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Téma emigrácie je stále živá medzi obyvateľmi Tribša. 
Odtiaľto odišli v pomerne krátkom čase viacerí obyvatelia. 
Dozvedeli sme sa, že práca v Amerike a dnes už aj v rôznych 
európskych štátoch, bola vysnívaním cieľom mnohých. Niet 
sa čomu diviť, nedostatok pracovných príležitostí je dosta-
točným dôvodom na to, aby hľadali prácu v cudzine. Čo si 
o tejto problematike myslia starší Tribšania? 

Diamantový sobáš. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

V duchu návratov do rodiska . . . . . . . . . . .7
Krajan František Kovalčík v roku 1997 odišiel za prá-

cou do Kanady a v súčasnosti žije v ďalekom Toronte. 
V spomienkach sa však veľmi rád vracia 
do svojho milovaného Tribša, kde prežil 
svoje detstvo a mladosť i hodnú časť do-
spelosti. A nielen v spomienkach! Pokiaľ 
má možnosť, vracia sa do rodiska, aby 
navštívil svojich najbližších. Počas jeho 
poslednej návštevy sme využili možnosť 
stretnúť sa a porozprávali sme sa s ním na 
rôzne témy. Podelil sa s nami nielen spo-
mienkami na detstvo i mladosť v Tribši, 

ale aj prvými dojmami súvisiacimi s odchodom za prácou 
do zámoria. 

V Pekelníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Povedali by sme, že je to obec, ako každá iná. A predsa 

sa líši od iných tým, že zo dňa na deň mení svoju tvár k 
lepšiemu. Neustále sa rozvíja, stále niečo zdokonaľuje, den-
nodenne sa rodia nové plány. A kto za tým všetkým stojí? 
Vladislav Šuba, richtár Pekelníka.

Horčičné zrnko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Srdce plné milosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
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Vdp. Adam Rataj sa narodil v Kacvíne. Svoje kňazské 

poslanie vykonáva na Slovensku vo farnosti sv. Kataríny 
Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici. Keďže v okolí obce sa 

nachádza rómska osada 
Dobrá vôľa, do kruhu 
veriacich patria aj oby-
vatelia rómskeho etni-
ka. S láskou a odhod-
laním sa teda stará aj o 
duchovný rast obyvate-
ľov Dobrej vôle. So sve-
tom Rómov sa stretol 
po prvýkrát v kňazskom 

V júnovom čísle nájdete:
seminári a postupne si uvedomoval, že Rómovia potrebujú 
podporu, motiváciu, a nie odsúdenie. 

Učiteľka z povolania . . . . . . . . . . . . . . . . .14
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a pasia . . . . . . . . . . . . . . .17

Svet umelca si vyžaduje istú uspo-
riadanosť a harmóniu, aby mohol za-
pôsobiť na okoloidúceho. Tieto prv-
ky sú viditeľné v maľbách a kresbách 
Slovenky Anny Jagodovej, študentky 
VŠU J. Matejku v Krakove, ktorá 
vystavovala svoje práce v priestoroch 
Galérie slovenského umenia Spolku.

Grafi ky Vladimíra Gažoviča  . . . . . . . . . .18
Vladimír Gažovič je veľmi známym slovenským grafi kom 

v poľskom prostredí. Vystavoval tu už nejedenkrát a za svo-
ju tvorbu získal mnoho vyznamenaní. V máji sa jeho práce 
objavili na stenách galérie Panoráma v Tomaszowiciach pri 
Krakove a my sme boli pri tom.

Spomienka na Augustína Andrašáka. . . . .20

Kurz slovenčiny ukončený. . . . . . . . . . . . .21

Nová požiarna zbrojnica 
v  Bukovine - Sídlisku . . 22-23

Táto malinká dedinka, o ktorej by 
sme povedali, že leží pánubohu za chrb-
tom, nás rýchlo očarí svojou prírodou 
a jedinečnou panorámou Tatier. V ta-
kejto scenérii v prvú májovú nedeľu 
otváral DPZ z Bukoviny-Sídliska novú 
požiarnu zbrojnicu. A keďže počasie na-
ozaj prialo, slávnosť bola o to krajšia.

„Zlatá” Kremnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Z diania na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . .25

Bezpečnostná situácia v pohraničných 
oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 
1945 - 1947 (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29 

Na obálke: maľba, Spišský hrad Márie Tomášovej z Kacvína, ktorá obsadila 1. miesto v staršej skupine tohtoročnej 
výtvarnej súťaže L. Korkoša. Odmeny pre víťazov tejto súťaže budú odovzdané v priebehu mesiaca jún. 

Grafi cká úprava: Ewa Koziołová

Foto: J. Janiczko
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Z histórie MDD
Medzinárodný deň detí sa zvyčajne 

(ale nie všade) oslavuje každoročne 1. 
júna. Na Slovensku a v Poľsku sa slávi 
od roku 1952. Myšlienka Medziná-
rodného dňa detí vznikla na Svetovej 
konferencii pre blaho detí v Ženeve, 
vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tej-
to konferencii zástupcovia 54 krajín 

O ČOM SNÍVAJÚ DETI?

Jej snom je vlastniť maličkého psíka 
a mačku, ale myslí si, že najlepšie by 
bolo, aby tieto jej vysnívané zvieratká 
ostali navždy šteňatami. Podľa nej sú 
takéto malé zvieratká roztopašné. 

Zasa Júlia Vojenská z Lapšanky sní-
va o sestričke, ktorá by sa volala Saman-
ta. Okrem toho sa pochválila, že má 
štyri roky a má ešte jeden sen, ktorým 
je vlastná izba plná hračiek a bábik, ale 
ako povedala, to je taký menej dôleži-
tý sen, prvoradá je sestra. Jej bratranec 
Viktor Šoltýs je fanúšikom motorizá-
cie. Jeho veľkým snom je mať pretekár-
sku motorku, aby ňou mohol jazdiť po 
rôznych netypických plochách. 

Prvý jún je dňom, kedy si túto otázku položia mnohí rodičia. Práve pri 
príležitosti Medzinárodného dňa detí sa najčastejšie zamýšľame nad tým, 
čomu by sa naše deti najviac potešili a čo by vyvolalo úsmev na ich tvári. 
V obchodoch nájdeme množstvo rozličných vecí, ktoré sú často aj veľmi drahé. 
No mali by sme si položiť otázku, či naše deti naozaj potrebujú nejakú mo-
dernú hračku, či skôr nás samých a čas, ktorý venujeme len im. Myslím si, že 
v dnešnej uponáhľanej dobe už čoraz viac detí si oveľa viac váži prítomnosť 
rodičov, spoločne strávený čas, hry a zábavy, než drahý darček, ktorý síce na 
chvíľu poteší, ale neovlaží srdiečko.  

Júlia Mošová má deväť rokov a po-
chádza z Krempách. Podľa nej by deň 
detí mohol byť aj častejšie než raz 
do roka, aby sa viackrát oslavovalo. 
Ako nám povedala, jej veľkým snom 
je cestovanie po svete a na začiatok 
sníva o peknej dovolenke v Taliansku. 
Rada by sa tam vykúpala v mori. Júlia 
má o tri roky mladšieho brata Adama, 
ktorý má celkom iné sny než jeho ses-

tra. Chce byť čím skôr dospelý, aby si 
mohol urobiť vodičský preukaz a jazdiť 
autom.

Bratranci Karol Krišík a Šimon Tur-
ský z Vyšných Lápš sú taktiež nadšen-
cami techniky. Karol sníva o tom, že 
v budúcnosti bude letcom veľkých lie-
tadiel. Aby sa mohol z neba pozerať na 
zem. Šimon obdivuje vojakov a ich po-
volanie. Jeho snom je stať sa vojakom 
z povolania a veliť v armáde. Obidvoch 
ich čaká ešte dlhá cesta, aby splnili svo-
je sny, keďže sú len trojroční. 

Ako vidieť, deti majú rôzne sny. 
Prajeme im, aby sa im splnili a priniesli 
im radosť. Všetci opýtaní súhlasne po-
tvrdili, že najdôležitejšie je pre ich to, 
aby boli pri nich rodičia, bez ktorých si 
nevedia predstaviť život. 

Dorota Mošová

schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala 
chudobou, detskou prácou, vzdelaním 
a inými otázkami týkajúcimi sa detí 
na celom svete. Po konferencii viacero 
vlád zaviedlo vo svojich krajinách taký-
to deň, s cieľom urobiť deťom radosť 
a zároveň poukázať na problémy týka-
júce sa detí vo svete. Nie je úplne jas-
né, prečo práve 1. jún bol vybraný ako 
MDD. Avšak tento dátum je na svete 
najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 
21 krajinách.

Detské sny
Našu otázku sme položili priamo 

deťom, keďže samé najlepšie vedia, čo 
by ich najviac potešilo. 

Päťročná Kamilka Majerčáková 
z Novej Belej má veľmi rada zvieratká. 

Kamila

Júlia, Hubert, Viktor a Amélia

Adam

Šimon a Karol

Júlia

o
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O vysťahovalectve 
s najstaršími Tribšanmi

E migrácia obyvateľstva je so-
ciologickým javom, ktorý je 
spojený nielen s povojnovými 

rokmi a ďalekou minulosťou, ale kto-
rý sa objavuje  v ľudskej spoločnosti  
aj naďalej. V minulosti bolo oveľa 
ťažšie opustiť svoje rodisko a odísť za 
prácou do zahraničia. Až zmena poli-
tickej situácie po roku 1989 poskytla 
ľuďom väčšiu slobodu premiestňovať 
sa a umožnila im cestovať za prácou 
do celého sveta, čo prinieslo so sebou 
nielen pozitíva o. i. viac pracovných 
možností, ale aj negatíva, napr. vy-
sťahovalectvo, život v emigrácií, ne-
úplnosť rodín.  

Ak sa bližšie pozrieme na územie 
Spiša, nájdeme obce, z ktorých viacerí 
ľudia emigrovali do rôznych častí sveta. 
V dôsledku toho sa obce vyľudňovali. 
Keďže mladí ľudia naďalej odchádzajú 
za prácou do zahraničia, jadro popu-
lácie tvoria hlavne starší obyvatelia. 
Jednou z obcí, ktorých sa vysťahova-
lectvo domáceho obyvateľstva dotklo 
vo výraznej miere, je Tribš. Mnohí 
z nej emigrovali najmä do USA a Ka-
nady, v dôsledku čoho sa počet oby-
vateľov v obci podstatne znížil. Niet 
asi domácnosti, ktorá by nemala prí-
buzenstvo v zámorí, či v rôznych eu-
rópskych štátoch. Našťastie, ako sme 
sa dozvedeli, mnohým z nich sa darí 
veľmi dobre a nestrácajú kontakt s do-
movinou. 

Tribš je typickou roľníckou obcou. 
No dnes už viacerí zavesili gazdovanie 
na klinec. Dôvody boli rôzne. Veľký 
vplyv na to mala určite migrácia oby-
vateľov a nové pracovné možnosti. 
Viac k tejto téme nám povedali náhod-
ne stretnutí krajania v Tribši. 

Kráčajúc cez Tribš
Ako prvá som navštívila krajanku 

Margitu Modlovú, ktorá práve praco-

vala vo svojej kvetinovej záhradke. Na 
chvíľku si oddýchla od práce a popri 
tom sme sa pustili do rozhovoru. Na-
priek svojmu vysokému veku nevie si 
predstaviť život bez práce. Odjakživa je 
spojená s gazdovstvom, ale ako pove-
dala, mladí ľudia upúšťajú  od gazdova-
nia, keďže sa stalo nerentabilné. Radšej 
si nájdu prácu v meste, ktorá je výnos-
nejšia. Margita si veľmi dobre pamätá 
obdobie, keď Tribšania húfne odchá-
dzali do zámoria. Ona nikdy netúži-
la odísť z rodnej obce, pretože si svoj 
život nevedela predstaviť bez Tribša. 
V jej živote sa striedali rôzne obdo-
bia, ale podľa nej to takto malo byť 
a so všetkým, čo má, je spokojná. Na 
rozlúčku s úsmevom poznamenala, že 
práca v záhrade je pre ňu spestrením 
dňa a robí jej veľkú radosť. Popriala 
som jej veľa síl do práce a pobrala som 
sa ďalej.  

Neskôr som stretla manželov Jú-
liu a Valentína Pavlicovcov. Len čo 
ma zbadali, pozvali ma na slovíčko k 
sebe. Júlia sa pochválila, že jej manžel 
je najstarším obyvateľom obce. Naro-
dil sa 13. decembra 1911. Počas jeho 
života obec výrazne menila svoj ráz. 
Valentín bol vždy úzko spojený s poľ-
nohospodárstvom. Celý život sa ve-
noval zveľaďovaniu svojho gazdovstva, 
a preto s ťažkým srdcom pozerá na 
tribšký chotár, v ktorom sa nájde veľa 
neobhospodárených polí a lúk. Ako 
povedal, súvisí to s vysťahovalectvom 
Tribšanov do zámoria. V obci sú aj via-
ceré prázdne domácnosti. Júlia je síce 

o niečo mladšia od manžela, narodila 
sa 29. júna 1921, ale takisto hovorí 
o zmenách, ktoré nastali v priebehu 
posledných desaťročí. 

Manželia Pavlicovci  vychovali spo-
ločne štyri deti - dcéry Annu, Máriu 
a Rozáliu a syna Jozefa. Všetci sa usadi-
li v rodnej obci. Emigrácia neobišla ani 
ich rodinu. Ich vnučky taktiež odišli 
do Ameriky za lepšou budúcnosťou. 
Krajanka Júlia Pavlicová by bola rada, 
keby ich mohla vídať častejšie, ale veľká 
vzdialenosť to nedovoľuje.   

O chvíľu si ku nám prisadla kra-
janka Helena Lojeková a zapojila sa 
do rozhovoru. Aj ona si veľmi dobre 
spomína na to, ako si ľudia z okolitých 
domov balili kufre a s letenkou v ruke 
odchádzali na lietadlo do USA. Nechá-
vali v rodisku pekné domy, gazdovstva 
a išli do cudziny, kde všetko začínali od 
základov, ale rýchlejšie sa dopracovali 
k rozličným vymoženostiam moder-
ného sveta. Helenin život nebol ľahký, 
ale počas celého rozhovoru sa jej úsmev 
nestrácal z tváre. Narodila sa 24. janu-
ára 1924. Mala troch súrodencov, ktorí 
už zomreli. Bývali na Slovensku. Hele-
na sa pokladá za šťastnú, keďže jej rodi-
na žije v rodnej obci. Ona je už starším 
človekom a najlepšie sa cíti doma, pre-
to nemyslela na odchod z Tribša. Čas 
trávi na zaslúženom dôchodku a teší sa 
z vnukov, ale aj pravnukov.  

Na záver som sa zastavila ešte u kra-
janov Anny a Huberta Miškovičovcov. 
Krajan Hubert Miškovič sa veľmi po-
tešil tejto nečakanej návšteve a so ši-

O vysťahovalectve 
s najstaršími Tribšanmi

Manželia Pavlicovci

Margita Modlová vo svojej záhradke
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rokým úsmevom ma pozval dnu. Slo-
venské písané slovo je v ich domácnosti 
denným hosťom, o čom som sa rýchlo 
presvedčila. Hubert si veľmi rád číta 
Život, ktorý je preňho zdrojom infor-
mácií. Krajanské dianie ho vždy zau-
jímalo. Manželia Miškovičovci patria 
k dlhoročným a verným čitateľom kra-
janského časopisu Život a prezradili, že 
aj ich najbližší, ktorí žijú v emigrácii, 
tiež ho odoberajú. Dodajme, že rovna-
ko je to v prípade viacerých Spišiakov 
žijúcich v USA či Kanade. Vďaka časo-
pisu majú informácie z domova. 

Vysťahovalectvo neobišlo ani rodi-
nu Anny a Huberta. Do zámoria odišli 

ich dvaja synovia Alojz a Vladislav 
a pred dvoma rokmi aj dcéra Anna. Sú 
však v tej šťastnej situácii, že v obci žije 
dcéra Božena a v neďalekom Novom 
Targu Cecília.

Anna a Hubert sa narodili v roku 
1929 a počas ich života sa život na de-
dine výrazne zmenil. Vďaka strojom sa 
uľahčila práca na gazdovstve, ale gazda 
má ťažkosti s predajom vyrobených su-
rovín, čím sa to stáva nevýnosné. Preto 

roľníci zmenšujú gazdovstva a hľadajú 
prácu v iných odvetviach a tým aj od-
chádzajú z obce. Jedni na týždňovky 
a iní navždy. 

Príjemné sa zhováralo s manžel-
mi Miškovičovcami, ale čas sa naplnil 
a treba bolo sa rozlúčiť. Prajem naj-
starším krajanom v Tribši veľa zdravia, 
radosti a aby sa ich najbližší, čo najčas-
tejšie návštevovali.

Lýdia Ostrowska  

V tomto roku sa v Jablonke usku-
točnila jubilejná, dvadsiata prehliad-
ka dychových orchestrov na Orave.  
Program sa začal tradičným sprievo-
dom, ktorý prešiel centrom obce od 
Úradu gminy smerom k ihrisku, kde 
program pokračoval vystúpeniami jed-
notlivých dychoviek.

Celá slávnosť sa začala štá-
tnou hymnou pri príležitosti 
sviatku Ústavy 3. mája PR. 
Zároveň pri tejto príležitosti 
zaspieval zbor Cantate Deo 
z Wolborza, z partnerskej 
gminy, niekoľko národných 
piesní. Predtým koncertoval 
v kostole Premenenia Pána 
v Jablonke s viacerými ná-
boženskými piesňami. Zbor 
vznikol už v roku 1904. Po-
čas svojej dlhoročnej histórie 
zožal veľa úspechov. Aktu-
álne často koncertuje, predovšetkým 
počas cirkevných slávností. Vojt gmi-
ny Jablonka Antoni Karlak privítal 
na podujatí všetkých hostí a divákov. 
Pri tejto príležitosti jubilujúcim orche-
strom odovzdal gratulačné listy. A bo-
lo naozaj čo oslavovať, veď dychovka 

XX. prehliadka dychových 
orchestrov na Orave

z Malej Lipnice oslavuje 20. výročie 
svojho vzniku, hornozubrická dychov-
ka 75. výročie a naša krajanská dychov-

ka z Podvlka dokonca 85. výročie od 
svojho založenia. Vo svojom príhovore 
A. Karlak podotkol, že dychovky sa 
aktívne podieľajú na kultúrnom rozvoji 
Oravy. Dychovkám taktiež poďakoval 
za úspešné reprezentovanie gminy na 
mnohých slávnostiach, prehliadkach 

či festivaloch a zároveň im poprial veľa 
úspechov v náročnej umeleckej práci, 
v rozvoji kultúrneho života gminy a ší-

reniu hudobných tradícií 
na Orave.  

Počas prehliadky na 
scéne vystúpili dychové 
orchestre z celej Oravy. 
Žiaden z nich sa nedal 
zahanbiť a zo svojho 
repertoáru predviedol 
to najlepšie a najkraj-
šie. Okrem miestnych 
dychoviek prišli na pre-
hliadku aj štyri hosťu-
júce dychovky. Nechý-
bala dychovka z Grobli, 

„Barka” z Żabnice, a samozrejme ani 
dve najznámejšie oravské dychovky, 
teda Oravanka z Trstenej a Tvrdošanka 
z Tvrdošína, ktoré svojimi ľúbeznými 
a melodickými piesňami rozospievali 
mnohých divákov. 

