. Hádam 
najťažšie to bolo pre babku, pretože som 
vlastne odchádzal z domu. Prišiel pre 
mňa kaplán, prikázal mi rýchlo sa po-
baliť a ísť, aby babka nestihla plakať. Na 
tento deň nikdy nezabudnem. Stál som 
pred budovou seminára v Spišskej Kapi-
tule a vedel som, že tu strávim šesť rokov 
svojho života.

Šesť rokov v seminári
Roman Šemrák bol teda kandi-

dátom pevne rozhodnutým, že jeho 
poslaním je kňazské povolanie. Veľkú 
podporu mu v upevňovaní svojho roz-
hodnutia poskytol Jozef Škantár - teraj-
ší riaditeľ Diecézneho katechetického 
strediska. S ním často rozoberal otázku 
kňazského povolania. Tieto rozhovory 
utvrdzovali v Romanovi správnosť roz-
hodnutia.

- Prvý rok v seminári bol jedným z 
najťažších. Vládol tam prísny režim. Ne-
bolo mi treba ani hodinky. Všetko bolo 
naplánované. Takáto disciplína je však 
veľmi potrebná. Je to skúška pre každého 
kandidáta, - vysvetlil mi vdp. Roman.

Mnoho času trávil na modlitbe, ale 
aj nad knihami. Niektoré predmety 
mu robili väčšie problémy, iné ani nie. 
Mal pocit, že ho Boh skúša. Boli dni, 
keď sa mu nedarilo, neurobil skúšky. 

- Pamätám sa na skúšku z Dejín fi -
lozofi e u profesora Štefana Boržíka, či 
skúšku z Hebrejského jazyka, ktorý ma 
učil profesor Jiří Novotný. Ten ma veru 
nejeden raz vyhodil zo skúšky. V tých-
to ťažších začiatkoch som pochopil, aké 
dôležité miesto má v duchovnom živote 
adorácia, teda vnútorná úcta k Bohu 
a priamy kontakt s Ježišom Kristom. Vie-
ra mi pomohla pretrpieť všetky skúšky, 
- zavŕšil spomienky na svoje prvé roky 
v seminári.

V 3. ročníku nastal veľký zlom. 
Predstavenstvo seminára totiž Roma-
novi navrhlo prerušenie štúdia v semi-
nári. Avšak po spoločných úvahách a 
rozhovoroch rektor kňazského semi-
nára Mons. prof. Jozef Jarab, dovolil 
Romanovi zostať: - Dal mi správne rady 
a poskytol mi podporu, za čo som mu do-
dnes vďačný, - podotkol. 

Na otázku, akoby zhrnul celých 
tých šesť rokov v seminári, odpovedal: 
- Boli to pekné roky, no a čo je najhlav-
nejšie, boli plné poznávania a objavo-
vania seba a svojich chýb a nedostatkov. 
Pomerne dramatickým rokom, pokiaľ ide 
o stres, bol 6. ročník a štátnice. Potom 
už nasledovala kňazská vysviacka, - po-
kračoval v spomienkach vdp. Roman. 
- Ešte počas diakonskej praxe ma vysla-
li do farnosti Okoličné, pri Liptovskom 
Mikuláši, kde pôsobil duchovný otec 
Ján Garaj. Pamätám si, že prvý týždeň 
po mojom príchode ma zaučil a potom, 

keďže to bol veľký športovec a venoval sa 
mládeži, odišiel s mladými miništrantmi 
na cyklistickú túru. Dá sa povedať, že 
ma hodil na hlbokú vodu a ja som musel 
plávať. Nechal mi na starosti celú faru, - 
so smiechom si spomínal vdp. Roman 
a uznanlivo dodal,  - bola to veľmi dobrá 
škola môjho kňazského života. 

Po vysviacke ...
Jedným z najdôležitejších dní kaž-

dého kandidáta na kňazstvo je kňazská 
vysviacka. 16. júna 2001 prijal kňazskú 
vysviacku aj Roman Šemrák. Veľmi sa 
tešil z toho, že sa jej ešte dožila dnes už 
nebohá babka. 

Krátko po vysviacke už pôsobil ako 
kaplán vo farnosti Kluknava, pri  meste 
Krompachy, kde bol do roku 2004.  

Neskôr pôsobil ako kaplán v Štr-
be a určitý čas aj v Starej Ľubovni. 
Pri niektorých spomienkach sa vdp. 
Roman Šemrák zamyslel, - Stalo sa mi 
dokonca, že som v kostole predstúpil pred 
oltár a v laviciach boli iba štyri babičky. 
A vtedy som si uvedomil, že kňaz je pre 
ľudí a nie naopak. Aj keby bol v kostole 
iba jediný človek, som tam preňho. Počas 
môjho pôsobenia v Štrbe som pochopil, 
ako správne realizovať ekumenizmus, 
teda jednotu všetkých cirkví. V obci to-
tiž boli evanjelici - rómski obyvatelia a 
katolíci. Dôležité však je, ako prežívajú 
svoju vieru, - dodal, a popritom sme sa 
spolu zamysleli aj nad tým, že menši-
nám treba umožniť zachovať si svoj ja-
zyk a jedinečnosť. V súčasnosti pôsobí 
vo Veľkej Frankovej. Je to len kúsok 
od poľskej hranice. Za ňou sa nachá-
dzajú obce našich krajanov. Vdp. Ro-
man Šemrák pozná ich problémy a vie, 
aká história je spojená s územím Spiša 
i Oravy. - Je veľmi dobré, že slovenská 
menšina má svoj časopis. Ja sám si ho 
rád prelistujem. Pokiaľ ide o históriu, je 
nezmeniteľná. Najdôležitejšie je prijať ju 
takú, aká je, ale nebáť sa poukázať na 
svoje skutočné korene. Jedným z prejavov 
je aj účasť na slovenských bohoslužbách. 
Ak si Slovák, tak to ukáž, - dodal na zá-
ver nášho rozhovoru.

Z Veľkej Frankovej som odchádzala 
s hrejivým pocitom v srdci.  Vďaka ta-
kým kňazom, akým je Roman Šemrák 
sa slová kázne a povzbudenia dostanú 
ku každému. Je to kňaz s úprimným 
srdcom, ktorý by slúžil svätú omšu, 
hoci aj pre jedného človeka. 

Lýdia Ostrowska

V kruhu svojich blízkych 
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P rvá polovica 20. storočia patrila 
k pohnutým rokom v celej Eu-
rópe. Menili sa štátne zriadenia, 

presúvali sa hranice, tvorili sa nové 
štáty. Pod nátlakom týchto udalostí sa 
písali dejiny, ktoré mnohokrát vohnali 
nejednému obyčajnému človekovi slzu 
do oka, pretože si nedokázal odpovedať 
na veľmi jednoduchú otázku: Prečo? 
História tohto obdobia zanechala svoje 
stopy aj na hornooravskom ľude. Ten 
musel najprv čeliť silnej maďarizácii, 
po prvej svetovej vojne neúspešne bo-
joval o hranice, až napokon na 20 ro-
kov zostal včlenený do Poľska. Potom 
sa na chvíľu, za Slovenského štátu, opäť 
oravská zem scelila, to však trvalo len 
krátko, aby sa neskôr natrvalo znovu 
rozdelila.

Ale ani v týchto ťažkých chvíľach ľu-
dia neprestávali veriť v božiu spravodli-
vosť, žili skromne a vo svornosti, snaži-
li sa udržať si svoje bohatstvo, kultúru, 
vieru. A na polceste týchto pohnutých 
čias, 7. júla 1925, narodil sa v Jablon-
ke Karol, najstarší syn Ignáca a Rozálie 
Novákovcov. Zo slov Karola od začiat-
ku bolo cítiť, že je na svoje slovenské 
národné povedomie hrdý a nedá naň 
dopustiť. S istou hrdosťou totiž začal 
rozprávať svoj životný príbeh od svoj-
ho krstu. Zvláštne, a predsa pre neho 
veľmi dôležité, pretože ho krstil Slovák, 
vdp. Hatiar, ktorý pôsobil v Jablonke 
do roku 1927.

Podľa Karola, ale predovšetkým 
spomienok jeho otca, by sa pred prvou 
svetovou vojnou na Orave nenašiel ani 
len náznak toho, že na tomto území 
žijú Poliaci. Všetko sa však odohralo 
náhle po prvej sv. vojne. Pri ustaľovaní 
hraníc sa rôznymi machináciami horná 
Orava ocitla v Poľsku. Slovensku bola 
prinavrátená počas druhej svetovej voj-
ny, avšak hneď po jej ukončení bola 
opäť v poľských rukách.

 – Ja som bol počas vojny síce odve-
dený v rámci mobilizácie, ale nedostal 
som sa na front. Mal som devätnásť ro-
kov, keď som išiel do Dolného Kubína. 
V tom období boli povolané tri ročníky, 
avšak z Jablonky sme tam zostali spome-
dzi mnohých len dvaja, pretože ostatní 
mali na vojne bratov a tak ich neodvied-
li. Trochu sme boli na nich aj nahnevaní, 
pretože sme to považovali za krivdu, že 
len nás dvoch si v tých kasárňach pone-
chali. V tom čase prebiehalo Slovenské 
národné povstanie. Nakoniec celá moja 
vojenčina dopadla tak, že som počas po-
bytu v kasárňach nevidel ani zbrane, ani 

Horná Orava v spomienkach Karola Nováka
uniformu a onedlho nás pustili domov, 
– spomína si Karol.

Na jeseň, keď sa vrátil domov, už 
bolo cítiť, že sa blíži front. Najbližšie 
dva roky výrazne poznačili jeho život. 
A nielen jeho, ale každého Oravca. Vo 
februári 1945 sa front zastavil na Ora-
ve. Už predtým sa však na Orave začala 
tvoriť poľská milícia. Jej náčelníkom sa 
stal Pilch. Aktívne sa do nej zapojil aj 
predvojnový vojt Sikora a taktiež jeho 
zástupca z Podvlka Chovanec. V tom 

čase začali organizovať prvé porady, ako 
bude Orava vyzerať po fronte, samo-
zrejme, že s prihliadnutím na Poľsko. 
Činnosť poľskej milície však netrvala 
dlho. Po prechode frontu sa začali do-
mov vracať slovenskí vojaci, ktorí vytvo-
rili slovenskú milíciu. A tá poľská mu-
sela odísť. Ako si krajan Karol Novák 
spomína, zaujímavé je, že v obidvoch 
milíciách slúžili mladíci, ktorí boli ka-
marátmi. A boli nimi aj naďalej, a tak 
si na rovinu povedali, že teraz musí poľ-
ská milícia odísť a tá tak aj urobila. Do 
leta prišli poľskí milicionári do Jablon-
ky ešte asi dvakrát na nákladnom aute 
s guľometom, avšak nikdy k žiadnemu 
incidentu nedošlo. Situácia bola síce vy-
hrotená, keďže ich prišli s vidlami vítať 
aj ženy, avšak tí, ako prišli, tak aj odišli. 

Horšie časy nastali v momente, keď 
prišlo na Oravu poľské vojsko v lete 
1945. Slovenská milícia bola rozpuste-
ná. Do toho času nebolo počuť medzi 
Oravcami o takom delení, kto je Slovák 
a kto je Poliak. Teraz však, vzhľadom na 
výhody či nevýhody, sa toto rozdelenie 
stávalo čoraz výraznejšie. Vojaci totiž vy-

užívali Slovákov k všetkému, čo im pri-
šlo na um, a Poliakom dali pokoj. – Jed-
ného dňa, keď som sa vrátil z kosby z poľa, 
prišli ku nám vojak a milicionár, po moju 
sestru, aby im šla upratovať. Ja som sa však 
postavil proti tomu. Milicionára som po-
znal, veď to bol kolega starší hádam o dva 
roky, nuž mu hovorím: Gusto, pokiaľ tu ja 
budem, ona z domu nepôjde. Keď videli, 
že situácia im nie je naklonená, nakoniec 
odišli a sestra nikam nešla. 

Jednak vojaci na dievčatá striehli. Sta-
lo sa napríklad, že počas močenia a suše-
nia ľanu, po dievčatá prišli vojaci len pre-
to, lebo spievali po slovensky. Najprv ich 
zavreli a vypočúvali a potom im kázali 
poriadne poupratovať. Pred polnocou ich 
pustili domov. A tak sa to ťahalo celý čas. 

Na jeseň som odišiel na Slovensko hľa-
dať si prácu. Tú som však nenašiel, takže 
som sa musel aj spolu s kamarátom  vrátiť. 
Už v Trstenej sme sa dozvedeli, že vraca-
júcich sa Slovákov poľskí vojaci zatvárajú 
a na druhý deň im kážu zametať ulicu. 
Nuž šli sme na hranicu a striehli sme, čo 
sa bude robiť. Pred nami šli ďalší traja. 
Videli sme, že do Chyžného ich odprevá-
dza vojak. Síce sme sa mohli pokúsiť prejsť 
cez hranicu aj lesom, ale sme sa akosi báli. 
Nuž teda sme po chvíľke čakania šli nor-
málnou cestou. Aj nás zadržali, ale keďže 
sa nemohli dočkať vojaka, čo pred chvíľou 
odišiel a nemali koho s nami poslať, pustili 
nás samých. My sme však Chyžné obišli 
a utekali sme domov.

Vojaci však striehli na každý okamih. 
Karola tiež raz zajali a zavreli, ale ako sám 
hovorí, zavinil si to sám. Počas páračiek, 
ako to medzi mládencami býva, sa medzi 
sebou aj provokovali, nuž Karol posotil 
kamaráta z izby von. V chodbe však stál 
vojak, a keďže nemal kam uhnúť, spadol 
spolu s ním. Hneď na to ho vojaci aj 
s kamarátom vzali na dvor, kde ich spo-
lu spútali a tak ich aj s ďalšími viedli na 
vojenskú stanicu. Po ceste im však kázali 
spievať. A tak teda dvaja kamaráti spus-
tili, pekne dvojhlasne, a samozrejme, že 
po slovensky. Potom ich však vypočúvali 
a až nad ránom ich pustili domov. 

Asi najhoršie spomienky má na 
svadbu bratranca, na ktorej bol druž-
bom. Svadba bola vo februári 1946. Po 
polnoci po odčepčení prišli na svadbu 
vojaci. Vonku stáli mládenci, ktorí sa 
prišli trochu zabaviť, aj keď na svadbu 
pozvaní neboli. A tí povedali vojakom, 
aby vypadli. Keďže boli len traja, odišli, 
ale o chvíľu sa vrátili aj s posilami. Vošli 
do domu, kde padla výstražná stre-
la a začali byť tancujúcich mládencov. 



ZASADNUTIE
ÚV SSP

26. apríla 2009 sa uskutočnilo za-
sadnutie revíznej komisie a ÚV Spol-
ku Slovákov v Poľsku. Po predstavení 
kultúrnej činnosti zahŕňajúcej orga-
nizáciu kultúrnych podujatí a výstav, 
tlač kníh, kurz slovenského jazyka, 
zájazdy, detské letné tábory a investí-
cií zameraných predovšetkým na klu-
bovne vo Vyšných Lapšoch, Jablonke, 
Kacvíne, Jurgove, Novej Belej a Pod-
vlku, ale aj do budovy sídla Spolku a 
tlačiarne členovia predsedníctva ÚV 
SSP odobrili výročnú správu týkajúcu 
sa činnosti a investícií Spolku, ako aj 
fi nančnú správu za rok 2008. Pomerne 

veľa priestoru venovali otázke výstavby 
Slovenského centra kultúry v Jablonke 
na hornej Orave.

Ďalej rozhodli, že do najbližšieho 
zjazdu v Spolku budú vo funkcii pod-
predsedov len dvaja podpredsedovia 
a na miesto zosnulého krajana Jána 
Špernogu nebudú voliť nikoho. Zároveň 
stanovili približný termín XIII. celoštát-
neho zjazdu, ktorý by sa mal uskutočniť 
v januári 2010 a zároveň sa uzniesli na 
tom, aby sa od mája t.r. začala predzjaz-
dová kampaň. Týka sa to predovšetkým 
organizácie stretnutí v každej miestnej 
skupine na Spiši a Orave, v rámci kto-
rých by mali byť zvolené nové výbory 
a určení delegáti na obvodné schôdze na 
Spiši a Orave. Predbežne sa taktiež ur-
čil termín osláv 60. výročia ofi ciálneho 

vzniku prvého slovenského spolku ako 
predchodcu Spolku Slovákov v Poľsku 
na koniec novembra 2009. Na záver 
členovia ÚV SSP prijali plán kultúrnej 
a investičnej činnosti na rok 2009. Pri-
oritnou záležitosťou zostáva Slovenské 
centrum kultúry v Jablonke a s ním 
spojené otázky. 

Jedným z bodov diskusie boli aj 
otázky redakcie Život. Hovorilo sa naj-
mä o potrebe digitalizácie archívnych 
materiálov v redakcii, čo sa už začalo 
realizovať prostredníctvom digitalizá-
cie ročeniek. S tým súvisí nutnosť mo-
dernizovania softwarového vybavenia 
redakcie. 

V rámci diskusie sa preberali aj bež-
né otázky, s ktorými sa krajania stretá-
vajú v každodennej praxi.  (aj)

Dievčatá nebili. – Ja som mal šťastie, 
– hovorí Karol, – pretože som netancoval 
a sedel som za stolom. Moja družka v tom 
momente vyskočila na rovné nohy, ja som 
ju však stiahol a sadla mi na kolená, takže 
ma nemali ako byť. Keď videl brat nevesty, 
čo sa robí, schoval sa pod posteľ. To však 
vojaci zbadali, vytiahli ho, poriadne ho 
dobili a len tak, ako bol oblečený v košeli, 
ho aj spolu s ďalšími vzali. Na prázdno 
však neobišiel ani provokatér, ktorým bol 
istý Zgama. Keďže sa považoval za Po-
liaka, myslel si, že je bezpečný. Jednak sa 
mýlil. Vojaci ho síce doma nenašli, avšak 
stretli ho na spiatočnej ceste. A tu za svoju 
provokáciu dostal poriadnu nakladačku 
a ešte ho aj zavreli. Jeho síce pustili skôr, 
pretože mu to vybavila jeho sestra, svadob-
čania sa domov vrátili až nad ránom.

Okrem takýchto nepríjemných situ-
ácií Slováci boli nútení vykonávať vše-
lijaké služby pre poľské vojsko. Vojaci 
chodili po slovenských domácnostiach 
a tí, čo mali koňa, museli zapriahnuť 
a napr. zaviesť niečo do Osvienčimu či 
Wadowíc. Ku Karolovmu otcovi taktiež 
prišli, ten však radšej koňa odviedol do 
lesa, akoby mal ísť tak ďaleko so starým 
koňom. Ten by hádam ani tú cestu ne-

prežil. Podobná služba ich však celkom 
neobišla. Poľskí vojaci si totiž vymysleli 
tzv. stojky. Bola to v istom zmysle do-
pravná pohotovosť, na ktorú prichádza-
li Slováci s dvoma vozmi a museli celý 
deň stáť pred vojenskou stanicou, ktorá 
sa nachádzala v budove dnešnej ban-
ky a oproti v starej budove lýcea. Táto 
služba im pripadla na Vianoce, na 25. 
decembra. Karol aj spolu s kamarátmi 
musel prísť na miesto už o šiestej ráno. 
Mráz bol veľmi tuhý. Pri koňoch sa celý 
deň striedali a každé dve hodiny ich tro-
chu vybehali po neďalekom trhovisku, 
na mieste ktorého stojí dnešné lýceum. 
Takto stáli až do večera. O ôsmej večer 
dostali zrazu rozkaz, že musia ísť do 
Čierneho Dunajca na vlak. Karol viezol 
na voze dôstojníka s manželkou a voja-
ka. Avšak vojak nakoniec viac šiel vedľa 
voza a poháňal pažbou pušky koňa, pre-
tože len tak-tak, že na ten vlak stihli.

Nie všetkých však toto obdobie 
obišlo tak lahodne. V Jablonke žil 
v tom čase starý veterán z prvej sve-
tovej vojny, ktorý bol počas nej zra-
nený a bol invalidom. Vojna mu však 
nezobrala len zdravie, ale čiastočne aj 
rozum. Vojaci prišli aj ku nemu, ten sa 

však postavil na odpor, tak ho nakoniec 
tak dobili, že na druhý deň zomrel.

Ako vidieť, povojnové časy boli veľ-
mi bolestné. Veď stačil len rok na to, aby 
ľudia, ktorí predtým pokojne so sebou 
spolunažívali, začali sa deliť na Slovákov 
a Poliakov, a medzi nimi zavládla toľká 
nenávisť a nevraživosť, že ju bolo na 
hornej Orave cítiť ešte dlhé roky.

Neskoršie obdobie prinieslo so se-
bou mnohé pozitívne zmeny. Otvore-
né boli základné školy so slovenským 
vyučovacím jazykom, neskôr vzniklo 
lýceum. Krajanské organizácie sa živo 
rozvíjali a krajania po dlhom čase po-
cítili aspoň odrobinku voľnosti. To je 
však už ďalší príbeh, príbeh Slovákov 
ich novozaloženej organizácie. 

Chcel by som sa týmto krajanovi Ka-
rolovi Novákovi poďakovať, že sa so mnou 
a tým aj s ďalšími krajanmi podelil svojimi 
vzácnymi spomienkami na ťažké obdobie 
boja o prežitie hornooravských Slovákov, 
pretože by sme naň mali pamätať ako na 
výstrahu pred zbytočnými animozitami, 
ktoré síce teraz akoby zaspali, ale z času 
načas sa predsa len objavujú a pácha-
jú hornej Orave viac škody ako úžitku.

Marián Smondek
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Horčičné zrnko
Prežívame Rok sv. Pavla a tento 

apoštol národov vysvetľuje pôvod a 
zmysel každého utrpenia, počnúc utr-
pením Krista. Svojou smrťou Kristus 
nielen vypovedal hriech a zvíťazil nad 
ním, ale dal aj nový zmysel utrpeniu, 
aj tomu, ktoré nezávisí od hriechu ni-
koho. Nový zmysel sa neprejavuje v 
smrti, ale skôr vo víťazstve nad smrťou, 
teda vo vzkriesení. „Vydaného za naše 
hriechy a vzkrieseného pre naše osprave-
dlnenie” (Rim 4, 25).

10. 5. 2009
5. veľkonočná nedeľa

(Jn 15, 1 – 8)
„Kde hovorí Kristus?“, pýta sa Ori-

genes. A ďalej pokračuje: „Je od več-
nosti Božie slovo, ktoré sa zjavuje a ho-
vorí: v stvorení, v ľudskej duši v hlase 
svedomia, v Starom i Novom zákone 
a nakoniec vo vtelení Ježiša z Nazare-
ta.“ Čo môže byť viac, ako to, že Boh 
prednášal svoje vlastné slová ľudským 
jazykom? Núka sa ale otázka, či sú 
to iba udalosti, ktoré dozneli kedysi 
dávno. „Ja som vinič, vy ste ratolesti. 
Kto ostáva vo mne a ja v ňom, priná-
ša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete 
nič urobiť.“ Kolobeh života vo viniči. 
Tento príklad poslúžil Ježišovi k tomu, 
aby naznačil dôležitosť spojenia s ním. 
Sv. Ján, ako posledný evanjelista, dáva 
najavo vieru v živú prítomnosť Ježiša 
v dejinách, prítomnosť Ježiša v Cirkvi. 
Živá prítomnosť, hoci tajomná. Účin-
ná prítomnosť, hoci neviditeľná. A tak 
hoci Cirkev sa mení a vyvíja, hlavným 
merítkom je vždy náväznosť na to 
predchádzajúce. Preto sa Cirkev stále 
vracia k Písmu a k Tradícii, k dejinám 
spásy, aby sa neodcudzila „viniču“, ale 
aby z neho čerpala silu a život. Aby 
bola stále mladá a svieža svojimi plod-
mi, ktoré prináša. 

17. 5. 2009
6. veľkonočná nedeľa

(Jn 15, 9 – 17)
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto 

položí svoj život za svojich priateľov.“ 
Musíme priznať, že pojmy ako pria-
teľstvo, láska, milovať sú dosť zdeval-
vované, lebo v súčasnej spoločnosti sa 
ochudobňuje a vyprázdňuje ich obsah. 

Preto za model lásky si nemožno brať 
hocijaký „ľúbostný“ seriál, kde je lás-
kou neraz len to, čo je príjemné a pre 
divákov zaujímavé. Evanjelium nám 
ukazuje dokonalý vzor – lásku Pána 
Ježiša, ktorý za nás položil svoj život 
na kríži. Duchovný spisovateľ Julien 
Green píše v Denníku, že kresťanstvo 
bez kríža je to, čo dnes hľadá väčšina 
kresťanov. Dokážeme prísť spokojne 
ku krížu, ale veľmi rýchlo utekáme od 
Ukrižovaného, ak náhodou nejaký bôľ 
vstupuje a vyrušuje náš spokojný život. 
Ak má byť láska skutočná, vyžaduje 
obetu. Skutočná láska je náročná láska 
a má svoje požiadavky: „Kto ma miluje, 
zachováva moje prikázania.“ Taká láska 
však neprináša sklamanie, ale je to lás-
ka trpezlivá, dobrotivá, nesebecká. Je 
to láska, ktorá nikdy nezanikne, lebo 
cez ňu sa prechádza do večnosti.

24. 5. 2009
7. veľkonočná nedeľa

(Jn 17, 11 – 19)
V noci pred svojím umučením sa 

Ježiš modlil, aby jeho nasledovníci 
boli jedno skrze tú istú lásku, ktorá 
jeho zjednotila s Otcom. Táto jednota 
musela byť pre Ježiša veľmi významná, 
pretože zaberala dôležité miesto v jeho 
srdci počas tej osudnej noci. Skutoč-
ne, jednota je jadrom toho, čo Ježiš 
dokonal na kríži. Zomrel, aby vytvoril 
jednu Cirkev, v ktorej sme všetci ob-
novení vo vzájomnej láske a úcte ako 
bratia a sestry. A aj dnes, dve tisícročia 
po Ježišovej smrti, je pre neho jednota 
nesmierne dôležitá. Veď Cirkev, ktorú 
založil, sa rozdelila do mnohých deno-
minácií. Keď zomieral blahoslavený 
pápež Ján XXIII., opakovane šepkal 
Ježišovu modlitbu „aby boli jedno“. 
Počas svojho života ako biskup, kardi-
nál a pápež neustával v úsilí o obnovu 
jednoty Božieho ľudu. „Kedykoľvek 
vidím múr medzi kresťanmi,“ povedal 
raz, „pokúšam sa vytiahnuť nejakú te-
hlu.“ „Aby boli jedno.“  Toto je cieľ bož-
ského Spasiteľa a my musíme urobiť 
všetko pri jeho napĺňaní. V posledný 
deň osobného aj všeobecného súdu 
nedostane každý človek otázku, či sa 
mu podarilo obnoviť jednotu, ale či sa 
modlil, pracoval a trpel pre ňu... a či 
dal priestor prejavom lásky. 

31. 5. 2009
Nedeľa Zoslania 
Ducha Svätého 
(Jn 15, 26 – 27)

Vo vyznaní viery označujeme Ducha 
Svätého druhým titulom ako Oživova-
teľa, teda toho, ktorý dáva život. Na 
ľudský život sa dá pozerať z viacerých 
uhlov. Živočíšnymi prejavmi sa zara-
ďujeme do živočíšneho života na zemi. 
Sme živé bytosti. Rozumovými schop-
nosťami už ale prevyšujeme živočíšny 
svet. Sme ľudia. Pri krste dostávame 
potom Ducha Svätého, ktorý nás po-
zdvihuje do Božieho života. Sme Božie 
deti. Istý mladý muž pracoval u umel-
ca, ktorého považovali za najlepšieho 
majstra vitráží. Mládenec sa mu chcel 
vyrovnať, ale nedarilo sa mu. Požičal si 
preto jeho nástroje, mysliac si, že v tom 
tkvie jeho neúspech. Po čase ich vrátil. 
„Myslel som si, že keď budem pracovať 
s vašim náradím, vyrovnám sa vám.“ 
Umelec povedal s úsmevom: „Ty nepo-
trebuješ moje náradie, ale môjho du-
cha.“ V porovnaní s týmto príbehom 
sme takisto prešli „dielňou Umelca“. 
Sme živé bytosti, sme ľudia a sme Bo-
žie deti. Boh nám dal život, obdaroval 
nás svojím Duchom a máme nádej, že 
naše „umenie“ môže naberať na svojej 
dokonalosti.