Marián Smondek

Helena Lojeková
Manželia Miškovičovci



V eľkou radosťou naplnil dia-
mantový sobáš manželov Má-
riu a Valenta Olejarčíkovcov 

z Nedece, ktorí ho oslávili 9. februára 
t. r. Oslávenci netušili, že sa im poda-
rí dosiahnuť takéto pekné výročie. Po 
šesťdesiatich rokoch spolu s úsmevom 
hovoria, že budúcnosť vidia v ružo-
vých farbách.  

Obaja manželia sa narodili v Nedeci 
v slovenských rodinách, čo preniesli aj 
do svojej rodiny. Mária je dcérou Joze-
fa a Rozálie (rod. Pojedincovej) Fron-
cových. Narodila sa 19. 
marca 1931 ako ich tretie 
dieťa. Mala staršieho bra-
ta Františka, sestru Joze-
fínu a mladšiu Helenu. 
Po dovŕšení školopovin-
ného veku od 1. septem-
bra 1938 nastúpila do 
prvého ročníka ZŠ v Ne-
deci. Prvý rok prebiehalo 
vyučovanie v poľskom 
jazyku a po zmene poli-
tickej situácie a hraníc sa 
vyučovanie začalo v slo-
venčine, čomu sa jej ro-
dičia nesmierne potešili, 
keďže sa cítili Slovákmi. 
- Pre mojich rodičov bolo 
dôležité, aby sme doma 
cítili slovenského ducha 
a naučili sa slovenčinu, 
- podotýka Mária. - Veď 
aj dnes každý rodič, ktorý 
emigruje, sa snaží usmer-
niť svoje deti tak, aby 
poznali svoj rodný jazyk 
a kladie na to veľký dôraz. Myslím si, že 
dobre to vystihuje heslo: Dedičstvo našich 
otcov, zachovaj nám Pane. Po absolvo-
vaní ZŠ Mária pokračovala vo vzdelá-
vaní na meštianke v Spišskej Starej Vsi. 
Snívala o tom, aby sa mohla učiť ďalej 
a zvolila si už aj školu. Mala ňou byť 
Baťova škola vo Svite. No jej  plány sa 
nezrealizovali, pretože nastala zmena 
politickej situácie. Časť Spiša pripadla 
Poľsku a v súvislosti s tým vznikali rôz-
ne problémy. Napr. veľmi ťažko bolo 
získať priepustku dovoľujúcu vstup na 
Slovensko. Nakoniec Mária ostala len 
doma. 

- Voľakedy bola výchova detí iná, - 
podotýka Mária. - Rodičia mali vždy 
rozhodujúce slovo a deti si nedovolili ne-
súhlasiť s ich rozhodnutiami. 

Valent sa narodil 23. januára 1926 
v uvedomelej slovenskej roľníckej ro-

DIAMANTOVÝ  SOBÁŠ
dine Jána a Agneši (rod. Pojedinco-
vej). Jeho rodičia emigrovali do USA 
pred prvou svetovou vojnou za lep-
šou budúcnosťou. Boli tam približ-
ne tri roky. Tam sa narodil najstarší 
Valentov brat Ján, ktorý sa síce spolu 
rodičmi vrátil do Nedece, ale už ako 
19-ročný odišiel naspäť do Ameri-
ky. Valent má sestry Máriu, Katarí-

nu, Agnešu a brata Štefana. Sloven-
činu sa učil krátko, ale milo spomína 
na slovenských učiteľov, vďaka kto-
rým získal základné vedomosti zo 
slovenčiny, najmä správnu slovenskú 
výslovnosť. Vďačí za to učiteľkám 
Krempaskej, Bombarovej a učiteľom 
Kostkovi a otcovi známeho sloven-
ského herca pánu Dočolomanskému 
staršiemu, ktorý bol zároveň kanto-
rom v nedeckom kostole. 

Veľkou spoločnou záľubou man-
želov Olejarčíkovcov je spev a tanec. 
Obaja boli donedávna aktívnymi člen-
mi súboru Veselica. Možno aj to ich 
k sebe pritiahlo. Ako povedal Valent, 
rozhodnutie, ktoré urobili pred šesťde-
siatimi rokmi, bolo správne.

Po svadbe sa dali do práce na svo-
jom gazdovstve, ktoré nebolo malé. 
Mali dvoch synov, ktorí zomreli ako 

maličké deti a neskôr sa im narodili 
František a Helena. Popri práci si vždy 
našli čas, aby sa s deťmi pozhovárali, 
zaspievali si spolu. Spev ich sprevádza 
po celý  život a svoju vášeň k hudbe 
a tradovaniu folklórnych zvykov pre-
niesli aj na svoje deti. Spolu so svo-
jimi deťmi neraz vystupovali pred 
publikom. Tým sa aj utužovali vzťahy 

v ich rodine. Ešte väčšiu 
radosť mali, keď zistili, 
že ich dcéra Helena sa 
vydala za krajana z Vyš-
ných Lápš, ktorý bol tiež 
členom súboru vo svojej 
obci. Aj pre ich zaťa 
to bola radosť, že mo-
hol spolu s manželkou 
tancovať v tom istom 
súbore. Mária a Valent 
sa dočkali momentu, 
že účinkovali v súbo-
re spolu s vnukom, čo 
bolo pre nich veľkou ra-
dosťou.

Počas rozhovoru sme 
sa dozvedeli, že aj oni vy-
cestovali na isté obdobie 
do USA za prácou, keď-
že chceli pomôcť deťom. 
Okrem gazdovania Va-
lent chodil v zime praco-
vať do štátnych lesov. 

Spoločný život im 
ubiehal pri práci, sta-

rostlivosti o gazdovstvo, deti a neskôr 
vnukov. Snažili sa podporovať svoje 
snaženia a pomáhať si navzájom.

Mária bola desať rokov doručova-
teľkou nášho časopisu. Potom jej to 
zdravotný stav už nedovoľoval, a tak 
musela roznášanie Životov odovzdať 
do rúk mladších.

Vďaka účinkovaniu vo folklórnom 
súbore Veselica, s ktorým cestovali do 
zahraničia, pozreli si aj kus sveta. Spev 
a tanec v ich podaní obdivovali o. i. na 
Slovensku, v Čechách, vo Francúzku. 
V súčasnosti ich deti bývajú v USA. 
Jubilanti majú päť vnučiek a dvoch 
vnukov, ktorí sú ich pokladom a udr-
žiavajú s nimi blízky kontakt. 

Do ďalších rokov im prajeme veľa 
radosti, veselosti a zdravia.

Dorota Mošová
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Stretnutia s niektorými krajanmi 
sa pre svoju jedinečnosť dokážu 
natrvalo vryť do pamäti našich 

čitateľov. Podobný pocit som nadobu-
dla, keď som nedávno navštívila rodi-
nu krajanky Márie Kačmarčíkovej, ro-
denej Kovalčíkovej. V jej domácnosti 
bolo cítiť veľkú radosť. Dôvodom bola 
návšteva jej otca Františka Kovalčí-
ka, ktorý už dlhé roky žije v emigrácii 
v Toronte. Do rodného Tribša sa vždy 
vracia veľmi rád. V súčasnosti, keď už 
je na dôchodku, darí sa mu prichádzať 

trošku častejšie, no v minulosti to veru 
nebolo ľahké. 

Aký je život vo veľkomeste, čo ho 
podnietilo k odchodu do cudziny a či 
sa mu cnie za domovom  - to boli moje 
prvé otázky, ktoré som mu položila.

Hneď v úvode nášho rozhovoru 
ma však prekvapil niečím celkom 
iným - zarecitoval mi krásnu báseň 
- Štefánikova matka. V očiach sa 
mu pritom zaleskli slzy, no vzápätí 
so širokým úsmevom poznamenal: 
- Ako vidieť, veľmi dobre si pamä-
tám, čo som naučil v slovenskej ško-
le. 

Detstvo a mladosť 
v rodisku

Krajan František Kovalčík sa na-
rodil  26. marca 1931 v  Tribši. S is-
krou v očiach poznamenal, že to bolo 
veru dávno. 

V spomienkach na detstvo ne-
vynechal ani spomienky na školu: 
- Chodil som do slovenskej školy, mal 
som dobrých učiteľov, veď dodnes si 
pamätám, ako sa volá najvyššia hora 
sveta, koľko presne meria a ako sa 
volá najdlhšia rieka na svete, - hrdo 
poznamenal a hneď dodal aj správne 
odpovede.

Celé detstvo a mladosť prežil 
v rodnej obci. Na mladosť si spomína 
v dobrom, no občas sa mu vynárajú aj 
smutné spomienky spojené s povojno-
vými rokmi. Pekné chvíle nastali najmä 
vtedy, keď sa ako 25-ročný mladík ože-
nil. S manželkou Margitou vychovali 
kŕdeľ piatich detí, medzi ktorými boli 
tri dievčence a dvaja chlapci. Venovali 
sa predovšetkým poľnohospodárstvu: 
- Práca na poli a gazdovstvo boli našou 
hlavnou činnosťou, k pracovitosti sme 
viedli aj deti, pretože v tomto duchu som 
bol aj ja sám vychovávaný. Pamätám si, 

V DUCHU NÁVRATOV DO RODISKA

že v detstve sme pásli kravy, popri tom 
sme aj šantili, chytali v rieke raky a  ryby. 
Bolo to krásne obdobie, - zamyslel sa 
a dodal, - dnes sú časy celkom iné. Deti si 
po škole sadnú za počítač, pred televízor 
a o zábavu majú postarané. Najhoršie 
je, že dnes sa mládežníci z jednej obce 
dokonca ani len nepoznajú, - smutne 
skonštatoval. 

Ako hlava veľkej rodiny to nemal 
ľahké. Na gazdovstve bolo vždy veľa prá-
ce. Okolo dobytku aj na poli bolo treba 
stále niečo robiť. Tak vyzeral jeho život 

plný ťažkej roboty. Popri tom však spo-
lu s manželkou nezabúdali na výchovu 
a vzdelanie svojich detí. Najstaršia dcéra 
Mária vyštudovala učiteľstvo, ktorému 
sa venuje dodnes a ako jediná z detí, 
zostala v rodnej obci. Ďalšie deti Ko-

valčíkovcov si taktiež zabezpečili dobrý 
život a prácu. Postupne, tak ako aj ich 
rodičia František a Margita, emigrovali 
do ďalekého sveta. 

Život v emigrácii   
Emigrácia krajanov zo Spiša nie je 

ničím neobvyklým. Pokiaľ ide o Tribš, 
do Ameriky, prípadne do iných kútov 
sveta, sa vysťahovala a emigrovala už 
veľká časť obyvateľov. Väčšina z nich sa 
tam usadila natrvalo. Napokon sa pre 
emigráciu rozhodli aj Kovalčíkovci.  

- Ako prvá z rodiny emigrovala moja 
žena Margita, - začal svoje rozpráva-

nie o emigrácii krajan František. Písal 
sa rok 1985, keď jeho manželka dostala 
pozvánku  na svadbu do Chicaga, na 
ktorú odišla spolu s najmladšou dcérou 
Margitou, ktorá mala vtedy 5 rokov. 

- Zapáčilo sa jej tam, vďaka známym 
získala prácu, najskôr odleteli do Peter-
bourghu, no a neskôr do Kanady do To-
ronta, - spomínal si. O dva roky neskôr 
sa vybral za svojou manželkou aj on. 
V roku 1988 prišla za Kovalčíkovcami 
aj ich druhá dcéra Danuta a neskôr aj 
obaja synovia.

- Začiatky neboli ľahké, ale nemô-
žem sa sťažovať. Našiel som dobrú prácu, 
zabezpečili sme si bývanie a vzájomne 
sme si pomáhali. Pracoval som denne 
14 hodín a do práce som cestoval troma 
autobusmi. No všetko sa dalo zvládnuť, - 

vrátil sa v spomienkach na prvé roky 
v emigrácii. So svojimi blízkymi sa 
tam neskôr natrvalo usadil.

Roky, ktoré strávil ako robotník 
v Toronte, si bude pamätať navždy, 
pretože spolupracovníci, s ktorými 
pracoval od roku 1997 mu v deň, 
keď odchádzal do zaslúženého dô-
chodku, na rozlúčku podarovali 
hodinky. - Je na nich vygravírovaný 
mesiac aj rok môjho nástupu do práce 
- máj roku 1997. Dodnes ich nosím 
na ruke, - dodal krajan František 
ukazujúc mi svoje hodinky.   

Pokiaľ mu to okolnosti dovo-
ľujú, prichádza do Tribša, kde ho 
vždy netrpezlivo čaká dcéra Mária 
s rodinou. Rád sa pritom stretne aj 
s krajanmi a  zaspomína si so svoji-
mi rodákmi na staré časy. 

Onedlho sa teda opäť vracia za 
rodinou do Toronta. Na otázku, 
ako sa mu tam darí, mi odpovedal, 
že dobre, spolu s manželkou Margi-

tou majú veľkú radosť zo svojich vnu-
kov. Na záver mi ešte prezradil, že ani 
v ďalekom svete nestráca prehľad o 
tom, čo sa deje na Spiši a v okolí jeho 
rodiska. Patrí totiž k verným čitateľom 
Života, ktorý odoberá na svoju adresu 
v Toronte už dlhé roky. 

V mene redakcie prajeme krajanovi 
Františkovi Kovalčíkovi a jeho rodine, 
aby sa vždy s radosťou v srdci vracali 
medzi svojich rodákov do Tribša a aby 
si v emigrácii udržiavali svoje slovenské 
povedomie a lásku k svojmu domovu.

Lýdia Ostrowska
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V PEKELNÍKU
Po dlhšom čase som opäť navštívil obec Pekelník. 

Moje prvé kroky smerovali, samozrejme, k predsedo-
vi MS SSP v Pekelníku, Jánovi Švientekovi, aby som sa 
opýtal na krajanské dianie. Nuž v Pekelníku je všetko po 
starom. Čitateľov Života v prepočte na obyvateľov síce 
nie je veľa, avšak stále sa držia na dobrej úrovni v porov-
naní s ďalšími oravskými obcami. Síce krajan predseda si 
trošku ponariekal aj na zdravie, ale stále sa aktívne zapája 
nielen do krajanského diania, ale aj do života obce. Je 
totiž pokladníkom miestneho urbára. A čo je teda nové 
v obci? O tom som sa už porozprával s dlhoročným rich-
tárom Vladislavom Šubom.

Obecné novinky
Pekelník treba zaradiť medzi tie obce, v ktorých sa ne-

ustále niečo deje. V žiadnom prípade sa o richtárovi nedá 
povedať, žeby zaspal na vavrínoch svojich doterajších úspe-
chov. Skôr by som sa priklonil k názoru, že ho tie úspechy 
natoľko povzbudili, že sa vrhol na ďalšie a ďalšie investície.  

Zdá sa, že prioritnou záležitosťou je bezpečnosť obyva-
teľov v obci. Už od dlhšieho času sledujem, akoby chodník 
pri každej mojej ceste cez Pekelník narástol. Aktuálne siaha 

od dolnej časti obce až ku kostolu a isto bude pokračovať aj 
ďalej. Tento rok by mali vybudovať ďalších 870 m nového 
chodníka smerom k Svinskému Mestu (najsevernejšia časť 
Pekelníka – poz. red.) a vlastne o dva roky by mal chod-
ník siahať až tam. Po ukončení tohto úseku by mal chod-
ník vzniknúť aj popri ceste do Zaluczného. Avšak asi naj-
potrebnejším úsekom, kde by mal byť postavený chodník, je 
úsek od križovatky pri požiarnej zbrojnici smerom na Nový 
Targ. 

Popri chodníku zostala na úseku od zbrojnice ku križo-
vatke na Zaluczne obnovená aj cestná komunikácia a tak-
tiež mostík za križovatkou. Ďalšia oprava tejto cesty je však 
naďalej v pláne. Okrem toho budú opravené aj ďalšie tri 
miestne komunikácie, ktoré vlani poškodila povodeň. Asi 
najdôležitejšou cestnou investíciou bude jednak oprava voj-
vodskej cesty č. 957 z Jablonky do Nového Tagru, ktorá sa 
tiahne cez obec. Popri oprave by mala byť prerobená taktiež 
križovatka pri požiarnej zbrojnici a dokončený chodník ku 
zástavke.

Okrem toho boli vyasfaltované viaceré príjazdové cesty 
k domom. Tým pádom sa perspektívne zväčšil počet vhod-
ných stavebných pozemkov. Síce nové územnosprávne člene-
nie obce bolo vypracované a schválené len pred dvoma rokmi, 
ale už sa opäť hlási množstvo záujemcov o zmenu charakteru 
pozemku na stavebný. Škoda len, že sa ľudia neprihlásili vte-
dy, pretože teraz je celý proces omnoho náročnejší.

Okrem toľkých opráv na cestách obec v spolupráci 
s miestnou školou začala opravovať strechu na budove školy, 
ktorá už dlhšie obdobie pretekala. Vlani sa podarilo ukončiť 
polovicu strechy, tento rok by mali dokončiť druhú polo-
vicu. 

Čo sa deje u požiarnikov?
Veľké plány mali aj požiarnici. Pekelnícka požiarna zbroj-

nica totiž nutne potrebuje opravu. Táto oprava mala byť 
spojená s výstavbou kultúrneho domu, avšak kvôli nezho-
dám medzi členmi DPZ v obci nakoniec nebol tento plán 
zrealizovaný. Avšak požiarnici by robili len opravu zbrojnice, 
pretože kultúrny dom by bol urbárskou investíciou. A nebol 
by to malinký dom, ale taký väčší. Obyvateľom by sa isto zi-
šiel, pretože Pekelníčania robia svadby alebo v Podsklí alebo 
v Jablonke. V obci im miestnosť, v ktorej by sa mohli stretá-
vať, chýba. A práve preto je veľká škoda, že kvôli nezhodám 
musela byť investícia zastavená a pritom urbár aj požiarnici 
mali už dokonca prichystaný materiál.
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Nová cesta a chodník cez Pekelník

Panoráma západnej...
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Farnosť sv. Jakuba apoštola
Aj v pekelníckej farnosti sa stále niečo deje. Pekelníčania 

sa môžu pochváliť novým domom smútku, na ktorý hod-
nou sumou prispel už zosnulý Alojz Smiech. Jeho výstav-
ba bola ukončená začiatkom tohto roka. Zaujímavé  je, že 
práve on chcel byť z tejto kaplnky ako prvý odprevádzaný 
na svojej poslednej ceste, a tento sen sa mu aj splnil. Okolo 
domu smútku vedie na cintorín nová asfaltová cesta a na 
cintoríne bolo vykonané nové osvetlenie. Zato v kostole 
bola ukončená maľovka a na tento rok je v pláne obnovenie 
chodníka okolo neho. Doteraz bol urobený z betónových 
panelov, avšak po jeho obnove by mal byť vyložený zámoc-
kou dlažbou. 

Jedinou smutnou skutočnosťou je to, že pekelnícky dl-
horočný správca farnosti vdp. Stanisław Krupa, ktorý je zá-
roveň dekanom Jablonského dištriktu, odchádza tento rok 
do dôchodku. Ako som sa totiž dozvedel z viacerých zdro-
jov, veriaci si svojho kňaza nevedia vynachváliť. Dúfajme 
teda, že jeho nástupca bude hodným nasledovateľom svojho 
predchodcu.

Ďalekosiahle plány
Pekelníčania okrem každoročných záležitosti, ktoré po-

maly realizujú, majú taktiež ďalekosiahle plány týkajúce sa 
zavedenia kanalizácie v obci. Tá by sa mala začať realizovať 
v roku 2015, už teraz je však zahrnutá v územno-správnom 
členení obce. Doposiaľ boli podané tri varianty, akoby sa 
táto náročná investícia mala realizovať. 

Prvým variantom bola spoločná kanalizačná sieť pre obce 
Pieniążkowice, Załuczne, Odrowąż, Dział i Pekelník s tým, 
že čistička odpadových vôd by sa nachádzala v Pekelníku. 
Niekto však túto variantu otočil naruby a dal návrh, aby 
bola čistička odpadových vôd vybudovaná v Pieniążkowi-
ciach. S týmto návrhom Pekelníčania nesúhlasili, pretože 
v takom prípade by museli postaviť viaceré prečerpávacie 
stanice a kal by museli prečerpávať do kopca na hornom 
konci obce.

Druhý variant predpokladal, že každá obec si vybuduje 
vlastnú kanalizačnú sieť aj s čističkou. Tento návrh je však 
málo pravdepodobný, pretože je príliš nákladný.

Nakoniec sa bude realizovať asi tretí variant, ktorý pred-
pokladá, že vymenované obce okrem Pekelníka budú mať 
spoločnú čističku a Pekelník si vybuduje vlastnú kanalizač-
nú sieť aj s čističkou odpadových vôd.

Rok 2015 je síce ešte dosť ďaleko, ale už teraz sa obec 
pomalinky pripravuje na jeho realizáciu. Dúfajme teda, že 
sa im ju podarí šťastne ukončiť a nielen ju, ale všetky pred-
savzatia, ktoré si Pekelníčania na čele s richtárom zaumie-
nia.

Veď ako on sám hovorí, všetko sa dá dosiahnuť, pokiaľ 
vládne medzi ľuďmi jednota a svornosť. Konfl ikty však zby-
točne prekážajú a kazia aj to, čo bolo už dosiahnuté. Prajem 
teda nielen richtárovi Vladislavovi Šubovi, ale aj všetkým 
obyvateľom, aby medzi nimi vždy vládla jednota a aby sa im 
darilo aspoň tak, ako doteraz.

Marián Smondek
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... a východnej časti chotára

Nuž takýto dom smútku
 nemá každá oravská obec
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HORČIČNÉ ZRNKO
Vo štvrtok po slávnosti Najsvätejšej 

Trojice budeme sláviť sviatok Božieho 
Tela a Krvi. Zaviedol ho pápež Urban 
IV. v roku 1264. V Ríme vtedy smeruje 
procesia z Baziliky sv. Jána v Lateráne 
do Baziliky Panny Márie Snežnej. Keď 
slávil slávnosť Božieho Tela prvýkrát 
ako pápež Benedikt XVI. v homílii sa 
prihovoril týmito slovami: „Na svia-
tok Božieho tela sa vydávame na cestu 
s Kristom v radosti vzkriesenia a zmŕt-
vychvstalý Pán ide pred nami. V tejto 
sviatosti je Pán vždy na ceste do sveta. 
Naše ulice sú Ježišovými ulicami! Naše 
domy sú domy pre neho a s ním! Jeho 
prítomnosť preniká náš každodenný 
život. V tomto geste kladieme pred 
jeho oči utrpenie nemocných, osa-
melosť mladých i starých, pokušenia, 
strach - celý náš život. Naša procesia 
chce byť veľkým a verejným požehna-
ním: Kristus osobne je Božím požeh-
naním pre svet, lúč jeho požehnania 
dopadá na všetkých nás.“ Eucharistia 
mení tvárnosť ľudských sŕdc, vstupuje 
do nich a pretvára ich. Nech sú naše 
dni eucharistickou procesiou, kedy 
Kristus bude skrze nás vstupovať do 
tohto sveta.

14. 6. 2009

11. nedeľa 
v Cezročnom období

(Mk 4, 26 – 34)
Drobné semienko horčice nebolo 

úplne najmenším semienkom v Pales-
tíne. Ako príklad bolo vybraté kvôli 
tomu, aký veľký rozdiel bol medzi ním 
a z neho vyrastenej rastliny. Semienko 
malo v sebe skrytú silu rozvinúť sa až 
do podoby vysokého stromu, na kto-
rého konároch mohli hniezdiť vtáci. 
Za rok mohlo semienko vyklíčiť a vy-
rásť aj o meter. Ak bola blízko voda, 
strom mohol dosiahnuť výšku aj troch 
- štyroch metrov. V tomto podoben-
stve nachádzame jeden dôležitý Boží 
zámer. Keď Boh realizuje svoj veľký 
projekt spásy, vyberá si nenápadné 
veci. Celá činnosť sa potom môže pri-
písať iba jemu, nič ju nezatieňuje. Bo-
žie kráľovstvo je výlučne Božie dielo. 
Na začiatku sa Boh mohol javiť ako 

minimalista, ale konečný rast uka-
zuje pravý opak. Boh sa neuspokojí 
s minimom, ani s priemerom. Božie 
kráľovstvo, hoci na začiatku malé, má 
univerzálny charakter a je otvorené 
pre každého.

21. 6. 2009

12. nedeľa 
v Cezročnom období

(Mk 4, 35 – 41)
Ešte možno preberali denné uda-

losti, ktoré predchádzali ich odchodu 
na druhý breh. Keďže poznali počasie 
v tejto oblasti, mohli mať aj nepríjemnú 
predtuchu, že večer teplý vzduch vystú-
pi hore a na jeho miesto začne prúdiť 
studený vzduch hôr a môže byť zle ne-
dobre. Predtucha sa aj naplnila. Strhol 
sa vietor a oni prežívali veľkú úzkosť, 
či prežijú a nerozumeli Ježišovmu po-
kojnému spánku. Ten bol obrazom ich 
spiacej viery. Víchrica na mori apoš-
tolov utvrdila v tom, že byť s Ježišom 
na jednej lodi, byť v jeho blízkosti, ne-
znamená mať zaručenú 100 percentnú 
bezpečnosť. Búrky a víchrice na mori 
života v nás majú zobudiť vieru v to, 
že ak máme určený cieľ, Boh sa postará 
o všetko, čo nás k nemu dovedie. Aj 
o koniec každej víchrice a búrky.

28. 6. 2009

13. nedeľa 
v Cezročnom období

(Mk 5, 21 – 43)
Jairus prichádza prosiť o zázrak 

uzdravenia pre svoju dcéru. Nič ne-
zvyklé, nebol jediný, kto prosil Ježiša 
o zázračný zásah. Jairus sa dostal do 
ťažkej situácie. On, ktorý bol predsta-
vený synagógy a teda farizej a istým 
spôsobom spojka s poprednými Židmi 
v Jeruzaleme stojí pred dilemou, čo ro-
biť, keď dcéra smrteľne ochorie. Bola 
to preňho hraničná situácia a napriek 
tomu, že riskoval stratu miesta, koniec 
kariéry predstaveného, nevedel, akú 
odpoveď dostane od Ježiša, veď fari-
zejom sa zväčša ušlo iba napomínanie 

a zdvihnutý prst, ide. Ide mu o život 
dcéry a nebojí sa riskovať. Prežíva zá-
roveň skúšky viery, veď sám učil a vy-
svetľoval dôvody choroby a utrpenia 
po židovsky - že sú trestom za hriechy. 
Ale v prípade svojej dcéry vie, že má 
iba 12 rokov, a preto nemôže byť ani 
reči o ťažkých morálnych prečinoch. 
Podobne ani on, predstavený miestnej 
modlitebne, nie je si vedomý hriechu. 
Všetky tieto chmáry prelomí jas Kris-
tovho zásahu, kedy je už Jairova dcéra 
dokonca mŕtva a okolie odhovára otca 
od toho, aby unúval učiteľa. 

Kňaz M. Maliński píše, že bolo 
veľa odpustené tomuto otcovi skrze 
jeho obetu. Dokázal sa vzdať všetké-
ho, riskoval miesto, reputáciu, dobré 
meno pred Židmi v meste i v Jeruzale-
me. Všetko kvôli tomu, aby zachránil 
dcéru. Šiel do neistoty, ako pochodí 
u Ježiša, a predsa jeho odhodlanie pri-
volalo zázrak. Jairus nedostal od Ježiša 
pokarhanie, nepotreboval ho. Krízová 
situácia, smrteľná choroba jeho dcéry 
ukázali, že jeho hodnotový rebríček je 
v poriadku!

   
5. 7. 2009

14. nedeľa 
v Cezročnom období

(Mk 6, 1 – 6)
„Poznáme Máriu, Jakuba, Júdu aj 

Šimona, vieme, čo je to za rodinu. Ani 
Ježiš nás ničím neprekvapí.“ Zvláštne 
uvažovanie rodákov. Neprajné, podo-
zrievavé a nevďačné. Sv. Marek dodáva, 
že kvôli týmto postojom Ježiš nemohol 
urobiť veľa pre rodákov, hoci mož-
no pre nich chcel urobiť najviac. Veď 
predsa tam vyrástol, žil s nimi a pozna-
li ich v dobrom a aj v zlom. Mohol sa 
iba začudovať ich nevere. 

V priebehu súdneho procesu sa 
vždy vychádza z prezumpcie nevi-
ny. Kým sa obžalovanému nedokáže 
opak, je považovaný za nevinného, 
hoci je podozrivý. V ľudských súdoch 
niekedy zaznievajú vety typu: „Ešte sa 
len pohne a už viem, čo chce urobiť, 
ešte sa iba nadýchne a viem, čo chce 
povedať, ešte iba s niečím začne a už 
viem, čo je za tým...“ „A čudoval sa ich 
nevere.“

Vdp. Viktor Pardeľ
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Mesiac jún je zasvätený úcte Bož-
skému Srdcu Ježišovmu. Toto 

srdce, ktoré bolo prebodnuté pre našu 
spásu, sa aj dnes pre nás otvára. Práve 
jún je naplnený slávnosťami, ktoré sú 
spojene s Eucharistiou. Najskôr Sláv-
nosť Najsvätejšieho Tela a Krvi - toho 
roku oslavujeme 11. júna. Potom kaž-
dý deň pôjdeme v procesii za Eucharis-
tickým Ježišom Kristom a budeme vy-
znávať našu vieru. Aj vtedy prichádza 
k nám Pán Ježiš, lebo nás chce požeh-
nať. Ďalšou je slávnosť  Najsvätejšieho 
Srdca 19. júna - v piatok po skončení 
oktávy Božieho Tela. Budeme zároveň 
vyjadrovať oddanosť našej duše Ježišo-
vi Kristovi, ktorý je Kráľom ľudských 
sŕdc. A v sobotu prídeme za našou Ne-
beskou Matkou, lebo vtedy si spome-
nieme aj na Jej srdce, ktoré bezpodmie-
nečne miluje každého z nás.

Úcta k Božskému Srdcu Ježišov-
mu siaha až ku krížu. Na ňom vojak 
Longinus otvoril bok ukrižovanému 
Kristovi, z ktorého vytiekla krv a vo-
da. Ďalšie svedectvo nám priniesla sv. 
Margita Alacoq: - Najväčšiu lásku mi 
budeš preukazovať, keď budeš uctievať 
moje srdce, ktoré miluje človeka nekoneč-
nou láskou. 

Veľa dospelých a detí si uctieva Naj-
svätejšie Srdce zvlášť po prvom svätom 
prijímaní, kedy ich katechéti povzbu-
dzujú k tomu, aby sa vyspovedali a pri-
jali sv. prijímanie v priebehu deviatich 
prvých piatkov v mesiaci. Už aj malé 
dieťa vie, že každý, kto takto spraví, 
neodíde z tohto sveta, aby sa najskôr 
nevyspovedal a nebol v posväcujúcej 
milosti. Pre niektoré deti je to veľká 
udalosť, lebo neskôr sa im možno ne-
podarí, aby takto pekne chodievali na 
prvý piatok do božieho chrámu.

V dejinách našej katolíckej Cirkvi 
bolo veľa vynikajúcich postáv, ktoré 
sa pričinili o to, aby sa úcta k Božské-
mu Srdcu šírila po celom svete. Pápež 
Pius IX. zasvätil Božskému Srdcu celú 
cirkev. Pápež Lev XIII. v roku 1899 
schválil Litánie k Božskému srdcu. 
Pius X. nariadil, aby na sviatok Božské-
ho Srdca bola vystavená sviatosť oltár-
na a vykonalo sa zasvätenie Božskému 
srdcu. A v našej dobe najväčšou ctiteľ-
kou Božského srdca bola sv. Faustyna 
Kowalska - šíriteľka Božieho Milosr-
denstva, ktoré je vždy blízko Božského 
Srdca. Aj sv. Otec Ján Pavol II. mno-
hokrát povzbudzoval svojich veriacich, 
aby sa zasvätili Ježišovmu Srdcu.

SRDCE PLNÉ MILOSTI
Nestačia samotné skutky, musí ich 

sprevádzať láska a musia aj z lásky vy-
plývať. Správne hovorí sv. Tomáš Ak-
vinský: - Jedna kvapka jeho krvi stačila, 
aby umyla všetky viny sveta. Človek je 
taký veľký, ako len môže milovať druhého 
človeka, svojho blížneho. 

Nielen za čias sv. Margity Márie ľu-
dia potrebovali to, aby ich odpoveď na 
lásku bola zreteľnejšia. Aj dnes potre-
bujeme a hľadáme úprimnosť a oprav-
divosť v našich skutkoch. Keby sme 
takto konali, určite by sa nám ľahšie 
žilo, pretože by bolo viac lásky v našom 
každodennom nažívaní. Bolo by menej 
rozvodov, manželia by nemuseli preko-
návať krízy, deti by nemali nešťastné 
detstvo, starí rodičia by sa nemuseli sta-
rať o svojich vnukov, keďže ich rodičia 
odišli. Viac lásky by znamenalo menej 
hladujúcich vo svete, menej alkoho-
lizmu a drog, viac lásky by znamenalo 
väčšiu úctu k životu človeka a k jeho 
dôstojnosti. Ale, aby sa tak stalo, aj my 
musíme mať dobré srdce.

Pritom všetkom cítime, že život bez 
lásky je veľmi ťažký, ba skoro nemož-
ný. Povinnosť bez lásky robí človeka 
mrzutým. Zodpovednosť bez lásky činí 
človeka bezohľadným. Spravodlivosť 
bez lásky robí človeka tvrdým. Pravda 
bez lásky robí človeka neľútostne kri-
tickým. Múdrosť bez lásky robí človeka 
pokryteckým. Majetok bez lásky z člo-
veka vytvára lakomca. Manželstvo bez 
lásky mení sa v peklo. Rodina bez lásky 
sa mení na  vyprahnutú púšť. Život bez 
lásky stráca svoj zmysel. Ak pozornejšie 
sledujeme súčasné dianie vo svete, pri-

známe, že nám chýba láska. Problémy, 
ktoré dnes trápia ľudstvo, by sa dalo 
účinnejšie, lepšie, spravodlivejšie vyrie-
šiť láskou. To, čo dnes chýba ľudstvu, 
je láska. Bojíme sa však aj slova láska. 
Snáď ani jedno zo slov neprešlo toľkou 
devalváciou významu ako práve tento 
pojem a síce často skloňovaní v rôz-
nych situáciách.

Študent či študentka nedokončí 
svoje štúdium pre lásku. Mladí ľudia 
pre lásku a z lásky chodia na zábavy a 
diskotéky. Údajne z lásky sa dopúšťajú 
nemravnosti, hriechu proti čistote. Ba 
z nešťastnej lásky sa pokúšajú siahnuť si 
na život. Z lásky mladí ľudia vstupujú 
do manželstva. Vojak sa vraj do boja za 
svoju vlasť vrhá z lásky a z lásky k nej 
zabíja druhých. Ozaj veľmi široké roz-
mery svojho významu má slovo láska.

Skutočná láska je spojená s obeto-
vaním, darovaním milovanému toho 
najcennejšieho - svojho srdca. Skutoč-
ná láska hľadá šťastie toho druhého a 
nie svoje. Iba vtedy je šťastná, ak ten 
druhý je šťastný. Boh je Láska a kto 
ostáva v láske, ostáva v Bohu.

Láska je teda záležitosť nie tohto 
telesného, pudového, hmotného člove-
ka, ale tej vnútornej duchovnej stránky 
človeka. Iba tam je možná reč o láske, 
kde je Ježiš Kristus. Božské Srdce nám 
zreteľne dokazuje, že Boh zachránil 
ľudstvo iba láskou. Aj my len láskou 
môžeme zachrániť seba a svoje ľud-
stvo. 

Vdp. Jozef Bednarčík
Foto: F. Paciga

Procesia na Bože telo v Krempachoch 
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Na svete existuje mnoho odve-
kých  právd a pravidiel, ktoré 
pozná každý z nás, no nie vždy 

sa ľudstvo podľa nich správa. Ľuďom 
často chýba tolerancia a snaha pocho-
piť tých, ktorí sa od väčšiny niečím od-
lišujú. Často zabúdame, že jednou zo 
starých právd je aj to, že pred Bohom 
sme si všetci rovní, bez ohľadu na farbu 
pleti. Rovnakú myšlienku pri našom 
spoločnom rozhovore vyslovil vdp. 
Adam Rataj, ktorý sa už niekoľko ro-
kov venuje práci s rómskym etnikom. 
Porozprával mi, ako sa k tejto práci do-
stal a s akými ťažkosťami aj radosťami 
sa stretáva v každodennej pastoračnej 
práci. 

Vdp. Adam Rataj je rodákom z Kac-
vína, kde prežil svoje detstvo i mladosť. 
Postupne v ňom dozrievalo rozhodnu-
tie stať sa kňazom. Napokon v roku 
2000 nastúpil do Kňazského seminára 
v Spišskej Kapitule, kde o šesť rokov 
neskôr prijal kňazskú vysviacku. S veľ-
kým oduševnením a radosťou prišiel 
medzi veriacich do farnosti sv. Kataríny 
Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici, kde 
je dodnes kaplánom. Keďže v blízkosti 
obce sa nachádza rómska osada - Dobrá 
vôľa, svoju pastoračnú činnosť upriamil 
najmä na rómskych osadníkov, no ako 
sám tvrdí, nezanedbáva ani ostatných 
obyvateľov Veľkej Lomnice. 

Prvýkrát som sa s ním stretla na 
tohtoročnom oblátkovom stretnu-
tí v jeho rodnej obci. Práve na tomto 
podujatí sa prezentovala, v rámci kul-
túrneho programu, skupina rómskych 
žiakov zo Spojenej ZŠ vo Veľkej Lom-
nici. Svoje divadelné pásmo - Radostný 
ruženec nacvičili pod dohľadom učite-
liek z tamojšej školy,  ale aj za výraznej 
pomoci a duchovnej podpory zo strany 

vdp. Adama. Chcela som sa o jeho prá-
ci i poslaní dozvedieť niečo viac, a tak 
som sa vybrala do farnosti vo Veľkej 
Lomnici. Táto farnosť patrí pod správu 
Kežmarského dekanátu, ktorý spravu-
je aj ďalšie okolité obce. V ich okolí 
sa nachádza niekoľko rómskych osád 
- kolónií, takže problémov, ktoré sa tý-
kajú rómskeho etnika, je v tejto oblasti 
Slovenska viacero.

Prvé stretnutie 
s rómskym etnikom 

- Pochádzam z Kacvína, kde Rómo-
via nežijú. Vedel som o nich len veľmi 
málo, - podotkol vdp. Adam Rataj, - dá 
sa povedať, že po prvýkrát som sa s Ró-
mami stretol až v kňazskom seminári. 
S povolením biskupa Štefana Sečku nás 
do rómskej kolónie do Dobrej vôle privie-
dol vdp. Ján Buc. Neprišiel som tam sám, 
priviedol ešte ďalších kandidátov na kňa-
zov - súčasného vdp. Mariána Sivoňa či 
napríklad  vdp. Pavla Tondru.