7. 6. 2009
Najsvätejšej Trojice

(Mt 28, 16 – 20)

Prof. Leščinský v knihe Perlový ná-
hrdelník pri sviatku Najsvätejšej Trojice 
pripomenul myšlienku známeho dán-
skeho fi lozofa S. Kierkegaarda. „Tak 
ako šíp vystrelený z luku sa nezastaví, 
kým netrafí terč, takisto človek stvore-
ný Bohom nájde pokoj až v cieli svojho 
života – v Bohu.“ Podobáme sa teda ší-
pom, ktoré nepoznajú odpočinok, kým 
nenájdu svoj terč. Tým, že sme vyšli 
z ruky Božej, Boha máme za cieľ svojho 
života. Konečným bodom nášho návra-
tu je večnosť. Dráma každého osobného 
života skrýva rôzne okolnosti letu šípu 
do terča a nepokoj cesty k cieľu má rôz-
ne podoby. V konečnom dôsledku i ten 
nepokoj má Trojjediný Boh vo svojich 
láskavých rukách.

Vdp. Viktor Pardeľ
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Obyvatelia Tepličky nad Váhom 

zažili 1. apríla t.r. šok. 365 rokov sa ľu-
dia starali o vzácnu a dokonale zacho-
vanú múmiu Žofi e Bosniakovej, ktorá 
zomrela vo veku 35 rokov. Vraj robila 
dobre skutky, uzdravovala chorých, 
preto inšpirovala cirkevných hodnos-
tárov na jej blahorečenie. Za svätú ju 
zatiaľ nevyhlásili. Proces blahorečenia 
je momentálne prerušený. 

Mladý muž zo Žiliny vyniesol 
truhlu s jej telom pred kaplnku, polial 
horľavinou a zapálil. V júni uplynie 
400 rokov od jej smrti. Celá Teplička 
je z tragédie v šoku. Mnohí ľudia si 
myslia, že podpaľač bol isto satanista. 
Rakva podľa nich vytvorila na mieste 
požiaru tvar kríža. Ľuboš R. (31) smial 
sa, keď horela a tvrdil, že bola upír, pila 
mu krv a preto ju upálil. Zhorenú rak-
vu aj s pozostatkami vrátili do kaplnky. 
„Určite to nemohol byť zdravý človek, 
je to poľutovaniahodné. Tento rok sme 
mali vyhlásiť za Rok Žofi e Bosniako-
vej, ktorá je vzorom pre matky a man-
želky,“ reagoval na udalosť hovorca ži-
linskej rímskokatolíckej diecézy Peter 
Holbička. Podľa Kataríny Repáňovej, 
kastelánky Strečnianskeho hradu, kde 
Žofi a istý čas žila, ide o vandalizmus, 
aký nemá obdoby. „Veľmi nás to mrzí, 
nie je to len poškodenie súčasti kul-
túrneho dedičstva, ale aj hanobenie 
pozostatkov. Vnímame to aj ako hrubé 
narušenie cítenia veriacich,“ povedal 
hovorca ministerstva kultúry Jozef 
Bednár. Podpaľačovi hrozí 5 rokov vä-
zenia, zatiaľ ho umiestnili v psychiat-
rickej liečebni. (J. Kubáň)

*  *  *
Z iniciatívy prezidenta Slovenskej 

republiky Ivana Gašparoviča pricesto-
val 7. apríla na historicky prvú návšte-
vu Slovenska jordánsky kráľ Abdalláh 
II. Počas jednodňového pobytu sa 
okrem prezidenta stretol s premiérom 

Výzva na záchranu 
kultúrneho dedičstva

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí sa opätovne obracia na krajanské 
spolky, organizácie, slovenské farnosti, 
dokumentačné strediská, redakcie i na 
jednotlivcov s výzvou na ďalšiu spolu-
prácu pri záchrane dokumentov, archi-
válií a písomností spolkov,  zbierok a 

Róbertom Ficom a predsedom parla-
mentu Pavlom Paškom. Stretnutie by 
malo naštartovať hlbší rozvoj vzájom-
ných vzťahov, najmä v oblasti turizmu, 
využívania geotermálnej energie, mi-
nerálnych prameňov a kúpeľov.

*  *  *
K siedmej personálnej výmene 

v slovenskej vláde došlo 15. apríla, 
keď podal demisiu minister výstavby 
a regionálneho rozvoja Marián Janu-
šek. Dôvodom bolo vyhlásenie tendra 
za 120 miliónov eur iba na nástenke 
ministerstva. Novým ministrom sa stal 
generálny riaditeľ Agentúry na podpo-
ru regionálneho rozvoja Igor Štefanov.

*  *  *
Minister zahraničných vecí Slo-

venskej republiky Miroslav Lajčák 
 prvýkrát vo svojej novej funkcii nav-
štívil 16. apríla Poľsko. Na svojom 
stretnutí s poľským šéfom diplomacie 
Radosławom Sikorským rokovali o bi-
laterálnych vzťahoch, predovšetkým 
o lepšom využití projektov cezhraničnej 
a regionálnej spolupráce. Taktiež sa do-
hodli na vytvorení slovensko-poľského 
fóra, kde by sa mali stretávať osobnos-
ti akademickej, umeleckej i politickej 
oblasti a rokovať o možnom obohatení 
vzájomných vzťahov. V budúcnosti sa 
uvažuje o spolupráci v krajinách, kde 
nemajú oba štáty diplomatické zastú-
penie, čím by sa vraj zjednodušilo za-
bezpečenie konzulárnych požiadaviek 
slovenských a poľských občanov. Na 
záver svojej návštevy sa slovenský mi-
nister stretol aj s maršálkom Sejmu 
Poľskej republiky Bronisławom Ko-
morowským i podpredsedom vlády a 
ministrom hospodárstva Waldemarom 
Pawlakom.

*  *  *
Najvyšší súd Slovenskej republi-

ky rozhodol v spore, ktorý medzi se-

bou vedú o Štrbské pleso obec Štrba 
a mesto Vysoké Tatry už od roku 1990, 
tentokrát opäť v prospech Štrby.

*  *  *
Vo večerných hodinách 21. apríla 

zomrel vo veku 55 rokov podpredseda 
Národnej rady Slovenskej republiky, 
člen Mandátového imunitného výboru 
a člen Stálej delegácie NRSR v Stre-
doeurópskej iniciatíve Viliam Veteška. 
Rokujúci poslanci si jeho pamiatku uc-
tili minútou ticha.

*  *  *
Neúspešná kandidátka na post pre-

zidenta Slovenskej republiky a pod-
predsedníčka SDKÚ-DS Iveta Radi-
čová sa vzdala svojho poslaneckého 
mandátu. Dôvodom bolo hlasovanie 
aj za svoju stranícku kolegyňu, čo je 
v rozpore s parlamentnými pravidlami. 
Z politiky však neodchádza a pravde-
podobne sa bude uchádzať o post lí-
derky najsilnejšej opozičnej strany pre 
budúcoročné parlamentné voľby.

*  *  *
Koncom apríla prezident Sloven-

skej republiky Ivan Gašparovič odo-
vzdal poverovacie listiny piatim novým 
slovenským veľvyslancom. Na Ukra-
jine vystrieda Urbana Rusnáka Pavol 
Hamžík, v kórejskom Soule nahradí 
Dušana Bella Pavol Hrma, v Lotyšsku 
nastúpi miesto Ivana Špidla Dušan 
Krištofík a v japonskom Tokiu, kde 
sídli slovenská diplomacia pre Japon-
sko, Marshallove ostrovy, Mikronézske 
federatívne štáty a Republiku Palau 
vystrieda Petra Vršanského Drahomír 
Štós. V keňskom Nairobi, kde dote-
raz veľvyslanec nebol bude diploma-
tické a konzulárne záujmy Slovenska 
v Keňskej republike, Tanzánijskej 
zjednotenej republike, štáte Eritrea, 
Etiópskej federatívnej demokratickej 
republike, Seychelskej republike, Bu-
rundskej republike, Rwandskej repub-
like a Ugandskej republike zastupovať 
Milan Zachar. (mm)

Aj s pozostatkami 
ju vrátili do kaplnky
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Tento rok sa vyznačuje okrúhlymi 
udalosťami, ktoré hýbali slovenskými 
dejinami a zahŕňa tiež mnohé výročia 
významných slovenských osobností. 

�� V januári t.r. 85. narodeniny 
oslávil Ján Chrizostom kardinál Korec. 
11. marca 2009 sa dožil taktiež veku 
85 rokov  kardinál Ján Tomko. Obaja 
títo prominentní Slováci sú najvyššími 
cirkevnými predstaviteľmi slovenské-
ho pôvodu od čias kardinála Rudnaya, 
ktorý je známy svojim výrokom “Slo-
vák som, a keby som sa dostal na stolec 
sv. Petra, Slovákom ostanem“.

��Stošesťdesiat rokov uplynulo, čo 
sa vo Vyšnom Kubíne, priam pod Cho-
čom narodil dňa 2. februára 1849 Pavol 
Országh Hviezdoslav, jedna z najväč-
ších osobností nášho národa. Niekoľko 
desiatok rokov už uplynulo aj od jeho 
smrti – zomrel 8. novembra 1921. Pri 
príležitosti jeho jubilea možno iba zno-
va zdôrazniť, že jeho dielo je ustavične 
živým a hybným javom vo vedomí na-
šej spoločnosti, najmä tej, čo je schopná 
zamyslieť sa i pochopiť hĺbku myšlienok 
tohto nášho pevca, barda i duchovného 
a politického predstaviteľa národa. 

�� Pred desiatimi rokmi sa dostal 
do vesmíru prvý Slovák. Presne 20. 
februára 1999 o 5. hodine 17. minúte 
odštartovala z kozdodrómu Bajkonur 
v Kazachstane raketa s kozmickou lo-
ďou Sojuz TM-29. Na jej palube letel 
po prvý raz v histórii aj slovenský ob-
čan, vtedy 34-ročný kozmonaut-vý-
skumník a rodák z Brezna, Ivan Bella. 
Veliteľom bol Viktor Afanasiev z Ruska 
a trojicu doplnil palubný inžinier Jean-
Pierre Haigneré z Francúzska. Na zem 
sa Bella vrátil 28. februára 1999. Na 
pôde Ministerstva obrany SR v piatok 
20. februára 2009 v Bratislave náčelník 
Generálneho štátu Ozbrojených síl SR 
generál Ľubomír Bulík odovzdal plu-
kovníkovi Ivanovi Bellovi medailu ná-
čelníka Ozbrojených síl SR III. stupňa 
pri príležitosti 10. výročia jeho letu do 
vesmíru.  

��14. marca uplynulo 70 rokov od 
vzniku I. Slovenského štátu. Vznik 

Rok  2009 - 
rok dôležitých 

slovenských 
výročí

písomných pozostalostí osobností Slo-
vákov žijúcich v zahraničí. Pokiaľ máte 
informácie o písomnostiach, ktorých 
vlastníci ich z rôznych príčin nemôžu 
ďalej zhromažďovať a odborne spracová-
vať, formou daru alebo kúpy by sme ich 
radi získali na Slovensko. V prípade Va-
šej ponuky budeme s Vami konzultovať 
ďalšie záležitosti súvisiace s akvizíciou 
a usmerníme Vás, ktorej inštitúcii na 
Slovensku by bolo vhodné (podľa ob-
sahu) dokumentačné materiály ponúk-
nuť, aby bola zabezpečená ich ochrana 
a po odbornom spracovaní využitie na 
študijné a publikačné účely.

Sme presvedčení, že naša výzva 
nájde odozvu u našich krajanov, ktorí 
vedia oceniť toto vzácne hmotné kul-
túrne dedičstvo a prispejú k tomu, aby 
sa nevytratilo z pamäti národa. V prí-
pade záujmu sa krajania môžu obrátiť 
s prosbou o pomoc na redakciu krajan-
ského časopisu Život. (ÚSŽZ)

Zo starého albumu
Na fotogra-

fi i z roku 1971 sa 
nachádza pohľad 
na Nedecký zá-
mok. Bolo to ešte 
pred začatím prác 
spojených s dnes 
už existujúcou 
vodnou nádržou. 
Auto rom záberu je 
František Paciga.

*  *  *
Poklepaním základného kameňa v 

blízkosti Spišského hradu odštartovala 
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) 
spoločne so svojimi partnermi výstavbu 
ďalšieho úseku diaľnice D1 Jablonov – 
Studenec. Trasa tohto úseku v navrho-
vanej dĺžke 5 210 metrov sa nachádza 
v katastrálnych územiach obcí Spiš-
ské Podhradie, Jablonov a Studenec. 
Stavba je situovaná medzi plánovanými 
úsekmi diaľnice D1 Jánovce – Jablonov 
(na začiatku) a Studenec – Beharovce 
(na konci). V rámci tohto úseku bude 
vybudovaných osem mostov v celkovej 
dĺžke 2 520 metrov, z toho sedem na 
diaľnici a jeden nad ňou, ale aj križo-
vatka s cestou I/18 – Spišské Podhra-

die. V rámci výstavby budú realizované 
opatrenia na zníženie prípadných ne-
gatívnych vplyvov diaľnice na životné 
prostredie, ako i preložky sietí, úprava 
hydromeliorácií, vybudovanie nového 
mosta, protihlukové steny, rekultivácia 
dočasných záberov, úprava ciest, pre-
ložky ciest, verejné osvetlenie, ochrana 
sysľov a úprava potokov. Zhotoviteľom 
stavby je Združenie Jablonov – Stude-
nec, ktorého členmi sú akciové spo-
ločnosti Doprastav, Inžinierske stavby 
a Váhostav. Stavba bude stáť takmer 
49 miliónov eur a fi nancovať ju budú 
kohézny fond, štátny rozpočet a NDS. 
Úsek diaľnice D1 Jablonov – Studenec 
má byť daný do predčasného užívania 
v júni budúceho roku. (Podtatranské 
noviny)

*  *  *
Hľadáte podnikateľské príležitosti 

v inej krajine EÚ? V spoločnom trhu 
EÚ s 500 miliónmi spotrebiteľov urči-
te nájdete možnosti pre váš podnik. Ak 
hľadáte dostupný zdroj informácií v 
slovenskom jazyku, portál Vaša Európa 
– Podniky je tu pre vás. Vaša Európa 
– Podniky predstavuje praktický návod 
na podnikanie v celej Európe. Na strán-
kach portálu Vaša Európa - Podniky 
nájdete odpovede na všetky praktické 
otázky, ktoré sa týkajú vášho podnika-
nia, ako aj informácie o svojich právach 
a záväzkoch a o správnych postupoch 
súvisiacich so založením podniku, ria-
dením podniku, so zodpovedným ve-
dením podnikania, využívaním výhod 
trhu EÚ, s rozširovaním podnikania a 
podobne. Portál ponúka aj prístup na 
vládne služby on-line v každej krajine, 
kontakt na poradenské organizácie a 
iné. (Podtatranské noviny)
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Slovenského štátu dňa  14. marca 1939 
a jeho dejiny sa bezpodmienečne zara-
ďujú medzi najrozmanitejšie vnímané 
problémy našej modernej histórie. 14. 
marec 1939 je v historickom vývo-
ji slovenskej spoločnosti významným 
dátumom tak po stránke štátoprávnej, 
ako aj z hľadiska nastolenia nového 
politického režimu. Tieto dva aspekty 
determinovali a dodnes determinujú 
kladné či negatívne postoje slovenskej 
spoločnosti i jednotlivcov nielen k 14. 
marcu 1939, ale aj k celému vývoju 
a charakteru Slovenskej republiky z ro-
kov 1939-1945, a v neposlednom rade 
tiež k jej úlohe v európskych dejinách 
prvej polovice 20. storočia. Slováci sa 
konečne zviditeľnili ako samobytný 
a politický zrelý národ a ukázali sebe 
i svetu, že sú schopní spravovať svoje 
verejné záležitosti oveľa lepšie, ako keď 
to za nich robili druhí. Rozhodnutie 
Snemu Slovenskej krajiny 14. marca 
1939 nemalo inú, optimálnejšiu alter-
natívu, no bolo vynútené nie vtedaj-
ším vývojom a potrebami slovenskej 
spoločnosti, ale  brutálnym nátlakom 
hitlerovského Nemecka. Slovenský štát 
(od 1. júla 1939 Slovenská republika) 
vznikla ako vedľajší produkt nacistic-
kej agresie voči oslabenému a poníže-
nému Československu. Rozhodnutie 
Snemu bolo nielen optimálne, ale aj 
zodpovedné a providenciálne. Po pre-
jave Dr. Jozefa Tisu, poslanci Snemu 
Slovenskej krajiny boli postavení pred 
osudové rozhodnutie, v ktorom išlo 
o bytie, či nebytie ich národa. A byť 
– i keby to bolo spojené aj s problé-
mami a ťažkosťami – je vždy viac ako 
nebyť. V prípade, že by sa poslanci boli 
vyjadrili proti samostatnosti, bola by 
nás čakala národná katastrofa, rozmery 
ktorej si nemôžeme predstaviť, keď si 
pripomenieme, aký bol život Čechov 
pod nemeckou okupáciou, alebo na-
šich krajanov na južnom Slovensku 
pod maďarskou nadvládou.

 Rozpad Československa nespôso-
bilo vyhlásenie samostatného Sloven-
ska. Hitler by jednoznačne okupoval 
Čechy, Moravu a Slovensku by hrozilo 
rozštvrtenie medzi chamtivých suse-
dov. Oproti predchádzajúcemu obdo-
biu najväčším pozitívom samostatnosti 
bolo to, že Slovenská republika rokov 
1939-1945 - aj s prinavráteným úze-
mím z Poľska, na hornej Orave a sever-
nom Spiši - poskytla Slovákom najpln-
šie možnosti a príležitosti uplatnenia 
na každom poli verejného života. Zna-

��4. mája si Slováci doma i vo svete 
pripomenú 90. výročie tragickej smrti 
gen. Milana Rastislava Štefánika, spo-
lutvorcu Česko-Slovenska. V Bratislave 
a na Bradle pri tejto príležitosti budú 
štátne oslavy, na ktoré má byť pozvaný 
aj francúzsky prezident.  

�� 11. mája si pripomenieme 80. 
výročie smrti americko-slovenského 
priekopníka, rodoľuba a vynálezcu, 
Rev. Jozefa Murgaša (17. februára 
1864 - 11. mája 1929). Počas svojho 
skoro polstoročného pobytu v Ameri-
ke pôsobil vo Wilkes Barre, Pa., kde sa 
pri tejto príležitosti  pripravuje väčšia 
spomienková slávnosť, predpokladaj-
me, že aj v jeho rodisku v Tajove pri 
Banskej Bystrici. 

�� 29. augusta bude 65. výročie 
Slovenského národného povstania, 
ktoré bolo významnou udalosťou v slo-
venskej histórii, aj keď časť slovenských 
historikov ho hodnotí negatívne.   

�� 1. septembra 1939 vypukla 2. 
svetová vojna, do ktorej bola zatiahnu-
tá aj prvá Slovenská republiky. 

��Jednou z najvýznamnejších uda-
losti 20. storočia pre Slovensko a celý 
demokratický svet bol pád komuniz-
mu. Na Slovensku a v ČSSR padol 17. 
septembra 1989, teda pred 20 rokmi. 
Aj toto výročie bude príležitosťou pre 
veľké oslavy na Slovensku a aj medzi 
Slovákmi žijúcimi vo svete. 

��Pred 120. rokmi - 21. decembra 
1889 – začali vychádzať, medzi najväč-
šou komunitou Slovákov v emigrácii, 
noviny Slovák v Amerike. 

Tieto a aj iné menej významné vý-
ročia sú významnými medzníkmi v na-
šej národnej histórii 

Je potrebné. Aby sme si ich pripo-
mínali, aby boli trvalo vryté v našej ná-
rodnej pamäti. 

Ján Kubáň

menala rozvoj kultúrneho, hospodár-
skeho, náboženského a národného ži-
vota v takom rozsahu, aký sme dovtedy 
nepoznali.     

�� Malá vojna. Najväčšia letec-
ká bitka v strednej Európe do marca 
1939. Takýto prívlastok si vyslúžil 
konfl ikt medzi novovzniknutou Slo-
venskou republikou a horthyovským 
Maďarskom pred 70-tými rokmi, kto-
ré už od októbra 1938 začalo diverznú 
činnosť teroristických bánd na juhu 
Slovenska. Podľa historika Ladisla-
va Deáka cieľom agresie maďarského 
vpádu bola likvidácia slovenského štá-
tu postupným odkrajovaním územia. 
Berlín dovolil Budapešti zabrať   len 
to pohraničné územie, ktoré maďar-
ské vojsko obsadilo hneď v prvý deň 
útoku. Ten sa začal v noci z 22. na 
23. marca 1939 a trval do 4. apríla. 
Veľké vzdušné boje sa odohrávali nad 
Sobrancami, Stakčínom, Košicami, 
či inými východoslovenskými mesta-
mi, najmä však nad Spišskou Novou 
Vsou. Nepriateľ bol prekvapený ta-
kou bojovou pohotovosťou slovenskej 
armády, najmä vycvičeného letectva. 
V Spišskej Novej Vsi si konfl ikt vy-
žiadal 12 ľudských životov, celkom 
okolo 30 a množstva ranených. 22. 
marca 2009 bola v Spišskej Novej Vsi 
spomienková slávnosť pri príležitostí 
70. výročia tejto tragickej udalosti na 
miestnom cintoríne pri Martýriu.          

�� 27. marca uplynulo 90 rokov 
odvtedy, čo sa naše hlavné mesto za-
čalo volať Bratislava! Mnohí z nás to 
určite ani len netušili, no možno ešte 
žijú pamätníci, ktorí sa narodili v Pre-
šporku, svoj život však prežili v Brati-
slave. História názvu: Brezalauspurc 
– pravek a raný stredovek (paleolit – 
12. stor.), Posonium – stredovek (13. 
stor. – rok 1526), Pressburg – raný 
novovek (1526 – 1740), Prešporok/
Pozsony – novovek (1740 – 1918), 
Bratislava – najnovšie dejiny (1919 
– súčasnosť).

��29. marca uplynulo 5. rokov Slo-
venska v NATO. Ak by sa však krátko 
po vzniku samostatnosti nepremárnila 
nádej, mohlo oslavovať už dvojnásobne 
dlhší pobyt v Severoatlantickej aliancii, 
spolu s Českom, Poľskom a Maďar-
skom, ktorí dostali pozvánku na samite 
v Madride v júli 1997. 

��1. mája si pripomenieme časove 
síce krátke, ale významom veľmi dô-
ležité 5. výročie začlenenie Slovenskej 
republiky do Európskej únie.     
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A ni sa nenazdáme a pred nami 
budú opäť letné  prázdniny. 
Školský rok sa teda pomaly chý-

li k svojmu koncu. Mapovali sme počas 
neho situáciu týkajúcu sa vyučovania 
slovenčiny na spišských, či oravských 
školách. Pripomeňme si, že pokiaľ ide 
o spišské gymnáziá, slovenčina sa vyu-
čuje na gymnáziu  v Nižných Lapšoch 
a v Krempachoch, no nezabúdajme ani 
na gymnázium w Białke Tatrzańskej.

Koncom marca som sa vybrala na 
Gymnázium Jána Pavla II. v Krempa-
choch. Moja návšteva pripadla práve na 
deň výročia úmrtia patróna krempaš-
ského gymnázia Jána Pavla II., a preto 
bolo na školskom dvore a pred budo-
vou školy množstvo žiakov pripomínaj-
úcich si túto udalosť. Napriek tomu sa 
mi podarilo  stretnúť sa s gymnazistami 
na hodine slovenčiny. No aj keby bola 
trieda celkom prázdna, vedela by som, 
že sa tu vyučuje slovenčina - na stenách 
boli makety, na ktorých boli vysvetlené 
skloňovacie vzory slovenských podstat-
ných mien, slovesá, či rôzne iné javy 
slovenskej gramatiky a nechýbala ani 
mapa Slovenskej republiky.  

Vyučujúci Dominik Surma mi po-
tvrdil, že stav žiakov, ktorí sa na začiat-
ku roka prihlásili na slovenčinu sa ne-
zmenil. V 1. ročníku sú traja žiaci, v 2. 
ročníku je desať žiakov a v 3. ročníku 
sú 7 žiaci. 

Medzi tretiakmi
Najskôr som strávila vyučovaciu 

hodinu medzi tretiakmi. V triede bola 
výrazná prevaha chlapcov. Dievčence 
Monika a Katka mi potvrdili, že To-
máš, Roman, Pavol, Krištof a Damián 
svoju prevahu nevyužívajú, ba naopak 
so smiechom mi povedali, že chlapci 
ich musia poslúchať.

Na hodine slovenčiny 
v Krempachoch

V úvode hodiny si žiaci zopako-
vali tému z predchádzajúcej hodiny. 
Nedávno čítali článok Zbojnícky dub 
od Štefana Moravčíka z Učebnice pre 
gymnáziá  - Domovina moja od Má-
rie Głodašíkovej. Ako prvá 
sa ozvala Monika, neskôr 
sa pridali aj ostatní. Po-
rozprávali mi, o čom bola 
táto zbojnícka povesť. Jej 
hrdinom bol Jánošík. Aký 
bol naozaj? Bol to skutočný 
hrdina, alebo len zbojník, 
ktorý okrádal bohatých? 
Túto otázku si položili 
všetci v druhej časti vyučo-
vacej hodiny. Učiteľ Domi-
nik Surma napísal na tabu-
ľu tému: Jánošík – legenda 
a skutočnosť a potom sa 
rozprúdila živá diskusia.

Využil aj dataprojektor, takže na 
stene boli počas celej hodiny vysviete-
né poznámky týkajúce sa života tohto 
hrdinu.

Žiaci sa dozvedeli, že Jánošík sa 
narodil 25. januára 1688 v Tercho-

vej a zomrel v Liptovskom Mikuláši. 
Hádam každý z nich vedel, že zomrel 
potupnou smrťou, akou v tých časoch 
bežne zomierali zbojníci, bol totiž po-
vesený za rebro.

- Jánošíka si občas privlastňujú Po-
liaci, občas Slováci. Isté je, že zbíjal a 
chodil po horách. Ľudia žijú pod vply-
vom romantickej legendy, no skutočnosť 
je možno iná, - poznamenal Dominik 
Surma. Priznal sa žiakom, že aj on mal, 
ako malý chlapec, veľmi rád rozprávky 
o Jánošíkovi a považoval ho za veľkého 
hrdinu. Pripomenul, že aj v dnešných 
fi lmoch sú hlavní hrdinovia krimi-
nálnikmi a často sú vykresľovaní ako 
pozitívne postavy, ktoré utekajú pred 
zákonom. Napokon uzavrel hodinu 
konštatovaním, že Jánošík, či skôr jeho 
legenda, žije svoj vlastný príbeh v slo-
venskej, poľskej, ba dokonca ukrajin-
skej povesti, aj mnoho rokov po jeho 
smrti. 

Zostal nám čas aj na debatu so zho-
vorčivými tretiakmi. Dozvedela som 
sa, že niekoľkí z nich sa zúčastnili let-

Spoločná fotografi a tretiakov...

...a druhákov

Počas vyučovania



ných táborov, kde sa im veľmi páčilo. V tom-
to školskom roku boli na výlete na Sloven-
sku. Navštívili doteraz aj Detviansku Hutu, 
Martin, Zvolen, Banskú Bystricu, Rajeckú 
Lesnú, kde si pozreli slovenský Betlehem no 
a samozrejme aj Terchovú - rodisko spomí-
naného Jánošíka. Poznamenali, že už teraz 
sa tešia na ďalší letný tábor, no láka ich skôr 
príroda, než mesto a radi by šli aj na stano-
vačku.

No viac ako na prázdniny myslia tretiaci 
na záverečné skúšky, no keďže sú usilovní, 
určite sa im ich podarí zvládnuť. Držíme im 
palce!

Medzi druhákmi
Všetci tohtoroční druháci sú rodákmi 

z Novej Belej. Preto sa hneď na začiatku 
hodiny učiteľ Dominik Surma zasmial, že 
všetkých v triede pozná už od detstva, veď 
ich učil aj na základnej škole. Na prvý po-
hľad majú v tejto triede prevahu dievčatá: 
Aneta, Dorota, Margita, Anka, Beáta, Ivona 
a Daniela nad chlapcami - Martinom a Joze-
fom a Petrom.