Po príchode na faru vo Veľkej Lom-
nici chcel vdp. Adam spoznať všetkých 
obyvateľov obce, a tiež Rómov z ne-
ďalekej kolónie. Jeho prvé stretnutia 
s rómskymi osadníkmi boli možno 
rozpačité a niekedy aj trochu nebez-
pečne, vzhľadom na to, že nie všetci 
chceli, aby do osady prichádzal kňaz, 
nie to ešte, aby ich nabádal chodiť do 
kostola. Išlo najmä o vyššiu kastu Ró-
mov, ktorým sa nevodí až tak zle. Tí 
chudobnejší si však cenili záujem kňa-
za o ich duchovný rast. - Okrem toho, 
že deti a mládež učím náboženstvo v ško-
le, dnes už máme tradíciu sobotňajších 
stretnutí pred sv. omšou. Možno sa vám 
to bude zdať smiešne, na začiatku, keď 
prichádzali na moju sv. omšu do kosto-
la, vôbec nevedeli, ako sa majú v kostole 

správať, a tak robili všetko to, čo ja. Keď 
som sa prežehnal, tiež sa prežehnali, keď 
som sa posadil, tiež sa posadili, keď som 
vstal, vstali aj oni. Dodnes si sadajú do 
prvých lavíc a všetko veľmi intenzívne 
prežívajú. Nie je výnimkou, že počas sv. 
omše si pospevujú, prípadne nahlas nie-
čo komentujú. Sú skrátka veľmi úprimní 
vo svojich prejavoch a nemajú zábrany 
ukázať, čo prežívajú, - vysvetlil s úsme-
vom vdp. Adam a pokračoval, - Pasto-
rácia Rómov je celkom iná. Priznávam, 
že to nie je ľahké. Najmä na začiatku 
bolo ťažké získať si ich dôveru. Nikdy 
nesmiem zabúdať na to, že ak si na svoju 
stranu získam jedného Róma, získam si 
tým aspoň dvadsiatich. No, keď stratím 
jedného z nich, stratím ich všetkých, - 
poznamenal a dodal, že k tomuto po-
znaniu dospel s odstupom času. 

Rómovia očami kňaza 
Rómske etnikum je veľmi špeci-

fi cké. Vo všeobecnosti sa hovorí, že 
Rómovia sú leniví, kradnú a sú ne-
prispôsobiví.  Žiaľ, je v tom kus prav-
dy, no podľa slov vdp. Adama Rataja, 
- Rómovia vedia byť aj veľmi úprimní 
a dobrosrdeční. Svoju vieru prežívajú 
intenzívne. Treba ich však vnímať pozi-

NAŠIEL SOM SVOJU MISIU

Vdp. Adam Rataj

Vdp. Adam so svojimi zverencami
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tívne, inak by sme sa nikam neposunuli, 
- zamyslel sa. Vysvetlili, že Rómovia sú 
charakteristickí aj tým, že u nich vlád-
nu rôzne nepísané zákony. Napríklad 
Oko za oko, zub za zub - to je typické 
pravidlo, ktorým sa riadia všetci rómski 
obyvatelia. Preto s nimi treba zaobchá-
dzať opatrne. Toho, kto ublíži čo len 
jednému z nich, vedia kruto potrestať. 
Ďalším charakteristickým prvkom je, 
že sú hlboko zviazaní s rodinou. - Ro-
dina znamená pre nich veľmi veľa. No 
do manželstva sa však veľmi nehrnú. Len 
nedávno som sobášil dvojicu, ktorá žije 
spolu už 40 rokov. Pokiaľ ide o sviatosti, 
uznávajú krst a chcú si dať pokrstiť svo-
je deti, rovnako pristupujú aj k prvému 
svätému prijímaniu či birmovke, - vy-
svetlil a dodal, -  ich viera je ohraniče-
ná kvôli poverám. Veria v rôzne povery, 
veľmi sa boja búrky a smrti. V takýchto 
situáciách v kolónii zavládne strach, kto-
rý však postupne opadne a všetko sa vráti 
do každodenných koľají.          

Rómovia sú veľmi súdržní. Pre-
svedčil sa o tom aj vdp. Adam Rataj. 
- Zaujímavé je, že podobne ako viacerí 
veriaci, bol  som  zvyknutý zájsť si kedy-
koľvek do kostola, pomodliť sa, posedieť 
si, vyspovedať sa a ísť domov. Rómovia 
nikdy neprichádzajú po jednom, ale vždy 
hromadne. 

Musím poznamenať, že v čase mo-
jej návštevy mal vdp. Adam Rataj veľ-
mi veľa práce, veď na nasledujúci deň 
čakalo všetkých mládežníkov z Veľkej 
Lomnice prijatie sviatosti birmova-
nia. Dozvedela som sa, že z celkového 
počtu 160 mládežníkov prijme svia-
tosť birmovania približne 50 Rómov. 
Navštevujú tiež hodiny náboženstva 
v špeciálnej ZŠ vo Veľkej Lomnici, 
ktoré vedie vdp. Adam Rataj. Zaujíma-

lo ma, ako sa pripravovali na prijatie 
sviatosti. - Veru by ma nemohli oklamať, 
presne viem, kto bol a kto nebol na spove-
di, všetko si totiž zapisujem - s úsmevom 
poznamenal vdp. Adam a pokračoval, - 
do kostola chodia a keď sa ich opýtam, či 
sa naozaj modlili, či boli v kostole  a  na 
spovedi, vždy odpovedia pravdivo. Nič 
neskrývajú, sú priamočiari. 

Pastorácia v rómskej 
kolónii a mimo nej

- Pokiaľ ide o duchovnú činnosť Ró-
mov, počas týždňa sa stretávame v špeciál-
nej ZŠ, ktorú navštevujú, inokedy mimo 
nej - na fare. Každú nedeľu popoludní 
o 15. hod máme v kostole sv. omšu, kaž-
dú sobotu sa stretávame pred sv. omšou.  V 
kolónii pri Veľkej Lomnici  žije približne 
1500 Rómov. Prvé stretnutia vyzerali ako 
z čias prvotnopospolnej spoločnosti, - pus-
til sa s úsmevom na perách do rozpráva-
nia o svojom pôsobení v rómskej osade, 
- chodil som za Rómami po domoch. Ne-
skôr sme mali priestor v kultúrnom dome, 
či materskej škôlke, kde prichádzali deti 
a mládež. Keď však vyhoreli domy, niekto-
rí osadníci sa nasťahovali do škôlky, a tak 
sa dodnes stretávame v unimo-bunke. 

Ako vidieť, nechýba  mu zanietenie 
pre svoju prácu. On sám tvrdí, že to je 
jeho poslanie. 

- Našiel som svoju misiu, nemusím 
cestovať ani do Afriky, ani do ďalekého 
sveta. Som potrebný tu, v rómskej kolónii, 
- dodal presvedčivo a s nádejou v hlase 
poznamenal, že sám veľa vecí nezvládne, 
a preto je každá pomoc vítaná. Rómo-
via sa často nudia, nevedia, čo s voľným 
časom, chýba im napríklad telocvičňa, 
miesto určené na stretnutia mládeže. Na 
záver však dodal, že si nesmierne váži 
spoluprácu a zanietenosť pedagógov zo 

špeciálnej ZŠ. - Deti sa veľmi tešia, keď 
pripravujeme rozličné kultúrne pásma, 
divadielka. Môžu ukázať, čo vedia. Vždy 
je to lepšie, akoby mali sedieť niekde v osa-
de a robiť niečo zlé. Čo sa týka budúcnos-
ti, s učiteľkami zo špeciálnej ZŠ chceme 
nacvičiť  divadielko o blahoslavenom Ze-
fi riovi, ktorý bol prvým svätým Rómom. 

V súvislosti s blížiacimi sa prázd-
ninami by chcel vdp. Adam Rataj tak, 
ako aj po iné roky, priviesť skupinku 
rómskych mládežníkov do rodnej obce 
- do Kacvína: - Často beriem niekoľkých 
chlapcov a dievčatá  ku mne domov. Tam 
sú už na to všetci zvyknutí. Chcem, aby 
videli, ako sa na dedine pracuje - hrabe 
seno, či kopú zemiaky. Je to bežný život 
dedinského ľudu, no pre Rómov je to niečo 
úplne nové. Sami sa chcú potom zapojiť 
do práce. Okrem toho, ide o spišské a slo-
venské prostredie, takže sa tam ľahko do-
hovoria.   

Na otázku, či chce v týchto akti-
vitách pokračovať odpovedal: - Niet 
pochýb. Mňa práca s Rómami baví 
a najväčšou odmenou je, keď ich vidím 
v kostole a keď prejavujú úprimný záu-
jem o vieru.

Myslím si, že niektorí ľudia majú 
o niečo väčšie srdce. K takým nepo-
chybne patrí aj vdp. Adam Rataj. Svoje 
srdce má otvorené pre všetkých veria-
cich. Nezabúda ani na tých, na ktorých 
sa často zabúda a o ktorých má mnoho 
ľudí len tú najhoršiu mienku. Verí, že 
jeho práca má obrovský význam a vytr-
valo kráča po svojej životnej ceste.

Do práce s rómskym etnikom, kto-
rá nie je vždy ľahká, mu prajeme veľa 
božích milostí a potrebnú dávku odva-
hy a energie 

Lýdia Ostrowska  
Foto: archív vdp. Adama Rataja

Deti a mládež z kolónie Dobrá vôľa vo svoj sviatostný deň
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Po dlhšom pobyte v Spojených Štá-
toch Amerických pricestovala na náv-
števu do Vyšných Lápš bývala učiteľka 
slovenčiny Cecília Biegunová. Využila 
som túto možnosť a v nedeľňajšie po-
poludnie sme si dohodli stretnutie.  

Cecília, rodená Skorupková, sa na-
rodila vo Vyšných Lapšoch 12. febru-
ára 1936. Pochádza zo slovenskej ro-

diny. Základné 
školské vzdelanie 
nadobudla v ro-
disku, s ktorým 
sa jej viažu milé 
spomienky. Za-
spomínala si aj 
na svojich uči-
teľov slovenčiny 
pani Krajčovíčovú 
a pána Velčica, 

ktorí jej do srdca 
vštepili ľúbozvučnú slovenčinu. V ško-
le bola výbornou žiačkou a chcela sa 
ďalej vzdelávať, čo sa jej aj podarilo. 
Jej túžbou bolo stať sa učiteľkou. Vďa-
ka sústavnej práci a odhodlaniu sa jej 
plány začali realizovať. V roku 1953 
nastúpila na slovenské všeobecnovzde-
lávacie gymnázium v Jablonke, pretože 
to bola jediná slovenská stredná škola 
v Poľsku. Po úspešnom absolvovaní 
maturity chcela pokračovať v štúdiu na 
Slovensku, ale z fi nančných dôvodov si 
to nemohla dovoliť. Preto nastúpila do 
práce v škole v Pekelníku a popritom 
sa externe vzdelávala a ukončila ročný 
pedagogický kurz v Tarnove, ktoré-
ho náplňou boli prednášky a cvičenia 
z pedagogiky a metodológie výučby.  

Na svoju prvú prácu a prvých žia-
kov si veľmi dobré pamätá. Spomenu-
la si príjemnú atmosféru, aká vládla 
na dedine: - Ľudia boli ku mne veľmi 
priazniví. Keď som potrebovala pomoc 
ochotne mi ju poskytli. Ja som bola vtedy 
mladé neskúsené dievča. Ďalej rozpráva-
la o tom, aké ťažké bolo pre ňu zvyknúť 
si na to, že obyvatelia Pekelníka nemali 
ešte vtedy elektrinu a vodu z vodovo-
du, čo v Lapšoch už dávno bolo. Je vše-
obecne známe, že na lepšie podmienky 
si ľahko zvykáme, kým na horšie ťažšie. 
Napriek tomu sa k spomienkam z Pe-
kelníka veľmi rada vracia. Rodičia jej 
žiakov ju pozývali na rôzne podujatia, 
vďaka čomu mohla spoznať ich tra-
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dície. - Hoci sme si blízki, predsa kaž-
dá dedina má svoje zvyky a hlavne iné 
nárečie, - podotýka Cecília. - Môžem 
smelo povedať, že je veľa odlišností medzi 
spišským a oravským nárečím. Učila som 
sa od nich aj ich jazyk. Popri zamest-
naní študovala slovenskú fi lológiu na 
Vysokej škole pedagogickej v Krakove 
a v roku 1963 získala kvalifi káciu uči-
teľa slovenského a poľského jazyka.

Druhým pracoviskom Cecílie bola 
Nedeca. V tejto základnej škole praco-
vala päť rokov. Nakoľko veľmi ťažko sa 
jej zvykalo na Pekelník, o to ťažšie sa 
jej odtiaľ odchádzalo. Pre Nedecu sa 
rozhodla aj preto, že mala bližšie do-
mov. Stres sa spája nielen so skúško-
vým obdobím, ale aj potom s prácou. 
Zmeniť miesto práce nie je také ľahké. 
To okúsila aj Cecília, keď sa mala roz-
hodnúť pre zmenu pracoviska. Ako to 
už býva, všetko bolo nové - prostredie, 
žiaci a ich rodičia. Vieme, že väčšina 
z nás má z neznámeho strach. Napriek 
tomu Cecília neváhala a pustila sa do 
práce a myslím si, že ju deti zbožňova-
li aj preto, že viedla divadelné krúžky, 
ktoré žiaci ochotne navštevovali.

- Aj keď sme boli pričlenení k Poľ-
skému  štátu, rodičom záležalo na tom, 
aby ich deti poznali jazyk, ku ktorému 
sa hlásili ako k rodnému slovenskému ja-
zyku, - hovorí Cecília. - Dúfali, že keď 
budú dosahovať výborné výsledky, pôjdu 
študovať na Slovensko. Na druhej strane, 
ešte som nepočula, aby niekomu uškodila 
známosť nejakého jazyka navyše. Sloven-
sko je naším susedom a myslím si, že je 
potrebná aspoň čiastočná znalosť tohto 
jazyka. Riaditeľ školy v Nedeci bol ná-
ročný, ale veľmi som si ho za to vážila. 
Dokázal všetko zorganizovať, bol ko-
munikatívny, a preto nemal problém pri 
nadväzovaní nových kontaktov. Musím 
tiež povedať, že som mala veľmi nadanú 
mládež. Mnohí z mojich žiakov majú 
dnes výborné pracovné miesta. 

Po piatich rokoch pôsobenia v ne-
deckej škole prestúpila do Vyšných 
Lápš, kde pracovala až do dôchodku. 
Vo Vyšných Lapšoch učila slovenčinu 
už ako nepovinný predmet. Zo začiat-
ku sa na slovenčinu hlásilo veľa žiakov, 
ale neskôr, žiaľ, začal počet žiakov kle-
sať. - Je to veľká škoda, že dnes sa sloven-
čina na našej škole nevyučuje. Myslím si, 

že je to prvok, ktorým by sme sa mohli 
pýšiť. Som optimistka a dúfam, že sloven-
čina na Spiši prežije nás všetkých. Teším 
sa aspoň z toho, že vo Vyšných Lapšoch 
je otvorená klubovňa a deti a mládež sa 
môžu stretávať v slovenskom prostredí. 
Myslím si, že nie je neskoro na znovu-
zrodenie a oživenie záujmu o tento jazyk 
a popri tom lepšie poznanie slovenských 
dejín a najmä bohatého kultúrneho de-
dičstva, - povedala Cecília. 

Cecília sa taktiež zúčastňovala let-
ných kurzov slovenčiny na Slovensku: 
- Tieto kurzy boli pre nás, slovenčinárov, 
veľmi osožné, pretože sme boli v kontak-
te so živou slovenčinou aspoň raz za rok. 
Bolo to dôležité aj z tohto dôvodu, že sme 
si mohli prisvojovať zmeny, ktoré nastali 
v pravopise a mohli sme s nimi obozná-
miť i našich žiakov, aby ich znalosť slo-
venčiny bola  na náležitej úrovni.

Okrem slovenského jazyka Cecília 
učila aj poľský jazyk. Bola učiteľkou, 
na ktorú si žiaci radi spomínajú a nie-
len učila, ale aj vychovávala.  Aj ja som 
patrila medzi jej žiakov a veľmi milo si 
spomínam na hodiny slovenčiny,  na 
ktorých sme veľa spievali, spoznávali 
slovenskú gramatiku, literatúru, nové 
pesničky a tance. Veď určite si spomí-
na, ako sme ju nejedenkrát prehovára-
li, aby sme si zatancovali a zaspievali 
namiesto memorovania slovíčok. 

Na záver chcem pani učiteľke Cecílii  
Biegunovej poďakovať za spoločne strá-
vené popoludnie a popriať jej čo najviac 
síl a veľa zdravia do budúcnosti.

Dorota Mošová

UČITEĽKA Z POVOLANIA

Zmena miesta 
odbavovania 

slovenskej sv. omše!!!
Sv. omša sa bude odbavovať 

každú druhú nedeľu v mesiaci 
v Sanktuáriu Božieho Milosrden-
stva v slovenskej kaplnke v Lagiev-
nikoch v Krakove o 15.30 hod.

Jún – 14.06.2009
Júl – 12.07.2009

August – 9.08.2009
September – 13.09.2009

Október - 11.10.2009
November – 8.11.2009
December - 13.12.2009  
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Symbolom demokratických zmien 
na Slovensku v druhej polovici 
20. storočia bol Alexander Dub-

ček – osobnosť, ktorá prežila pestrý ži-
vot plný zlomových udalostí.

Rodičia Alexandra Dubčeka odišli 
pred prvou svetovou vojnou z Uhorska 
za prácou do Spojených štátov ame-
rických, kde dostali štátne občianstvo. 
Bývali v Chicagu, ale keď Pavlína Dub-
čeková čakala druhé dieťa, vrátili sa na 
Slovensko. Nasťahovali sa do domu pat-
riacemu evanjelickej cirkvi v Uhrovci 
neďaleko Topoľčian. Bol to dom, v kto-
rom sa pred takmer sto rokmi narodil 
slávny národovec Ľudovít Štúr. 27. 
novembra 1921 sa v tom istom dome 
narodil ďalší slávny Slovák Alexander 
Dubček, aj keď vtedy nikto netušil, čo 
chlapca v živote čaká. V rodnom dome 
strávil Alexander tri roky, potom sa ro-
dičia rozhodli opäť vysťahovať za prá-
cou, lebo Európu zachvátila hospodár-
ska kríza. Zlákala ich ponuka družstva 
Interhelpo, ktoré organizovalo interna-
cionálnu pomoc mladému sovietskemu 
štátu. Rodina s dvoma malými deťmi sa 
ocitla v ďalekom nehostinnom Kirgiz-
sku. Tam prežil Alexander detstvo, na 
ktoré spomína v pamätiach, ktoré vyšli 
vo viacerých jazykoch pod názvom Ná-
dej zomiera posledná. Roku 1933 rodina 
odišla do Gorkého, kde sa jeho otec za-
mestnal v automobilovom závode a Sa-
ša, ako mu hovorili, vychodil strednú 
školu. Pred druhou svetovou vojnou sa 
rodina vrátila do vlasti, Alexander mal 
sedemnásť rokov a ťažko sa lúčil s kra-
jinou, kde prežil väčšinu svojho mladé-
ho života, navyše nevedel, čo ho čaká 
v Československu, ktoré poznal iba 
z rozprávania rodičov.

Situácia po podpísaní Mníchovskej 
dohody nebola ani tu dobrá, Dubče-
kovci boli protifašisticky založení, otec 
sa zapojil do odboja a bol členom ile-
gálneho vedenia. Až do konca vojny bol 
väznený a len zázrakom unikol smrti. 
V tom období vstúpil do ilegálnej ko-
munistickej strany aj Alexander, ktorý 
sa vyučil za strojného zámočníka a za-
čal pracovať v zbrojárskych závodoch 
v Dubnici nad Váhom. Po vypuknutí 
Slovenského národného povstania sa 
doň Alexander zapojil, dvakrát bol 
zranený a jeho starší brat Július v bo-
ji zahynul. Roku 1949 začal Dubček 
pracovať v straníckych funkciách na 
Okresnom výbore KSS v Trenčíne, na 
Krajskom výbore KSS v Banskej Bys-
trici a na ÚV KSS v Bratislave. Roku 
1955 po šiestich semestroch prerušil 

SYMBOL SLOBODY 
A ĽUDSKOSTI

Alexander Dubček
(27. 11. 1921 – 7. 11. 1992)

politik

externé štúdium na Právnickej fakul-
te UK v Bratislave a začal študovať na 
Vysokej politickej škole pri ÚV KSSZ 
v Moskve, kde jeho politickú orientá-
ciu ovplyvnil chruščovovský XX. zjazd 
KSSZ. Vtedy mnohé pochopil a v šesť-
desiatych rokoch sa spolu s ďalšími 
reformne naladenými členmi strany 
usiloval naprávať krivdy a pomáhať pri 
rehabilitácii obetí stalinských represií, 
čo v tom období nebolo ľahké. Situácia 
bola zložitá aj v zahraničí, ale od po-
lovice šesťdesiatych rokov bolo jasné, 
že reformné úsilie v Československu 
nemôže zostať bez povšimnutia. Na-
pokon predsa vyústilo do vyhrotenej 
politickej krízy koncom roku 1967 

a pamätnej Pražskej jari 1968, ktorá sa 
začala na Slovensku. Alexander Dubček 
v tom období stál v čele tohto procesu 
a stal sa najpopulárnejšou osobnosťou 
doma i v zahraničí.

Po vojenskej intervencii štátov 
Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 
bol Dubček okupantmi odvlečený do 
ZSSR, kde po niekoľkodňových roko-
vaniach so sovietskym vedením podpí-
sal pod nátlakom Moskovský protokol 
o tzv. normalizácii pomerov v ČSSR. 
Vplyvom domácich predstaviteľov 
protireformného zoskupenia v strane, 
ku ktorým sa pridal Gustáv Husák, sa 
ho sovietske vedenie usilovalo odstrániť 
z politického života. V apríli nasledujú-
ceho roka bol prinútený pod nátlakom 
odstúpiť z najvyššej politickej funkcie 
prvého tajomníka KSČ. Na krátky čas 
sa stal predsedom Federálneho zhro-
maždenia, ale aj tejto funkcie ho zba-
vili. V decembri 1969 ho poslali za veľ-
vyslanca do Turecka. Predpokladali, že 
emigruje, a tým ho budú ľahšie môcť 
vyhlásiť za zradcu. Dubček sa po nie-
koľkých mesiacoch vrátil. Po príchode 
do Prahy ho vylúčili zo strany, zbavili 
všetkých funkcií a agenti štátnej bez-
pečnosti ho už nespustili z očí. Začala 
sa dlhoročná perzekúcia celej jeho ro-
diny. Odvtedy pracoval na podradných 
miestach za minimálnu mzdu a nor-
malizátori rozpútali voči nemu zúrivú 

propagandistickú kampaň. V zahraničí 
naňho síce nezabudli, ale keď sa ho na-
príklad verejne zastal predseda švédskej 
vlády Olaf Palme, Gustáv Husák mu 
odkázal, aby si ho vzal k sebe.

Dubček sa napriek príkoriam, ktoré 
musel prežiť, nevzdal svojho presved-
čenia. Utiahol sa do súkromia, kde za 
ním prichádzalo pár najbližších pria-
teľov. Jeho postavenie sa zmenilo po 
nastúpení Michaila Gorbačova k moci 
v Sovietskom zväze a po páde totalitné-
ho komunistického režimu v novembri 
1989 sa vrátil do centra politického 
diania. Od začiatku nežnej revolúcie 
sa zúčastňoval na manifestáciách, reč-
nil z tribún. Dňa 26. novembra 1989 

vystúpil na zhromaždení občanov na 
Letenskej pláni v Prahe a tisíce ľudí kri-
čalo „Dubček na Hrad!“. Politický vý-
voj situácie v Československu bol zloži-
tejší. Alexander Dubček bol zvolený za 
predsedu Federálneho zhromaždenia, 
vrátil sa teda do funkcie, z ktorej pred 
dvadsiatimi rokmi nedobrovoľne odi-
šiel. Pod jeho vedením prijal najvyšší 
zákonodarný orgán množstvo legisla-
tívnych noriem a uznesení, ktoré zna-
menali východiská pre transformačný 
proces krajiny. Medzinárodná auto-
rita a popularita Dubčeka pomáhala 
zviditeľňovať krajinu. Keď sa dostala 
do popredia otázka riešenia štátopráv-
nych vzťahov Čechov a Slovákov, bol 
presvedčený, že najlepším riešením je 
spoločný štát. Do posledných dní žil 
v nádeji, že sa zväzok Čechov a Slo-
vákov zachová. Nádej zomrela spolu 
s ním – 7. novembra 1992, keď po 
deviatich týždňoch podľahol vážnym 
zraneniam, ktoré utrpel pri dodnes 
nie celkom objasnenej autohavárii. Po-
sledné miesto svojho odpočinku našiel 
na cintoríne v bratislavskom Slávičom 
údolí. Hrob Alexandra Dubčeka je na 
čestnom mieste a patrí k najnavštevo-
vanejším, po celý rok ho zdobia živé 
kvety a zapálené sviečky. Aj takto mu 
ľudia vyjadrujú úctu.

Jozef Leikert



Ž
I
V

O
T

  J
Ú

N
 2

00
9

16

SPOMÍNAME
Prvého mája toho roku uplynulo 

osem rokov, ako odišiel do večnosti pán 
Ladislav Kudzbel, obyvateľ Kežmarku, 
ktorý pôsobil od roku 1943 do roku 
1945 v Jurgove ako učiteľ na Meštian-
skej škole a od roku 1945 ako predseda 
Národných výborov Jurgov, Repiská a 
Čierna Hora. Pre svoju spravodlivosť a 
ľudomilnosť sa stal veľmi obľúbeným a 
v časoch najhorších po prechode fron-
tu, kedy poľské bandy napádali nielen 
Jurgov, ale aj ostatné spišské obce a tiež 
oravské, ra bovali, zatvárali a zabíjali Slo-
vákov, bol pre Slovákov ako ochranný 
štít. Zúčastňoval sa všetkých jednaní, 
kto ré sa týkali opätovného pripojenia 
Spiša a Oravy k Poľsku. Obliekol sa do 
jurgovského kroja a išiel intervenovať 
s delegáciou k Dr. Benešovi do Košíc, 
ktorý bol vlastne hrobárom spišských 
a oravských Slovákov. Bol to on, kto rý 
na parížskej konferencii 20. júla 1920 
zobral Tešín s veľkým bohatstvom baní 
a chudobné podhorské obce na Spiši 
a Orave s ľahkosťou odovzdal Poľsku 
a nikdy ho už nezaujímalo, ako žijú 
Slováci pod poľským jarmom. Poliaci 
takú nevýhodnú výmenu urobili preto, 

lebo mali v pláne okupovať ďalšie úze-
mie Slovenska. Išlo im o Vysoké Tatry. 
Keď Slovensko sotva získalo autonó-
miu 6. októbra 1938, už 29. novembra 
1938 siahli kradmou rukou na sloven-
ské územie a poľské vojsko okupovalo 
Javorinu. Na Príslope - území medzi 
Podspádmi a Ždiarom už boli osadení 
slovenskí vojaci, keďže poľské vojsko 
pokračovalo smerom na Ždiar. Na čele 
tohto poľského vojska išiel dôstojník na 
koni, ktorého Slováci zasiahli jediným 
výstrelom. Keď spadol z koňa, poľské 
vojsko si dalo „vtyl zvrot“ a skončila sa 
poľská okupácia Slovenska. Avšak Javo-
rina im zostala, ale len do 1. septembra 
1939, kedy slovenské vojsko oslobodilo 
všetky spišské a oravské obce pripojené 
k Poľsku. Vtedy nastal na tomto území 
krásny slobodný život, ktorý sa, bohu-
žiaľ, skončil 15. augusta 1945, kedy 
vyhnali slovenských učiteľov a násilne 
otvorili poľské školy, do ktorých deti 
nechceli chodiť. Keď 15. augusta 1945 
na voze odvážali troch slovenských uči-
teľov p. Kudzbela, Grígera a Kováčika, 
všetky deti i z okolitých dedín utekali 
za vozom až na hranicu vzdialenú od 
obce 4 km. Pohraničníci ich ďalej ne-
pustili, a tak si políhali na zem a hlasno 
plačúc kričali, že do poľskej školy cho-

STROM 2009
Dňa 29. apríla t.r. bola v Galérii 

Lamelli v Krakove otvorená putovná 
výstava víťazných fotografi í z medzi-
národnej fotografi ckej súťaže STROM 
2009. Výstavu spoločne otvorili pred-
seda organizačno-výstavnej komisie 
Karol Klváček, riaditeľ ŚOK w Krako-
ve Janusz Paluch a gen. tajomník ÚV 
SSP Ľudomír Molitoris. Medzinárod-
ný salón ekologickej fotogra-
fi e STROM Ružomberok je 
organizovaný nepretržite od 
roku 1986. Jednou z auto-
riek myšlienky zorganizovať 
takúto fotografi ckú súťaž 
bola už nebohá Danuta Ab-
rahamowicz. Sústreďujú sa 
na nej najlepšie diela domá-
cich i zahraničných autorov 
umeleckej fotografi e, ktorí 
sa tematicky zameriavajú na 
stvárnenie prírody, stromu, 
jeho rozmanitých podôb 
v krajine, od jeho výtvar-
ného zobrazenia v širokom 

diť nebudú. Donútili ich prestať tým, 
že rodičom dávali vysoké pokuty.

Písali sa rezolúcie a memorandum 
o prinavrátení územia späť Slovensku. 
Márne, lebo najvyšší predstaviteľ štátu 
Dr. Beneš bol toho pôvodcom. Boli 
zainteresované aj európske štáty. Keďže 
prenasledovanie sa stupňovalo, obyva-
telia územia utekali na Slovensko. Dr. 
Alojz Miškovič, Ladislav Kudzbel i Mi-
chal Gríger sa starali o utečencov. Založil 
sa Komitét pre utečencov Spiša a Oravy. 
Umiestňovali sa na majetkoch po Nem-
coch, Maďaroch, ale najmä vo Svite v 
Baťových závodoch. Študenti sa umiest-
ňovali taktiež prednostne v internátoch. 
Celá táto starostlivosť ležala na pleciach 
týchto troch činiteľov. Mne osobne za-
bezpečil miesto cestou Okresného úra-
du v Kežmarku pán Ladislav Kudzbel, 
a to v cestovnej kancelárii Slovakotour 
v Tatranskej Lomnici. Po celý život bol 
v styku s Jurgovom, pri každej slávnost-
nej príležitosti bol prítomný. Spolucítil 
s týmto krajom a jeho obyvateľmi, mal 
k nemu osobitný citový vzťah. 

Spomíname, ďakujeme. Lacko, spi 
sladko!

Mária Cibrínová - Gombošová
Trenčianske Teplice, 

rodáčka z Jurgova

rozsahu až po ekologické súvislosti 
vplyvu stromu na životné prostredie. 
Fotografi cký salón STROM, ako for-
ma tvorivej konfrontácie a umeleckej 
súťaže, je prístupný pre všetkých auto-
rov umeleckej fotografi e, profesioná-
lov i amatérov bez obmedzenia. 

Autori fotografi í musia splniť 
prísne kritéria, pretože fotografi a 
prírody znázorňuje živé, neskrotené 
zvieratá a nepestované rastliny v pri-
rodzenom prostredí, geológiu a široké 

spektrum prírodných javov od hmyzu 
po ľadovce. Z tohto hľadiska fotografi e 
zvierat, ktoré sú zdomácnené, zatvore-
né v klietkach alebo inak obmedzené, 
ako aj fotografi e pestovaných rastlín sú 
nevhodné. Akceptovateľné sú pritom 
len minimálne zásahy človeka na prí-
rodných témach ako napríklad sovy, 
alebo bociany na stodolách, prispôso-
bené prostrediu vytvoreného ľuďmi, 
alebo prírodné sily v celom rozsahu. 
Fotografi a zaslaná do súťaže si musí zá-

roveň zachovať svoju pôvodnú 
obrazovú podobu. Povolená je 
len minimálna manipulácia, 
alebo zásah do originálneho 
záberu – nesmie zmeniť obsah 
originálnej scény. Pri dodržaní 
týchto požiadaviek by malo 
všetko úsilie autorov smerovať 
k čo najvyššej umeleckej hod-
note fotografi í prírody.

Nuž ak by mal niekto záu-
jem zúčastniť sa ďalšieho roční-
ka, treba len zbaliť fotoaparát 
a hor sa do prírody hľadať tie 
najkrajšie momentky súhry 
svetla a tieňa okolo nás. (ms)
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Dňa 5. mája 2009 v priestoroch 
Galérie slovenského umenia 
SSP v Krakove o výtvarnom 

talente Anny Jagodovej nás presvedčil 
prof. Stanisław Tabisz, ktorý dohliada 
na umelecký rast tejto talentovanej štu-
dentky.   

Anna prišla do Krakova zo Slo-
venska, z Udavského pri Prešove. Po 
úspešných prijímacích pohovoroch za-
čala v roku 2005 štúdium na Akadémií 
výtvarných umení (AVU) J. Matejku v 
Krakove. Pochádza z poľsko-slovenskej 
rodiny (otec je Slezan, mama Sloven-
ska). Anna veľmi dobre hovorí po poľ-
sky a bez problémov si rozumie v škole 
s priateľmi a profesormi.

Ako o nej povedal prof. Tabisz: „Do 
Dielne maliarstva, ktorú vediem na Fa-
kulte grafi ky, sa Anka Jagodová zapísala 
v druhom ročníku štúdia. Od začiat-
ku bola veľmi svedomitou, pracovitou 
a skromnou študentkou. Svoj maliarsky 
talent neustále pokorne zdokonaľovala. 
Neboli to náhle, revolučné objavy či kŕ-
čové manifestácie, ale škrupulózna a dô-
sledná práca s umeleckými prostriedkami, 
ktoré boli podriadené vplyvu prenikavého 
pozorovania prírody a na skrz študijné-
ho postoja. Podobne sa dialo aj v Dielni 
kresby prof. Janusza Karwackého, ktorý 
na koncoročných výstavách chválil Anku 
za jej originálne riešenia kresieb, citlivosť 
a výraznú angažovanosť.

Prešli len tri roky a pred nami sto-
jí v istom zmysle formálne zrelá tvorivá 
osobnosť. Anka Jagodová nás v dielni pre-
kvapuje kompozičnými koncepciami svo-
jich zátiší, aktov a portrétov. Obohacuje 
ich pravdivosťou i precíznym zachytením 
detailov a podriaďovaním ich syntetickej 
celistvosti, ktorá je skonštruovaná neslý-
chane premysleným a presným spôsobom. 
Aj keď v jej záľube prevažuje chladné 
pozorovanie a skúmanie, schopnosť prene-
senia hry svetla a tieňa, predsa len nemô-
žeme povedať, že jej vzťah k svetu kvôli 
citovej jemnosti pohľadu je čisto analyzu-
júci a odmeraný.

Maliarstvo Anny Jagodovej je prenik-
nuté ľahkou atmosférou snu a surrealistic-
kého či čisto poetického prepojenia vecí, 
ovocia, zvierat, ľudí. Jej tvorivá intuícia 
a predstavivosť pôsobia diskrétne a nená-
padne, ale zároveň umožňujú mladučkej 
umelkyni prekročiť vlastný realizmus. 
S veľkou spokojnosťou v dielni pozorujem, 
ako sa Anka dlho pripravuje a premýšľa 
nad každým ďalším motívom, ako sa ve-
dome, ale zároveň opatrne, rozhoduje rea-
lizovať dielo, ktorého záverečným efektom 
sa stáva kryštalická čistota kompozície, 
hra farieb a sugestívny výraz vyžarujúci 
pokoj a krásu takého sveta, akým je vo svo-
jej prirodzenej podstate. To všetko, vďaka 
vnútorne pasii, harmónii vnútorného ti-
cha a výnimočnej schopnosti koncentrácie 
a dlhšieho sústredenia sa.“

Vernisáže sa zúčastnili o. i. konzul 
SR v Krakove Marián Baláž, rektor Aka-
démie výtvarných umení Jána Matejku 
v Krakove prof. Adam Wsiołkowski, 
generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír 
Molitoris, prof. Jacek Kajtoch, rodičia 
umelkyne, študenti AVU J. Matejku 
a ďalší milovníci umenia. 

Popri prehliadke výstavy bolo mož-
ne pozhovárať sa s umelkyňou. Viacerí 
jej darovali kvety a blahoželali k tejto 
výstave, na ktorej si každý určite našiel 
pre seba nejakú myšlienku či inšpiráciu. 
Pri dobrom slovenskom vínku sa dlho 
a dobre diskutovalo.

Myslím si, že Anne Jagodovej tre-
ba gratulovať nielen k talentu, ale aj k 
odvahe precízneho stvárnenia jednodu-
chých, ale premyslených veci.    

Agáta Jendžejčíková

ANNA JAGODOVÁ sa narodila v Humen-
nom v roku 1986. Absolvovala Strednú umelec-
kú školu v Košiciach. V súčasnosti študuje na Fa-
kulte grafi ky Akadémie výtvarných umení Jána 
Matejku v Krakove. Svoje práce vystavovala na 
spoločnej výstave kresieb študentov, ktorá bola 
prezentovaná v galérii Vysokej divadelnej školy 
v Krakove. Získala štipendium za výborne študij-
né výsledky. V rámci svojho študijného programu 
si zvolila dielňu drevorezby, kresby a maliarstva. 
Prvú samostatnú výstavu mala v Galérii sloven-
ského umenia v Krakove.

Vnútorná 
harmónia a pasia

Umelkyňa v záplave kvetov

Otvorenie výstavy. Zľava: M. Baláž, A. Wsiołkowski, S. Tabisz, 
A. Jagodová a Ľ. Molitoris Milovníci umenia počas vernisáže
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Dňa 13. mája sa v Galérii Pa-
noráma, ktorá sa nachádza 
v Tomaszowickom dvore, 

uskutočnila vernisáž výstavy Vladimíra 
Gažoviča „Akupunktúra sveta“. Výstava 
bola zorganizovaná pri príležitosti 70. 
narodenín autora v spolupráci s Galé-
riou u anjela v Kežmarku a Generál-
nym konzulátom Slovenskej republiky 
v Krakove. Na pôde galérie slovenského  
grafi ka o.i. privítal riaditeľ trienále prof. 
Witold Skulicz, ktorý hosťom priblížil 
jeho umeleckú minulosť a taktiež vyme-
noval mnohé z jeho ocenení, ktoré zís-
kal u severných susedov Slovenska.

Vladimír Gažovič nie je neznámy 
ani pre krajanské prostredie Slovákov 
v Poľsku. Jeho grafi ky boli totiž vysta-
vované taktiež v Galérii slovenského 
umenia Spolku v Krakove. 