V úvode vyučovacej hodiny si zreprodu-
kovali učivo z minulej hodiny. Žiaci prebera-
li gramatickú tému - súvetie. Pripomenuli si, 
že poznáme priraďovacie a podraďovacie sú-
vetia. Potom sa už všetci pustili do aktuálnej 
témy - Šport. Dataprojektor zobrazil údaje 
týkajúce sa športových disciplín. Padla aj 
otázka, kde a kedy bola posledná olympiáda, 
na čo žiaci správne a pohotovo odpovedali. 

Našli sme si čas aj na spoločný rozhovor. 
Na hodinách slovenčiny využívajú druhá-
ci učebnicu Krajina pod Tatrami od Anny 
Krištofékovej a k tomu aj rovnaký pracovný 
zošit. Určitým oživením je príprava na ve-
domostnú súťaž o Slovensku a príprava na 
recitačnú súťaž,  ktorej sa doteraz  nielen zú-
častňovali, ale podarilo sa niektorým z nich 
aj vyhrať.     

Dozvedela som sa, že medzi žiakmi sú 
aj takí, ktorých baví literatúra o niečo viac. 
Napríklad Dorota mi dovolila nahliadnuť 
do zošita. Napísala krátky príbeh o výlete 
na Slovensko, ktorý by chcela prihlásiť ako 
súťažný príspevok do súťaže Literárny Kež-
marok. Učiteľ Dominik Surma je na svojich 
žiakov hrdý, - Sú tu hotové talenty, - pozna-
menal s uznanlivým úsmevom, keď sa ho-
dina blížila ku svojmu koncu. Po spoločnej 
fotografi i sa žiaci rozpŕchli domov, čakal ich 
totiž zaslúžený víkend. 

Keďže sa na hodine slovenčiny stretneme 
opäť na budúci školský rok, nezostáva mi nič 
iné, len už teraz žiakom zaželať do budúc-
nosti veľkú chuť do učenia a učiteľom, ako to 
už býva, čo najviac usilovných žiakov. 

Lýdia Ostrowska 

Deň 2. apríl bol veľmi vyčkávaný pre päťročné deti v škôlke v Niž-
ných Lapšoch. Práve v ten deň predškoláci sa dozvedeli výsledky súťaže 
o najkrajšiu palmovú ratolesť. Túto súťaž vyhlásila pre nich pani učiteľka 
Kristína Krišíková a práce hodnotila spolu s riaditeľkou škôlky Annou 
Strončekovou. Musím priznať, že hodnotenie muselo byť naozaj ťažké 
vzhľadom na to, že sa všetky deti zúčastnili súťaže a dali si veľmi záležať 
na prácach, ktoré boli vynikajúce. Na vyhlásenie výsledkov pozvali aj 
mňa. Na úvod stretnutia 
ma pani učiteľka Kris-
tína predstavila svojim 
zverencom a potom na-
sledovala diskusia o tom, 
na pamiatku čoho my, 
kresťania, svätíme palmy 
a ako sa volá táto nede-
ľa. Rýchlo som zistila, 
že vedomosti detí boli 
samozrejme vynikajúce. 
Po diskusii pani učiteľka 
priblížila deťom ďalšie 
zaujímavosti spojené s 
týmto zvykom, čím ich 
vedomosti obohatila ešte 
viac. Neskôr nasledovalo slávnostné odovzdávanie diplomov a odmien. 
V ďalšej časti nášho stretnutia sme sa venovali téme Európskej únie, čo 
u deti vyvolalo živú diskusiu. Vymenúvali štáty, ktoré patria k únii a pri-
šli k záveru, že je ako taká veľká rodina. 

Toto predškolské zriadenie, ako aj ostatné v gminie Nižne Lapše sú do-
fi nancované z fondov EÚ, keďže gmina od októbra 2008 realizuje projekt 
pod názvom „Detské listy svetu“ spolufi nancovaný z Európskeho sociál-
neho fondu v rámci Operačného programu Ľudský potenciál. V škôlke 
cítiť európsku atmosféru aj preto, že pani učiteľka pochádza zo Slovenska 
a presnejšie zo Spišskej Starej Vsi. Deti mi napovedali, že ich pani učiteľka 
vie rozprávať v slovenčine. Niektoré si spomenuli a dodali, že aj ich starí 
rodičia tiež dokážu čítať v slovenskom jazyku. V rámci projektu Celé Poľ-
sko číta deťom som im ako pozvaný hosť prečítala rozprávku. Nakoniec 
ma spolu s pani učiteľkou Kristínou sprevádzali po škôlke, ukázali pre-
krásne priestory a hračky a prezradili mi, že pani učiteľku majú veľmi radi, 
pretože sa s nimi hrá, spieva a robí rôzne ručné práce.

V škôlke som strávila príjemne chvíle, za čo ďakujem pani učiteľke aj de-
ťom. Prajem im veľa zaujímavých chvíľ, plných spoznávania nových veci.

Dorota Mošová

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 
o najkrajšiu palmovú ratolesť
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Krajania zo Spiša, ale aj z Oravy sa 
môžu pochváliť mnohými šikovnými 
mladými ľuďmi. Nájdu sa medzi nimi 
bystrí žiaci, zanietení hudobníci, vý-
tvarníci, recitátori, či literáti. Mali by 
sme sa o nich dozvedieť viac.

Preto som sa tento raz porozprá-
vala s mladou krajankou z Kacvína 
Máriou Tomášovou. Je to šikovné 
dievča, čo mi potvrdila aj učiteľka 
Alžbeta Górová. Majka totiž patrí 
medzi jej bývalé žiačky, ktoré učila 
slovenčinu a ako členka kacvínskej 
mládežníckej dychovky sa zapája do 
rozličných krajanských podujatí. Ale 
poďme pekne poporiadku.

Mária Tomášová sa narodila 15. 
novembra 1990. Býva v peknej spiš-
skej obci Kacvín. Náš spoločný roz-
hovor sa začal trošku nesmelo, ale 
napokon Majka nabrala viac odvahy 
a porozprávala mi o štúdiu na Zá-
kladnej škole Jána Pavla II. v Kacví-
ne, o hodinách slovenčiny, školských 
výletoch na Slovensko, ale aj o tom, 
čomu sa dnes venuje. 

V spojení 
so slovenčinou  

Moja prvá otázka znela, ako to 
bolo so slovenčinou. - Mamka ma 
zapísala na slovenčinu, keďže sa cíti-
me Slovákmi. Učila ma pani učiteľka 
Alžbeta Górová, na ktorú rada spo-
mínam, - prezradila mi Majka hneď 
v úvode rozhovoru. Hodiny sloven-
činy navštevovala celých šesť rokov. 
Pod vedením učiteľky A. Górovej sa 
spoločne s niektorými spolužiakmi 
pravidelne zúčastňovala recitačnej 
súťaže v prednese slovenskej poézie 
a prózy. - Texty, ktoré som recitovala 
som už pozabúdala, no napríklad do-
dnes si trošku pamätám môj súťažný 
úryvok - Kde sa vzala kukučka, - spo-
menula si Majka. Pochválila sa, že 
sa jej podarilo niekoľkokrát zvíťaziť 
a s recitačnou súťažou sa jej viažu len 
pekné spomienky. Pokiaľ ide o súťaž-
nú kategóriu, zaujímala ju skôr pró-
za. Okrem toho sa venovala aj hud-
be, veď už niekoľko rokov účinkuje 
v mládežníckej dychovke v Kacvíne.

Z  čias na základnej škole jej v hla-
ve utkveli  spomienky na školské vý-
lety a letné prázdniny v táboroch na 
Slovensku. - Asi osemkrát som sa zú-
častnila výletov na Slovensko. Boli sme 
v Dierovej, v Martine, v Trusalovej, či 
v Belušských Slatinách. A pokiaľ ide 
o tábory, vždy som tam veľmi rada cesto-

začala študovať, - potvrdila mi. Prvý 
rok na novej škole bol o to ľahší, že 
sa mohla spoľahnúť na pomoc súro-
dencov. - Už som si zvykla na to, že 
každú nedeľu sa pobalím a cestujem do 
školy, v piatok prichádzam naspäť do 
Kacvína. V škole sa mi páčilo od prvej 
chvíle. 

Na prahu 
dospelosti

Mladá kacvínčanka je tretiačkou, 
onedlho ju teda čaká skúška dospelos-
ti - maturita. Priznala sa, že tak ako 
väčšina žiakov, aj ona sa jej trošku 
obáva. 

Ako každý mladý človek, aj Majka 
uvažuje o svojej budúcnosti. Dozve-
dela som sa, že po maturite by chce-
la ísť študovať do Krakova, prípadne 
do iného mesta germanistiku, ktorá 
ju veľmi baví. Navrhla som jej, že 
keď bude študovať v Krakove, môže 
na vštíviť aj sídlo Spolku a redakciu 
časopisu Život, na čo Majka odveti-
la, že určite nás príde pozrieť. V tejto 
súvislosti však poznamenala, že v sídle 
Spolku v Krakove už v minulosti bola 
na školskej exkurzii. Avšak to bolo 
dosť dávno.  

Zaujímalo ma, či je v kontakte 
so slovenským jazykom. - Slovenčinu 
sa teraz neučím, ale keďže chodíme na 
nákupy na Slovensko, keď treba, bez 
problémov sa po slovensky dohovorím. 
Okrem toho, Slovensko je od nás vzdia-
lené len kúsok, môžem tam zájsť aj peši 
- zasmiala sa, – keď mám na to chuť.    

V závere rozhovoru sa pochváli-
la, že časopis Život, ktorý odoberajú 
jej rodičia, číta pravidelne. Síce sa jej 
páči, no pripustila, že niektoré témy 
sa opakujú a bolo by dobré časopis 
oživiť niečím novým pre mladých. 

Napokon som Majke popriala čo 
najviac síl do učenia a hlavne veľa 
šťastia k blížiacim sa maturitám. Pri 
tejto príležitosti pevne držíme palce 
všetkým budúcim maturantom, aby 
jednu z prvých skúšok dospelosti zvlá-
dli s čo najlepšími výsledkami.

Lýdia Ostrowska
foto: archív M. Tomášovej

Nádejná budúcnosť

Mária Tomášová

vala. Bolo tam veselo, popri zábave sme 
sa učili slovenčinu. Spoznala som veľa 
ľudí, našla som si mnoho kamarátov, 
- rozprávala mi Majka, - s niektorými 
z nich som dodnes v kontakte, píšeme si 
e-maily, ako inak, po slovensky, - doda-
la so smiechom.  

Niekedy je ťažké uveriť, že čas tak 
rýchlo beží. Rovnako to bolo aj v prí-
pade Majky. 

So slovenčinou pokračovala aj 
na gymnáziu v Nižných Lapšoch. 
Chcela sa v nej zdokonaliť, aby sa jej 
dobre komunikovalo so známymi zo 
Slovenska. Po absolvovaní gymná-
zia zvažovala, ktorú strednú školu, 
resp. lýceum si zvolí pre ďalšie štú-
dium. Rozhodla sa pre štúdium na 
lýceu v Novom Sączi. - Ani som veľmi 
dlho neváhala. Keďže do lýcea chodil 
môj brat Jacek aj sestra Magda, kto-
rí mi školu odporúčali, aj ja som tam 
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O najslávnejšom nekoruno-
vanom slovenskom kráľovi 
koluje toľko príbehov, že je 

niekedy ťažko určiť, ktoré sú pravdivé. 
Jeho život je opradený historkami a vo 
faktoch sa často rozchádzajú aj histori-
ci. Matúš Čák-Trenčiansky sa narodil 
pravdepodobne roku 1260, ale presný 
dátum narodenia sa v žiadnych archív-
nych materiáloch neobjavuje. Pochá-
dzal zo známeho rodu Čákovcov, ktorý 
v druhej polovici trinásteho a začiat-
kom štrnásteho storočia patril medzi 
najvýznamnejšie v celom Uhorsku.

Matúš Čák sa stal legendárnou po-
stavou, slovenským hrdinom, veď kto 
by nepočul o „pánovi Váhu a Tatier“ 
alebo o „Matúšovej zemi“. Parado-
xom je, že na svoje mocenské záujmy 
využíval nekalé zbrane – utláčal naj-
biednejších a sústavnými vojnami ich 
bez milosti ničil, zastrašovaním a ná-
silím sa zmocňoval majetkov drobnej 
a strednej šľachty, ale nezastavil sa ani 
pred mocnými, báli sa ho hradní páni 
a veľmoži v celej krajine.

Svoje majetky nadobudol tento ne-
úprosný pán dedičstvom po otcovi, po 
smrti bezdetného strýka mu pripadol 
hrad a panstvo Topoľčany a po smrti 
jeho ženy roku 1293 aj hrad a pan-
stvo Uhrovec. Potom si kúpil polovicu 
panstva Červený Kameň, stal sa držite-
ľom hradného panstva Trenčín, a keď 
mu zomrel brat, zdedil hrad a panstvo 
Oponice. Ďalšie majetky získal do-
náciami alebo násilím v dynastických 
bojoch po smrti Ondreja III., naprí-
klad český kráľovič Václav mu daroval 
všetky majetky v Bratislavskej a Nit-
rianskej stolici. Na vrchole svojej moci 
okolo roku 1312 tak sčasti alebo úplne 
ovládal 14 stolíc a takmer 50 hradov 
a panstiev.

Kronikári sa nedozvedeli o osob-
nostných vlastnostiach Matúša Čáka 
nič bližšie, ale podľa jeho konania sa 
dá predpokladať, že najmä morálne 
zásady mu boli dosť vzdialené a prvo-
radý bol osobný úžitok, moc a sláva. 
Do politiky vstúpil roku 1291, keď bo-
joval vo vojne proti rakúskemu vojvo-
dovi Albrechtovi. No neprešlo ani päť 
rokov a postavil sa na stranu uhorské-
ho kráľa. V obidvoch prípadoch mal 
z toho vlastný úžitok – najskôr sa stal 
najvyšším kráľovským lovcom a bra-
tislavským županom, a potom dostal 
úrad palatína s územnou pôsobnosťou 
pre Horné Uhorsko. V podstate vládol 

ako nezávislý vladár nad takmer celým 
územím stredného a západného Slo-
venska. 

Obľúbeným sídlom sa Čákovi  stal 
dlhé roky nedobytný Tren čiansky hrad. 
Tam si vydržiaval vlastný dvor, kde 
hodnostári mali také isté tituly ako na 
kráľovskom dvore. Pre často aj nečest-
né zámery si vedel získať najmä drobnú 
šľachtu a zemanov, ktorých za priazeň 
odmeňoval darovaním majetkov. Z ti-
tulu palatína zvolával zhromaždenia 
šľachty zo svojej dŕžavy a tým mal všet-
ko pod kontrolou. Chudobní ľudia ho 
neveľmi zaujímali, nevážil si ich a nové 
dediny či lehoty zakladal iba tam, kde 

mu to vyhovovalo. Obyvateľov do nich 
sťahoval často i násilím. Strach všetkým 
naháňal svojím veľkým vojskom, ktoré 
malo v období jeho najväčšej slávy až 
šesťtisíc príslušníkov, prevažne z drob-
nej šľachty, žoldnierov i poddaných.

Sláva samozvaného uhorského kráľa 
začala blednúť roku 1311, keď ho Ka-
rol I. Róbert za neoprávnené zaberanie 
kráľovských majetkov zbavil všetkých 
hodností. Navyše ho za plienenie 
a zaberanie majetkov cirkvi kardinál 
Gentile z cirkvi vyobcoval. A pochyb-
né vládcovské kreslo sa pod ním trias-
lo i ďalej. Roku 1312 porazil Karol I. 
Róbert v bitke pri Rozhanovciach jeho 
spojencov Omodejovcov, oligarchov 
z východného Slovenska, a po tejto 
porážke prešiel na kráľovu stranu aj 
ďalší jeho prívrženec magister Dvonč. 
Matúš Čák sa nevzdával a roku 1314 
vtrhol ako spojenec rakúskeho vojvodu 
Fridricha proti českému kráľovi Jáno-
vi Luxemburskému. V júni 1315 boli 
jeho vojská zatlačené na Slovensko, 
kde sa mu podarilo ubrániť Haličský 
hrad. Zatiaľ však vojská Karola I. Ró-
berta dobyli Vyšehrad – jeho jediný 
hrad južne od Dunaja. Onedlho zabral 
magister Dvonč časť Matúšových ma-
jetkov a postupne obsadil takmer celú 
Zvolenskú stolicu. Matúš Čák ani vte-
dy nerezignoval, naopak, jeho odvetou 

bolo spustošenie a vypálenie Nitrian-
skeho hradu, sídla jeho odporcu, nit-
rianskeho biskupa Jána, ktorý ho za to 
roku 1318 znovu exkomunikoval. Ob-
sadil Trnavu a vyhnal z mesta kráľovi 
verných mešťanov. Potom nasledovali 
roky zdĺhavých bojov medzi vojska-
mi Matúša Čáka a Karola I. Róberta, 
ktoré zmenšovali Čákovo „kráľovstvo“. 
Ten sa však ani potom nechcel len tak 
ľahko vzdať a svoju zmenšujúcu sa dŕ-
žavu si chránil až do smrti. 

Zomrel 18. marca 1321 za dra-
matických okolností, keď sa kráľovské 
vojská pripravovali na rozhodujúci 
úder. Zaujímavé je, že sa podarilo uta-

jiť jeho smrť i pred posádkou hradu až 
do 8. augusta, keď padol posledný úder 
a Matúšova dŕžava sa stala majetkom 
kráľa. Legenda hovorí, že po smrti Ma-
túša Čáka zaviala na budínskom sídle 
Karola I. Róberta modrá zástava so zla-
tým levom – symbol jeho tvrdohlavého 
rivala z Trenčína. Tým si uhorský kráľ 
chcel uctiť svojho protivníka, ktorého 
dlho nedokázal pokoriť.

A tak je dodnes legendami opra-
dený nielen život, ale i smrť Matúša 
Čáka-Trenčianskeho a ani po mnohých 
rokoch sa presne nevie, kde odpočíva 
jeho telo. Historici opäť iba predpokla-
dajú, že je to niekde na Trenčianskom 
hrade, ale jeho hrob zatiaľ nikto nena-
šiel. Aj otázka, prečo zostal hrob uta-
jený, zostáva nezodpovedaná. Viacerí 
autori literatúry faktu zaoberajúci sa 
Matúšovým životopisom uvažujú, či to 
bolo preto, že to tak chcel sám, keď si 
uvedomil, že nemá priameho potom-
ka, ktorý by pokračoval v jeho výbo-
joch, alebo to bol príkaz cirkvi, ktorá 
vyhlásila nad ním interdikt, teda zákaz 
vykonávať cirkevné obrady v jeho teri-
tóriu. Nech to bolo akokoľvek, tajom-
stvo Matúšovho hrobu zostáva naďalej 
záhadne utajené. A nám zostáva iba 
čakať, či ho hradné múry niekedy vy-
dajú.

Tajomstvo až za hrob
MATÚŠ ČÁK-TRENČIANSKY

(okolo 1260 – 18. 3. 1321)
oligarcha, krajinský hodnostár



Manželstvo bez spoločných rozho-
vorov, rozhodnutí a vzájomnej pod-
pory nemôže existovať. Presvedčili sa 
o tom viacerí. Preto je dôležitý dialóg, 
aby sme sa vedeli pochopiť a riešiť pri-
chádzajúce do cesty problémy. Najlep-
šie o tom vedia jubilanti, za ktorými 
sme sa vybrali.

Polstoročie spoločného putovania 
životom oslávili 2. februára 2009 man-
želia Helena a Alojz  Šoltýsovci z Jur-
gova. Podľa nich ten čas uplynul veľmi 
rýchlo. Striedali sa v ich živote dobré 
i zlé chvíle, ale vďaka vzájomnému 
pochopeniu a podpore dokázali vždy 
nájsť spoločné riešenie.  

Helena sa narodila 24. októbra 1941 
v slovenskej rodine Andreja a Anny 
Chovancovcov. Je ich najstaršou dcé-
rou. Má troch mladších súrodencov. 
Sestru Bernadetu, brata Jozefa a sestru 
Moniku, ktorá býva na Slovensku. Zá-
kladnú školu v slovenskom jazyku do 
5 triedy navštevovala v Jurgove. Keďže 
potom sa tam už nevyučovalo v sloven-
čine, Helena základnú školu dokončila 
v Čiernej Hore. Pre Heleniných rodi-
čov bolo veľmi dôležité, aby ich dcéra 
absolvovala vyučovanie v slovenskom 
jazyku. - Autobusy nechodili, preto som 
chodila peši, - spomína Helena. Od 
najmladších rokov pomáhala rodičom 
v domácnosti i na gazdovstve. -Pre na-
šich rodičov najdôležitejšia bola viera v 
Boha a samozrejme práca. Snažili sa nás 
v týchto hodnotách čo najlepšie vycho-
vať, - hovorí Helena. V Jurgove bolo 
voľakedy družstvo „CEPELIA,“ ktoré 
ponúkalo možnosť domácej výroby 

tradičných výrobkov. Ženy vyrábali 
pokrovce, háčkovali obrúsky. Bola to 
možnosť privyrobiť si nejaké peniažky 
popri hospodárení. Tento dodatočný 
zdroj príjmov bol dôležitý pri vzdelá-
vaní detí. Helenin otec zomrel v 1958. 
Štát vtedy neplatil vdovské či sirotské. 
Rodič, ktorý ostal sám s deťmi, musel 
vynaložiť veľa úsilia, aby uživil rodinu. 

Alojz Šoltýs sa narodil v slovenskej 
rodine Márie a Andreja 30. augusta 
1934. Pochádza z mnohodetnej rodi-
ny. Brat Ján zahynul na vojne v Rusku 
v 1944. Ďalší bratia Jozef, František 
a Valent vycestovali na Slovensko v ro-
ku 1945 a tam si založili rodiny. Ses-
tra Helena je rehoľná sestra. V rodnej 
obci ostali: Andrej, Sebastián, Žofi a, 
Anna a Mária. Takáto početná rodi-
na vyžadovala veľké úsilie spojené so 
zabezpečením živobytia. Alojz už od 
raného detstva pomáhal rodičom, ale 
ako hovoril, nekrivdilo sa mu, že treba 
veľa pracovať. Práca bola síce ťažká, ale 
pomoc rodičom bola samozrejmosťou. 

Okrem lásky ku krásnej tatranskej 
prírode v okolí, ktorej žije, zrodila sa 
v jeho srdci láska k Helene. Tento vrúc-
ny cit spojil ich osudy 2. februára 1959. 
Pán Boh požehnal ich manželstvo tro-
mi deťmi. Najstarší syn Janusz sa stal 
kňazom. Druhý syn Zdzisław zomrel v 
mladom veku ako 25-ročný. Najmlad-
šia je dcéra Anna. Rodičia sa snažili vy-
chovať svoje deti v súlade s hodnotami, 
ktoré vyniesli z vlastných rodín. 

Opýtala som sa ich, čo treba urobiť, 
aby sa dožiť spoločne tak prekrásne-
ho jubilea? Odpovedali svorne, že žiť 

V radosti i smútku

Polstoročie 
manželstva

Polstoročie spoločného života oslá-
vili prednedávnom manželia Helena 
a Ján Vaclavovci z Čiernej Hory.  

Helena je jedinou dcérou Heleny 
a Andreja Gornikovcov. Narodila sa 
10. októbra 1938. Detstvo, mladosť 
a cely dospelý život strávila v Čiernej 
Hore. Za prácou vycestovala len raz do 
Spišskej Novej Vsi na Slovensko. Ako 
povedala, život jedináčky nie je ľahký, 
pretože sa nemala s kým podeliť o prá-
cu ani radosti. Bola vychovaná v slo-
venskom duchu, čo sa snažila preniesť 
aj na svoje deti. Veľmi rada spieva slo-
venské ľudové pesničky, ktoré pospevo-
vala svojím deťom a teraz vnukom. 

Ján sa narodil 8. marca 1935 ako 
najstarší syn Márie a Jána Gornikov-
cov. Má dvoch mladších bratov Jo-
zefa a Vojtecha. Všetci traja ostali žiť 
v rodnej obci. Zaoberajú sa gazdova-
ním. Hoci mali chuť sa ďalej vzdelá-
vať, rodičia im to nedovolili. - V mi-
nulosti bolo počuť od rodičov len jednu 
odpoveď na otázku, či sa môžem ďalej 

podľa Božích prikázaní, ťažko pracovať 
a starať sa o svoje deti.

Manželia Helena a Alojz po celý 
život gazdovali. Okrem toho Alojz pra-
coval ešte 10 rokov v TANAPE na píle. 
Dnes sú už v dôchodku a tešia sa tými 
radostnými chvíľami a vždy svorne sto-
ja vedľa seba.
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vzdelávať, - podotýka Ján.  – A načo 
by ti bolo vzdelanie, veď aj tak budeš 
gazdom. Mame dosť práce. Každému sa 
ujde. Myslím si, že bolo tak vo viacerých 
rodinách. Na detstvo si rád spomína. 
Pamätá sa, ako spolu s inými chlap-
cami lovili v potoku pstruhy a potom 
ich upiekli nad vatrou a veľmi im chu-
tili. - Boli to časy, keď ovzdušie a vody 
boli ešte čisté a potoky boli plné rýb, - 
spomína s nostalgiou Ján. Po dovŕše-
ní 18 rokov chodil na sezónne práce. 
Samozrejme, ako mládenec bol na vo-
jenčine. Neskôr rok pracoval v lesoch 
v Bieszczadach, dva roky pracoval 
v KPRD v Zakopanom. V Okresnom 
stavebnom podniku pracoval 8 rokov 
a nakoniec išiel pracovať do TANAP-u 
a zostal tam až do dôchodku. Krásu 
slovenských Tatier pozná veľmi dobre, 
pretože opravoval chaty v Tatrách. Ján 
bol aj členom dobrovoľného požiarne-
ho zboru v obci.

Spolu s manželkou vychovali tri 
deti: Máriu, Jána a Tadeáša, s ktorým 
aj bývajú. Teraz sú na zaslúženom dô-
chodku. Najviac sa tešia zo svojich 9 
vnukov a majú už aj jednu pravnučku. 

nohavice aj obleky. To, že bol šikovný, 
sa odrážalo aj v množstve zákazníkov. 
Nielen z Čiernej Hory, ale aj zo širo-
kého okolia. Dokázal pracovať aj na 
stavbách. Najčastejšie to bolo na oko-
lí. Kým Andrej pracoval na stavbách, 
Mária dohliadala na gazdovstvo a sta-
rala sa o deti - Máriu, Žofi u a Jozefa. 
Najstaršia dcéra emigrovala do USA aj 
s bratom Jozefom, ale ten už, žiaľ, ne-
žije. Žofi a s rodinou býva v Bukowine 
Tatrzańskej. Popri spomienkach na 
dávne časy sa Andrej pochválil, že má 
vo svojom v archíve odložené všetky 

So spomienkami 
vo vene

Ďalšími krajanmi, ktorí sa spoločne 
dožili okrúhleho výročia a svorne spolu 
prežili 50 rokov, sú Andrej a Mária Go-
goľovci z Čiernej Hory - Zahory.

Andrej sa narodil v slovenskej roľ-
níckej rodine Františka a Alžbety, rod. 
Litvinovej, ako druhé dieťa. Najstarší 
je brat František a mladší je Jozef. Mali 
ešte brata Ludvika, ale, žiaľ, tragický 
zahynul. 

Mária sa narodila 20. augusta 1937. 
Jej rodičia Žofi a a Andrej Milonovci 
boli slovenského pôvodu. Mária priš-
la na svet ako druhé dieťa. Staršia bola 
sestra Helena a mladšia Anna. 

Obidvaja jubilanti ukončili zá-
kladnú školu v rodisku. S radosťou si 
zaspomínali na slovenských učiteľov 
Jána Kočiščiaka a Ernesta Maurera, 
ktorí vyučovali v Čiernej Hore slo-
venčinu. Andrej bol dva roky na vo-
jenčine v Lublińcu na Sliezsku. Po ná-
vrate domov ostal hospodáriť s otcom 
a jeho bratia vycestovali do práce do 
Bieszczad. Andrej bol šikovným kraj-
čírom - samoukom. Vedel ušiť pekné 

čísla časopisu Život. Je verným čita-
teľom, za čo mu ďakujeme. Manže-
lia Gogoľovci sa veľmi živo zaujíma-
jú o krajanský život a náš časopis im 
v tom veľmi pomáha. Tvrdia, že dočí-
tajú sa v ňom všetky informácie, ktoré 
ich zaujímajú.