Tento významný slovenský umelec 
sa narodil 9. novembra 1939 v Brati-
slave. V rokoch 1961 - 1967 študoval 
na Vysokej škole výtvarných umení v 
Bratislave u prof. Vincenta Hložníka. 
Od roku 1967 až do roku 1982 pôsobil 
ako pedagóg na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave. Medzičasom 
v rokoch 1969 - 1970 bol štipendistom 
Herderovej ceny na Akadémii výtvar-
ných umení vo Viedni u prof. Maxi-
miliana Melchera. Od začiatku svojej 
tvorby sa venuje grafi ke, maľbe, kresbe, 
ilustrácii a sochárstvu. Jeho tvorba čer-
pá z umeleckého odkazu symbolizmu, 
secesie, expresionizmu, surrealizmu i 
najnovších výtvarných prúdov. Stavia 
na vnútornom rozkrývaní morálnych 
a etických hodnôt súčasného človeka 
opantaného vidinou hmotných pô-
žitkov. Pre európsku i svetovú grafi ku 
rozvinul nové možnosti v technike 
farebnej litografi e tlačenej z kame-

GRAFIKY VLADIMÍRA GAŽOVIČA
ňa. Rozpracoval techniku nanášania 
a vrstvenia farebných tušových lazúr, 
striekania, vykrývania a nových postu-
pov v práci s litografi ckými kriedami. 
Umeleckú i technickú originalitu jeho 
prác ocenili na najvýznamnejších sve-
tových prehliadkach umeleckej grafi ky. 
Jeho tvorba sa stala súčasťou zbierok 
významných svetových múzeí a súk-
romných zberateľov. A ako sa sám au-
tor pozerá na svoju tvorbu? Sám osob-
ne už dávnejšie preniesol perom svoj 
pohľad na papier. Začítajme sa teda do 
jeho vyznania: - Kameň existuje od ne-
pamäti. Z tisíc rôznych iba jediný druh 
má neopakovateľnú vlastnosť, ktorú ob-
javil pražský rodák Alois Senefelder. Je 
to schopnosť kameňa prijímať masnotu 
– udržať kresbu a po technologickom 
spracovaní ju rozmnožovať. Vďaka ka-
meňu som spoznal a zblížil sa s Vladi-

už niekto dávno vyriešil. Uvedomil som si 
vtedy, aké ďalšie možnosti mi ponúka fa-
rebná litografi a, ktorá mi tak učarovala. 
Vladimír mi nezištne poradil. Po ďalších 
rokoch tvrdej práce som došiel k tomu, že 
litografi a je vlastne tiché čarovanie. Len 
ten, kto na kameň nielen kreslí, ale do-
káže z neho dobre tlačiť, ho môže pocho-

mírom Suchánkom, pražským maliarom 
a grafi kom.

V roku 1970 som začal s litografi ou. 
Nechcel som sa uspokojiť len s možnosťou 
reprodukcie z kameňa, chcel som si ho 
najskôr udobriť, a potom mu vdýchnuť 
svoju dušu. Myslel som si, že sa mi to darí. 
V tom istom roku som však uvidel výstavu 
litografi í Vladimíra Suchánka v Bratisla-
ve a zistil som, že to, o čo som sa usiloval, 

piť. Musí to byť symbióza umelca a reme-
selníka. Je to zápas, v ktorom víťazí raz 
ten a raz onen. Len tak sa dá postupovať 
dopredu. A takýchto majstrov je skutočne 
málo aj vo svetovom meradle.

Kameň má snahu niečo skomplikovať, 
sťažiť tak, že v momente musíš reagovať, 
aby si zvolil v danej chvíli ten najspráv-
nejší postup či techniku spracovania. Čím 
viac ovládaš takých „maličkostí“, tým viac 
si môžeš dovoliť riskovať, experimentovať 
a o to nám vlastne pri litografi i ide.

Výstava V. Gažoviča bola zorgani-
zovaná v rámci programu Medziná-
rodného trienále grafi ky v Krakove. 
Slovenský umelec na ňom získal už 
viaceré ocenenia a Krakov neobišiel ani 
tento rok. Medzinárodné trienále gra-
fi ky patrí totiž medzi najprestížnejšie 
svetové podujatia a potrvá do konca 
tohto roku. V rámci neho bude Galéria 
slovenského umenia Spolku Slovákov 
v Poľsku hostiť ďalšieho slovenského 
umelca Petra Kocáka. Jeho práce budú 
prezentované od 22. septembra do 30. 
novembra t.r.

Marián Smondek

Príhovor umelca

Kolotoč života - jedna z grafík V. Gažoviča

Grafi ky slovenského umelca prišlo obdivovať mnoho ľudí

V spoločnosti konzula SR M. Baláža
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1. máj je podľa cirkevného kalen-
dára sviatkom sv. Jozefa – patróna 
robotníkov. A práve v tento sviatok 
zorganizovalo slovenské rádio Lumen 
5. rozhlasovú púť do Sanktuária Bo-
žieho Milosrdenstva v Łagiewnikoch 
v Krakove. Zúčastnilo sa jej viac ako 
20 000 pútnikov z celého Slovenska. 
Mottom tohtoročnej púte bolo ohla-
sovanie Božieho milosrdenstva podľa 
sv. Pavla. 

Pútnici do Krakova prichádzali od 
skorého rána. V rannom tichu a mod-
litbe prichádzali pútnici do kráľov-
ského mesta Poľska, aby vzdali hold 
milosrdnému Ježišovi. Všade prevlá-
dal pokoj, nikto sa nikde neponáhľal, 
takže vlastne ani nebolo cítiť, že do 
Łagievník pricestovalo až toľko pútni-
kov z celého Slovenska. Program púte 
sa začínal o 10.00 hod. ráno. Ako prvý 
pútnikov privítal krakovský pomocný 
biskup Mons. Ján Zając, správca bazi-
liky. Prihovorila sa im aj sestra Alžbeta 
z Kongregácie sestier Matky Božieho 
Milosrdenstva v Krakove a riaditeľ 
českého kresťanského Rádia Proglas 
Martin Holík. Nasledovala modlitba 
posvätného ruženca a slávnostná sv. 
omša, ktorú spolu s desiatkami kňa-
zov celebroval prešovský arcibiskup 
vladyka Mons. Ján Babjak spolu so 
spišským biskupom Mons. Františkom 
Tondrom, pomocným biskupom ko-
šickej arcidiecézy Mons. Stanislavom 
Stolárikom a Mons. Jánom Zającom. 
Vo svojom úvodnom príhovore Mons. 
Ján Babjak vyjadril potešenie z toho, že 
ako veriaci človek môže v hojnej miere 
čerpať z Božieho milosrdenstva: - Kaž-

5. púť rádia Lumen
dý jeden z nás, ktorí veríme v Boha, mô-
žeme načierať z Božieho milosrdenstva 
toľko, koľko vládzeme. Od toho, koľko ho 
dokážeme prijať, bude potom závisieť aj 
náš život. Pred Pánom Bohom, aj pred 
ľuďmi obstojíme len na základe Božieho 
milosrdenstva.

V homílii sa pútnikom prihovoril 
predseda Konferencie biskupov Slo-
venska Mons. František Tondra, ktorý 
zdôraznil, že celé Sväté Písmo je prepl-
nené myšlienkou Božieho milosrden-
stva, pretože Boh je láska: - Boh stvoril 
človeka z lásky, stvoril ho na svoj obraz a 
človeka neprestal milovať, aj keď zablú-
dil a bol neverný. Boh nás vždy miluje 
a čaká na naše rozhodnutie, aby sme sa 
znova vrátili k nemu.“

Po sv. omši predniesla sestra Mária 
Terézia krátky úvod o Hodinke Božie-
ho milosrdenstva a Korunke Božieho 
milosrdenstva. Počas obedňajšej pre-
stávky mohli pútnici navštíviť kaplnku 
s Milostivým obrazom Milosrdného 
Ježiša a hrobom sv. sestry Faustíny ako 
i Slovenskú kaplnku v Bazilike Božie-
ho Milosrdenstva. Tento čas vyplnila 
svojimi piesňami aj speváčka Hanka 
Servická. Súbor svätého Romana Slad-
kopevca zaspieval Akatist k Ježišovi 
Kristovi. Program vyvrcholil o 15. ho-
dine Korunkou Božieho milosrdenstva 
a záverečným požehnaním pútnikov 
na šťastnú cestu domov. Podobne, ako 
úvod, aj záver patril Mons. Jánovi Za-
jącovi, ktorý všetkých opätovne pozval 
do Łagiewník a podotkol, aby sa tu 
všetci pri ďalších príležitostiach cítili 
ako doma. 

Marián Smondek

Krátko zo Spiša
V Novej Belej farníci obnovili ex-

teriér budovy, v ktorej sa voľakedy 
vyučovalo náboženstvo. Dnes je tento 

priestor určený pre mládež. V blízkej 
budúcnosti Belania plánujú urobiť 
oplotenie kaplnky sv. Márie Magdalé-
ny. (dm) 

*  *  *
„Šarvark“ na poľných cestách 

v Krempachoch. V súlade so staro-
dávnym zvykom, po ukončení jarných 
prác, richtár obce vyhlasuje hromadné 
dobrovoľné opravy prístupových poľ-
ných ciest. V tomto roku sa to usku-
točnilo v sobotu 2. mája. (fp)

*  *  *
Pri príležitosti sviatku sv. Floriána 

sa uskutočnili vo všetkých spišských 
obciach slávnostné ďakovné sv. omše 
za požiarnikov. V Krempachoch šty-
ridsaťčlennú skupinu požiarnikov 
sprevádzala do kostola dychovka. Po 
bohoslužbách sa uskutočnil slávnostný 
pochod so zástavami pre početne zhro-
maždené publikum. Slová poďakova-
nia a podpory si vypočuli požiarnici 
z úst predsedu DPZ a richtára obce 
J. Griguša. (fp)

*  *  *

Stavebné práce pri moste na rieke 
Bialke medzi Novou Belou a Krem-
pachmi napredujú. V súčasnosti pre-
biehajú aj opravné práce na druhom 
mostíku pred Krempachmi. Táto in-
vestícia by mala byť uzavretá najneskôr 
do polovice júla t.r. (fp)  



Život a smrť nikdy nie je sama. 
Tvoj odchod tiež žije medzi nami. 
Každý odchod dobrosrdečného 
a poctivého človeka je spojený so 
smútkom v srdci a pocitom, že nám 
veľmi chýba. Každý však po sebe ne-
zanechá len smútok a žiaľ v srdciach 
najbližších, ale aj istý odkaz. 10 ro-
kov už uplynulo od náhlej a neoča-
kávanej smrti Augustína Adrašáka. 

Augustín sa narodil 25. augusta 
1935. Jeho život nebol ľahký, pochádzal 
totiž z chudobnej roľníckej rodiny Joze-
fa a Johany Andrašákovcov. Mal 7 súro-
dencov, ale traja z nich zomreli hneď po 
narodení. Ostal Jozef, Mária, Augustín, 
Štefánia a najmladšia Jozefína. Žiaľ, Jo-
zefína po ťažkej chorobe ako 33-ročná 
zomrela. Augustín začal navštevovať 
slovenskú základnú školu v roku 1941 
a dokončil ju v roku 1950. Rodičia vy-
chovali všetky deti v silnom slovenskom 
duchu. Keď vzniklo Lýceum so sloven-
ským vyučovacím jazykom, Augustín tu 
v rokoch 1951-1955 ďalej pokračoval 
v štúdiu. Boli to však pre neho veľmi 
ťažké chvíle. Starší brat odišiel na zá-
robky a Augustín v tom čase celé štyri 
roky musel pomáhať opatrovať svojho 
ťažko chorého otca, ktorý zomrel v ro-
ku 1954. Okrem toho musel pomáhať 
aj matke na poli i v domácnosti, na čo 
si neraz neskôr so smútkom spomínal. 
A nakoniec po maturite musel na dva 
roky narukovať do armády.

Po návrate z nej začal učiť v Čier-
nej Hore od Tribša a súčasne diaľkovo 
absolvoval 2-ročné učiteľské štúdium v 
Krakove. Neskôr učil v Nižných Lap-
šoch, Repiskách, Rdzawke, Kluszkow-
ciach a nakoniec v ZŠ Jablonka-Mato-
nogy. Popri vyučovaní sa aktívne zapájal 
do nášho krajanského diania. 30. aprí-
la 1961 sa oženil s učiteľkou Helenou 
Hebdovou z Maniów, s ktorou vychova-
li dve deti - dcéru Uršulu a syna Bogda-
na a dočkali sa aj šiestich vnukov.

Augustín Andrašák sa nikdy nevy-
hýbal krajanskej práci, bol všade tam, 
kde si to situácia vyžadovala. Získal si 
veľkú dôveru krajanov, ktorí ho na 3. 
zjazde KSSČaS (1967) zvolili za člena 
predsedníctva ÚV Spolku. Od 1. ok-
tóbra 1969 až do roku 1984 plnil funk-
ciu tajomníka a v rokoch 1989-1999 
podpredsedu ÚV Spolku. Významne sa 
podieľal na rozvoji krajanského hnutia 

na Orave. V rokoch 1989-1994 a od 
februára 1999 až do svojej náhlej smrti 
plnil funkciu predsedu OV na Orave 
a v rokoch 1994-1999 bol podpredse-
dom tohto výboru.

A. Andrašák sa spolu s ďalšími kra-
janmi významne pričinil k zavedeniu 
slovenskej sv. omše v kostole Premene-
nia Pána v Jablonke, ktorú po prvý raz 
odslúžil oravský rodák z Chyžného, bis-
kup Ján Škodoň dňa 18. augusta 1991. 

luorganizoval výlety detí a mládeže na 
Slovensko. A pre dospelých organizo-
val zájazdy do slovenských pútnických 
miest – Levoče a Šaštína, ale i Bobrova 
či Litmanovej. Krajania počas zájaz-
dov navštívili aj Bratislavu, spoločne sa 
modlili pri hrobe prvého slovenského 
prezidenta Jozefa Tisu. Navštívili tak-
tiež Zákamenné, kde je pochovaný ne-
bohý biskup Ján Vojtaššák. 

Augustín Andrašák bol obetavý, 
vždy si našiel čas pre krajanov, hoci mu 
už zdravie neslúžilo. Starostlivo pripra-
voval Deň slovenskej kultúry, posielal 
krajanom na Orave i Spiši pozvánky 
a veľmi sa naň tešil. Žiaľ, ani len ne-
tušil, že sa ho nedožije. 17. júna 1999 
prišla neočakávaná smrť a Augustín 
opustil všetkých i všetko. Dňa 20. júna, 
ktorý mal byť radosťou, krajanské hnu-
tie odprevádzalo na poslednej ceste so 
smútkom a slzami v očiach Augustína 
na jeho poslednej ceste.

Za svoju obetavú verejnoprospešnú 
činnosť a zásluhy v krajanskej práci zís-
kal krajan A. Andrašák mnoho pôct a 
vyznamenaní, o.i. Rytiersky kríž Radu 
obrodenia Poľska, Zlatý a strieborný 
kríž za zásluhy, odznak Zaslúžilý kul-
túrny činiteľ, strieborný odznak Zaslú-
žilý pre krakovskú zem, Medailu ČSMS 
(Praha) za zásluhy o rozvoj priateľstva a 
spolupráce, Pamätnú medailu Spolku 
sv. Vojtecha, Medailu za zásluhy pre 
KSSČaS a mnoho ďalších. 

Myslím si, že si zaslúži tichú spo-
mienku od všetkých, ktorí ho poznali. 
Nech aj naďalej odpočíva v pokoji.

Mária Kašpráková

Od roku 1967 (3. zjazd) KSSČaS bol 
účastníkom všetkých zjazdov Spolku. 
Bol propagátorom nášho časopisu, 
pravidelne sa zúčastňoval porád Života 
a bol členom jeho redakčnej rady. Ak-
tívne sa podieľal na oživovaní Spolku 
sv. Vojtecha na Orave, ktorého sa stal 
predsedom. A svoju dlhodobú spolu-
prácu s Maticou slovenskou dovŕšil 
založením Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Jablonke v roku 1994.

Bol veľmi spravodlivým a obeta-
vým človekom. Kto ho poprosil o po-
moc, tomu sa snažil pomôcť. Pomohol 
mnohým krajanských deťom, aby sa 
dostali na štúdiá na Slovensko. Vďaka 
Bohu, že nám vybojoval sv. omšu v slo-
venskom jazyku. Veľmi sa z toho tešil, 
hoci sa mu mnohí jeho neprajníci vy-
hrážali, že mu ublížia. On si však z to-
ho nič nerobil. Ochotne každú nedeľu 
po slovenskej sv. omši prichádzal s kra-
janmi do klubovne, kde spolu nacvi-
čovali slovenské piesne. Každú nedeľu 
bola klubovňa plná krajanov, z čoho sa 
veľmi tešil. Okrem toho obetavo spo-

SPOMIENKA NA AUGUSTÍNA ANDRAŠÁKA

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa tento-

raz zapojil krajan Bronislav Knapčík 
z Mikołowa sumou 970,- zlotých pre 
potreby Miestnej skupiny na Sliez-
sku. Srdečne ďakujeme.

Ktokoľvek by chcel podporiť náš 
Spolok, môže prispievať na adresu: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce, ul. 
św. Filipa 7, 31-150 Kraków. Nr kon-
ta: Bank PeKaO S.A. III/O Kraków, 
36-1240-2294-1111-0000-3708-
6972. 
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Kurz 
slovenčiny 
ukončený

Spolok Slovákov v Poľsku opäť zor-
ganizoval kurz slovenčiny pre začiatoč-
níkov. Ako sme písali v jednom z mi-
nulých čísel nášho časopisu, záujemcov 
bol v tomto roku naozaj hojný počet. 
Na kurz sa celkovo prihlásilo 26 kurzis-
tov. Rozdelení boli do dvoch skupín. 

Stretávali sme sa v priebehu ce-
lého roka a počas tridsiatich lekcií sa 
oboznámili so základnými pravidlami 
slovenskej gramatiky. Od začiatku pre-
javovali veľký záujem o konverzácie na 
voľné témy. Dokonca sa mi viacerí ne-
skôr úprimne priznali, že takéto lekcie  
mali oveľa radšej ako písanie cvičení, či 
memorovanie slovíčok. Do učebného 
plánu lekcií boli zahrnuté najrôznej-
šie témy: Rodina a moji blízki, Moje 
mesto a bydlisko, U lekára, V hoteli, 
Na stanici, V reštaurácii, Divadlo a ki-
no, Na pošte a pod. Popri tom sme si 
však vždy našli chvíľu a porozprávali 
sme sa o aktuálnom dianí na Sloven-
sku - o. i.  o prezidentských voľbách na 
Slovensku, o politickej situácií, o rôz-
nych kultúrnych podujatiach, hudbe a 
fi lme. V tejto súvislosti sme si spoločne 
pozreli pôvodný slovenský fi lm - Ru-
žové sny, natočený v roku 1976 pod 
taktovkou Dušana Hanáka.  

Keďže v  priebehu trvania kurzu sa 
v Galérii slovenského umenia SSP ko-
nalo niekoľko vernisáží a výstav, kurzisti 
mali možnosť zúčastniť sa ich a bližšie 
sa zoznámiť so slovenským vytváraním 
umením. Najviac ich zaujala výstava 
Cesta Slovenska k euru a Maľba a kres-
ba mladej slovenskej výtvarníčky Anny 
Jagodovej.     

Na posledných spoločných stretnu-
tiach sme s kurzistami hodnotili prie-
beh kurzu - či bol pre nich skutočne 
zaujímavý a užitočný? Podľa ich slov, 
kurz splnil ich očakávania a po jeho 
absolvovaní sú schopní komunikovať 
v slovenčine, z čoho majú veľkú radosť. 
Niektorí z nich uviedli, čo ich podnie-
tilo k tomu, aby sa zapísali na kurz a čo 
si z neho odniesli. 

Pavol sa rozhodol naučiť sa rozprá-
vať po slovensky v ďalekom Španielsku. 
Tam totiž cestoval ako študent, aby 

si zarobil nejaké peniažky na brigáde. 
V Španielsku spolu s ním brigádniči-
lo aj niekoľko slovenských študentov. 
Našiel si medzi nimi mnoho dobrých 
priateľov. Pre slovensko-poľské priateľ-
stvo sa rozhodol, že sa naučí rozprávať 
po slovensky. Aj cez tieto prázdniny 
cestuje do Španielska za prácou, no so 
širokým úsmevom a presvedčivo tvr-
dí, že tento raz sa so svojimi priateľmi 
bude rozprávať po slovensky.  

Jakub bol už na začiatku kurzu 
schopný dorozumieť sa v slovenčine. 
Niet sa čomu diviť, pracuje ako no-
vinár, často cestuje na Slovensko a je 
zapojený do mimovládneho poľsko-
slovenského projektu. Podľa jeho slov, 
po absolvovaní  kurzu sa bude cítiť na 
Slovensku istejšie. 

Krištof je veľkým milovníkom slo-
venských hôr, a preto sa prihlásil na 
kurz  slovenčiny. Keďže Slovensko sa 
pýši krásnou prírodou, pri preberaní 
témy dovoleniek a prázdnin Krištof 
bez váhania konštatoval, že najkrajšia 

dovolenka je v slovenských horách. 
Priznal sa, že kurz mu v mnohom po-
mohol - dnes sa dokáže oveľa lepšie do-
rozumieť a čo je podstatné a nemusí si 
už nič domýšľať. 

Medzi usilovných kurzistov patrili 
aj Janko a Monika. Ako úradníci sú za-
pojení do spolupráce so Slovenskom, a 
preto sa často stretávajú so slovenskou 
administratívou. S úsmevom tvrdia, 
že po absolvovaní kurzu dokážu Slo-
vákom písať e-maily aj v slovenčine. 
Okrem toho majú radi dovolenky na 
Slovensku a taktiež majú medzi Slo-
vákmi dobrých priateľov. 

Na poslednom stretnutí všetci štu-
denti získali zaslúžený certifi kát potvr-
dený Spolkom Slovákov v Poľsku. Ak 
budú mať záujem, môžu sa slovenčinu 
učiť aj naďalej. Po letných prázdninách 
totiž Spolok Slovákov v Poľsku opäť or-
ganizuje kurz slovenčiny - pre začiatoč-
níkov, ale aj pre pokročilých.

Lýdia Ostrowska, lektorka  

Usilovní kurzisti

Pavol a Jakub si so slovenčinou vedia poradiť
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Dalo by sa povedať, že táto obec 
sa nachádza na samom konci 
Oravy. Leží totiž na prameni 

Čiernej Oravy. Tu sa tento región kon-
čí. Kedysi istotne zabudnuté lazy sa  
dnes pekne rozvíjajú. V tejto neveľkej 
dedinke za posledné desaťročie posta-
vili malebný kostolík, zaviedli vodovod 
a naostatok vybudovali aj novú požiar-
nu zbrojnicu, ktorá síce bola ukončená 
už vlani, avšak na posviacku si požiar-
nici počkali na krajšie počasie a sviatok 
požiarnikov. A tak sa dňa 3. mája t.r. 
zhromaždili zástupcovia požiarnych 
zborov z blízkeho i ďalekého okolia, 
aby so svojimi druhmi oslávili tento 
pekný deň.

Celá slávnosť sa začala v kostolíku 
Povýšenia Sv. Kríža, ktorú celebroval 
vdp. Tadeusz Mráz. Vo svojej kázni 
povzbudil požiarnikov v ich zaslúžilej 
činnosti, a zároveň im aj za ich náma-
hu poďakoval, pretože sa zapájajú do 
záchrany ľudských životov a majetku 
dobrovoľne. Po slávnostnej procesii 
okolo kostola sa požiarnici presunuli 
pred požiarnu zbrojnicu, kde slávnosť 
pokračovala.

Už tradične sa slova ako moderátor 
ujal Andrzej Wielkiewicz. Privítal na 
slávnosti hostí, medzi ktorými nechý-
bal poslanec poľského snemu Edward 
Siarka, vojt gminy Raba Wyżna Andrzej 
Dziwisz, okresný veliteľ Štátneho po-
žiarneho zboru v Novom Targu Mariusz 
Łaciak a ďalší.

Po privítaní hostí sa slova ujal 
predseda DPZ v Bukovine - Sídlisku 
Stanisław Król, ktorý zhromaždeným 
v krátkosti predstavil históriu miestne-
ho Dobrovoľného požiarneho zboru: 
- Dobrovoľný požiarny zbor v Bukovine 
- Sídlisku založil Alojz Jagodka v roku 
1950. Zaregistrovaný bol o päť rokov 
neskôr, v roku 1955. Požiarny zbor vte-

dy dostal od okresného náčelníka DPZ 
v Novom Targu majora Gałku ručnú 
striekačku. Túto striekačku požiarnici 
využili pri niekoľkých požiaroch. V roku 
1969 bol vyslaný na kurz náčelníkov po-
žiarnych zborov Czesław Kondys. O rok 
neskôr dostal požiarny zbor v Bukovine 
motorovú striekačku M400 aj s výbavou 
a konský voz. Preto sa požiarnici rozhodli 
postaviť prvú požiarnu zbrojnicu. Pri jej 
výstavbe pomáhali všetci obyvatelia obce 
a pomohla taktiež gmina Odrowąż Pod-
halański. V roku 1971 dostali požiarni-
ci malé auto Syrenku, do ktorého sa však 
zmestilo len niekoľko požiarnikov a tak-
tiež bol problém, aby sa do nej zmestila 
výbava. Preto sa požiarnici rozhodli, že 
musia zadovážiť väčšie vozidlo. Za týmto 
účelom urobili fi nančnú zbierku a zába-
vy v obci. Časť vozidla im dofi nancoval 
aj vtedajší vojt a tak napokon kúpili 
vozidlo Żuk s motorovou striekačkou 
a ďalšou výbavou. Bolo to prvé požiarne 
zásahové vozidlo v okolí. 

V roku 1996 bola kúpená z vlastných 
prostriedkov zástava Dobrovoľného po-
žiarneho zboru. V tom istom roku, dňa 
16. júna bola vydaná listina ako symbol 
obetavej a vernej služby Poľskej republike 
pre DPZ v Bukovine - Sídlisku. A v roku 

2008 bola postavená nová požiarna zbroj-
nica a zároveň bolo kúpené nové požiar-
ne zásahové vozidlo značky Mercedes. Za 
pomoc pri výstavbe zbrojnice sa S. Król 
poďakoval zástupcom okresu, gminy 
a predovšetkým vojtovi  A. Dziwiszovi, 
ktorý vo veľkej miere prispel k tomu, 
aby bola nová zbrojnica v Bukovine po-
stavená. Podporil tiež mladých požiar-
nikov, avšak pripomenul im, že služba 
v DPZ je nezištná. Na takejto pomoci 
ešte nikto nezbohatol. V súčasnosti ná-
čelníkom DPZ v Bukovine - Sídlisku  je 
Jan Pogański. 

Po predstavení histórie nasledovalo 
požehnanie požiarnej zbrojnice a troch 
nových zásahových vozidiel. Okrem 
Bukoviny - Sídliska boli posvätené aj 
ďalšie dva vozy pre DPZ Rokiciny Pod-
halańskie a DZP Sieniawa. Po posväte-
ní dostali požiarnici kľúče od nových 
vozidiel a ako inak, hneď sa svojou 
novou výbavou aj pochválili. Naštar-
tovali nové vozidlá, zapli sirény, takže 
viacerým až v ušiach zaľahlo. Keďže 
všetko fungovalo ako treba, slávnosť 
mohla pokračovať. 

Očakávaným bodom slávnosti bolo 
odovzdávanie vyznamenaní. Najprv zís-
kal striebornú medailu za zásluhy pre 

Nová požiarna zbrojnica 
v  Bukovine - Sídlisku

Slávnostný moment posviacky
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požiarnictvo Dobrovoľný požiarny zbor 
v Bukovine - Sídlisku. Až potom prišiel 
rad na zaslúžilých. Zlatou medailou bol 
odmenený Henryk Kapuściak. Bron-
zovú medailu získali Ryszard Żądlak 
a Marek Możdżeń. Odznak vzorného 
požiarnika dostal Michał Węglarczyk.

Na koniec slávnosti sa všetkým pri-
hovorili hostia. Ako prvý sa prítomným 
prihovoril Edward Siarka, ktorý vy-
zdvihol významnú úlohu požiarnikov 
na pozadí histórie Poľska. Po ňom sa 
slova ujal Mariusz Łaciak a neskôr vojt 
gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz. 
Hosťom sa prihovoril taktiež predseda 
výboru DPZ gminy Raba Wyżna Sta-
nisław Świder. Hostia vo svojich prí-
hovoroch neukrývali radosť z toho, že 
v Bukovine - Sídlisku bola postavená 
nová požiarna zbrojnica, ktorá bude 
slúžiť predovšetkým ľuďom v najťaž-
ších chvíľach. Zároveň požiarnej jed-
notke gratulovali, že bude môcť koneč-
ne využívať kvalitné zásahové vozidlo. 
Deň bol o to slávnostnejší, že požiarni-
ci jednej gminy získali až tri nové vozy. 
A s požiarnikmi sa lúčili s prianím všet-
kého najlepšieho, predovšetkým zdra-
via a šťastia, ktoré je v mnohých zása-
hoch taktiež veľmi potrebné.

Posledné slovo patrilo opäť predsedo-
vi S. Królovi, ktorý všetkým poďakoval 
za povzbudzujúce slová a pozval všetkých 
na malé občerstvenie. Celú slávnosť hu-
dobne sprevádzali požiarnické dychov-
ky z Raby Wyżnej i Skawy a na záver 
program slávnosti obohatili Iskierki z 
Podsrnia.

Dúfajme teda, že nové priestory budú 
požiarnikom slúžiť predovšetkým pre ra-
dosť, aby zbrojnicu využívali len na sláv-
nosti a nové auto len pri požiarnických 
pretekoch. Aby bolo čo najmenej ľud-
ských nešťastí a čo najviac radosti. Tak si 
to prial aj predseda požiarneho zboru S. 
Król, nuž nech sa mu ten sen napĺňa.

Marián Smondek

Odznak vzorného požiarnika 
pre Michała Węglarczyka

Edward Siarka odovzdáva striebornú medailu za zásluhy 
pre DPZ Bukovinu-Sídlisko

Požiarnici DPZ z Bukoviny – Sídliska počas slávnosti

Čestní hostia

Celé podujatie spríjemnila 
dychovka zo Skawy
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„ZLATÁ”  K R E M N I C A

žovatka storočiami.“ Počas niekoľkých 
minút absolvuje návštevník dobrodruž-
nú prechádzku časom s možnosťou po-
zrieť si exponáty z 20. až 17. storočia, 
oboznamujeme sa s históriou dobývania 
zlato-striebornej rudy, z ktorej sa v 14. a 
15. storočí vyrobila podstatná časť zlata 
v Európe. Štôlňou sa prechádza v pril-
bách s „čelovkami“ a ručnou lampou 
približne 60 m pod povrchom. Banské 
múzeum v štôlni Andrej dopĺňa náučný 
chodník „Po stopách tisícročnej histórie 
baníctva v Kremnici“, nachádzajúci sa 
neďaleko štôlne. 

Dominantou mesta i areálu hradu je 
dvojloďový kostol sv. Kataríny (patrón-
ky mesta). Mestský hrad vznikal postup-
ne od 13. až do 15. storočia. Obranný 
systém hradného areálu pochádza zo 
14. storočia a spevňovali ho bašty – se-
verná, západná – malá veža a východná 
– banícka bašta a pravdepodobne i juž-
ná. Teraz sú to objekty severnej a južnej 
vstupnej veže, hodinová veža a banícka 
bašta. Areál mestského hradu je od roku 
1970 národnou kultúrnou pamiatkou. 

Kostol sv. Kataríny bol pôvodne 
dvojloďový neskorogotický z polovice 
15. storočia a vznikol v dôsledku pre-
stavby staršieho objektu zo 14. storočia. 
Prvá zmienka o tom, že je zasvätený sv. 
Kataríne, pochádza z roku 1526. V ro-
ku 1560 kostol vyhorel a najviac bola 
poškodená veža. Táto bola prestavaná 
na renesančnú vežu s pavlačou, neskôr 
s barokovou strechou. 

Štefánikovo námestie – historické 
jadro Kremnice, tvorí unikátny súbor 
charakteristicky riešeného gotického ur-

banizmu. Pôvodné gotické domy delí-
me, podľa vstupných priestorov, na sie-
ňové (mashauzové) a priechodové, boli 
väčšinou dvojtraktové, dvojposchodové 
s pivnicou. Pivnice mali priamy vstup 
z námestia, majiteľ mal právo variť pivo 
a čapovať ho.

V súčasnosti je dominantným prv-
kom námestia barokový Morový stĺp sv. 
Trojice. Pôvodne na tomto mieste stál 
kamenný stĺp z roku 1711, ktorý v roku 
1761 rozobrali a v roku 1776 premiest-
nili do Hornej Vsi. 

Červená veža je kruhovou trojpodlaž-
nou baštou na juhovýchodnom nároží 
mestského opevnenia. Návštevníkovi 
padnú oči na spúšťací uzatvárací systém.         

Historické jadro Kremnice spolu 
s mestským hradom vytvára medzi typ-
mi stredovekých jadier miest skutočne 
unikátny súbor svojsky riešeného go-
tického urbanizmu. Dnešných návštev-
níkov neláka do Kremnice zlato, ale 
bohatá história, zachované pamiatky 
a krásna príroda s dobrými podmien-
kami pre šport a turistiku vo všetkých 
ročných obdobiach.  

Dovidenia teda v Kremnici – meste 
zlata. 

Ján Kubáň

S
tredoslovenské mesto Kremni-
ca sa rozkladá v centrálnej časti 
Kremnických vrchov v nadmor-

skej výške 561 m n. m. Administratívne 
je začlenené do Banskobystrického kra-
ja. Je známe široko-ďaleko vďaka zlaté-
mu kovu, ktorý sa tu voľakedy ťažil. Pat-
rí medzi stredoveké mestá  stojace v čase 
svojej slávy v centre pozornosti panov-
níkov, ale aj ďalších mocnárov vtedaj-
šieho sveta, ktorí sa ju usilovali dobyť 
a získať pre seba. Príčinou ich záujmu 
boli bohaté zlaté bane. Predpokladá sa, 
že zlato a striebro sa v Kremnici a jej 
okolí ťažilo už od 10. storočia, skutočný 
rozmach ťažby však nastal až začiatkom 
14. storočia. 

17. novembra 1328 udelil uhor-
ský kráľ Karol Róbert z Anjou osade 
Cremnychbane privilégiá slobodného 
kráľovského banského a minciarskeho 
mesta. Zároveň tu založil mincovňu, 
ktorá počas stáročí svojej existencie vy-
produkovala obrovské množstvo zlatých 
i strieborných mincí a podopierala nimi 
tróny mnohých európskych panovníkov. 
Kremnické dukáty, tzv. fl orény (keďže 
vznikli poľa vzoru mincí z Florencie), 
patrili k najhodnotnejším a k najvyhľa-
dávanejším minciam v Európe a nedáv-
no vyrazila aj nové slovenské euromince. 
Kremnická mincovňa pracuje nepretržite 
od svojho vzniku až dodnes a je tak ra-
ritou medzi Európskymi mincovňami. 
Popri mincovni je zriadená aj pamiat-
ková expozícia, pri prehliadke ktorej sa 
návštevníci oboznámia s procesmi výro-
by mincí v minulosti. O túto formu po-
znávania minulosti javia záujem mnohí 
domáci i zahraniční turisti, medzi náv-
števníkmi nechýbajú ani študenti.   

Baníctvo a mincovníctvo priniesli 
mestu bohatstvo a slávu. Sídlil tu ko-
morský gróf, ktorý stál na čele banskej 
a mincovej komory spravujúcej 12 sto-
líc. Riadil banské podniky a ako zástup-
ca panovníka dozeral na ťažbu drahých 
kovom a na kvalitu razených mincí. 
Kremnica mala vedúce postavenie aj 
v Zväze siedmich stredoslovenských 
banských miest. Najväčšia produkcia 
zlata v Uhorsku v 14. storočí vyslúžila 
mestu prívlastok „zlatá“ Kremnica. Jed-
nou zo zaujímavostí je Múzeum baníctva 
v štôlni Andrej, ktorú nazývajú aj „kri-

Červená 
brána

Vchod do 
Baníckeho 

múzea Andrej 
štôlňa

Barokový morový stĺp 
sv. Trojice na Nám. 

M. R. Štefánika
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Koncom apríla zasiahlo lesy pod 
Tatrami niekoľko lesných požiarov, 
ktoré sa rozšírili aj do najprísnejšie 
chránených území TANAP-u. Oheň 
zničil takmer 200 hektárov lesného 
porastu v Bachledovej doline medzi 
Ždiarom a Lendakom, v Lopušnej 
doline pri Svite, medzi Vikartovcami 
a Kravanmi a v Kežmarských žľaboch. 
Profesionálnym hasičom z Popradu, 
Kežmarku, Liptovského Mikuláša, Sta-
rej Ľubovne, Humenného a Ružom-
berku i dobrovoľníkom z okolitých 
obcí komplikoval situáciu silný vietor 
a nedostupný terén. Na hasenie použili 
aj vojenské vrtuľníky. Škody boli zatiaľ 
vyčíslené na 300 000 eur.

*  *  *
Prezident SR Ivan Gašparovič na 

návrh premiéra Róberta Fica odvolal 
6. mája z funkcie ministra životného 
prostredia Jána Chrbeta. Dôvodom 
bolo odmietnutie zverejnenia zmluvy 
o predaji nadbytočných emisných kvót 
oxidu uhličitého. Dočasným riadením 
rezortu bol poverený minister školstva 
Ján Mikolaj. Dňa 20. mája sa novým 
ministrom stal nominant SNS a dote-
rajší štátny tajomník ministerstva pô-
dohospodárstva Viliam Turský.

*  *  *
Ústavný súd Slovenskej republiky 

rozhodol o zrušení Špeciálneho súdu, 
ktorý je podľa sudcov protiústavný. 
Jeho rozsudky však zostávajú v platnos-
ti. Špeciálny súd sa zaoberal spoločen-
sky závažnými kauzami a jeho zrušenie 
vyvolalo na Slovensku i v zahraničí 
mnohé negatívne ohlasy. Preto sa uva-
žuje o možnostiach jeho zachovania, 
napr. novelizáciou ústavy, či prijatím 
ústavného zákona.

*  *  *
Najväčšia rekonštrukcia stredovekej 

bitky sa odohrala pod staroľubovnian-
skym hradom v predposledný májový 
víkend. Takmer 200 bojovníkov zo 
Slovenska, Česka a Poľska predviedlo 
boje z 15. storočia. Návštevníci si ich 
mohli vychutnať pri dobrej čaši vína a 

Z DIANIA NA SLOVENSKU
„obyvateľoch“ v dobových kostýmoch. 
Medzi návštevníkmi sa nachádzalo asi 
90 veľvyslancov akreditovaných v Slo-
venskej republike a ich rodinných prí-
slušníkov, ktorí v sprievode ministra 
zahraničných vecí Miroslava Lajčáka 
poznávali krásy Slovenska.