Do ďalších rokov spoločného žitia 
prajeme všetkým našim krajanom pev-
né zdravie a božie požehnanie.

Dorota Mošová 

Krátko z Oravy
Vojvodská cesta č. 762 sa spájajúca 

Jablonku a hraničný prechod „Winiar-
czykówka“ sa pomaly, ale isto rozpadá. 
Najhorší úsek cesty je od lesa k mostu 
na potoku Sihlec. Žiaľ, na tomto, asi 
100 m úseku sa nachádza niekoľko de-
siatok dier, ktoré autá nedokážu v žiad-
nom prípade obísť. Fotografi a predsta-
vuje stav cesty z konca marca t.r. Síce 
väčšie diery boli neskôr zalátané, avšak 
tie menšie sa celý čas zväčšujú. Kedy sa 
šoféri dočkajú generálnej opravy na ce-
lom úseku?

***
Od 6. apríla  t.r. sa obyvatelia Veľ-

kej Lipnice môžu pochváliť obnoveným 
zdravotným strediskom. Celá moder-
nizácia objektu trvala skoro rok a gmi-
na ju pokryla z vlastných prostriedkov. 
V rámci modernizácie bola nadstavané 
jedno poschodie, urobený bol taktiež vý-
ťah a celá stavba bola obnovená tak, aby 
nové ambulancie spĺňali prísne európske 
normy. 

***
Po zimnej prestávke sa cestári opäť 

objavili na oravských cestách. Začiat-
kom apríla sa rozbehli ďalšie práce na ge-
nerálnej oprave štátnej cesty č. 7 (E77), 
takže šoféri musia rátať z výrazným 
zdržaním hlavne v obci Podvlk a jeho 
okolí. Dúfajme, že celý tento projekt sa 
podarí tento rok šťastne zrealizovať a na 
jeseň nás už nezastavia žiadne semafory 
pri opravovaných úsekoch.

***
V Podvlku sa rozbehla veľká in-

vestícia výstavby kanalizačnej siete a 
konkrétne jej prvá etapa, v rámci kto-
rej by mala byť vybudovaná čistiareň 
odpadových vôd a ku kanalizačnej sieti 
by malo byť pripojených niekoľko de-
siatok domácností. Realizácia celého 
projektu by mala trvať niekoľko rokov. 
Výstavba kanalizačných sietí v jed-
notlivých hornooravských obciach je 
jedným so základných bodov v rámci 
cezhraničnej spolupráce medzi Slo-
venskom a Poľskom, pretože obce na 
poľskej strane patrili medzi najväčších 
znečisťovateľov rieky Oravy. (ms)
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Roky 1918 – 1920 patria na sever-
nom Spiši nepochybne k rokom po-
hnutým, kedy sa rozhodovalo o ďalšom 
osude miestneho obyvateľstva. Udalos-
ti, ktoré sa v tejto súvislosti odohrávali 
nepatrili vždy medzi príjemné a nie-
kedy končili i tragicky. A aj keď v ta-
kýchto prípadoch väčšinou platí staré 
známe Inter arma, silent musae (Keď 
rinčia zbrane, mlčia múzy), predsa len 
sa i v tejto pohnutej dobe našli ľudia 
usilujúci sa o pestovanie slovenskej 
kultúry a vzdelanosti, ktorí sa v roku 
1919 pokúsili o založenie slovenského 
čitateľského spolku v Tribši. V tomto 
roku si teda pripomenieme 90. výročie 
založenia tejto kultúrnej inštitúcie.

Iniciátorom myšlienky založenia 
čitateľského spolku bol tribšký rodák 
a v čase plebiscitu miestny kaplán 
František Móš. Od počiatku 
náznakov sporov prezentoval 
svoje slovenské národné po-
vedomie a bol jednoznačným 
prívržencom zotrvania sever-
ného Spiša v Československej 
republike. Pod jeho taktov-
kou bolo už v marci 1919 
nacvičené v Tribši slovenské 
divadlo, ktoré v tom čase 
navštívili i neskorší biskupi 
Marián Blaha a Ján Vojtaššák. 
Koncom roku, pravdepodob-
ne 15. decembra 1919, sa pod 
jeho vedením zišli prívrženci 
myšlienky založenia čitateľ-
ského spolku a uskutočnilo sa 
zakladajúce valné zhromažde-
nie. Jeho výsledkom bolo vypracovanie 
stanov, zvolenie predstavenstva a napí-
sanie listu Ministrovi s plnou mocou 
pre správu Slovenska Vavrovi Šrobáro-
vi, v ktorom ho požiadali o povolenie 
založiť si čitateľský spolok. Ako hlavné 
dôvody uvádzali zaostalosť magurské-
ho ľudu a potrebu jeho vzdelávania, 
ale taktiež na podporu svojej žiadosti 
zdôraznili utužovanie slovenského pre-
svedčenia v čase plebiscitu.

Ofi ciálny názov spolku znel: Čítací 
spolok v Tribši, pričom rokovacou re-
čou bola slovenčina. Za cieľ si spolok 
určil „...povzbudzovať lásku, vyvinovať 
mravnosť, so spoločnými shomaždenia-
mi spolčovanie chovať, vzdelávať čle-
nov...“, ale taktiež pomáhať členom aj 
v hmotných záujmoch. Na splnenie 
cieľa sa mali uskutočňovať prednášky, 
slávnosti, vypožičiavať a čítať slovenské 
knihy, noviny, či časopisy. Za týmto 

účelom mal byť vytvorený spolkový 
dom, kde by bola knižnica, noviny, 
časopisy a „zábavné veci“. Na udržia-
vanie spolku slúžilo členské, úroky zo 
základiny a dary. Členom (alebo ako 
sa hovorilo v dobovej terminológii 
„údom“) spolku sa mohol stať česko-
slovenský štátny občan, ktorý dovŕšil 
vek 16 rokov. Okrem riadnych členov, 
ktorí platili členské desať korún ročne, 
mohli byť aj podporujúci, zakladajúci a 
čestní členovia. Podporujúci mali pri-
spievať minimálne dve koruny ročne, 
zakladajúci mali „raz a navždy“ zložiť 
najmenej sto korún. Čestných členov 
volilo valné zhromaždenie za význam-
nú podporu spolku, či už v mravných 
alebo hmotných záležitostiach. Na 
čele spolku stál predseda, ktorý bol 
volený valným zhromaždením. Prvým 

začiatkom roku 1920 vrátené predsta-
venstvu spolku na prepracovanie. Až po 
doplnení chýbajúcich údajov boli pod 
číslom 627/1920 odd. adm. II. stano-
vy Čítacieho spolku v Tribši potvrdené 
vládnym referentom pre administra-
tívne veci Ministerstva Českosloven-

skej republiky s plnou mocou pre 
správu Slovenska. Stalo sa tak 15. 
marca 1920. Zároveň boli zavede-
né do župného zoznamu spolkov, 
čo bolo dané na vedomie hlavné-
mu slúžnemu v Spišskej Starej Vsi 
i predsedníctvu spolku. 

Existencia spolku, bohužiaľ, 
nemala dlhé trvanie, pretože v ča-
se schválenia stanov sa už pomaly 
schyľovalo k arbitrážnemu rozhod-
nutiu veľmocí, ktoré sa uskutočnilo 
28. júla 1920 v belgickom kúpeľ-
nom mestečku Spa. Keďže na zákla-
de tohto rozhodnutia pripadol Tribš 
spolu s ďalšími spišskými obcami 
Poľsku, po tomto dátume spolok 
nemal podmienky pre ďalšie fungo-

vanie a s veľkou pravdepodobnosťou 
zanikol. Avšak i jeho krátka existencia 
svedčí o snahe Slovákov žijúcich na 
severnom Spiši udržať si a navonok 
prezentovať svoje národné povedomie. 
Nemožno tiež opomenúť jeho vzdelá-
vaciu funkciu. V oblasti Zamaguria bol 
totiž aj v tomto období ešte vysoký stu-
peň negramotnosti a prostí ľudia často 
sami nedokázali obhajovať svoje záuj-
my. Čitateľský spolok sa im teda aspoň 
na chvíľu stal oporou nielen vo veciach 
duchovných, ale i hmotných.

PhDr. Milica Majeriková

Zdroje: Štátny archív v Levoči, 
fond Spišská župa, Župný úrad, 

1712/1920 adm.
 MÓŠ, František: Roky 1918 – 1939 

na severnom Spiši. 
Bratislava 1944, 19 s.

SLOVENSKÝ ČITATEĽSKÝ SPOLOK V TRIBŠI

List ministrovi a úvodná strana stanov

František Móš

predsedom sa prirodzene stal hlavný 
iniciátor František Móš. Jeho zástup-
com bol podpredseda, ktorým sa stal 
pravdepodobne jeden z dvoch členov 
výboru Valent Pavlicsa alebo Vojtech 
Brija. Celkovo mal výbor deväť členov, 
a to vrátane predsedu s podpredsedom. 
Ďalšími spolkovými úradníkmi boli 
zapisovateľ (v dobovej terminológii 
„zápisník“), pokladník, riaditeľ a jeho 
zástupca – podriaditeľ. Zapisovateľom 
spolku bol Martin Vaxmonský.

Ešte v decembri 1919 boli stanovy 
spolku predložené na schválenie Mi-
nisterstvu s plnou mocou pre správu 
Slovenska. Prvý pokus o založenie však 
nebol úspešný, pretože v zápisnici z val-
ného zhromaždenia i v stanovách chý-
bali niektoré základné zákonné usta-
novenia. Preto boli tieto dokumenty 
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Projekty 
podporujúce 

toleranciu 
V posledných rokoch sa na viacerých 

základných a stredných školách na Slo-
vensku i v Poľsku realizujú rôzne zau-
jímavé projekty a výchovno-vzdelávacie 
programy. Mnohé z nich sú dotované 
z fondov Európskej únie. Krajiny EÚ 
takýmto spôsobom vyjadrujú snahu o 
rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti 
výchovy a vzdelávania mladej generácie 
- v modernom duchu, no s dôrazom 
na kultúrne dedičstvo svojej domoviny. 
Jedným z takýchto projektov je aj vzde-
lávací program Naša Európa, o ktorom 
sa viac môžete dočítať na internetovej 
strane www.etnoteam.pl. 

Naša Európa - podpora 
menšín

Projekt Naša Európa bol zrealizo-
vaný v priebehu minulého školského 
roku, a to vďaka spolupráci  viacerých 
partnerov ako je napr.: Asociácia pre 
medzinárodné otázky v Prahe, Britská 
rada, Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry v Bratislave, Katedra európ-
skych štúdií a politológie Jagelovskej 
univerzity v Krakove a ďalší partneri. 
Do projektu sa zapojili viaceré gymná-
ziá,  medzi nimi aj Gymnázium Jána 
Pavla II. v Krempachoch. Jedným z jeho 
hlavných cieľov bolo vysvetliť gymnazis-
tom, ktorí už onedlho vstúpia do sveta 
dospelých, aký význam má demokracia, 
čo znamená akceptácia základných ľud-
ských práv každého človeka, vzhľadom 
na jeho etnickú, či národnostnú prí-
slušnosť. Práve na území Spiša je táto 
otázka neustále otvorená. Žijú tam totiž 
príslušníci slovenskej menšiny i rómske-
ho etnika, ktorí majú pocit, že toto úze-
mie neprávom pripadlo Poľskej repub-

like. Dodnes majú pocit nepochopenia 
a krivdy.

Mládež predstavuje určitú nádej, 
v tom zmysle, že mladí ľudia, ktorí 
nepochádzajú zo slovenských rodín, 
dokážu tolerovať existenciu menšiny, 
či už etnickej, alebo národnostnej. 
Mládežníci zo slovenských rodín by 
naopak mali byť hrdí na svoj slovenský 
pôvod a nezabúdať naň.

O tejto otázke som sa v krátkosti 
porozprávala s gymnazistkami Margi-
tou Šoltýsovou a Annou Kurnátovou 
z Novej Belej, ktoré sa učia slovenčinu 
na gymnáziu v Krempachoch. Sú me-
dzi niekoľkými gymnazistami, ktorí sa 
v rámci spomínaného projektu Naša 
Európa zúčastnili školenia organizo-
vaného prostredníctvom Spolku Vily 
Decjusza v Krakove, pod názvom - 
Škola práv človeka a tolerancie v Poľ-
sku (Szkoła Praw Człowieka i Tolerancji 
w Polsce). Dievčatá mi prezradili, že do 
projektu sa zapojili dobrovoľne a s veľ-
kou ochotou. - Ak by sa v budúcnosti 
konalo školenie podobného charakteru, 
určite by sme sa ho opäť radi zúčastnili, 
- svorne mi potvrdili. Dievčence vedia, 
že príslušníkov menšiny treba podporo-
vať a nie sa im vysmievať. Tieto mladé 
krajanky z Novej Belej poznajú a reš-
pektujú históriu spätú s ich rodiskom. 
Vidieť, že sú hrdé na to, že  pochádzajú 
zo slovenských rodín, čo v budúcnos-
ti prenesú do vlastných rodín. Okrem 
iného sú členkami FS Spiš a spevácke-
ho zboru.  

Dodajme ešte, že v rámci projek-
tu bolo na krempašskom gymnáziu 
zorganizované aj kultúrne podujatie 
- Európa mnohých kultúr - Európa 
jednotná v rôznorodosti (Europa wielu 
kultur - Europa jednością w różnorodno-
ści), v rámci ktorého sa o. i. predstavil 
domáci súbor Zelený javor, ale aj sú-
bor Honaj z Durštína, Mali Łopusza-
nie z Podhalska, rómsky súbor Roma 
a  skupina Terne Ciawe s tradičnými 
rómskymi tancami.  

Projekty tohto druhu sú 
pre gymnazistov zaujímavé, 
čo je v dnešných časoch veľmi 
dôležité. Nájde sa ešte mno-
ho mladých ľudí, ktorí sa ne-
zaujímajú o to, čo sa dialo na 
územní Spiša aj Oravy, história 
sa im zdá byť nudná a nechcú 
priznať, že sú Slovákmi. Nájdu 
sa však aj takí, ktorí poznajú 
históriu a keď si raz založia 
novú rodinu, bude v nej mať 
miesto aj slovenčina a výchova 
v slovenskom duchu.

Krátko o programe 
Comenius

Krempašské gymnázium je zapojené 
aj do ďalšieho projektu s medzinárod-
nou účasťou - Comenius. Viac na túto 
tému som sa porozprávala s učiteľkou a 
koordinátorkou projektu Mgr. Ing. Ur-
szulou Utnickou. Všetky školy zapojené 
do tohto programu pracujú nad pro-
jektom - Medzikultúrne vzdelávanie, 
Perspektívy mladých ľudí. Program je 
podporovaný zo strany EÚ a má nie-
koľko cieľov, okrem iného napríklad 
zabezpečuje výmenné študijné pobyty 
pre žiakov spriatelených škôl. - Projekty 
sa delia na viacstranné a dvojstranné. Do 
viacstranných sú zapojené krajiny: Poľsko, 
Španielsko, Turecko, Nemecko. Do dvoj-
stranných sú zapojené logicky iba dve part-
nerské školy, či gymnáziá, - vysvetlila mi 
Urszula Utnicka.  Ako som sa dočítala 
na stránke projektu www.comenius.org.
pl, jedným z cieľov projektu je aj roz-
voj a rozširovanie poznatkov mládeže 
a učiteľov o rôznorodosti kultúr či eu-
rópskych jazykov. Projekt je zameraný 
nielen na vzdelávanie žiakov, ale aj ich 
učiteľov, program Comenius je vlastne 
jednou zo štyroch častí programu - Uče-
nie počas celého života, ide o takzvané 
celoživotné vzdelávanie. Zaujímavé je, 
že hlavným heslom európskeho projek-
tu sú slová učiteľa národov Jána Amosa 
Komenského: „Učiteľ by mal brať do 
úvahy všetky cesty vedúce k otvorenej 
mysli a zodpovedne ich podľa potreby 
využívať.“ 

Nemali by sme však zabúdať, že 
výchova a vzdelávanie mládeže je pre-
dovšetkým v rukách rodičov a učiteľov. 
Tí môžu mládežníkov vychovávať k hr-
dosti a láske k svojmu pôvodu. Vďaka 
výchovno-vzdelávacím projektom sa 
túto myšlienku darí šíriť aj medzi na-
šich mladých krajanov. 

Lýdia Ostrowska

Učiteľka Urszula Utnicka

Gymnazistky M. Šoltýsová a A. Kurnátová
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V laňajší projekt Kruh priateľov 
slovenskej kultúry, ktorý reali-
zovalo medzi krajanmi na Ora-

ve Oravské kultúrne stredisko v spo-
lupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku 
vo forme pracovných dielní, vyvolal 
medzi mladými, ale aj tými staršími 
krajanmi, veľký záujem. Krajania si 
mohli vlastnoručne vyskúšať viaceré 
tradičné techniky, akými sa pripravo-
vali vianočné ozdoby, venčeky na hro-
by, háčkované ozdoby, ale aj slovenský 
ľudový tanec, maľbu na skle, drôtova-
nie a pod.

Už pred tým sa objavovali hla-
sy, že na Orave je veľký potenciál na 
rozbehnutie podobných foriem práce 
s mládežou, ale asi ani tí najväčší op-
timisti nepredpokladali takú pozitívnu 
odozvu. Deti a mládež sa rýchlo osvo-
jili s tým, že lektori a ľudoví umelci sa 
s nimi rozprávajú po slovensky a po-
máhajú si oravským nárečím a tak po 
krátkej chvíli zanikala jazyková bariéra 
a umelecké talenty sa mohli naplno 
rozvíjať. Ale ani tento projekt nemohol 
trvať večne a tak bol v decembri 2008 
slávnostne ukončený výstavou starých 
rodinných fotografi í mapujúcich sub-
jektívny pohľad jednotlivých účast-
níkov na históriu Oravy, počas ktorej 
boli odovzdané vecné odmeny pre naj-
aktívnejších.

Na základe tejto pozitívnej skúsenos-
ti prichystal Spolok Slovákov v Poľsku 
projekt Slovenské stretnutia s oravskou 
kultúrou, ktorý fi nančne podporil Voj-
vodský úrad Malopoľského vojvodstva. 
Tento projekt sa pomaly realizuje v klu-
bovni MS SSP v Jablonke. A vďaka do-
tácii na pomôcky a materiály, ktorú Spo-
lok získal z gminy Jablonka, sa projekt 
pracovných dielní rozšíril aj o Podvlk. 
A tak sa kolobeh stretnutí opäť začal. 

Celý program obidvoch projektov, 
či sa jedná o Jablonku, alebo Podvlk, je 

Slovenské stretnutia 
s oravskou kultúrou

rozdelený na celý rok. Zameraný je na 
hodnoty a tradície spojené s regionaliz-
mom. Zárukou toho sú ľudoví umel-
ci, ktorí pochádzajú z hornooravských 
obcí a v týchto obciach dodnes aktívne 
pôsobia. Projekt je zameraný predo-
všetkým na mladých ľudí a na rozvoj 
ich tvorivých schopností. Má charakter 
mimoškolských aktivít, takže je jednou 
z možných foriem aktívneho a plodne 
využitého voľného času detí. To však 
neznamená, že na tieto dielne nemôžu 
prísť aj starší krajania. Tí sú tu taktiež 
srdečné vítaní. Vďaka ich skúsenostiam 
si budú deti rýchlejšie osvojovať nové 
umelecké techniky a pri vzájomnej po-
moci sa utužia aj medzigeneračné vzťa-
hy, ktoré sú v istom zmysle základom 
odkázania tradičnej kultúry pre ďalšie 
generácie.

Síce projekt sa ešte len pomaly roz-
bieha, práce nad ním sa začali už dáv-

nejšie. Projekt bolo treba totiž dobre 
pripraviť. A tu patrí veľká vďaka predo-
všetkým pracovníkom Oravského kul-
túrneho strediska v Dolnom Kubíne, 
ktorí pripravovali ten vlaňajší a tak pri 
organizovaní tohtoročného projektu 
slúžili veľkou pomocou. Prostredníc-
tvom OKS z Dolného Kubína boli 
vlastne kontaktovaní aj jednotliví 
umelci, ktorí už dlhé roky s kultúrnym 
strediskom spolupracujú. Vďaka tomu 
bude zaručená kvalita jednotlivých ak-
tivít, pretože ich budú viesť odborníci, 
ktorí sa im už dlhé roky venujú.

Do projektu boli zahrnuté viaceré 
aktivity, ako napr. kurz oravského tan-
ca, spev oravských piesní, rezbárstvo, 
umelecké drotárstvo, umelecké háčko-
vanie či iné výtvarné aktivity. A tak sa 
deti opäť stretnú s Pavlou a Serafínom 
Ganobčíkovcami z Oravského Veselé-
ho - vedúcimi DFS Pilsko, ktorí si pre 
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nich isto radi pripravia rad slovenských 
a oravských piesní, ktoré sa učia spolu 
spievať, ale zároveň sa učia aj tanco-
vať tradičné oravské tance. Na týchto 
stretnutiach nebude chýbať ani Anna 
Dulovcová, ktorá so svojím háčikom 
vyčarí nejednu prekrásnu ozdobu na 
stôl, či sú to už obrúsky, alebo dokon-
ca háčkovaním zdobené veľkonočné 
vajíčka. So svojím nezvyčajným ume-
leckým talentom, ktorý by som opísal 
ako talent prerábania všedných vecí ne-
všedné, sa určite s deťmi podelí Mária 
Kyselová z Oravskej Poruby s tým, ako 
sa vlastne vyrábajú tradičné jarné a veľ-
konočné ozdoby podľa vlastnej fantá-
zie a zručnosti, teda ozdobné kytičky, 
svietniky, košíčky, palmové ratolesti 
z pestrofarebných kvetov z krepového 
papiera, závesné ozdoby s využitím prí-
rodného materiálu (lístie, plody, drevo 
a pod.). 

Deti sa budú môcť oboznámiť s maľ-
bou na skle, no istotne jedným z najza-
ujímavejších stretnutí bude stretnutie 
s drotárom, keďže drotárstvo je tradič-
ným slovenským remeslom, ktorým 

sa Slováci preslávili po celej Európe. 
Stretnutia bude viesť Štefan Smržík, 
ktorý predvedie umelecké spracovanie 
drôtu, rôzne vzory, ukážky či výrobu 
jednoduchých úžitkových a ozdob-
ných predmetov s výrobou vianočných 
a iných ozdôb tradičnými technikami, 

ako aj darčekov pre naj-
bližších z rôznych ma-
teriálov. Nuž ako vidieť, 
program je bohatý, takže 
pevne verím, že sa de-
ťom zapáči a budú rady 
prichádzať na stretnutia 
do klubovní.

Prvé stretnutia s mlá-
dežou sa uskutočnili 
v polovici apríla v Pod-
vlku. A práve z tohto 
stretnutia pochádzajú aj 
prezentované fotografi e. 
Medzi podvlčianské deti 
a mládež prišli Anna 
Dulovcová a Mária Ky-
selová spolu s Oľgou 
Žabenskou. Keďže si ich 

deti pamätali už z vlaňajších stretnutí, 
boli veľmi zvedavé, čo bude náplňou 
ich práce na tomto stretnutí. Myslím 
si, že sklamané neboli. Spolu s Máriou 
Kyseľovou sa zamerali na jarné a veľ-
konočné ozdoby. Nechýbali jarné kve-
ty, drevo, ozdoby z krepového papiera 
a tak roboty okolo tých ozdôb bolo 
naozaj veľa. Tí, ktorí sa chceli popa-
sovať so svojou precíznou zručnosťou 
a neposlušným háčikom, si prisadli 
k Anne Dulovcovej a tu sa snažili na-
pájať jedno očko na druhé. Každý síce 
niečo uháčkoval, avšak nie každý mal 
z toho pekný obrúsok. Nuž k dokona-
losti je cesta ďaleká, ale to je ešte len 
začiatok projektu. Háčkovanie či vy-
rábanie ozdôb si budú môcť deti ešte 
niekoľkokrát precvičiť pod dozorom 
odborníčok, nuž zatiaľ nič nie je strate-
né. Verím teda, že tohtoročný projekt 
bude natoľko úspešný ako ten vlaňajší 
a že sa hlboko zapíše do kultúrnych 
dejín hornooravského regiónu.

Marián Smondek
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Vincent Šikula 
REGULOVČÍK

Poľná blatistá cesta. Keď zasvietilo 
slnko, snehy sa spustili z hôr a zurčiac, 
hnali sa dolu. Piesok a všetku nečisto-
tu, čo nesplavila voda v jeseni, brala 
teraz. Najprv zarovnala rigoly, ktoré 
neboli čistené už ktoviekoľko rokov, a 
potom sa vyrútila na cestu. Vraj ces-
ta. Mláka je to, žltá kašovitá hmota. 
Vziať kelňu a mohol by si ňou muro-
vať. Najprv sa zaboril gazik a potom 
osemstopäťka. Už vy odtiaľto len tak 
ľahko nevyviaznete, už vy tu budete 
trčať prinajme nej do večera. Ale priš-
la véeska a obe autá vytiahla. Cesta sa 
akoby nič zavrela a autá sa stratili hore, 
hore, na kopci. Čo je to tam za kopec? 
Čo je to tam za miesto? Na teba si ne-
spomenie nik, na teba sa pekne-krásne 
vykašlali. Strčili ti do rúk zástavku, že 
čakaj! Na koho čakať, keď už autá ne-
pôjdu? Mohli by ísť, ale nepôjdu, lebo 
za vašou „kačenou” nešlo už nič. Aký 
si ty hlúpy, aký si ty korunovaný, vedel 
si to, a predsa si neotvoril ústa, len si 
jednoducho skočil do blata, po kolená 
si doň zapadol. Stal si sa pánom celej 
tejto rozmoknutej doliny, stromov i 
kríkov, pasienkov i lúk, ba i tejto cha-
trče na spadnutie, pri ktorej stojíš. Čo 
to tu len mohlo byť? Podistým sálaš, 
alebo tu býval dáky dedinský pustov-
ník. V maštaľke si choval dve-tri kozy 
a vzadu za chatrčou uskladňoval seno. 
Zakývaj zástavkami, zakývaj, vo jačik! 
Úbohý, nešťastný regulovčík v slza-
vom zablatenom údolí!

Vybral si sa hore cestou, kam si sa 
vybral? Čo, keď nájdeš kolónu? Čo po-
vieš nadporučíkovi, ktorý ti tu rozkázal 
stáť? Možno netreba hovoriť nič, mož-
no na teba naozaj zabudol, zabudol na-
čisto, možno ani nevie, že taký vojak 
pri útvare jestvuje. Čo tam jeden vo-
jak? Čo tam jeden regulovčík! Ale čo ak 
nezabudol? Čo ak nejaké auto predsa 
len pôjde? Niektorý dôstojník si môže 
zmyslieť odísť na pivo alebo po cigarety 
a tebe potom beda. Vieš, akí sú niekto-
rí dôstojníci. Napríklad: Motospojka, 
zavezte ma na VŠ! A namiesto na VŠ 
dá sa zaviezť do dediny do krčmy. A 
nad tebou si iba zavtipkuje: Z blata sa 
aspoň ne-práši.

Čo je to tam za kopec? Čo je to tam 
za miesto? Kuchári už budú hotoví s 
večerou. Pohádzali do kotla veľké kusy 
kabanosu a teraz ich jeden po druhom 
prevracajú. O hodinu nastúpi celá rota 
a každý si pôjde vybrať svoju porciu. A 
staršina si ani nevšimne, že teba medzi 
nimi niet. Nevšimne si, ako si nevši-
mol pri obede. Musíš ich nájsť, musíš 
sa dostať k nim. Vyhľadáš veliteľa roty, 
povieš čo a ako, a potom nech sa už 
robí čokoľvek.

Je to dubový les. Možno cerový, no 
ty si tieto dva druhy jeden od druhé-
ho nikdy nemohol rozoznať. Povedal si 
dub, opravili ťa cér. Inokedy si povedal 
cér a zase ťa opravili. Je to les, je to za-
čiatok hory, ktorú pretína hradská. To 
zase musel niekto zazmätkovať, niekto-
rý spojár alebo veliteľ. Podľa stôp pne-
umatík vidieť, že kolóna zabočila k de-
dine, hoci sme ráno dvakrát cez ňu išli. 
Toľko ciest! Kto by sa v nich vyznal? 
Akoby ich niekto len tak nemilobo-
hu porozhadzoval. Mohol si tam stáť, 
mohol si tam čakať do súdneho dňa a 
hocikto mohol povedať: Padol vojačik, 
zomrel, utopil sa v blate. Ale predsa to 
bol trubiroh, lebo tam trčal až do obe-
da v maske, dal masku dolu až vtedy, 
keď zvonili v dedine na poludnie. Dal 
dolu masku, otrávil sa plynom. Úbohý, 
nešťastný regulovčík ! Hádam ťa aj hľa-
dali, premávali sa po hradskej sem a ta, 
vyvolávali zblúdenú vojenskú dušičku.

Kde je? Kam sa podela? Čo sa s 
ňou stalo? A vojenská dušička putuje 
k dedine. Unavená, utrápená, vyhlado-
vaná na smrť. V dedine býva dievča, s 
ktorým si kedysi cestoval do Bratislavy. 
Raz si s ňou celý večer presedel v zastr-
čenom podniku blízko bratislavského 
Domu knihy, blízko „rámp”. Rozprá-
vali ste o všetkom možnom a zdá sa ti 
až neuveriteľné, že o toľkých veciach sa 
možno rozprávať s človekom, ktorého 
stretneme len náhodou. Zišiel si sa s 
ňou aj potom, ráno, a odprevadil si ju 
k Avionu, kde nastúpila do autobusu. 
Mal si vtedy naskočiť za ňou, mal si s 
ňou ísť až na Zochovu chatu. Rozhod-
ne si si ju vtedy nemal nechať ujsť.

„Ako sa vlastne voláte?” nechal si si 
na poslednú chvíľu.

„Zdena.”
„Ani ste mi nepovedali, odkiaľ ste.”
„Z Brezovca.”
To bolo všetko, čo si sa vtedy do-

zvedel. A teraz putuješ k dedine, myslíš 
na to dievča, hoci okrem toho myslíš aj 

na kopu iných vecí, na tento nešťastný 
deň, na cvičenie a na to, či je v dedine 
krčma, alebo nie. Prečo by nemala byť 
? V každej dedine čosi chýba. Raz je to 
kultúrny dom, inokedy kino alebo ma-
terská škola, ale krčma nechýba nikde. 
Krčma je v dedine najnavštevovanej-
ším miestom.

„Čo si prosíte?”
Nie. Dedinčan sa opýta:
„Čo chceš?”
„Pivo.”
„Aké?”
„Malé.”
„Daj si veľké!”
Známa vec, že ani v jednej dedin-

skej krčme nemajú malé poháre. Majú. 
ale sa im nechce do nich čapovať a člo-
vek, keď má pri sebe iba štyri koruny 
dvadsať, má sa čo narozmýšľať, ako ich 
najlepšie rozdeliť, aby z nich vyšlo aj na 
cigarety, aj na rožky.

Dedina ako každá iná. Jedna hlav-
ná ulica s dvoma vedľajšími a niekoľko 
hala-bala porozhadzovaných chalúp... 
Skraja sú najnovšie, a čím väčšmi ideš 
do stredu, sú staršie a staršie.

„Dobrý deň, mamka!”
„Dobrý deň!” „Neviete, prosím 

vás...”
„Všetko viem. Poznám v dedine 

každého človeka.”
„A krčma viete, kde je?”
„Krčma je tam.”
„Ďaleko?”
„Ani ďaleko, ani blízko. Uprostred 

dediny. Odkiaľ až idete?”
„Odkiaľ? Z lesa.”
„Ojejej! Taký veľký kusisko! A čo 

tam v lese je?”
„Blato, mamenko, blato.”
„Blato. Chúďatko! Krčma je tam. 

Keď sa budete dívať, určite ju nájde-
te.”

„Ďakujem pekne!” Prosím pekne! 
Keď sa budem dívať, určite ju nájdem.

Krčmár je malý, zavalitý chlapík, v 
tvári veľmi červený. Na každého sa us-
mieva, ako sa to aj na krčmára sluší.

„Prosím!” povedal.
„Pivo.”
„Aké?”
„Malé.”
„Daj si veľké! Čo ešte?”
„Nič.”
Keby si si nebol v obchode kúpil 

rožky, mohol si si kúpiť aj cigarety. Ale 
ty si hladný aj teraz. Prečo si si pýtal 
pivo? Prečo si si nekúpil niečo iné?

„Čo platím?”
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oviedka na voľnú chvíľu

„Tiež nič.”
Vidíš. Je to krčmár, čo má už toto 

všetko za sebou: vojenčinu s poplach-
mi a takýmito mizernými cvičenia-
mi, keď svätého „gázu” je až niekedy 
o týždeň a doma akosi na teba všetci 
pozabúdali.

Do krčmy vošli dvaja chlapi. Jeden 
z nich bol požiarnik, asi tridsaťpäročný, 
druhý starec, v dlhom zelenom huber-
tuse. Zastali pred pultom a pýtali si

„Čo, ideš zo služby?” opýtal sa sta-
rec požiarnika.

„Zo služby.”
Starec začal chodiť rukami po 

vreckách. Najprv vytiahol pilník, 
za ním klbko špagátu, potom malú 
dámsku peňaženku, v ktorej... nebo-
lo nič.

„Kam som ju? Však som ešte 
mal... Ukladal som do siah drevo, 
ale som z vreciek nič nevykladal...” 
Z druhého vrecka vytiahol dve do 
červená vypečené buchty a až cel-
kom nakoniec, keď ku hromádke, 
ktorá: rástla na výčapnom pulte, pri-
budol aj gombík, aj ceruzka, aj dve 
vytrasené detvy, vylovil peniaz.

„Tu je. Tak som ju poskladal, ani 
Mária by ju nebola našla. Daj mu 
dva tabaky!” rozkázal krčmárovi.

„Ste mu mali niečo iné.”
„Neprofentuj ! To bude fajčiť 

čo ja. Daj mu dva tabaky a dvadsať 
detví!” A mňa sa opýtal: „U akých 
slúžiš?”

„U zelených.”
„Ktorý rok?”
„Prvý.”
„Teda bažant,” zasmial sa krčmár.
„Aj ja som slúžil u zelených,” vytasil 

sa starec.
„Ale to boli inakší,” namietol po-

žiarnik.
„Takí boli ako teraz,” nedal sa sta-

rec pomýliť. „Vojak ako vojak. Politi-
ka je vždycky rovnaká. Vždy sa nájde 
nejaký panák, ktorému nemá kto vy-
krútiť krk. Čo bol Franz-Jozef? Panák. 
Hitler čo bol? Tiež iba panák. A tak to 
išlo stále, lebo diabol mohol len čerta 
okotiť. Celkom tak, ako hovorím. Ideš 
už?” obrátil sa ku mne.

„Musím.”
„Vezmi aj toto!” povedal starec. 

Strčil mi do ruky buchty a priam ma 
vytlačil z krčmy. „Neďakuj, nemáš za 
čo ďakovať!”

Na autobusovej zastávke stálo diev-
ča. Podišiel som k nemu a oslovil ho.

„Poznám tu jedno dievča,” hovo-
rím, keď som sa pozdravil. „Volá sa 
Zdena. Nepoznáte ju?”

Tá sa na mňa díva, premeriava si 
ma od hlavy k nohám.

„Vy ste Peter?” opýta sa po chvíli.
„Prečo?”
„Spomínala vás...”
Šiel som cestou, ktorú mi ukázala.
Prišiel mi otvoriť starec, nízkej 

vzpriamenej postavy, každý by mu bol 
hádal oveľa menej rokov, ako v skutoč-
nosti mal.

„A ty si kto?”

„Miro.”
„Z dediny?”
„Nie.”
„A odkiaľ?”
„Zďaleka.”
„Však poď teda ďalej!” viedol ma do 

kuchyne.
„Dobrý deň!”
„Bóžeé! Kde si sa tu vzal?” Napo-

chytro mi podala ruku a hneď sa bežala 
prezliecť, odnášajúc so sebou učebnicu, 
z ktorej sa učila.

„Tak ty si teda zďaleka?”
„Od Bratislavy.”
„Všetko, čo je ďaleko, je aj blízko. 

Podľa toho ako sa to vezme. Fajčíš?”
„Fajčím.”
„Ale tabak nemáš.”
„Nemám.”
„Ale, dedko...” zahriakla ho Zde-

na. Práve sa vrátila z izby, mala na sebe 
modrú skladanú sukňu a šedivú blúz-

ku, na ktorej si nestačila zapnúť ruká-
vy.

„Vitaj u nás!”
„Na, čo?” nedal sa starý pomýliť. 

„Však ho poznám. Ako sa to voláš?”
„Miro.”
„Vilo?”
„Miro.”
„Môj brat sa volal Štefan.”
„Nie si hladný?” opýtala sa Zdena.
„Nie som.”
„Ja som jedol kávu,” hovoril starec. 

„Ale máme aj škvarky. Mám doniesť?”
„Ja ti niečo urobím,” povedala Zde-

na a znova vybehla z kuchyne.
„Ďakujem!” ďakoval som staré-

mu za škvarky.
„Tabak teda nemáš.”
„Nemám.”
Poľná blatnatá cesta. Tu by mala 

byť chatrč, tu mal byť ten zhnitý 
plot. Idem, idem a pod nohy nevi-
dím ani na krok. Ale cítim, že je to 
tu. Tu som až do obeda stál. Blata 
bolo až po kolená, a teraz ho nie je 
o nič menej. Zdá sa, že naopak. Za-
kývaj zástavkami, zakývaj, vojačik! 
Úbohý, nešťastný regulovčík v slza-
vom zablatenom údolí! Kade si cho-
dil? Kade si sa túlal? Tu je ten zhnitý 
plot, tu je tá chatrč na spadnutie...

Oprel som sa o strom, čo tu tak 
nepohnute stojí, zapálil som si ciga-
retu, z tých, čo mi daroval dedinčan. 
Panák! Vždy sa nájde nejaký panák, 
tak akosi hovoril.

Keby som tak mohol zostať v de-
dine. Prečo som tam nezostal?

„Čo tam budeš robiť?” spýtala sa 
Zdena.

„Neviem.”
Mohol som si stopnúť auto a za-

viezť sa možno až do mesta, možno až 
do kasární.

„A keby si tam nešiel, čo by sa sta-
lo?”

„Nič.”
Úbohý, nešťastný regulovčík!
„A ešte niekedy prídeš?”
„Prídem.”
„Určite?”
„Určite.”
Tu je ten plot, tu je tá chatrč, tu je 

to prekliate blato...
Za dedinou sa zasvietilo.
Môžem aj napísať: Zdena Belehrad-

ská, Brezovec 86.
Zakývaj zástavkami, zakývaj, vojačik! 

Kolóna sa približuje bližšie a bližšie.
(V. Šikula: Povetrie a iné prózy)



V rámci obecných schôdzí Gminy 
Nový Targ sa uskutočnila aj v Krem-
pachoch, 29. marca t.r., v Kultúrnom 
dome obecná výročná schôdza pre 
obyvateľov obce. Schôdzu zorgani-
zoval richtár Valent Griguš. Predsed-
níctvo schôdze tvorili poslanci Anna 
Krištoféková, Jozef Petrášek, Mi-
rosław  Kaczmarczyk a tajomníkom 
schôdze bola Mária Krištoféková. 
Gminu Nový Targ zastupoval vojt Jan 
Smarduch.  

Obecná výročná schôdza 
v Krempachoch

Naplánovaná je aj oprava svahu stavi-
dla protipožiarnej vodnej nádrže pri 
zbrojnici na ul. Dlhej, oprava poľných 
ciest a priekop, čiastočné opravy chod-
níkov na ul. Dlhej. Zahrnuté v tom sú 
aj nepredpokladané náklady spojené 
so stavbou a otvorením mosta na rieke 
Bialke. 

Počas diskusie sa hovorilo o tých-
to veciach: o oprave poškodených 
úsekov z nedávno opravovanej cesty 
do Fridmana v rámci záručnej doby, 
čistení komínov členmi DPZ, opra-
ve poľných ciest, pláne priestorového 
obhospodárenia, vyvážaní veľkoploš-
ného odpadu v apríli. Požadovalo sa 
tiež zapísanie obecnej slávnosti do 
kultúrneho kalendára gminy. Richtár 
poprosil obyvateľov obce, aby neku-
povali chlieb od pouličného predajcu, 
ale priamo z obchodu, keďže v ob-
ci je pekáreň. Vznikol aj návrh, aby 
tento výrobca chleba z Gronkowa tak 
isto predával svoj chlieb v obchodoch 
a nie priamo z auta. Do diskusie sa ne-
zapájali zástupcovia miestnej skupiny 
Spolku. Schôdze sa zúčastnila takmer 
stovka obyvateľov obce.

Akcia darovania 
krvi s názvom 

Krv je život
5. apríla t.r. už po tretíkrát členo-

via Katolíckeho združenia mládeže 
pôsobiaceho pod vedením farára vdp. 
Jana Wróbla zorganizovali v zbrojnici 
v Krempachoch hromadné bezpríspev-
kové darovanie krvi.  

Akciu previedlo Oddelenie transfú-
zie z Nového Targu spolu s technikmi 
z Krakova pod dozorom lekára Danie-
la Pelczarského. Ochotníkov bolo 41 a 
po vyšetrení sa kvalifi kovalo 38 darcov 
krvi. Spolu darovali 17 litrov vzácnej 
tekutiny.   

Ďalšiu takúto akciu chcú mladí 
usporiadať za pol roka. Všetkým dar-
com krvi a aj organizátorom patrí vďa-
ka za ochotu.

Pašie s tradíciou
Ako to býva zvykom, na Kvetnú ne-

deľu pripravili Krempašania i Beľania 
spev pašií čiže evanjelia o umučení Ježiša 
Krista na slovenských sv. omšiach. Je to 
pekná tradícia, ktorá, dúfajme, pretrvá 
ešte mnohé roky. Je to aj výsledok spo-
lupráce mládeže, dospelých a starších.  

František Paciga

Vlani boli zrealizované tieto investí-
cie: oprava svahu stavidla protipožiar-
nej vodnej nádrže na ul. Tatranskej, 
práce spojené so záplavami v okolí 
rieky Bialky, príplatok k oprave cesty 
Krempachy – Fridman, oprava vo-
dovodu a chodníka na ul. Kamieniec 
a Dlhej, oprava schodišťa v gymnáziu, 
odhŕňanie snehu z ciest, oprava kultúr-
neho domu, zbrojnice DPZ, poľných 
ciest, pouličné osvetlenie, príplatky pre 
ZŠ a gymnázium, knižnicu a kultúr-
ny dom, organizácia a nákup cien na 
obecnú slávnosť.  

V tomto kalendárnom roku sa 
plánujú o. i.: príplatky pre spoločen-
ské organizácie tj. futbalové družstvo, 
DPZ, dychovku, LOK, kultúrny dom. 

Obecná schôdza v Krempachoch Spev pašií

Predsedníctvo schôdze
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rá spája Červený Kláštor 
s Nižnými Šromovcami 
(Sromowce Niżne) Polia-
ci  vo veľkom využívajú 
našu požičovňu bicyklov, takže niektoré 
miesta turistickej cesty popri Dunajci sa 
stávali pretekárskou dráhou. To je hlav-
ný dôvod, prečo sa snažíme cyklistiku 
vytlačiť z prielomu Dunajca, z kaňonu 
Pienin. Po štátnych cestách nech si jaz-
dia. Ide nám o bezpečnosť  peších turistov 
a cykloturistov vedieme k tomu, aby boli  
ohľaduplní a rešpektovali ostatných náv-
števníkov.

Malebný kút Pienin ročne navštívi 
nespočetný zástup turistov, ktorí hľa-
dajú v tejto panenskej prírode chví-
le oddychu, najmä v tôni Kláštornej 
hory, kochajú sa pohľadom zo Sokolice 
na prielom Dunajca, obdivujú majes-
tát Troch korún, ostávajú uchvátení 
krásou Siedmych mníchov. Stalo sa už 
tradíciou, že na začiatkom letnej se-
zóny sa vydávajú na jedinečnú plavbu 
dvojice plníkov, aby vyskúšali svoje sily 
s nespútaným vodným živlom ukazu-
júc návštevníkom krásu tohto kraja. 
Práca pltníka je ťažká a zodpovedná. 
Nielen „vodca-predník“, ale rovnako 
„zadník“ zodpovedajú za bezpečnosť 
cestujúcich.

Rodák z tohto kraja, Generálny 
vikár Biskupského úradu Spišskej Ka-
pituly Mons. Ján Zentko, roky požeh-
nával pltníkom, aby mali zdravú myseľ 
a  pevné ruky pri vedení pltí  na roz-
búrenom Dunajci. Nakoľko nás pred 
niekoľkými dňami opustil, tejto čest-
nej funkcie sa ujal dp. Ján Hudák zo 
Spišskej Starej Vsi. Požehnal chodníky 
a všetkým návštevníkom Zamaguria 
zaželal veľa slnečných dní v novej se-
zóne.    

Moderátorom 
príjemného stret-
nutia na brehu 
Dunajca pod sto-
ročnými lipami bol 
starosta Červeného 
Kláštora pán Ján 
Džurný, ktorý pri-
vítal a predstavil 
hostí. - Dnes už 

hovoríme len o  pomyselnej hranici 
medzi dvoma krajinami – Slovenskom 
a Poľskom na rieke Dunajec, ktorý ne-
rozdeľuje, ale spája. Spája aktivity, spája 
tých, ktorí v budúcnosti budú chcieť rie-
šiť svoje problémy spoločne.

V kultúrnom programe sa predsta-
ví detský goralský ľudový súbor Fliso-
cek, ktorý nacvičuje Elena Regecová 
od roku 1992. (S týmto poľským po-
menovaním „fl isok – pltník“ osobne 
nesúhlasím. Pozn. autora.) V súbore 
sú zastúpené všetky vekové kategórie 
od tých najmenších 2-3 ročných, po 
17-18 ročných. Najprv začala s deťmi 
z Červeného Kláštora, ale teraz sa už 
pridružili deti takmer zo všetkých obcí. 
Dovedna je ich 45, aktívnych je 30-35. 
Pred niekoľkými  rokmi vystupovali aj  
v Taliansku. Ponuky prichádzajú, žiaľ, 
fi nancií nieto ani  na cestu. Za Spišskou 
Magurou niet silných sponzorov. Malé 
príspevky nestačia. Deti sprevádza mu-
zika dospelých pod názvom Flisek.

Účastníci otvárania Dunajca potom  
nasadali na plte a odplavili sa až na ko-
niec spoločného slovensko-poľského  
toku Dunajca.   

Pri horskej chate Pieniny v Lesnici 
jej vedúci, Ján Gondek, pripravuje so 
svojim personálom príjemné posede-
nie s pojedaním goralských špecialít a 
zapíjaných slovenským pivom, na sto-
loch nechýbal ovčí syr, oštiepky, pare-
nice, goralský guláš s haluškami z ho-
vädzieho i bravčového mäsa a diviny, a 
ani pečený baranček. 

Ján Kubáň

Pod týmto názvom už 10. rok orga-
nizuje podujatie Združenie pre rozvoj 
regiónu Pienin a Zamaguria v spolu-
práci s obcami Červený Kláštor, Lesni-
ca, Lechnica, Majere a mestom Spišská 
Stará Ves. Členmi tohto združenia sú aj 
fyzické osoby. 

Prezident Združenia a zároveň ria-
diteľ Pieninského národného parku 
(PIENAP-u) Ing. Štefan Danko k tejto 
informácii dodal: - Podieľajú sa aj tí, 
ktorí zabezpečujú letnú turistickú sezó-
nu, čiže pltníci, bez ohľadu na ich sta-
novištia, správa  múzea, služby  všetkého 
druhu, máme zainteresované Štátne lesy 
TANAP-u, ktoré sú určitým gestorom 
kvality turistickej sezóny na chodníkoch, 
potom je to PIENAP. Program posled-
nej  aprílovej soboty naplnilo spoločen-
ské stretnutie s kultúrnym programom a 
symbolickým splavením z pôvodného prí-
staviska pod Storočnými lipami pri histo-
rickom kláštore mníchov, samozrejme po 
posvätení pltí a turistických chodníkov 
po štátnu hranicu s Poľskom. Na konci 
splavenia pri chate Pieniny v Lesnici sa 
nielen hodovalo, ale aj vymieňalo názory 
a otieralo ostrie hrán, ktoré sa opäť ob-
novujú v dlhšie trvajúcom spore medzi 
skupinami pltníkov.

- Čo sa robí v Pieninskom národ-
nom parku pre jeho zveľadenie?

- Na jeho území aj v ochrannom 
pásme sa snaží národný park skvalitniť 
turistické chodníky, urobili sme nové ori-
entačné značenia a vybudovali sme nové 
oddychové sedenia s prístreškami.  

- Vytvárate podmienky pre cyklis-
tov výstavbou cyklodráhy?

- Cyklodráha je problematika sama o 
sebe. Poviem pravdu, nerobíme jej veľkú 
reklamu a ani ju nepodporujeme popri 
Dunajci. Budeme sa snažiť usmerniť ju 
po štátnej ceste z Červeného Kláštora cez 
Haligovce a Veľký Lipník do Lesnice, po-
prípade popri rieke do blízkych poľských 
kúpeľov Kroščenko (Krościenko) a Štiav-
nica (Szczawnica) a späť, alebo pokra-
čovať poza Tri koruny do Vyšných Šro-
moviec (Sromowce Wyżne) cez Spišskú 
Starú Ves, osadu Lysá nad Dunajcom, do 
Červeného Kláštora. Po vybudovaní  láv-
ky ponad Dunajec v auguste 2006, kto-

Letná turistická sezóna 
v Pieninách a Zamagurí 

otvorená     

e-m
ail: zivot@

tsp.org.pl



Bezpečnostná situácia 
v pohraničných oblastiach Oravy 
a Spiša v rokoch 1945 – 1947 (3)

JAN ŠTAIGL

Nariadenie HV NB nadväzovalo 
na prípis Povereníctva SNR pre 
veci vnútorné zo 14. septembra 

1945 o sprísnení podmienok pre legál-
ny prechod slovensko-poľskej hranice. 
Týkali sa predovšetkým vydávania prie-
pustiek pre tzv. malý pohraničný styk 
a vykonávania pasovej kontroly, pri kto-
rej mali pohraničné orgány „bez výnim-
ky odoprieť vstup na slovenské územie poľ-
ským príslušníkom, ktorých cestovné pasy 
nie sú opatrené riadnym čs. vízom. V tejto 
súvislosti sa podotýka, že vízová povinnosť 
s Poľskom nebola nikdy zrušená.“1 Súčas-
ne bol nariadený súpis všetkých občanov 
poľskej štátnej príslušnosti, ktorí sa zdr-
žiavajú na území Slovenska.2 

Podobné opatrenia prijímali aj poľ-
ské orgány. V novembri 1945 v regió-
ne Spiša „boli zo strany Poľska uzavreté 
hranice a poľské orgány nevydávali žiadne 
priepustky pre malý pohraničný styk a tiež 
poľské orgány neprepúšťali obyvateľstvo do 
Poľska ani na platné priepustky. Toto odô-
vodňovali tým, že sa jedná o prinavráte-
nie, prípadne ponechanie spomenutého 
územia tej-ktorej republike.“3 Opatrenie 
postihlo predovšetkým občanov sloven-
skej národnosti z obcí na poľskej strane 
hranice „dochádzajúcich do Spišskej Starej 
Vsi za účelom vybavovania vyživovacích 
príspevkov.“ Pri pokusoch o prekročenie 
hranice po nich poľské hliadky strieľali, 
pričom jedného muža z obce Nedeca 
ťažko zranili.4 

Podľa hlásení pohraničných orgánov 
Národnej bezpečnosti prechádzalo cez 
hranice na Orave a Spiši denne okolo 
dvadsať občanov slovenskej národnosti 
z inkorporovaného územia, z ktorých 
viacerí sa chceli usadiť na Slovensku, 
prípadne v Čechách.5 Ako hlavný dôvod 
uvádzali, že „sú vystavení veľkému tlaku 

1  Tamže, č. 6022/4-1945-III/3.
2  SNA Bratislava, f. PV-bezp. III/3, šk. 

454, č. 9750-2/1946-III/4. Správy o činnosti 
odboru III.  za september 1946.

3  SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. j. 1, šk. 
1, č. 83-6 dôv./1945. Hlásenie Okresného 
veliteľstva Národnej bezpečnosti v Spišskej 
Starej Vsi z 15. 11. 1945. 

4  SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. č. 43, 
šk. 2, č. 133 dôv./46. Situačná správa Oblast-
ného velitelstva Národnej bezpečnosti v Le-
voči zo 4. 4. 1946. 

5  Tamže, č. 57-3-dôv./46. Situačná správa 
Oblastného velitelstva Národnej bezpečnos-
ti v Ružomberku z 3. 5. 1946 a AMZV ČR 
Praha, f. Teritoriální odbory-obyčejné 1945-
1949, Polsko, šk. 16, č. 222243/46. List Po-
vereníctva vnitra SNR z 13.7.1946 adresova-
ný Ministerstvu zahraničných vecí ČSR. 

zo strany poľských úradov... a prechádzajú 
na Slovensko dúfajúc, že čsl. úrady sa ich 
zastanú a poskytnú im azyl a podporu“.6 
Prenasledovaní mali byť najmä „pre ich 
národné a politické upovedomenie ako aj 
pre náklonnosť k ČSR“.7 Podľa ich vyjad-
rení malo slovenské obyvateľstvo v ob-

6  SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. č. 43, 
šk. 2, č. 95-39-VI-II/1-1946. Celková situ-
ačná správa odboru „Z“  Povereníctva vnútra 
SNR za november 1946.

7  Tamže, č. 57-2 dôv./46. Situačná správa 
oblastného veliteľstva Národnej bezpečnosti 
v Ružomberku za marec 1946. Ako kon-
krétny prípad je možné uviesť výpoveď de-
siatich občanov, ktorí v januári 1946 ilegálne 
prekročili štátnu  hranicu v oravskom regióne 
a boli zaistení čs. colnými orgánmi. Uviedli 
v nej:

„Štátnu hranicu …sme prekročili preto, lebo 
bývame v Chyžnom a v Jablonke, ktoré obce 
před tým patrili trstenskému okresu a máme tu 
vybaviť rôzne věci, jako usporiadanie vkladov 
v bankách a podobné rodinné a majetkové zále-
žitosti. Boli sme v Nowom Targu na starostowe 
powiatowe (okresnom úrade-J.Š.) a žiadali sme 
si vystavenie prepustiek na malý pohraničný 
styk avšak tieto priepustky nám chceli vydať iba 
vtedy, ak sa tam podpíšeme, že sme národnosti 
poľskej. Poliaci totižto vykonávajú na nás Slo-
vákoch nátlak, aby sme sa hlásili k národnosti 
Poľskej, lebo ináč nedostaneme nijaké výhody. 
Akoroduverní Slováci sme sa odopreli podpí-
sať k národnosti Poľskej a priepustky sme preto 
v Nowom Targu neobdržali a prešli sme bez 
priepustiek terajšiu štátnu hranicu a dobrovoľne 
sme sa prihlásili na Colnom úrade v Trstenej...

Poznamenávame, že v poslednom čase na 
inkorporovanom území hornej Oravy, ktorá sa 
t. č. nachádza pod správou Poľska, je v behu 
najostrejšia perzekúcia všetkých Slovákov. Na-
príklad pred viac ako týždňom v Jablonke poľ-
skí vojaci zavreli asi 150 Slovákov z tejto obce 
do pivnice býv. notárskeho úradu, pretože u nás 
bolo rozchýrené, že 4. januára má prísť česko-
slovenské vojsko obsadiť inkorporované územie 
a obyvateľstvo na znak radosti toho pripravovalo 
vence a zástavy na privítanie. Keď po tom ženy 
nosili jedlo uvedeným uväzneným, poľskí vojaci 
zavreli aj tieto ženy. Z týchto uväznených zväč-
ša odvliekli do Nowého Targu a iba niektorých 
starších prepustili...Teraz už väčšina sa vrátila 
domov, avšak dosť značná časť bola údajne od-
vlečená do Osvienčina a povráva sa, že majú 
byť nasadení na nútené práce pri znovuvýstavbe 
Varšavy. Okrem toho poznamenávame, že skoro 
všetkých zavretých veľmi bili a u nás je zakáza-
né o tom ešte aj vyprávať, lebo ihneď každého 
zavrú a zbijú, kto sa o tom zmieni...

   Naše mena prosíme uchovať v tajnosti, aby 
sme neboli pre naše výpovede prenasledovaní od 
Poliakov.“

ciach pripojených k Poľsku vo veľkej väč-
šine prejavovať nádej, že tieto budú 
opäť patriť do Československa.8 V sú-
vislosti s prebiehajúcimi čs. - poľskými 
rokovaniami o vzájomných územných 
požiadavkách9 a na podnet ústredných 
slovenských orgánov Ministerstvo za-
hraničných vecí ČSR požiadalo Povere-
níctvo vnútra SNR o nariadenie súpisu 
utečencov z Hornej Oravy a Spiša s tým, 
že „Títo budú vypočutí, za akých okolností 
opustili svoje pôvodné bydlisko a aký maje-
tok tam zanechali.“10 

Výpovede týchto osôb ukázali, že na 
prenasledovaní a perzekvovaní sloven-
ského obyvateľstva na inkorporovanom 
území, sa okrem poľských orgánov po-
dieľajú aj príslušníci ozbrojeného proti-
komunistického odboja. Tým sa, okrem 
iného, potvrdzovali informácie vojenské-
ho a tzv. politického spravodajstva, ako 
aj čs. pohraničných orgánov o narastajú-

SNA Bratislava, f. PV-bezp.-III/3, šk. 452, 
č. 4736/1-III/3 odd. 1946. Zápisnica napísa-
ná na Okresnom národnom výbore v Trste-
nej dňa 14. januára 1946.    

8  SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. č. 43, 
šk. 2, č. 88-dôv./46. Situačná správa Oblast-
ného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Le-
voči za február 1946.

Poznámka: Na pomoc utečencom z in-
korporovaného územia a za jeho prinavráte-
nie ku Slovensku sa angažovali, okrem iného, 
Slováci žijúci v USA. Vytvorili tzv. Oslobo-
dzovací výbor pre Spiš a Oravu, ktorý mal 
sídlo v Pittsburgu a neskôr aj v ďalších mes-
tách. Združenie s názvom „Oslobodzovací 
výbor pre Oravu a Spiš“  vzniklo aj na Slo-
vensku, kde malo odbočky (referáty) v Trs-
tenej a Spišskej Starej Vsi. S „tichým súhla-
som“ štátnych orgánov, vrátane Ministerstva 
zahraničných vecí (MZV) ČSR, pôsobilo do 
jari 1946. Po protestnej nóte poľskej vlády 
MZV nariadilo premenovať združenie na 
„Komitét utečencov z Hornej Oravy a Spiša“ 
s tým, jeho činnosť „úradne neberie sa na ve-
domie, ale bude to trpené“. SNA Bratislava, f. 
PV-bezp.-III/4, šk. 454, č. 6556/1946. List 
Oblastného veliteľstva Národnej bezpečnosti 
v Ružomberku zo 7. 9. 1946, adresovaný Po-
vereníctvu vnútra SNR.   

9  Bližšie KAPLAN, K.: Pravda o Českoslo-
vensku 1945-1948. Praha : Panorama 1990, 
s. 43-76.

10  SNA Bratislava, f. PV-bezp.-III/4, šk. 
454, č. 9750-1/1946-III/4. Správy o činnosti 
odboru III. za august 1946.
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cej aktivite organizácií a skupín orien-
tovaných proti ofi ciálnej vláde v Poľsku 
a silnejúcemu sovietskemu vplyvu v kra-
jine.11 Postupne sa darilo identifi kovať 
tiež organizačnú príslušnosť jednotli-
vých skupín tzv. bielych partizánov, kto-
ré pôsobili v pohraničí. Okrem oddielov 
už spomenutej Armije Krajowej a UPA 
tu bola zistená aj činnosť príslušníkov 
Narodowych Sil Zbrojnych (NSZ) a od-
dielov označených ako „Ogień“ (Oheň)  
alebo „Błyskawica“ (Blesk). 

Neskôr bolo spresnené, že v prípade 
„Ognia“ ide o pseudonym mjr. Józefa 
Kuraśa, ktorý v máji 1945 v lesoch pri 
Nowom Targu vytvoril partizánsky od-
diel „Błyskawica“12 a stal sa jeho velite-
ľom. Hlavným cieľom oddielu mal byť 
„boj za Poľsko bez komunistov“.13 Pod 
velenie Kuraśa postupne prechádzali 
aj iné protikomunisticky orientované 
ozbrojené skupiny, čím sa pôvodný od-
diel rozrástol na partizánske zoskupenie 
„Błyskawica“, ktoré na prelome rokov 
1945/1946 malo okolo 500 – 700 dob-
re vyzbrojených osôb a širokú sieť spo-
lupracovníkov. Zoskupenie bolo orga-
nizované ako vojenská jednotka a každá 
jeho súčasť pôsobila v pomerne presne 
vymedzenom regióne krakovského voj-
vodstva, od poľsko-slovenského pohra-
ničia na juhu, po Krakow a Miechów na 
západe. Vo východnej časti okresu Nowy 
Targ, na Spiši a v západnej časti okresu 
Nowy Sąd operovala 1. rota s počtom 
asi 60 osôb. Prvým veliteľom roty bol 
Eugeniusz Melnyczuk – „Lis“, po jeho 
zatknutí prevzal velenie Marin Kubiak 
– „Roman“ a po ňom Jan Batkiewicz 
– „Śmigły“. Pozdĺž poľsko-slovenskej 
hranice, od západnej časti Vysokých Ta-
tier po rieku Čierny Dunajec, vyvíjala 
činnosť 2. rota, ktorej veliteľom bol Ste-
fan Ostaszewski – „Rysiek“, od októbra 

11  Pozri napr. AMZV ČR Praha, f. Teri-
toriální spisy - obyčejné 1945-1959, Polsko, 
šk. 16, č. 240761/46. Správa odboru „Z“ Po-
vereníctva vnútra Ministerstvu zahraničných 
vecí ČSR z 2. 12. 1946.

12  Názov „Błyskawica“ mal aj partizánsky 
oddiel, ktorý vyvíjal protikomunistickú čin-
nosť v okrese Wadowice. Pozri Mjr.Józef Ku-
raś „Ogień“ /1915-1947)-część 2. In: http://
podzemiezbrojne.blox.pl/2006/05/Mjr.Jo-
zef-Kuras-Ogien-1915-1947-czesc-2.html

13  V príhovore k príslušníkom oddielu po 
zložení prísahy mal Kuraś, podľa spomienok 
jedného z jeho prvých podriadených, uviesť: 
„walke musimy zacząć od początku i teraz 
będziemy się bić za Polskę bez komunistów.“ 
Zgrupowanie Błyskawica. In: http://wilk.vpk.
p.lodz.pl/~whatfor/zw_zgr_ogien.html 

1946 potom Jan Kolasa – „Powicher“. 
Rota mala asi 120 osôb.14 

Príslušníci zoskupenia „Błyskawica“, 
u miestnych orgánov a občanov známi 
tiež pod názvom „ogniowci“, v krátkom 
čase ovládli v priestoroch svojho pôsobe-
nia všetky zložky života. Ich činnosť bola 
namierená hlavne proti členom Poľskej 
robotníckej strany a  bezpečnostným or-
gánom ovládaných komunistami, oso-
bitne orgánom a agentom tajnej polície 
(Urząd Bezpieczeństwa Publicznego – 
UBP), ako aj proti veliteľstvám (koman-
datúram) a jednotkám Červenej armády 
a oddielom NKVD. Podieľali sa aj na 
prenasledovaní poľských Židov.15 

Špecifi ckú stránku činnosti členov 
oddielov „Błyskawica“ tvorila ich účasť 
na perzekúcii občanov slovenskej národ-
nosti na inkorporovanom území.16 Bola 
súčasťou boja  „ogniowców“ za obnovu 
Poľska v hraniciach z roku 1938 a súčas-
ne aj výrazom povojnových snáh Poľska 
o budovanie jednoliateho národného 
štátu spojených s polonizáciou obyvateľ-
stva iných národností.17   

Výpovede týchto osôb ukázali, 
že na prenasledovaní a perzekvovaní 
slovenského obyvateľstva na inkorpo-
rovanom území, sa okrem poľských 
orgánov podieľajú aj príslušníci ozbro-
jeného protikomunistického odboja. 
Tým sa, okrem iného, potvrdzovali in-
formácie vojenského a tzv. politického 
spravodajstva, ako aj čs. pohraničných 
orgánov o narastajúcej aktivite organi-
zácií a skupín orientovaných proti ofi -
ciálnej vláde v Poľsku a silnejúcemu so-

14  Mjr. Józef Kuraś „Ogień“ /1915-1947)-
część 2, 3. In: http://podzemiezbrojne.blox.
pl/2006/05/Mjr.Jozef-Kuras-Ogien-1915-
1947-czesc-2, 3.html

15   Bližšie Józef Kuraś. In: htt://
pl.wikipedia,org/wiki/J%C3%B3zef_
Kura%C5%9B a Mjr.Józef Kuraś „Ogień“ 
/1915-1947)-część 1, 2, 3. In: http://
podzemiezbrojne.blox.pl/2006/05/Mjr.
Jozef-Kuras-Ogien-1915-1947-czesc-1, 2, 
3.html

16  Túto skutočnosť poľská historiografi a 
síce priznáva, ale spomína ju len okrajo-
vo, ako fakt, bez uvedenia širších súvislostí 
a konkrétnejších údajov. Príkladom môže byť 
konštatovanie, že „Ogień“ potláčal „prosło-
wacke dążenia mieszkańców przygranicznych 
terenów. Nakładał kontrybucje na tych, któr-
zy chcieli je oderwać od Polski. Nawet v PRL 
przyznawano, że przyczynił się do przywró-
cenia przedwojennej granicy.“ In: Słowacy: 
„Ogień“ to bandyta, a nie bohater. http://
serwisy.gazeta,pl/kraj/1,34308, 3603035.
html    

17  Ref. 5, s. 139.

vietskemu vplyvu v krajine.18 Postup-
ne sa darilo identifi kovať tiež organi-
začnú príslušnosť jednotlivých skupín 
tzv. bielych partizánov, ktoré pôsobili v 
pohraničí. Okrem oddielov už spome-
nutej Armije Krajowej a UPA tu bola 
zistená aj činnosť príslušníkov Naro-
dowych Sil Zbrojnych (NSZ) a oddie-
lov označených ako „Ogień“ (Oheň)  
alebo „Błyskawica“ (Blesk). 

Neskôr bolo spresnené, že v prípa-
de „Ognia“ ide o pseudonym mjr. Jó-
zefa Kuraśa, ktorý v máji 1945 v lesoch 
pri Nowom Targu vytvoril partizánsky 
oddiel „Błyskawica“19 a stal sa jeho 
veliteľom. Hlavným cieľom oddielu 
mal byť „boj za Poľsko bez komunis-
tov“.20 Pod velenie Kuraśa postupne 
prechádzali aj iné protikomunisticky 
orientované ozbrojené skupiny, čím 
sa pôvodný oddiel rozrástol na parti-
zánske zoskupenie „Błyskawica“, kto-
ré na prelome rokov 1945/1946 malo 
okolo 500 – 700 dobre vyzbrojených 
osôb a širokú sieť spolupracovníkov. 
Zoskupenie bolo organizované ako 
vojenská jednotka a každá jeho súčasť 
pôsobila v pomerne presne vymedze-
nom regióne krakovského vojvodstva, 
od poľsko-slovenského pohraničia na 
juhu, po Krakow a Miechów na zápa-
de. Vo východnej časti okresu Nowy 
Targ, na Spiši a v západnej časti okresu 
Nowy Sąd operovala 1. rota s počtom 
asi 60 osôb. Prvým veliteľom roty bol 
Eugeniusz Melnyczuk – „Lis“, po jeho 
zatknutí prevzal velenie Marin Kubiak 
– „Roman“ a po ňom Jan Batkiewicz 
– „Śmigły“. Pozdĺž poľsko-slovenskej 
hranice, od západnej časti Vysokých 
Tatier po rieku Čierny Dunajec, vyví-
jala činnosť 2. rota, ktorej veliteľom bol 
Stefan Ostaszewski – „Rysiek“, od ok-

18  Pozri napr. AMZV ČR Praha, f. Teri-
toriální spisy - obyčejné 1945-1959, Polsko, 
šk. 16, č. 240761/46. Správa odboru „Z“ Po-
vereníctva vnútra Ministerstvu zahraničných 
vecí ČSR z 2. 12. 1946.

19  Názov „Błyskawica“ mal aj partizánsky 
oddiel, ktorý vyvíjal protikomunistickú 
činnosť v okrese Wadowice. Pozri Mjr.Józef 
Kuraś „Ogień“ /1915-1947)-część 2. In: 
http://podzemiezbrojne.blox.pl/2006/05/
Mjr.Jozef-Kuras-Ogien-1915-1947-czesc-
2.html

20  V príhovore k príslušníkom oddielu po 
zložení prísahy mal Kuraś, podľa spomienok 
jedného z jeho prvých podriadených, uviesť: 
„walke musimy zacząć od początku i teraz 
będziemy się bić za Polskę bez komunistów.“ 
Zgrupowanie Błyskawica. In: http://wilk.
vpk.p.lodz.pl/~whatfor/zw_zgr_ogien.html 
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tóbra 1946 potom Jan Kolasa – „Powi-
cher“. Rota mala asi 120 osôb.21 

Príslušníci zoskupenia „Błyskawica“, 
u miestnych orgánov a občanov známi 
tiež pod názvom „ogniowci“, v krátkom 
čase ovládli v priestoroch svojho pôsobe-
nia všetky zložky života. Ich činnosť bola 
namierená hlavne proti členom Poľskej 
robotníckej strany a  bezpečnostným 
orgánom ovládaných komunistami, 
osobitne orgánom a agentom tajnej po-
lície (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
– UBP), ako aj proti veliteľstvám

 (komandatúram) a jednotkám Čer-
venej armády a oddielom NKVD. Po-
dieľali sa aj na prenasledovaní poľských 
Židov.22 

Špecifi ckú stránku činnosti členov 
oddielov „Błyskawica“ tvorila ich účasť 
na perzekúcii občanov slovenskej národ-
nosti na inkorporovanom území.23 Bola 
súčasťou boja  „ogniowców“ za obnovu 
Poľska v hraniciach z roku 1938 a súčas-
ne aj výrazom povojnových snáh Poľska 
o budovanie jednoliateho národného 
štátu spojených s polonizáciou obyvateľ-
stva iných národností.24   

O prípadoch prenasledovania Slová-
kov „ogniowcami“ podávajú svedectvá 
viaceré materiály slovenských i českých 
archívov. Napríklad hlásenie veliteľa jed-
ného z oddielov čs. armády v slovensko-
poľskom pohraničí zo 16. augusta 1946 
uvádza, že títo „Na priľahlej poľskej strane 
dopúšťajú sa väčšinou násilností proti tu-
najším Slovákom. Vykrádajú ich, alebo 
hrubo nabijú, vyhrožujú im a dokonca 
pod trestom smrti vyhadzujú ich z vlast-

21  Mjr. Józef Kuraś „Ogień“ /1915-1947)-
część 2, 3. In: http://podzemiezbrojne.blox.
pl/2006/05/Mjr.Jozef-Kuras-Ogien-1915-
1947-czesc-2, 3.html

22   Bližšie Józef Kuraś. In: htt://pl.wikipe-
dia,org/wiki/J%C3%B3zef_Kura%C5%9B 
a Mjr. Józef Kuraś „Ogień“ /1915-1947)-część 
1, 2, 3. In: http://podzemiezbrojne.blox.
pl/2006/05/Mjr.Jozef-Kuras-Ogien-1915-
1947-czesc-1, 2, 3.html

23  Túto skutočnosť poľská historiografi a 
síce priznáva, ale spomína ju len okrajo-
vo, ako fakt, bez uvedenia širších súvislostí 
a konkrétnejších údajov. Príkladom môže byť 
konštatovanie, že „Ogień“ potláčal „prosło-
wacke dążenia mieszkańców przygranicznych 
terenów. Nakładał kontrybucje na tych, któr-
zy chcieli je oderwać od Polski. Nawet v PRL 
przyznawano, że przyczynił się do przywró-
cenia przedwojennej granicy.“ In: Słowacy: 
„Ogień“ to bandyta, a nie bohater. http://
serwisy.gazeta,pl/kraj/1,34308, 3603035.
html    

24  Ref. 5, s. 139.

ných domovov.“25 Iný veliteľ vojenskej 
jednotky bol v svojom hlásení podstatne 
konkrétnejší: „Dňa 28. júla 1946 ozbro-
jená, uniformovaná skupina Poliakov zo-
brala občanom obce Jurgov (t. č. Poľsko) 
z pasienok 29 kráv. Jednu však vrátili späť, 
lebo jej majiteľ hlási sa za Poliaka. Obce 
Nová Belá, Krempachy a Fridman boli 
už viackrát vydrancované. Hmotné škody 
doterajších lúpeží odhadujú sa na niekoľko 
miliónov. Koncom júla t. r. bolo od tamoj-
ších ozbrojencov nariadené obciam zložiť 
tieto sumy: Jurgov 400 000 zl., druhý raz 
Jurgov 200 000 zl.,  Krempachy 300 000 
zl., Repiská 110 000 zl., Čierna Hora 
200 000 zl., Tribš 300 000 zl., Nová Belá 
200 000 zl.; okrem týchto bolo požado-
vané šatstvo, dobytok, masť, slanina a iné 
poživatiny. V prípise sa zdôrazňuje, že ak 
do stanoveného termínu uvedené obce ne-

25  VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 2. inv. č. 
20, č. 77/Taj.46. 

zložia tieto obnosy, budú vydrancované.“26 
Peniaze  ako „výkupné“ však neboli vy-
máhané len od obcí, ale aj od jednotli-
vých osôb. Napríklad v obci Lapšanka 
dostalo 18. augusta 1946 deväť občanov 
slovenskej národnosti výzvu na „dobro-
voľné“ odovzdanie peňažných čiastok 
v hodnote 500 dolárov, respektíve 100 – 
300-tisíc zlotých.27 Uvedené skutočnosti 
potvrdzuje situačná správa Povereníctva 
vnútra SNR z poľského pohraničia z 12. 
decembra 1946. Konštatuje, že ozbroje-
né skupiny nútia slovenské obyvateľstvo 
„odovzdávať peniaze, potravné články 
a pod. V danom prípade ide konkrétne 
o tlupu, ktorú vedie istý Kuráza (rozumej 
Kuraś – J. Š.)  vystupujúci pod pseudony-
mom mjr. Ogien.“28  

Pokračovanie v budúcom čísle

26  Tamže, č. 88/taj.46.
27  Tamže.
28  SNA Bratislava, f. Povereníctvo vnútra 

- sekretariát PV, inv. č. 31, šk. 5.

Odpis nariadenia „Ognia“ slovenským občanom v Lašance, aby zaplatili  „výkupné“ 
za „poburovanie“ proti Poľsku. - VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 2, inv. č. 20, príloha k čj. 

155/Taj. 46
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S BOŽÍM  POŽEHNANÍM  
Pred pätnástimi rokmi, presnejšie 14. mája 1994 sa stál kňa-

zom krajan Jozef Bednarčík z Novej Belej. Jeho primičná sv. 
omša v rodnej obci znamenala preveľkú slávnosť, na ktorú prišlo 
množstvo ľudí zo širokého okolia.

Vdp. Jozef Bednarčík sa narodil v roku 1968 v slovenskej 
roľníckej rodine Anny a Františka ako jeden zo štyroch súroden-
cov. Najskôr navštevoval základnú školu so slo venským vyučova-

cím jazykom v Novej Belej a potom sa stal 
študentom na lýceu v Ja blonke. Po úspeš-
nom absolvovaní maturit nej skúšky v roku 
1986 sa rozhodol pre vy sokú školu na Slo-
vensku, kde v rokoch 1986-1988 študoval 
slovenčinu - dejepis na Filo zofi ckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Aj 
keď sa mu na vysokej škole darilo a zvolený 
odbor ho zaujímal, cítil, že jeho poslaním 
je byť kňazom. Počúvol svoj vnútorný hlas 
a v rokoch 1988-1994 absol voval kňazský 

seminár v Krakove. 14. mája 1994 prijal sviatosť kňažstva vo 
wawelskej katedrále z rúk kardinála Franciszka Macharského. A 
tak, ako povedal kedy si Kristus: ...choďte a hlásajte evanjelium 
všetkým národom... - pobral sa aj Jozef najskôr k svojim rodá-
kom, aby im udelil svoje novokňazské požehnanie a potom na 
svoje prvé pôsobisko, ktoré mu určila cir kev. Najskôr bol kaplá-
nom v Zebrzydowiciach, odkiaľ ho preložili do Nedece. Tam vo 
farnosti  ako kaplán pracoval s mládežou a usmerňoval ju, ako 
môže aktívne tráviť voľný čas. Podieľal sa na vydávaní farských 
novín, ktoré sa tešili všeobecnému záujmu. Potom isté obdobie 
pôsobil ako kaplán vo farnosti sv. Klimenta v Trzemeśni. V sú-
časnosti je kaplánom vo farnosti sv. Rodiny v Zakopanom. 

Okrem práce v Pánovej vinici sa živo zaujíma o krajanské 
hnutie a je aktívnym dopisova teľom Života. Každý mesiac si 

SRDEČNÉ 
BLAHOŽELANIE
Vážený krajan
Predseda Spolku Slovákov v Poľsku
prof. Jozef Čongva
Krakov, 19. marca 2009

Jubilantovi
Tam, pod Tatrami máš svoju malú vlasť,
Kde vietor hladká stromov listy
A šepká tráve ako ma rásť.
Tam potok s chládkom čistým

Spieva Ti pieseň, ktorej nikdy neubúda.
Keď kvetmi rozvonia sa každá stráň,
Aj Tvoj diel zeme, Tvoja rodná hruda
Čaká na Teba, len dobre si ju chráň.

Keď z dychu marcového rána
Počuješ tupot cválajúcich vôni,
Iste ich nesie brázda rozoraná – 
Tvoja sedemdesiatka cvála miesto koní...

František Kolkovič

V Nižných Lapšoch pokračujú v za-
čatej investícií prestavby zdravotného 
strediska. (dm) 

* * *
Výstavba mosta na rieke Bialke po 

zimnej prestávke naplno pokračuje. 
Konštrukcia mosta je zosilňovaná oce-
ľou a na brehoch sa robí opevnenie. Celé 
okolie pripomína veľké stavenisko, kde 
sa pohybujú ťažké stavebné stroje. (fp)

* * *
Srdečne blahoželáme šťastným ro-

dičom Božene a Pavlovi Ratajovcom 
z Kacvína k narodeniu dcérky Veroni-
ky Márie. (dm)

* * *
Skladbu Aleluja zo 

známeho oratória Mesiáš 
Georga Fridricha Händla  
zahrala na slávnostnej slo-
venskej sv. omši v Kacvíne 
na Veľkú noc 12. apríla 
2009 Kacvínska mládež-
nícka dychovka pôsobiaca 
pri Miestnej skupine Spol-

Krátko zo Spiša
Vo Vyšných Lapšoch na cintoríne 

prebieha oprava strechy kaplnky sv. 
Antona, ako aj 
práce spojené s 
opravou chod-
níkov a stavbou 
nových. Záro-
veň pri farskom 
kostole sv. Petra 
a Pavla pokra-
čujú práce pri 
obkladaní cok-
la kameňom. 
Farníci sa už 

pripravujú na ďalšiu úpravu zovňajšku 
kostola - maľovanie. (dm)

*  *  *
Vo Falštíne prebehla oprava kostola 

Panny Márie Kráľovnej Poľska. Sprave-
né bolo zastrešenie nad hlavným vcho-
dom a zábradlie na schodoch. (dm)

*  *  *

krajania môžu prečítať jeho články na stránkach nášho ča-
sopisu. Organizuje aj  krajanské púte a zájazdy na Slovensko, 
čo si krajania veľmi oceňujú. Zúčastňuje sa na krajanských 
podu jatiach a svojou modlitbou podporuje naše iniciatívy. 
Pri príležitosti tohto ju bilea mu celá krajanská obec praje 
veľa zdra via a Božieho požehnania v jeho neľahkom, zodpo-
vednom kňazskom pôsobení a v osob nom živote.

Redakcia Život a krajania

ku Slovákov v Poľsku v tejto obci. Bolo 
to zároveň prvé v dejinách vykonanie 
Händla v Kacvíne. Týmto chcem dy-
chovke a jej kapelníkovi Stanisławo-
vi Wojtaszekovi gratulovať k vysokej 
úrovni predvedenia skladby na 32 ná-
strojoch. Predvedienie skladby kraja-
nov očarilo. Keďže kacvínska dychovka 
má 23 osôb, v uvedení  Händlovho 
diela im pomáhalo 10 členov dychov-
ky z Maniow, s ktorými Kacvínčania 
dlhodobo spolupracujú. Po slávnost-
nom koncerte po sv. omši nasledoval 
tradičný koncert pred kostolom, počas 
ktorého dychovka zahrala už menej 
náročné skladby, melodické piesne na 
slovenskú nôtu. (lm)



Ž
I
V

O
T

  M
Á

J 2
00

9

32

Č
it

at
el

ia
 –

 r
ed

ak
ci

a ODIŠLI OD NÁS
Dňa 10. februára 2009  zomrela 

v Chicagu v USA vo veku 42 rokov 
krajanka

ŽOFIA KOŠUTOVÁ

(rod. Modlová)

Zosnulá bola čitateľkou Života. Po-
chádzala z krajanskej rodiny z Tribša. 
Odišla od nás dobrá krajanka, starostli-
vá manželka, matka, dráha dcéra, teta, 
švagriná a kamarátka. Nech odpočíva  
v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP v Tribši 
* * *

Dňa 14. apríla 2009 zomrela 
v Krempachoch vo veku 87 rokov kra-
janka

MÁRIA KRIŠTOFÉKOVÁ
(rod. Bizubová)

Zosnulá bola členkou Spolku a 
vernou čitateľkou Života. Odišla od 
nás vzorná krajanka, starostlivá matka, 
svokra, babička, prababička a sestra. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch

Ako je to správne?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, 

že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a slová, 
ktoré sa často využívajú v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, 
dopravy a spojov, ekonómie a turistiky. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

jarmułka jarmulka

felgi aluminiowe hlinikové disky

zacisk svorka

karnet np. na wyciąg narciarski, 
mecz piłkarski

permanentka, permanentná vstupenka napr. 
na lyžiarsky vlek, na futbalový zápas

mikroklimat mikroklíma

armatka śnieżna snehové delo

zaśnieżanie stoku  zasnežovanie  svahu

wyciąg narciarski lyžiarsky vlek 

wyciąg orczykowy tanierikový vlek

winietka diaľničná nálepka

autostrada diaľnica

droga ekspresowa rýchlostná cesta

droga lokalna lokálna cesta

stacja benzynowa benzínová pumpa

konkubent druh

odroczyć odložiť, odročiť

sprawozdawczy spravodajský

zryczałtować paušalizovať

fundator zakladateľ, darca

jednostka kontrolna kontrolná jednotka
 

Pápež Benedikt 
XVI. vymenoval 

nového trnavského 
arcibiskupa

Koncom apríla t.r. sa ním stál do-
terajší správca farnosti Radvaň v Ban-
skobystrickej diecéze a 
redemptorista Róbert 
Bezák. Zároveň Svätý 
Otec prijal zrieknutie 
sa úradu Trnavského ar-
cibiskupa Jána Sokola 
z dôvodu dosiahnutia 
veku 75 rokov v súlade 
s Kánonickým právom.
Róbert Bezák sa naro-
dil v Handlovej (diecéza 
Banská Bystrica) 1. mar-
ca 1960. Po základnej 
škole pokračoval v štúdiách na gymná-
ziu v Prievidzi, kde zmaturoval v roku 
1979. Následne študoval na teologic-

kej fakulte v Bratislave a počas štúdií 
prijal rehoľnú formáciu v Kongregácii 
najsvätejšieho Vykupiteľa – Redem-
ptoristov, kde v roku 1983 zložil aj 
celoživotné rehoľné sľuby. Bol vysväte-
ný za kňaza 14. júna 1984 v Banskej 
Bystrici biskupom Jozefom Ferancom.
V rokoch 1993 až 2005 bol páter Bezák 

viceprovinciálom rím-
skokatolíckej vicepro-
vincie Redemptoristov 
na Slovensku. Od roku 
1996 do 2002 bol pred-
seda Konferencie vyšších 
rehoľných predstave-
ných na Slovensku. Vy-
učoval morálnu teológiu 
na Teologickom inštitú-
te v Badíne pri Banskej 
Bystrici a na Alonsiáne, 
teologickej fakulte Tr-

navskej univerzity. Od roku 2008 bol 
páter Bezák farským administrátorom 
v Radvani, predstaveným spoločenstva 

Redemptoristov v Radvani a vikárom 
viceprovinciála rímskokatolíckej vice-
provincie Redemptoristov v Bratislave.
Emeritný arcibiskup Ján Sokol bude 
po abdikácii naďalej navštevovať cho-
rých ľudí, chodiť medzi mládež, robiť 
duchovné obnovy. Chce sa angažovať aj 
v trnavskom Univerzitnom pastorač-
nom centre. (aj)

Zdroj: webnoviny



33

e-m
ail: zivot@

tsp.org.pl
P

oľnohospodárstvo

V zime, keď je aktivita utlmená, nado-
búda kostra výsadby zvýraznená mrazom 
alebo snehom väčší význam ako farba. 
Krehká, nenápadná krása tráv a obnažené 
siluety opadavých stromov a kríkov kon-
trastujú s jednotlivými tvarmi vždyzelených 
rastlín, vyniká štruktúra ich kôry. I napriek 
tomu cítiť, vidieť náznaky života, ktoré sa 
prejavuje v prenikavej vôni veľmi skorých 
cibuľovín a trvaliek, ako sú snežienky a če-
merice.

Najkrajšie je jarné obdobie plné farieb. 
Farebné cibuľoviny, ktoré sa môžu kom-
binovať s ročnými alebo dvojročnými po-
kryvnými rastlinami, kontrastujú s jemným 
pozadím pučiacej zelene. Vďaka ním je jar 
taká svieža. Jemnejšie cibuľoviny sa hodia 
k listovým lesným rastlinám a k početným 
kvitnúcim skalničkám. Veľa kvitnúcich 
stromov a kríkov dosahuje v tomto období 
svoje maximum, napr. magnólie slivkovi-
ny a rododendrony. Na priečeliach domov 
a pergolách kvitnú popínavé rastliny, ako je 
vistéria a plamienky.

Jeden z najspoľahlivejších prostriedkov 
štýlového zjednotenia výsadby je farba. 
Úlohu tu zohráva výber kvetov (aby har-
monizovali, alebo boli v kontraste) a ich 
kombinovanie s vhodnými listovými rast-
linami. Jednofarebné zostavy bývajú často 
bohatšie, ako sa na prvý pohľad zdá, napr. 
táto výsadba bielych jarných kvetov spolu 
so zeleňou striebrolistých a krémovo pási-
kových (panašovaných) druhov. Harmónia 
je založená na príbuznosti farieb, ale rov-
nako dôležitý je i kontrast. Prekvapujúce 
stretnutie povedzme purpurovej a oranžo-
vej záhradu oživuje.

CIBUĽOVINY
Pod cibuľoviny zahŕňame rastliny s pra-

vými cibuľami, s cibuľovými hľuzami, s hľu-
zami a hľuznatými podzemkami. Väčšinou 
kvitnú veľmi krátko, potom nasleduje po-
kojové obdobie. Listy necháme prirodzene 
odumrieť alebo ich odstrániť keď zožltnú. 
Väčšinou vyžadujú slnečné miesto a dobre 
priepustnú pôdu. Ak pochádzajú z lesných 
stanovíšť, uprednostňujú vlhkejšie pôdy 
a čiastočný tieň (galtonia candidans, allium 
giganteum, crocosmia ´lucifer´.

Narcisy
Existujú tisícky narcisov (Narcisus), 

z ktorých možno vyberať na hriadky rôzne-

ÚČELNÉ 
VYUŽITIE 
RASTLÍN

ho typu a možno ich vysadiť aj do trávnika. 
Pri starostlivej voľbe kvitnú od konca zimy 
až do neskorej jari. Cibule sa vysádzajú na 
jeseň, do hĺbky 1,5 násobku svojej výšky na 
slnečné alebo mierne tienisté miesta s vlh-
kou, výživnou, dobre priepustnou pôdou. 
Odkvitnuté kvety treba odstraňovať a listy 
nechať na rastlinách po odkvitnutí aspoň 
šesť týždňov.

Tulipány
Tulipány (Tulipa) sú na jarných hriad-

kach spoľahlivé a bezkonkurenčné. Existujú 
rôzne skupiny tulipánov, takže môžu oživiť 
záhradu od konca zimy až do neskorej jari. 
Pestujú sa vo výživných, dobre priepustných 
pôdach, na slnečných miestach chránených 
pred vetrom. Cibule sa vysádzajú koncom 
leta alebo na jeseň do hĺbky 10 – 15 cm. 
Keď listy zvädnú, cibule sa vyberajú a ne-
chajú v chlade dozrieť.

Ľalie
Ľalie (Lilium) bývajú obyčajne vysoké 

a mnohé majú nápadné, väčšinou voňavé 
kvety. Kvitnú hlavne v lete, niektoré aj v je-
seni. Majú čiaškovité, svietnikovité, lievi-
kovité alebo turbanovité okvetia. Pestujú sa 
v dobre priepustných pôdach obohatených 
organickým materiálom, väčšinou však 
uprednostňujú kyslé až neutrálne pôdy 
a slnečné stanovištia. Cibule sa vysádzajú 
začiatkom jesene do hĺbky dvojnásobku až 
trojnásobku ich veľkosti.

Kosatce
Väčšina kosatcov (Iris) kvitne pomerne 

krátko medzi jarou a začiatkom leta, ale 
ich výrazné vejárovité alebo trsovité, nie-
kedy aj pestré listy vydržia dlho. Existujú 
viaceré rozdielne skupiny kosatcov. Bradaté 
(najbežnejšie pestované) a cibuľové kosatce 
vyžadujú výživnú, dobre priepustnú pôdu 
a plné slnko. Typy kosatca sibírskeho sú 
štíhlejšie a útlejšie a uprednostňujú mier-
ne vlhké pôdy a slnečné miesta alebo ľahký 
tieň.

Väčšina cibuľovín sa predáva v suchom, 
pokojovom stave. Jarné cibuľoviny je naj-
vhodnejšie nakupovať od konca leta, letné 
cibuľoviny na jar a jesenné cibuľoviny za-
čiatkom leta. Ak sú cibule pridlho v štádiu 
sucha, znehodnocujú sa. Cibule majú byť 
pevné a plné, so silným rastovým vrcho-
lom. Pri nákupe vyberáme čo najväčšie 
kusy. Skontrolujeme, či nie sú poškodené, 

napadnuté plesňami a či majú zdravé zákla-
dy koreňov.

VYSÁDZANIE CIBÚĽ
Cibule a podzemky vhodné na výsad-

bu do trávy zahŕňajú veľa jarných druhov 
a niekoľko na jeseň kvitnúcich kultivarov 
šafranov a jesienky. Ak raz vynaložíme tro-
cha práce na výsadbu cibuľovín do trávnika, 
rokmi sa množia a budú vnášať čoraz viac fa-
rebnej krásy bez ďalších nákladov. Pamätaj-
me však na to, že im nemôžeme pokosiť listy 
priskoro po odkvitnutí, lebo by sme potla-
čili vývoj cibúľ a násadu kvetov pre budúcu 
sezónu. Prvá kosba trávnika s cibuľovinami 
by mala byť najskôr šesť týždňov po od-
kvitnutí alebo vtedy, keď začnú listy žltnúť. 

Cibuľoviny kvitnúce na jar sa sadia 
koncom leta alebo na jeseň, letné cibuľovi-
ny sa sadia na jar a jesenné od začiatku do 
polovice leta. Väčšina cibúľ sa sadí vo vzdia-
lenosti rovnajúcej sa ich šírke a do hĺbky 
dvoj- až trojnásobku ich výšky (v piesoč-
natých pôdach a v oblastiach s výskytom 
silných mrazov ešte hlbšie). Len niektoré 
sa sadia tak, aby ich rastový vrchol bol na 
úrovni povrchu.

ŠKODCOVIA CIBULIEK 
A PODZEMKOV

Cibuľovka narcisová – je príbuzná 
ovadov, jej larvy vyžierajú vnútro cibúľ na-
rcisov a zorníc. Chemická ochrana neexis-
tuje. Jarné cibuľky môžeme po odkvitnutí 
chrániť navŕšením pôdy okolo ich báz, ale-
bo prikrývkou, čo zabráni kladeniu vajíčok 
na povrch cibúľ. Rastliny takto chránime 
do polovice leta. Menej citlivé sú cibuľky 
vysadené na tienistých alebo veternejších 
stanovištiach.

Háďatká – niektoré háďatká sa živia na 
koreňoch, iné napádajú aj cibuľky narcisov 
a cibuli príbuzných rastlín. Spôsobujú zakr-
patený rast a na priečnom reze cibuľky vidieť 
hnedé kruhy. Liečba neexistuje. Cibuľky na-
rcisov a cibuľové sadzačky kupujte u osved-
čených dodávateľov. Striedaním plodín by sa 
mali eliminovať háďatká napádajúce cibule. 
Háďatká, ktoré napádajú cibuľky narcisov, 
sa ťažko likvidujú a môžu úplne zničiť natu-
ralizovanú výsadbu. Neexistuje iná možnosť, 
než cibuľky vybrať a zlikvidovať.

Myši a iné hlodavce – obžierajú cibuľky 
krókusov, ako aj semená hrachu, fazule a ku-
kurice, ktoré dokážu nájsť skôr, ako stihnú 
vyklíčiť. Existuje niekoľko typov humánnej-
ších pascí, pokiaľ sa vám nepozdávajú tie tra-
dičné, ale myši si dokážu nájsť cestu naspäť 
aj do vzdialenosti 1,5 km, takže zbaviť sa ich 
je skutočne ťažké. Účinné môže byť aj drô-
tené pletivo s veľmi malými okami položené 
na pôde.

Miriam Chudá
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Strapatý Peťo, štebotavá Líza 
a ukradnutá mrkva

Hádaj, čo dnes Peťa baví!
Šibalstvá už pustil z hlavy,
žiadna hra ho nezadrží,
do záhrady rýchlo beží.
Nezľakne sa žiadnej driny,
rozhrabáva kopy hliny,
burinu i škodce ničí,
jedným slovom - záhradníči.

Kajo volá spoza plota:
„že ťa baví tá lopota!
Príjemnejšie ako drina
bude sedieť v prítmí kina.“

„Dnes to nejde,“ Peťo vraví,
„kto robotu za mňa spraví?
Nemôžem ísť do kina,
zber mrkvy sa začína.“

„Nemusíš sa o zber starať,
mrkvičku už má kto zberať,“
veselo sa Kajo smeje, 
„len sa pozri, čo sa deje!

Ľahko je byť záhradníkom
s takým skvelým pomocníkom!“ 
Zo záhona drzý zajac
kradne mrkvu – a čo najviac!

Peťo spustil strašný krik
ako pravý záhradník:
„zlodej jeden! Hneď ju vráť!
A potom sa rýchlo strať!“

Vtom do bránky Líza vkročí,
Peťo nechtiac do nej strčí.
Zvalil na zem nešťastnicu,
z vajec spravil praženicu.

Letí ďalej po chodníku,
šmykol sa na obrubníku,
pred auto na cestu padá.
Šťastie, že ho vodič zbadal,

zabrzdil zo všetkých síl,
nákladiak včas zastavil.
Skočil z auto celý biely,
ku Peťovi ihneď trieli.
 
„Ale si mi, chlapče, dal!
Kam si sa tak hlúpo hnal?“
Peťo na smrť vyľakaný
pohľadom sa trochu bráni,
zubami len drkoce.
„Prepáčte mi,“ šepoce.

(Macko Pusík, č.4, 2004)  
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Mária Štefánková

DNES 
ODCHÁDZAM 
ZO ŠKOLY
Trochu mi je nevoľky,
trochu po vôli.
Dnes odchádzam zo škôlky.
Pôjdem do školy.

Trochu mi je smutno,
trochu veselo.
Trochu mi je smelo,
trochu nesmelo.

Ja som neposedník,
tak sa priznám hneď:
Bojím sa, či dokážem
v škole obsedieť.

Už sa nebudem smieť
stále iba hrať.
Žiak sa musí učiť
a ja sa hrám rád...

               (Včielka č. 10,1992)   

Tri veselé tulene
Milé deti, prečítali ste si básničku o tuleňoch? Jedného z nich vidíte na obrázku. 

Vymaľujte ho a obrázok nám pošlite do redakcie. Čaká na vás pekná knižka. Z prác, 
ktoré nám do redakcie prišli minulý mesiac sme odmenili: Dianu Galovičovú z Kacví-
na a Kristínu Bizubovú z Krempách. Dievčatám gratulujeme!

Keď končí čas na hranie,
je na rade kúpanie,
rýchlo ulož všetky hračky,
ponáhľaj sa do vaničky.

Čakajú Ťa kamaráti,
v bublinkách sa kúpu radi.
Už sú spolu veselé
tri nezbedné tulene.

Prvý pení vodičku,
druhý myje hlavičku,
tretí krásne, jemné vône
roznesie po celom dome.

Ešte malá chvíľočka,
než „spinkať“ povie mamička.
I tulene už pôjdu búvať,
bude sa ti o nich snívať.

(Včielka, č.9, 2000) 

Ján Turan

DOMČEK, 
ČO MÁ 
ROŽKY
Ide domček slimačí,
Janíčko sa zamračí.
Ten domček má rožky,
pokole mu nôžky!

Postál domček slimačí,
Janko sa už nemračí.
Pošteklili rožky
Janíčkove nôžky.

Jozef Breza

ZAJAC 
A MEDVEĎ
Hopká zajac, hopká sám.
Líška volá: - Kamže, kam?

- Porátať sa s medveďom,
podupal mi v lese dom.

Ďalej osloví ho vlk:
- Kam tak bežíš ozlomkrk?

 - Porátať sa s medveďom, 
podupal mi v lese dom.

A keď medveď za rána
spýta sa, kam uháňa,

odpovie mu: - Neviem sám,
len hlúposti rozprávam.
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DANIELA 
HANTUCHOVÁ

Súťaže a ankety, mapujúce súčasnú 
hudobnú či divadelnú scénu, ale aj ob-
lasť výtvarného umenia, publicistiky, li-
teratúry a športu sa na Slovensku konajú 
pravidelne. Jednou z tradičných ankiet je 
Krištáľové krídlo. Laureáti ho získavajú 
v rozličných kategóriách. Jednou z nich 
je aj šport. Tu sa Krištáľovým krídlom 
môže pochváliť Dominik Hrbatý či 
Marián Hossa a medzi ženami športov-
kyňa - tenistka Daniela Hantuchová.

Narodila sa 23.4.1983 v Poprade. 
Od malička sa venovala športu na po-
merne profesionálnej úrovni, trénuje  
ju anglický tréner Nigelo Sears. 

Prvé pekné víťazstvá získala v štvor-
hre spolu s Leošom Friedlom v roku 
2001, kedy zvíťazili v slávnom Wim-
bledone. V roku 2002 bola zaradená 
medzi osem najlepších tenistiek vo 
Wimbledone. 

Ďalším úspechom bol postup do 
štvrťfi nále v roku 2003 na Austra-
lian Open. V štvorhe triumfovala aj 

s francúzom Fabrice Santorom a spo-
lu získali prvé miesto na Roland Gar-
ros, na US Open zvíťazila s Kevinom 
Ullyettom. Na konte má aj víťazstvo 
v Hopmanovom pohári, v Perthe bol 

Slovenska verzus Španielsko vo Fed 
Cupe. Pokiaľ ide o svetový rebríček, 
27. januára 2003 získala 5. miesto, čo 
je veľmi pekný úspech. 

O svetové prvenstvo sa usilujú hráči 
z rôznych kontinentov, každý rok sa do 
svetového rebríčka zapisujú noví špor-
tovci, iní sú z neho vylúčení. Aj poradie 
športovcov sa  každý rok mení. Hantu-
chová v istom období zastávala o niečo 
horšiu - 18. pozíciu, no koncom roku 
2007 sa posunula na 9. miesto. Jej fa-
núšikovia pevne veria, že opäť sa vráti 
na 5. pozíciu, ba možno aj vyššie. 

V rok 2007 bola jej zápasová bilan-
cia nasledujúca - 51 víťazstiev a 26 pre-
hier. V tomto roku ju Slováci ocenili 
aj spomínaným Krištáľovým krídlom. 
Na Grand Slamoch sa najďalej dostala 
do semifi nále v roku 2008 na prvom 
grandslamovom turnaji roka Austra-
lian Open.

Čas ukáže, ako sa kariéra tenistky 
Daniely Hantuchovej bude vyvíjať ďa-
lej. Na úspechy má veľa predpokladov, 
denne sa venuje tvrdému tréningu. 
V súčasnosti býva v Monte Carlo, no 
ako sama tvrdí, Slovensko je naďalej jej 
domovom. (lo)

jej partnerom Dominik Hrbatý a so 
ženskými partnerkami v štvorhre zvíťa-
zila Daniela Hantuchová až osemkrát.  
Rovnako úspešná bola aj v dvojhrách, 
prvý úspech dosiahla v reprezentácii 

Opel Insignia
Automobilová značka Opel prišla 

na trh s novým modelom Insignia. Ná-
stupca Vectry musí značku vymaniť z 
útlmu. Zdá sa, že má veľkú šancu byť 
úspešný. Opel Insignia totiž získal titul 
Európske auto roka 2009.

Insignia sa na mo-
toristický trh dostala 
ako štvordverový se-
dan, päťdverový lift-
back a kombi. Prvé 
dve verzie sú vizuálne 
podobné, hlavným 
rozlišovacím prvkom 
bude zadný stierač. 
Modely majú rovna-
kú dĺžku 4830 mm i 
rázvor 2737 mm, čím 
sa Insignia rozme-
rovo zaraďuje medzi 
premiantov triedy. 
Ďalšou devízou je 
nízky koefi cient aerodynamického od-
poru vzduchu cx=0,27, ktorý sa výrazne 
pričiňuje k zníženiu spotreby paliva. O 
pohon kolies sa celkovo stará desať po-
núkaných motorov. Základ benzínových 
motorov predstavuje 1.6 Ecotec s výko-

nom 85 kW (115 k). V ponuke je aj 1.8 
Ecotec (103 kW/140 k), ostatné verzie 
sú prepĺňané. Menovite ide o agregát 2.0 
Turbo Ecotec, ktorý sa dá kombinovať aj 
s pohonom 4x4 a vrchol predstavuje 2.8 
V6 Turbo Ecotec s výkonom 191 kW 
(260 k). Milovníci nafty majú k dispo-
zícii motor 2.0 CDTi, ktorý je dostup-

ný v zatiaľ troch výkonových verziách 
81 kW (110 k), 96 kW (130 k) a 118 
kW (160 k). Ku všetkým motorom sa 
sériovo dodáva šesťstupňová manuálna 
prevodovka, výkonnejšie motory majú k 
dispozícii aj šesťstupňový automat.

Okrem základnej výbavy si milov-
níci automobilového priemyslu môžu 
k svojmu miláčikovi doobjednať via-
ceré špičkové  technológie. Ide naprí-
klad o Opel Eye, čiže systém rozpozná-
vania dopravných značiek, adaptívny 
podvozok FlexRide, ktorý sa dokáže 
prispôsobiť aktuálnemu jazdnému 

štýlu vodiča, ale-
bo inteligentné 
svetlomety AFL, 
ktoré sa natáčajú 
v uhle 15 stupňov. 
Ich súčasťou sú 
aj LED-diódové 
denné svetlá a od-
bočovacie svetlá. 
Okrem toho je k 
dispozícii aj asis-
tent diaľkových 
svetiel, ktorý ne-
prepína skokovo, 
ale postupne. Pre 
športové verzie je 

navyše k dispozícii zadný diferenciál 
so zvýšenou svornosťou, ktorý dokáže 
aktívne rozdeľovať silu na jednotlivé 
kolesá. Zaujímavé je, že pohon 4x4 sa 
kombinuje len so silnejšími benzíno-
vými agregátmi. (ms)
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           ČO NA OBED

Bryndzová polievka 
so syrom

30 dkg bryndze, 1/2 - 1 kg zemiakov, 
30 dkg údeného syra, 2,5 l vody, strúhan-
ka, petržlenová vňať, červená paprika, 
soľ.

Do mierne osolenej vriacej vody 
dáme variť zemiaky a sušenú alebo 
čerstvú petržlenovú vňať a nakoniec za 
hrsť strúhanky. Medzitým si v malom 
hrnčeku rozpustíme bryndzu v horú-
cej vode (najlepšie odobranej z hrnca 
pred vložením zemiakov), do ktorej 
vmiešame 1 lyžičku mletej červenej 
papriky. Do uvarených zemiakov vle-
jeme rozmiešanú bryndzovú kašu a po 
znovuzovretí polievku hneď odstavíme. 
Polievku dochutíme (najlepšie až na ta-
nieri) kockami tvrdého údeného syra.
Podľa množstva zemiakov sa dá konzu-
movať aj ako samostatný pokrm.

Bačove lahôdkové rezne
Kuracie prsia, 10 dkg šunky, 20 dkg 

syru Niva, 1 syr bambino, šampiňóny v 
konzerve.

Prsia a šunku nakrájame na pásiky. 
Opražíme prudko na oleji, pridáme 
Nivu, bambino a šampiňóny, necháme 
roztopiť a dusíme. Osolíme a okorení-
me podľa chuti. Podávame hranolky 
alebo opekané zemiaky.

Brusnicová omáčka
200 ml zavarených brusníc (čučoried-

ky, ríbezle), 250 ml smotany na šľahanie, 
maslo, hladká múka, voda, mlieko, soľ.

Zavarené ovocie rozmixujeme, pre-
cedíme, prípadne prelisujeme cez plát-
no, aby sme odstránili semienka (nie 
je to nevyhnutné). Z masla a múky 
pripravíme bledú zápražku, rozriedi-
me s vodou, pridáme podľa potreby 
mlieko. Na koniec vmiešame smota-
nu, krátko povaríme (stále miešame).
Veľmi vhodná k varenej hydine so ze-
miakovým pyré.

         ZÁKUSKY

Bryndzové koláčiky
500 g polohrubej múky, 40 g drož-

dia, 1 vajce, soľ, 2,5 dl mlieka, 40 g roz-
pusteného masla.  Plnka: 300 g bryndze, 
kyslá smotana, 1 vajce, pažítka, kôpor, 
100 g prerastenej slaniny.

Do múky dáme droždie rozpustené 
vo vlažnom mlieku, soľ, maslo, vajce a 
vypracujeme hladké cesto. Necháme ho 
na teplom mieste nakysnúť. Potom cesto 
vyvaľkáme na pomúčenej doske. Okrúh-
lou formičkou z neho vykrajujeme ko-

lieska, do ich stredu dáme plnku a ope-
čené kúsky slaniny. Naplnené kolieska 
preložíme na plech pokrytý papierom 
na pečenie a vo vyhriatej rúre upečieme.
Plnka: Slaninu pokrájanú na menšie 
kúsky opečieme. Bryndzu, smotanu, 
vajce a nasekané bylinky spolu zmie-
šame.

  
              ŠALÁTY

Jarný šalát
2 zväzky reďkvičiek, 2 kaleráby, 

1 zväzok cibuľky s vňaťou, soľ, cukor, 
ocot, 1 natvrdo uvarené vajce.

Očistené reďkvičky aj so šupkou na-
strúhame na tenké plátky, pridáme olú-
pané, jemne nastrúhané kaleráby a dáme 
do porcelánovej alebo sklenenej misky. 
Pridáme očistenú a umytú cibuľku po-
krájanú s vňaťou. Osolíme, zalejeme 
nálevom pripraveným zo studenej vody, 
cukru a octu. Zľahka premiešame a ne-
cháme 1 hodinu na chladnom mieste. 
Pred podávaním posypeme nadrobno 
posekaným vajcom.

           NA PRÍPITOK

Sex on the Beach
0,4 dl vodka, 0,4 dl peach schnaps, 

pomarančový džús, grenadinový sirup, 
sirup čierna ríbezľa.

Do pohára dáme kocky ľadu, na-
lejeme najskôr vodku, peach schnaps, 
grenadinový džús a potom ríbezľový si-
rup. Zalejeme pomarančovým džúsom 
a ozdobíme plátkom pomaranča.

(zdroj: recepty.sk)

František Kolkovič

Rodný kraj
Túlaš sa po horách,
vietor ti prehŕňa vlasy.
Voňaš živicou a surovým drevom.
Hora na teba vydýchla
riedku hmlu a mach Ti vsával

zvuky tvojich krokov.
Bolo ráno
A šípový ker vzplanul
ako fakľa.
Sadneš si a vyšepkáš:
rodný kraj!

Ročné obdobia

Človek vo svojom živote
podobá sa
ročným obdobiam:
najprv sa rodí – 
jarná krása
a žije v tej nôte.

Potom, keď chodia
v jeho živote
letné dažde a víchrice
rastie a plače
ako tie dažde.

Keď šípy vtáčie
v tiché podvečery
šinú v jeseni každej
aj on zočí
jednu húsku sivú,
ktorej ani súmrak šerý
prikryť nezdolá
snehom bielym.
Už je starý...



38

Ž
I
V

O
T

  M
Á

J 2
00

9

Porady 
kosmetologa

Jozefa Pieronek

38

N
aš

a 
po

ra
dň

a

Zawroty 
głowy

Zawroty głowy nie są uznawane za 
jednostkę chorobową, a jedynie za ob-
jaw ewentualnej choroby. Najczęściej 
przypadłość ta dotyczy osób dorosłych, 
ale może się zdarzyć nawet u małych 
dzieci. Pojęcie „zawrotu” jest bardzo 
szerokie i zawiera różne odczucia, od 
lekkiego braku stabilności poprzez 
ściąganie w bok, zapadanie się, aż po 
wrażenie obracania się otaczającego nas 
świata. Powtarzające się zawroty głowy 
powinny skłonić do wizyty u lekarza w 
celu poznania przyczyn, a te możemy 
podzielić na:
-  błędnikowe 

(inaczej obwodowe lub uszne). 
W takich przypadkach przyczyny 

zawrotów głowy związane są z uszko-
dzeniem tylnej części ucha wewnętrz-
nego – błędnika, który odpowiada za 
utrzymanie równowagi.
-  pozabłędnikowe  

(neurologiczne, centralne).
Przyczynę stanowią uszkodzenia 

niektórych części mózgu i móżdżku. 
Może to mieć miejsce w przypadku 
udarów, guzów czy chorób demielina-
zacyjnych (np. stwardnienia rozsiane-
go).
-  mieszane.

Tutaj przyczynę zawrotów głowy 
stanowią uszkodzenia błędnikowe i 
jednocześnie pozabłędnikowe.

Trzeba również wspomnieć o róż-
nych schorzeniach ogólnoustrojowych, 
które mogą być odpowiedzialne za wy-
stępowanie zawrotów głowy. Dzieje się 

Witam wszystkich czytelników  po 
miesięcznej przerwie. Mamy piękny 
słoneczny maj – ale uważajcie słońce 
jest już bardzo ostre oraz zdradliwe, 
i miałem już do czynienia z kilkoma 
przypadkami oparzeń (tak już w kwiet-
niu!). Wiem, że OPALANIE to trochę 
nietypowy temat artykułu na maj, ale 
przyroda lubi nas zaskakiwać i musimy 
się przed tym zabezpieczać. Co zrobić 
jak nagle staniemy się ofi arą słońca i 
spieczemy się na przysłowiową skwar-
kę? Najlepiej wykorzystać domową 
spiżarkę lub lodówkę i przepis mojej 
babci:
Składniki:
5 łyżek soku lub obrany rozgnieciony 
liść aloesowy
1 jajko
1/2 łyżeczki soku z cytryny lub octu
3 łyżeczki cukru
1,5 łyżeczki kefi ru lub jogurtu 
naturalnego

Sposób przygotowania: Wymieszaj 
sok z aloesu (lub rozgnieciony miąższ) 
i jajko, dodaj cukier i jogurt (lub kefi r) 
i wymieszaj ponownie. Umieścić papkę 
w lodówce do schłodzenia. Nakładać 
na poparzoną skórę  pozostawić 20-30 
minut, a następnie spłukać letnią wodą.  
Aloes zawarty w preparacie sprawi, że 
poparzenia słoneczne nie będą już tak 
dokuczliwe.

A jeśli nie mamy czasu na przygoto-
wanie takiego specyfi ku i potrzebujemy 
natychmiastowej ochrony , to możemy 
położyć na poparzoną skórę rozkro-
jony pomidor. Pomogą też okłady ze 
świeżego twarogu, zsiadłego mleka lub 
maślanki.

Teraz przysłowiowe 2 słowa o opa-
laniu i opaleniźnie:

Opalenizna uważana jest powszech-
nie za przejaw zdrowia, natomiast w 
rzeczywistości ciemnienie skóry to 
reakcja obronna organizmu na nad-
miar słonecznego promieniowania 
ultrafi oletowego. Barwnik w skórze, 
który chroni przed promieniowaniem 

ultrafi oletowym i oparzeniami to me-
lanina. Melanina właśnie gromadząc 
się w skórze daje opaleniznę. Melani-
na absorbuje i odbija promienie UV. 
Osoby o jasnej skórze, z małą ilością 
barwnika łatwiej ulegają poparzeniom 
słonecznym. Opalenizna uzyskana w 
sposób naturalny – podczas opalania 
się z rozsądkiem i umiarem – stanowi 
istotną ochronę przed niekorzystnym 
działaniem promieni. Po to organizm 
wytwarza melaninę („opala się”) by 
chronić się przed szkodliwością pro-
mieniowania UV. Aby uchronić się 
przed oparzeniami słonecznymi i ich 
konsekwencjami, należy rozważnie 
korzystać z kąpieli słonecznych, uni-
kać przebywania w pełnym słońcu 
oraz zabezpieczyć skórę odpowiednim 
ubraniem, kremem z fi ltrem UV, na-
kryciem głowy oraz okularami ze szkła-
mi z fi ltrem przeciw UV. Najlepszym 
sposobem zapobiegania poparzeniom 
słonecznym jest umiar i rozsądek w ko-
rzystaniu z kąpieli słonecznych. W cią-
gu pierwszych dni opalania nie należy 
opalać się dłużej niż 10-15 minut. W 
następnych dniach można stopniowo 
zwiększać czas przebywania na słońcu. 
Należy używać preparatów z fi ltrem 
przeciwsłonecznym. Dzieci i osoby z 
jasną karnacją, jasnymi lub rudymi 
włosami powinny używać kremów z 
fi ltrem przeciwsłonecznym o SPF co 
najmniej 15. Preparatem z fi ltrem sma-
ruje się skórę na około 30 minut przed 
wyjściem z domu (potem powtarzać 
nanoszenie preparatu co 2-3 godziny). 
W godzinach od jedenastej przed połu-
dniem do drugiej po południu promie-
nie słoneczne są najsilniejsze, dlatego 
czas ten najlepiej spędzić w cieniu.

Mam nadzieję, że skorzystacie z 
tych kilku rad i weźmiecie je sobie do 
serca. Pozdrawiam i do zobaczenia za 
miesiąc. 

Dawid
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Prawnik

Kto nie płaci abonamentu 
za radio i telewizję?

Za używanie radia, telewizora lub 
obu nie płacą: 1 – osoby, zaliczone do I 
grupy inwalidów, całkowicie niezdolne 
do pracy i samodzielnej egzystencji lub 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści albo trwałej bądź okresowej całko-
witej niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny, 2 – osoby otrzy-
mujące świadczenia pielęgnacyjne lub 
rentę socjalną, 3 – osoby niesłyszące 
(całkowita głuchota lub obustronne 
upośledzenie słuchu), 4 – osoby nie-
widome, których ostrość wzroku nie 
przekracza 15 proc., 5 – inwalidzi wo-
jenni i wojskowi oraz będący inwalida-
mi kombatanci,

 6 – wszystkie osoby, które ukoń-
czyły 75 lat, 7 – członkowie rodzin po 
kombatantach – inwalidach wojen-
nych lub wojskowych.

Zwolnienie nie przysługuje, jeśli za-
interesowany pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym z co naj-
mniej 2 osobami, które ukończyły 26. 
rok życia i nie spełniają warunków do 
zwolnienia.

Nowy warunek 
becikowego

Jeśli jesteś w ciąży, to już od jej 10. 
tygodnia, aż do porodu, musisz mieć 
zaświadczenie, że opiekuje się tobą 
lekarz. Bez takiego dokumentu nie 
będziesz mogła liczyć na wypłacenie 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka (dzieci). Oczywiście dotyczy to 
wszystkich kobiet, także tych, które w 
przyszłości będą przy nadziei, ale dla 
obecnych ciężarnych pań jest to szcze-
gólnie ważne, bowiem wszystkie wy-
płaty za dzieci urodzone od 1 listopada 
2009 roku będą uzależnione od owego 
zaświadczenia opiekuńczego wydanego 
przez lekarza. Nie będzie cię to doty-
czyć jeśli jesteś (będziesz) prawnym lub 
faktycznym opiekunem dziecka albo 
jeśli wniosek o wypłatę jednorazowej 
zapomogi czy też o prawo do dodatku 

za urodzenie dziecka złożysz przed 1 
listopada br.

Zawsze warto regularnie badać się 
w ciąży, dla dobra swojego dziecka, 
ale teraz doszedł do tego jeszcze po-
wód fi nansowy. Becikowe i dodatek 
do zasiłku rodzinnego wynoszą po 
tysiąc zł za każde dziecko. (Nowela 
ustawy o świadczeniach rodzinnych 
Dz. U. z 2008 nr 237).

Jeśli w twojej gminie wypłacają 
jeszcze jakieś dodatkowe pieniądze po 
porodzie (jest taka możliwość, zależy 
od ustaleń gminy), to prawo do nich 
jest ustalone lokalnie i trzeba spraw-
dzić pod jakimi warunkami można je 
dostać.

Bankomat może zjadać 
twoje pieniądze

Mało kto z nas wie, że tak nie-
winna operacja jak sprawdzenie salda 
rachunku w bankomacie może kosz-
tować np. złotówkę. Niby to niedu-
żo, ale jeśli nie wiemy o tej opłacie i 
często w trakcie wybierania pieniędzy 
sprawdzamy saldo rachunku, mo-
żemy sporo stracić. Czasem, np. w 
sieci Cash4You, pierwszą opcja jest 
polecenie łączące wypłatę gotówki ze 
sprawdzeniem salda. Polecenie samej 
wypłaty znajduje się na drugim miej-
scu. Łatwo więc intuicyjnie wybrać 
opcję pierwszą i zapłacić. 

Na taki wydatek narażeni są np. 
klienci MultiBanku i mBanku, gdzie 
sprawdzenie salda w bankomacie 
kosztuje 1 zł. Tyle samo muszą pła-
cić klienci Euro Banku, zaś klienci 
Dominet Banku zapłacą, gdy ope-
racja jest wykonywana w maszynie 
nienależącej do ich sieci. Kienci Lu-
kas Banku zapłacą 1,2 zł, a gdy saldo 
sprawdzą w bankomatach BZ WBK 
– 0,50 zł. Inaczej jest w Banku Mil-
lenium, gdzie w bankomacie nie ma 
prowizji za wyświetlenie stanu kon-
ta, ale potwierdzenie na wydruku 
kosztuje juz 0,50 zł. Gdy klient tego 
banku zechce sprawdzić środki w 
urządzeniu innej sieci, zapłaci z kolei 
aż 2 zł.   (aj)  

tak najczęściej w przypadku zaburzeń 
hormonalnych, w nadciśnieniu tęt-
niczym, chorobach krwi, serca, oczu 
oraz przy wysokim poziomie gluko-
zy i cholesterolu we krwi. Zawroty 
głowy mają również często miejsce 
w przypadkach występowania cho-
roby lokomocyjnej, po urazach szyi 
i głowy czy chociażby z powodu 
złego odżywiania się albo zażywania 
niektórych leków. Nie zawsze, ale 
jednak zdarza się, że zawroty głowy 
zwiastują nadciągającą chorobę albo 
są wręcz charakterystyczne dla dane-
go schorzenia. Dzieje się tak chociaż-
by w przypadku zaburzeń ukrwienia 
ośrodkowego układu nerwowego, 
przy chorobach nowotworowych, 
migrenie, padaczce, SM, czy udarach 
mózgu. Istnieje również spora grupa 
pacjentów (około 25% wszystkich 
przypadków), u których przyczyny 
zawrotów głowy mimo badań po-
zostają nieznane. Już sam wywiad 
przeprowadzony przez lekarza często 
pozwala ustalić przyczynę zawrotów 
głowy. W czasie badania szczególną 
uwagę lekarz przywiązuje do badania 
słuchu. Wykonywane są również te-
sty równowagi statycznej i dynamicz-
nej. Niestety na tym etapie nieprawi-
dłowości często nie są wykrywane i 
ustalenie przyczyny zawrotów głowy 
wymaga dalszych badań i to często 
przez wielu specjalistów, np. lekarza 
okulisty czy neurologa. Wykonywa-
ne są również badania krwi, które 
pozwala określić poziom glukozy i 
cholesterolu. Dodatkowymi ważny-
mi i często rozstrzygającymi bada-
niami są dwa rodzaje badania oczo-
pląsu: elektronystagmografi a (ENG) 
i videonystagmografi a (VNG), a 
także rtg kręgosłupa szyjnego, to-
mografi a komputerowa, badanie do-
pplerowskie i rezonans magnetyczny. 
Leczenie zawrotów głowy zależy od 
ich przyczyny, ale zasadniczo moż-
na mówić o leczeniu zachowawczym 
– rehabilitacja, leki, tlenoterapia, ko-
mora hiperbaryczna oraz o leczeniu 
operacyjnym.

Pozornie niewinny zawrót głowy 
może nieść wielkie zagrożenie dla 
zdrowia a nawet życia, nie lekceważ-
my go zatem i nie wahajmy się „za-
wrócić głowy” naszemu lekarzowi.

Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii
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BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Ak podnikáš, čaká ťa fi nančná 

kríza. Budeš mať veľa práce a budeš 
musieť urobiť aj to, čo robil doteraz 
niekto iný. Nezabúdaj však na seba a 
rodinu. Pri takom návale nezanedbá-
vaj svoje zdravie. Dostaneš zaujímavý 
darček.

RAK (22.6.-22.7.)
Prvá polovica mesiaca bude priazni-

vá. Nájdeš nových známych, a ak hľa-
dáš prácu, dostaneš zaujímavú ponu-
ku. V rodine bude vládnuť harmónia. 
A dokonca možno nájdeš aj byt svojich 
snov. V druhej polovici mesiaca budeš 
mať málo času.

LEV (23.7.-23.8.)
Začiatkom mesiaca nebudeš mať 

dostatok sily. Tvoj partner bude voči 
tebe vnímavejší ako doteraz. V podni-
kaní čakajú na teba lepšie časy. V prvej 
polovici mesiaca bude niekoľko ne-
priaznivých dní, ale druhú prežiješ bez 
problémov.

PANNA (24.8.-23.9.)
Sily ťa tento mesiac neopustia. Aj 

keď veríš, že tvoja budúcnosť je skve-
lá, budeš sa musieť trochu napracovať. 
Najbližší mesiac bude pre teba naozaj 
pracovitý. Musíš dobre hospodáriť s ča-
som, aby si si našiel aspoň chvíľku na 
odpočinok. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
Máš talent v hodnotení situácie. 

Tvoja situácia nie je príliš priaznivá, 
to, čo teraz urobíš, ti v budúcnosti 
prinesie ovocie. Tvrdo stojíš za svoji-
mi rozhodnutiami, tvoja neochvejnosť 
sa však tento mesiac trochu zachveje. 
Ťažké chvíle prekonáš.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Rád rozmýšľaš nad drobnosťami. 

Nezabúdaj, že samotné premýšľanie 
o problémoch však nikdy nič nevyrie-
šilo. Aj keď to nie je jednoduché, zre-
laxuj sa a všetko si poriadne premysli. 
Vhodná by bola aj meditácia. Mesiac 
bude pre teba pozitívny.

NÁŠ TEST

Máte radi svoju prácu?
1. Čo pokladáte za najväčšiu výhodu svojho za-

mestnania?
a) Prináša vám peniaze - 0; b) občas sa pri práci aj 

zabavíte - 3; c) je to jedna z dvoch najdôležitej-
ších vecí vo vašom živote - 6.  

2. Keď sa veziete do práce, na čo myslíte?
a) Tešíte sa zo všetkých povinností, ktoré mienite 

zvládnuť – 6; b) najradšej by ste skrútili volant 
a šli domov – 0; c) necháte sa unášať osudom, 
nech už bude, aký bude – 3.

3. Aké sú vaše vzťahy s kolegami?
a) Komunikujte s nimi iba vtedy, keď je to nevy-

hnutné – 0; b) vždy sa viete vynikajúco pozhová-
rať – 6; c) v podstate s nimi vychádzate celkom 
dobre – 3.

4. Zaťažuje vás šéf množstvom pracovných úloh?
a) Áno, dá sa povedať, že vás úlohami doslova te-

rorizuje – 0; b) nie, väčšinou presne vie, koľko 
zvládnete – 3; c) vynikajúco spolupracujete – 6.

5. Zodpovedajú pracovné úlohy vašej kvalifi kácii?
a) Áno, úplne – 6; b) vyčerpávajú vás alebo sú príliš 

banálne – 0; c) v podstate áno – 3.
6. Máte v terajšom zamestnaní šancu na povýše-

nie?
a) Áno, cítite, že máte dvere otvorené – 6; b) nie, 

určite sa z terajšieho postu ani len nehnete – 0; 
c) možno v budúcnosti....- 3.

7. Môžete šéfovi preniesť svoje pracovné návrhy? 
Prijme ich?

a) Áno, šéf vám plne dôveruje a dáva vám úplnú 
slobodu – 6; b) nie, šéf sa rozhoduje vždy sám 
– 0; c) keď má dobrú náladu, tak áno – 3.

8. Pracovná atmosféra vo vašej fi rme je...
a) Slnečná a vrúcna – 6; b) zamračená a búrková 

– 0; c) pred búrkou – 3.
9. Predstavte si, že môžete začať odznova. Vybrali 

by ste si inú profesiu?
a) Určite áno – 0; b) pravdepodobne nie – 3; c) 

v žiadnom prípade – 6.
10. Váži si zamestnávateľ vaše schopnosti?
a) Pravidelne vás chváli za úspechy v zamestnaní – 

6; b) zriedka, vždy si nájde niečo, čo môže ofrfl ať 
– 0; c) väčšinou býva s vami spokojný – 3.

Vyhodnotenie:
0-21 bodov: Situácia na pracovisku je zlá, mali 
by ste uvažovať o novom začiatku. Odpovedzte 
si však aj na otázku, prečo je to tak. Kde sa dá 
nájsť vysnívané zamestnanie? Možno by ste sa mali 
pozhovárať so šéfom a požiadať ho, aby vám dal 
príležitosť. Možno potom bude stačiť, ak prejdete 
do inej skupiny a začnete odznova.
22-42 bodov: Práca vám vyhovuje, ale už ste na 
jednom mieste dlho. Hoci je práca v súlade s va-
šou kvalifi káciou, očividne jestvuje čosi, čo brzdí 
vašu dokonalosť. Preto by ste si mali premyslieť, 
čo vám prekáža, a skúsiť to zmeniť. Nebolo by od 
veci zájsť k šéfovi s kolegami, ktorí majú rovnaký 
názor, a predložiť mu nové varianty.
43-60 bodov: Pracovné úlohy vám dokonale vy-
hovujú, rovnako aj kontakty s kolegami a kolegy-
ňami. Ste veľmi spokojná a každý deň sa cestou do 
práce tešíte, čo nové vás tam čaká. Vašu spokoj-
nosť si všíma aj okolie, čo je dobrá predispozícia 
na dosahovanie ďalších úspechov. Dajte si pozor, 
aby ste nevyvolali závisť niektorých kolegov.  

STRELEC (23.11.-21.12.)
Čaká ťa priaznivý mesiac. Prvý týž-

deň bude podľa tvojich prianí. Máš 
šancu skončiť veci, ktoré dlhodobo 
nemôžeš ukončiť. Hľadáš si partnera? 
Možno ho nájdeš. Koncom mesiaca sa 
na teba usmeje šťastena – možno aj po 
fi nančnej stránke.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvom týždni ťa čaká mnoho vý-

davkov, ktoré si plánoval. Budeš mať 
veľa práce. Aj keď sa v druhej dekáde 
môžu objaviť neporozumenia s najbliž-
šími, snaž sa to rýchlo urovnať. Koniec 
mesiaca sa bude niesť v pozitívnom 
duchu.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Čaká ťa priemerný mesiac. Dávaj 

si pozor na zdravie. Väčšie výdavky ti 
môžu zhoršiť náladu. Začiatkom dru-
hej dekády sa to polepší. Doma sa 
nebudeš cítiť najlepšie, radšej niekam 
vycestuj. Koncom mesiaca sa šetri a ne-
prepracuvávaj sa. 

RYBY (19.2.-20.3.)
Pomaly vchádzaš do priaznivého 

obdobia. V prvom týždni získaš rôz-
ne výhody. Dostaneš nové zaujímavé 
nápady. Partner ťa obdarí množstvom 
nehy a lásky. Sila do práce ťa nebude 
opúšťať. Podarí sa ti vyriešiť staré prob-
lémy.

BARAN (21.3.-20.4.)
Na začiatku mesiaca budeš mať toľ-

ko práce, že nebudeš ani vedieť, kde ti 
hlava stojí. To našťastie rýchlo pomi-
nie. Začne sa ti trochu viac dariť nielen 
v práci, ale aj v súkromnom živote. Prí-
liš však nediskutuj, aby si sa zbytočne 
nehádal.

BÝK (21.4.-20.5.)
Na začiatku mesiaca ťa čaká množ-

stvo práce, v ktorej sa ti príliš dariť 
nebude. Druhý týždeň mesiaca bude 
veľmi dobrý. Pokoj na duchu ťa nebu-
de opúšťať. Bude sa ti dariť aj v pod-
nikaní. Druhá polovica mesiaca bude 
vydarená. (ms)
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Prechádzajú sa policajti Jano a Fero. 
Pri neďalekom jazierku uvideli starého 
baču, ako dojí kravu.

Jano: „Hej, pozri Fero, ten bača si tam 
dojí kravu a my jak sprostý kupujeme 
každé ráno drahé mlieko.”

Fero: „Počuj Jano. Kúpme si aj my kra-
vu a každý deň budeme mať na stanici 
čerstvé mlieko.”

Policajti kúpili kravu a na druhý deň 
ráno na stanici sa hneď pustili do práce. 
Po chvíľke dohadovania sa dohodnú na 
tom, že Fero ju podojí.

Fero po 10-tich minútach: „Ty Jano, 
počúvaj!!! Dojím tú kravu už 10 minút a 
zatiaľ žiadne mlieko.”

Jano: „Viem, kde je problém! Spomeň 
si, ako to robil bača. Krava mala hlavu vo 
vode, nasávala vodu a on z nej hneď dojil 
mlieko.”

Fero: „Ide sa ku vode!”
Policajti prídu ku riečke, nastavia kra-

vu ku vode a tá hneď začala piť jak divá. 
Policajti celí natešení sa vrhli na dojenie 
čerstvého mlieka.

Fero: „Jano, počuj, zatiaľ žiadne mlie-
ko! Vysadni krave na hlavu a vtlač jej hla-
vu pod vodu.”

Jano teda vysadne krave na hlavu, a 
hlavu jej po papuľu strčí pod vodu.

Fero po 5 minútach: „Nič! Stlač jej hla-
vu ešte hlbšie.”

Jano pritlačí a krave celú držku pono-
rí pod vodu. Fero zase po 5 minútach: 
„Ešte hlbšie, stále nič nedáva.”

Jano sa zaprie, krave vtlačí hlavu až po 
oči do vody. Krava sa v panickom strachu 
poserie a Fero na to: „Vyššie, Jano, už na-
sáva blato!!!”

* * * 
- Pán doktor, urobte niečo s mojou 

ženou - hovorí manžel psychiatrovi. Už 
to takto ďalej nemôže ísť! Tá bláznivá 
ženská chová v byte dvanásť mačiek! 
Viete si predstaviť ten smrad?

- A prečo neotvoríte okná?
- Čože? Aby mi vyletel môj kŕdeľ ho-

lubov?

* * * 
- Zase si upratovala garáž bez môjho 

vedomia? - pýta sa muž ženy.
- Áno, čo zase nemôžeš nájsť? - od-

povedá mu žena.
- Moju felíciu.

* * * 
Tréner dohovára futbalistom v šatni 

po prvom polčase: „Keď som Vám pred 
zápasom kládol na srdce hru na jeden 
dotyk, vôbec som tým nemyslel, aby ste 
sa dotkli lopty len raz za polčas!“

alopat, ametyst, amoret, atrapa, bábika, baran, botanika, bremeno, dievča, 
dlaha, drevina, hladina, horor, ihrisko, kamarát, kamera, kanapa, kapotka, 
kategória, kladka, kliatba, kmotra, koliba, kolos, korbáč, korela, krabica, lamela, 
larva, láska, latinka, lekár, litera, lopata, maketa, malta, manekýnka, maras, 
matka, matrika, metla, metro, mlieko, montér, morena, motel, náprava, náhoda, 
obnova, obrad, ohorok, omasta, palica, pasta, peklo, pitbul, pisár, plena, pobyt, 
podiel, pohreb, pohroma, pokrm, pomer, potlesk, potopa, potreby, pravda, 
právo, priehrada, priemer, prídel, príkon, pudlík, radlica, rameno, rarita, rieka, 
rozvaha, satelit, sloboda, spolok, spona, stanica, stena, stolička, stonka, strana, 
taktika, tielko, trieska, trieslo, trúbka, tvaroh, vydra.

Prečo bocian stojí na jednej nohe? Lebo... (TAJNIČKA)
1. časť tajničky – 15 nevyškrtaných písmen;
2. časť tajničky – doplnené písmená do stĺpcov. 

autor: Pav©l Surovec
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Čím krstiť, keď zamrzne potrubie 
s vodou? V nórskom kostole použili 
počas krstu namiesto vody citrónovú li-
monádu, pretože im zamrzlo vodovod-
né potrubie. Kňaz Paal Dale z mestečka 
Stord, 240 kilometrov od Osla, musel 
teda počas krstu improvizovať - keď za 
mrazivého počasia nebola voda, použil 
citrónovú perlivú malinovku. „Všet-
ko išlo hladko, iba citrónová vôňa to 
urobila nezvyčajným,“ vyhlásil kňaz. 
Rodinu dieťaťa informovali o zmene 

by sa tak mohli rozviesť včas hneď na 
začiatku manželstva, zdôraznil Murray 
v Londýne, keď zoznamoval so závermi 
svojho výskumu členov britskej akadé-
mie vied Royal Society. Tá mu už pred-
tým udelila svoje najvyššie ocenenie za 
fyziku. Výskum sa týkal 700 párov, s 
ktorými Murrayho tím viedol priebež-
ne po dobu 12 rokov štvrťhodinové 
rozhovory. Vedci ich fi lmovali a vy-
hodnocovali podľa nového unikátneho 
matematického postupu. „Nadchlo ma 
to, že diskusia, často veľmi intenzívna a 
emocionálna môže byť zachytená nie-
čím, čo je vlastne jednoduchým mate-
matickým modelom interakcie páru,“ 
vyhlásil Murray. (ČTK)

Osol na poslanecké kreslo. Pr-
výkrát v dejinách Bulharska vstúpil do 
boja o poslanecké kreslo osol. Oslík, 
líder kandidátky neofi ciálnej strany 
s názvom Politický prostitút - Vpred 
Bulharsko, sa uchádza o kreslo za čier-
nomorské prístavné mesto Varna. Oslí-
kovu kandidatúru navrhol Rosen Mar-
kov, predseda Strany pre  bulharských 
mužov. Heslom volebnej kampane je 
„osol premiérom - 240 (kresiel) ne-
stačí,“ prehlásil Markov. Do 240 člen-
ného Ľudového zhromaždenia budú 
Bulhari voliť svojich zástupcov v lete. 
Nová strana nevyužije štátnych dotácií, 
pretože bude fi nancovaná obchodmi 
typu „všetko 0za jedno leva (zhruba 50 
centov),“ povedal Markov. Markov tak 
isto prehlásil, že už informoval úrad 
prokurátora, že dá jedno leva každé-
mu, kto odovzdá svoj hlas oslíkovi. 

Bulharský generálny prokurátor na 
začiatku marca vyzval všetky politické 
strany, aby prestali s kupovaním hla-
sov. Tamojšie strany údajne výmenou 
za peniaze, jedlo a ďalší tovar získavajú 
hlasy nemajetných občanov. (ČTK)

Pokuta za jazdu na barovej stolič-
ke. Kile Wygle (28) z Newarku v Ohiu 
sa zodpovedá z jazdy v opitosti na ba-
rovej stoličke. Wygle, ktorý na stoličku 
pripevnil motor z kosačky, so svojím 
strojom havaroval na začiatku marca, 
napísala dnes agentúra AP. Práve k tej-
to nehode privolali políciu z Newarku, 
ktorý leží asi 50 kilometrov východne 
od Columbusu. Ľahko zraneného vo-
diča stoličky previezli do nemocni-
ce. Tu sa Wygle priznal, že pred jazdou 
vypil 15 pív. Polícia ho obvinila z vede-
nia vozidla v opitosti. Wygle, ktorého 
stolička vraj dokáže ísť rýchlosťou až 
61 km/h, sa cítí nevinný a požiadal o 
súdny proces. (ČTK)

až po slávnosti. „Mal som totiž potre-
bu ich informovať o citrónovej vôni. 
Nepovedali veľa, ale myslím si, že cítili 
arómu,“ uviedol Dale. (TASR)

Vedecké predpovede rozvodov. 
Britský matematik James Murray vraj 
objavil vzorec, ktorý určí, či mladým 
manželským párom hrozí rozvod, alebo 
či dožijú spoločne. Profesor oxfordskej 
univerzity podľa BBC tvrdí, že podob-
ne predvídanie pomocou jeho vzorca 
vychádza stopercentne. Niektoré páry 



Mesiac jún v znamení 
XVI. dní slovenskej kultúry 

v Malopoľsku 
Srdečne Vás pozývame na podujatia, ktoré budú spojené so slovenskou 

kultúrou na Spiši a Orave, ako aj v Krakove. V rámci programu vystúpia folklórne 
súbory, sólisti, hudobné skupiny a uskutočnia sa výstavy, divadelné predstavenia 
a literárne večierky. Podrobný program nájdete na plagátoch a pozvánkach.

Foto: L. Ostrowska, M. Smondek, J. Janiczko



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

Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków.............................. 10,00 zł

J. Ciągwa, J. Szpernoga, Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Kraków 1994 .....  8,00 zł

Zbigniew Tobjański, Czesi w Polsce, Kraków 1994 .......................................... 10,00 zł

J. Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa, Kraków 1996 ............................... 10,00 zł

H. Homza, St. A. Sroka, Štúdie z dejín stredovekého Spiša, Kraków 1998 ........ 11,00 zł

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich, 

Kraków 1998  ................................................................................................ 12,00 zł

Vlastimil Kovalčík, Klucz Światła – wybór poezji, Kraków 1998  ....................... 13,00 zł

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 

Kraków 1999 ................................................................................................. 15,00 zł

Regina Adamska-Matusiak, 
Klasycyzująca poetyka Milana Rúfusa, Kraków 1999 ........................................  5,00 zł

Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana 

Urbankowskiego, Kraków 2002 ...................................................................... 15,00 zł

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 

w latach 1945–1957, Kraków 2002 ................................................................ 10,00 zł

Anton Hykisch, Kochajcie królową, Kraków 2003 ............................................ 15,00 zł

Pavel Vilikovský, Wiecznie zielony..., Kraków 2004 .......................................... 10,00 zł

Jozef Leikert, Rosa na duszy, Kraków 2004...................................................... 15,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Moje pejzaże (Moje krajinky, Kraków 2004) ................... 10,00 zł

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2007 ................. 10,00 zł

Franciszek Kolkowicz, Oravské návraty, Kraków 2005 ......................................  5,00 zł

Ivan Bukovčan, Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa, Kraków 2006 ..............  6,00 zł

Jerzy S. Łątka, Bohater na nasze czasy?, Kraków 2007 .................................... 15,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007 ........................................................... 10,00 zł

Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 ................................................ 10,00 zł

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

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

ŽIVOT - MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
ul. św. Filipa 7/7, 31-150 Kraków
tel.: (+48 12) 633-36-88, fax: (+48 12) 632-20-80
e-mail: zivot@tsp.org.pl

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

NAŚWIETLANIE CTP: 
wysoką jakość druku zapewniamy dzięki zastosowaniu 
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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