*  *  *
Dňa 17. mája sa ofi ciálne začala 

kampaň pred voľbami do európske-
ho parlamentu. Slováci si budú môcť 
vo voľbách vyberať 13 zástupcov zo 
17 politických subjektov a 185 kan-
didátov. Podľa prieskumu Európskej 
únie patria Slováci k najväčším pod-
porovateľom tejto inštitúcie. Až 70% 
jej dôveruje, čo je najviac zo všetkých 
členských štátov. Slováci nadpriemer-
ne dôverujú aj európskym inštitúciám. 
Členstvo v EÚ považuje za dobrú vec 
až 62% respondentov a až 77% ho 
považuje za výhodné. Napriek tomu 
bola paradoxne v posledných voľbách 
na Slovensku jedna z najnižších účastí. 
Voľby sa uskutočnia 6. júna.

*  *  *
Koncom mája sa z levočskej rešta-

urátorskej dielne vrátil do kostola sv. 
Antona Pustovníka v Červenom Kláš-
tore barokový obraz sv. Bogumila. Bol 
umiestnený na bočnú stenu na pravej 
strane od oltára, ktorá bola jeho pô-
vodným miestom.

*  *  *
Takmer po ročnej prestávke bolo 

opäť otvorené múzeum Jozefa Maximi-
liána Petzvala v Spišskej Belej s reinšta-
lovanou expozíciou o vývoji fotografi c-
kej a kinematografi ckej techniky. (mm)

*  *  *

Od druhého májového piatku až 
do polovice septembra bude otvorená 
Expozícia tatranskej prírody Štátnych 
lesov TANAP-u v Tatranskej Lomni-
ci. Návštevníci tak majú možnosť aj v 
období, keď je vysokohorské prostredie 
ešte uzavreté a vegetácia miestami pod 
snehom, pozorovať meniacu sa farebnosť 
tatranských kvetov. Zvláštnosťou bota-
nickej záhrady je, že približuje návštev-
níkom druhy rastúce výlučne v Tatrách. 
Na ploche takmer 3 hektáre si môžu 
prezrieť 8 vápencových a žulových alpín 
a mokradí. V tomto roku sa v botanickej 
záhrade predstavuje 280 bylín a drevín 
počnúc rastlinstvom podhorských lúk 
cez lesný podrast až po vegetáciu alpín-
skeho a subniválneho stupňa. Botanická 
záhrada sa prebúdza zo zimného spánku 
už v polovici apríla. Ako prvé sa na jej 
lúkach objavia svetlofi alové kvietky šaf-
ranu spišského, postupne sa k nim pri-
dávajú žlté kvety chudôbky vždy zelenej 
a pomaly sa rozvíjajú fi alové kalichy po-
nikleca slovenského. 

V záujme ochrany prírody Tatran-
ského národného parku si milovníci 
skalničiek môžu sadeničky a seme-
ná tatranských rastlín a drevín kúpiť 
priamo v botanickej záhrade. V tomto 
roku ponúkajú Štátne lesy TANAP-u 
vyše 67 druhov rastlín, medzi ktorými 
nebude chýbať najžiadanejšia silen-
ka bezbyľová, lomikameň metlinatý, 
zvonček maličký, klinček ľadovcový, 
veternica narcisokvetá, klinček včasný 
či dryádka osemlupienková. (Podtat-
ranské noviny)

*  *  *
Posledný májový týždeň prebiehala 

v popradských uliciach akcia s modrými 
gombíkmi, ktorá bola celoslovenskou 
zbierkou UNICEF-u. Kúpou modrého 
gombíka za 1 euro mohli ľudia prispieť 
na kúpu protitetanových vakcín na oč-
kovanie novorodencov a mladých ma-
tiek v Laose proti tejto chorobe. Podľa 
údajov z UNICEF-u tetanus, ktorý 
z vyspelých krajín dávno vymizol, si v 
menej rozvinutých krajinách denne vy-
žiada smrť 383 novorodencov a ročne 
30 000 mladých žien. Doteraz UNI-
CEF dokázal zaočkovať 80 miliónov 
žien vo fertilnom veku. Ako uviedla 
koordinátorka UNICEF-u pre Poprad 
Eliška Nemčoková, vlani sa takto v po-
pradských uliciach podarilo vyzbierať 
cca 60-tisíc korún a na celom Slovensku 
viac ako 5 miliónov Sk, ktoré boli urče-
né na výrobu prístupu k pitnej vode v 
Ugande. (Podtatranské noviny)

Ďalšia etapa výstavby štvorprúdovej 
cesty medzi Popradom a Kežmarkom sa 
stala realitou. Od úvodných jarných dní 
na úseku od elektrotechnického učiliš-
ťa v Matejovciach až po čistiareň od-
padových vôd pred Veľkou Lomnicou 
pracujú mechanizmy na úprave terénu 
pre budúcu širokú asfaltovú cestu a na 

napojení na pôvodnú cestu tes-
ne pred odbočkou na Mlynicu. 
Sprevádzkovaním tohto úseku 
cesty, ktoré Slovenská správa 
ciest plánuje v roku 2011, sa 
defi nitívne vyrieši obchvat Ma-
tejoviec. (Podtatranské noviny)

*  *  *
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Obloha bola jasná, vo vzduchu 
poletovali vtáčie pierka, zomrel strýc 
Bartolomej.

Našli ho sedieť nad vyschnutou 
priekopou, opretého o kmeň jablone, 
s hlavou sklonenou k pravému plecu. 
Oči mal otvorené. Tí, čo šli okolo, spr-
voti si mysleli, že si tam chcel iba od-
počinúť. Niektorí na neho zakričali, no 
nezastavili sa, všetci sa ponáhľali do su-
sednej obce na futbalový zápas. Keď sa 
vracali, všimli si, že na kraji cesty stojí 
hŕba ľudí. Až vtedy mi prišlo na um, 
že strýc Bartolomej, ktorý bol silným 
fanúšikom, na zápase chýbal.

Bol to mocný človek. Skúste si pred-
staviť chlapa s vykasanými rukávmi, z 
hlbokého koryta berie cesto, prevaľuje 
ho na drevenom stole až dotiaľ, kým 
nie je súce do chlebového košíka. Pre-
jde niekoľko minút a cesto začne pra-
covať. Je to priam zázrak, ten proces, 
pri ktorom sa v chlebe tvoria všelijaké 
priehlbinky, komôrky, prázdne miesta, 
ktoré vlastne nie sú chlebom, sú však 
pre nás natoľko samozrejmé, že ich vie-
me chlebu odpustiť. Hádam asi takýto 
bol strýc Bartolomej. Mal dobrácku 
tvár, no hocikedy vedel vybuchnúť, a 
vtedy si dovolil kopnúť aj tovariša. Raz 
v zlosti pochytil pekársku lopatu, a tak 
ako sa hádže oštep, hodil ju za učňom. 
Chlapec sa vy mrštil do vzduchu ako 
ten najšikovnejší športovec a majstra 
to rozveselilo. Bol veľmi náladový. Rád 
žartoval, no potom veľmi rýchlo zváž-
nel. Do kostola nechodil, mnoho pil, 
mal obdobia, keď myslel len na samé 
daromnice. Pravda, o svoju rodinu sa 
staral.

Syna dal študovať a dcéry naučil 
odolávať svetským nástrahám. Man-
želku neudrel, ba ani hrubšie slovo 
voči nej nepoužil, no niekoľkokrát 
ju podviedol s inou ženou. Vravieval, 
že všetko robil s najlepším úmys lom, 
čerti ho zviedli, človeka s veselou po-
vahou vždy zvedú nejakí čerti alebo 
čertice.

Pán farár si ho veľmi obľúbil. Zo-
pár ráz prišiel za ním do pekárne,  

chodil medzi drevenými regálmi a 
hánkami pravej ruky klopal na kôrku 
vypečených postružníkov. Nahováral 
majstra na poriadny život.

Majster sa smial. - Pán farár, ja 
musím upiecť po riadny chlieb. A na 
tom, ako žijem, okrem vás ni komu 
nezáleží. A vždy ho volal do izby, kde 
si po tom zahrali mariáš a vypili nie-
koľko litrov vína.

- No, už som sa zase pozabudol, 
- zvyčajne sa zba dal pán farár až ne-
skoro večer. - Ešte som sa dnes nepo-
modlil breviár.

- Vy meliete stále to isté, - pozna-
menal strýc Bar tolomej. - Každý deň 
sa musíte modliť?

- Každý deň, - povedal pán farár. 
- Nič to. Prí dem sem v nedeľu po li-
tániách.

Napriek tomu, že strýc Bartolo-
mej bol sveták a pán farár sa venoval 
väčšinou duchovnému životu, obaja 
si rozumeli. Ak nemohol pán farár 
do pekárne, prišiel strýc Bartolomej 
na faru. Vždy sa zhovárali ako rovný s 
rovným. Pán farár často spomínal na 
časy, keď bol seminarista (rád hrával 
kroket), a keď bol teológ (povedal, 
že Ján Hus bol veľký človek a veľký 
svätec), dôstojný pán spirituál ho vy-
hodil z ka plnky. Strýc Bartolomej bo-
joval v prvej vojne, padol do ruského 
zajatia, tam sa stal legionárom. Býval 
v tepluške. Prešiel celý Sibír a teda 
vie, kde leží mes to Irkutsk. Prišiel až 
do Chabarovska a videl, ako biele gar-
dy postrieľali českých a maďarských 
muzi kantov.

V tú nedeľu - už bolo po litániách 
a strýc Barto lomej sa vybral do sused-
nej obce na futbalový zápas - pán farár 
nemal kam ísť, sedel v prednej izbe, 
ktorá bola jeho pracovňou i modli-
tebňou, potichu sa modlil. Nie je vy-
lúčené, že sa chcel čím skorej striasť 
tejto každodennej povinnosti, pretože 
podchvíľou za blúdil rukou do vrecka 
reverendy a našmátral nie koľko drob-
ných. Po dva razy ho vyrušil kostolník; 
priniesol peniaze na spievanú omšu. 

(Svätá omša za rodinu Jozef a Mária 
Harenčar spievaná.) Je to po značené. 
A keď prišiel kostolník po druhý raz, 
pán farár znovu zopakoval: Áno, pán 
kostolník. Je to po značené. Kostolník 
odišiel a asi po desiatich minú tach sa 
ozval umieráčik.

Pán farár otvoril okno a pozrel na 
ulicu.

- Komu zvonia? - spýtal sa ma-
lého, asi štvorroč ného chlapca, lebo 
ten mu bol najbližšie, stál na ceste a 
jedol nezrelé jablko.

Chlapec neodpovedal.
Farár pozrel cez dedinu, dohro-

mady sa nič nedialo. Ľudia sedeli na 
lavičkách, každý pred svojou chalu-
pou. Pri vahadlovej studni ktosi na-
pájal kravy.

Cez cestu prešla kostolníkova 
žena. - Predstavte si, pán farárko, náš 
pekár zomrel.

- Ako? Veď som sa s ním po obede 
rozprával. - Zložil si okuliare a strčil 
ich do vrecka reverendy. - O Barto-
lomejovi hovoríte? - znovu pozrel na 
kos tolníčku.

- O našom pekárovi.
- Zomrel?
- Tam ho našli. Pri kríži. Asi ho 

porazilo.
Chlapec ešte raz zahryzol do jabl-

ka, potom sa roz behol preč.
Farár mlčal. Bolo na ňom vidieť, 

že premýšľa. Hán kami pravej ruky 
klopal na obločnú dosku. - Zomrel 
nezaopatrený! - povedal.

- Chudák! - zavzdychla kostolníčka 
a prežehnala sa.

Farár zatvoril oblok.
Ktosi priniesol novinu aj do krč-

my. Tí, čo boli pri kartách, prestali 
hrať, v prvej chvíli mysleli, že ide len 
o nejaké huncútstvo. Keď sa však pre-
svedčili, že zvesť je pravdivá, začali sa 
vypytovať na podrobnosti.

Dvaja postarší chlapi, jeden sa 
volal Marcel a druhý Leopold, stáli 
pri výčapnom pulte a mlčky pili za 
Bartolomejovo ľahké odpočinutie. 
Potom sa odtiahli nabok. Našli voľ-
ný stôl, sadli si k nemu a ešte dlho 
mlčali.

- Viete, čo je nového? - spýtal sa 
ich podpitý mládenec.

Obaja na neho pozreli.
- Choď preč! - ozval sa ten, čo sa 

volal Marcel, a mládenec odišiel.
- Tak už sme len dvaja, - povedal 

Leopold.

VINCENT ŠIKULA

UPROSTRED LETA
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Marcel prikývol.
Potom pospomínali viacero uda-

lostí, ktoré či už priamo alebo nepria-
mo súviseli s Bartolomejom, zhodli 
sa v tom, že nech by sa na neho dí-
vali akokoľvek, nebol to zlý človek, 
ba že bol oveľa lepší, než za akého ho 
ľudia mali, a teda je to od pánabo-
ha nespravodlivé, keď ho tak odrazu 
povolal na druhý svet, nedožičil mu 
pokánia, ani sviatosti pomazania.

Vo dverách sa zjavila organistova 
hlava. Pobehal očami po krčme, zais-
te niekoho hľadal.

- Pán učiteľ, viete, že sme vyhrali? 
- ozvalo sa od dlhého stola, za ktorým 
sedeli rozveselení futbalisti. 

Organista povedal niečo nezrozu-
miteľné a zmizol. Kapelník miestnej 
dychovky si prišiel kúpiť cigarety a 
tiež sa hneď ponáhľal domov. Celú 
noc potom nespal, sedel pri starom 
harmóniu a fajčil, hlavou mu behali 
rôzne melódie, ale všetky sa mu zda-
li málo smutné. Niekoľkokrát vstal, 
pomaly chodil po izbe a potichu 
hvízdal. Veľmi ho mrzelo, že do jeho 
hudobných myšlienok pletú sa cu-
dzie. Dlho sa trápil s jednou ľudovou 
piesňou, ktorá sa mu videla pre jeho 
zámer ako stvorená. Sadol k harmó-
niu a celkom pekne ju zharmonizo-
val. No len čo si ju zopár ráz prehral, 
znovu začal byť nespokojný. Pieseň 
je pie seň, on chcel zložiť smútočný 
pochod. Poprehraboval sa v počmá-
raných papierikoch, kým nenašiel na 
jed nom starší záznam.

To by šlo. Stlačil pedál, potom 
druhý, ruky položil na klávesy a pod 
prstami plynula melódia ďalej, tak že 
z toho vznikla jednoduchá síce, no 
ucelená hudob ná myšlienka. Do rána 
bol pochod hotový. Ľahká me lódia, 
ľahká inštrumentácia. Rozmýšľal, či 
to nie je príliš školácke. Hlavná vec, 
že to splní účel. Trio sa mu zdalo tro-
chu krátke. Nech. Aspoň sa ho chla-
pi rýchlejšie naučia. Do pauzy udrie 
bubon. Dududu-dum! A nanovo. 
Mohlo by sa to volať: Legionárske 
zbohom. Alebo: Cintorín, cintorín. 
Nie, to už bolo. Posledný vzdych? Aj 
to. Názov by mal vymyslieť niekto 
iný. Učiteľ. Alebo: Slzy a smútok. 
Všetko už bolo.

Znova stlačil pedál a znova celú 
skladbičku pre hral. Páčilo sa mu to, 
no trochu ho mrzelo, že nevie vy-
myslieť názov. Bartolomejov? Keď ho 

pre Bartolo meja zložil, nech je pod-
ľa neho pomenovaný: Barto lomejov 
smútočný pochod.

Hotovo! Zhasol svetlo a šiel si ľah-
núť.

Pohreb bol až na tretí deň. Zišla 
sa celá dedina, ba aj z okolitých obcí 
prišlo plno zvedavcov. Pán farár mal 
nový čierny pluviál a miništranti boli 
v čistých košeliach. Organista sa po-
chlapil. Zložil odobierku, akú ešte 
dedina nepočula. Všetko pospomí-
nal: že nu, deti, chlieb, lásku k športu, 
brata vzdialeného za morom. Sibír, 
teplušky, Irkutsk, Chabarovsk.

Kamaráti mo-oji, legionári, 
Marcel a Leo-opold nazva-a-aní, 
aj od vás sa odberám... 
Obaja chlapi stáli hneď za pánom 

farárom, boli napití a nahlas plakali.
Organista dospieval. Nosiči zdvih-

li rakvu a sprie vod sa pohol.
Celkom vpredu kráčal miništrant, 

niesol kríž, na ktorom viala široká 
čierna stuha. Za krížom pocho dovali 
muzikanti a hrali Bartolomejov smú-
točný po chod.

Keď dohrali, bolo počuť len šu-
chot krokov. Organista zaspieval 
druhý verš zo žalmu

Miserere mei Deus. Na konci 
sprievodu sa začal voľakto modliť. 

Pridalo sa k nemu len zopár žien, 
chlapi nechceli porušiť vážnosť sprie-
vodu ani modlitbou.

Organista chcel zaspievať tretí 
verš, keď sa znovu ozvala dychovka.

Potom nasledovala osemtaktová 
medzihra a za ňou: Dá capo al fi ne. 
Trio začínalo v paralelnej durovej 
stupnici.

Keď vošiel miništrant s krížom 
do cintorína, hro bár ešte opravoval 
jamu. Chcel si dať na nej záležať, no 
ako na zlosť, v poslednej chvíli sa mu 
do nej zo sypalo hádam za fúrik hlini-
tej zeme. Koľko stačil vyhodiť, vyho-
dil, zvyšok rozhrnul lopatou na dne 
ja my. Videl, že už sa blížia aj nosiči s 
truhlou, musel vyliezť z jamy von.

Ďalej šlo všetko tak, ako na 
ostatných pohreboch. Farár sa začal 
modliť otčenáš a všetci sa pripojili. 
Organista si niekoľkokrát odkašlal a 
iba potom zanôtil: Už ideš do hro-
bu. Odkiaľsi zďaleka, hádam od cin-
torínskej brány, ozvala sa dychovka, 
začala hrať tú istú pieseň, ale o kvartu 
vyššie a o voľačo rýchlej šie. Organista 
sa zamračil a stíchol.

Nosiči na seba žmurkli, pristúpili 
k truhle a opa trne ju začali spúšťať do 
jamy.

Ženy plakali. Pán farár si utieral 
vreckovkou spo tené čelo. Zišlo mu 
na um, že by mal smútiacej rodine, 
ba všetkým, čo sú tu zhromaždení, 
voľačo povedať. Niežeby to bolo zvy-
kom. Nútila ho k tomu okolnosť, 
že šlo o človeka, ktorý zomrel bez 
posled nej sviatosti. No akosi sa ne-
vedel sústrediť. Dychov ka už dohrala 
a on ešte stále nevedel ako začať. Or-
ganista sa k nemu nahol a voľačo mu 
pošepol. Ne bola to nijaká duchaplná 
myšlienka, no v tej chvíli prišla pá-
novi farárovi veľmi vhod.

- Milí veriaci! - oslovil zhromaž-
dených. - Všetci sme tohto nášho 
Bartolomeja poznali. Vieme, že ne-
bol dobrý katolík, ale vieme aj to, že 
bol dobrý pekár. Nechodil do kosto-
la, nezaujímal sa o služby božie, bra-
tia moji, ale či je bohoslužbou iba tá 
polhodinka, ktorú z času na čas ale-
bo hoci každý deň strávime v chráme 
božom? V Písme stojí, že slovo božie 
po dobné je horčičnému zrnku. Čo 
ak sa ujalo ono slovo v našom zosnu-
lom bratovi ešte v detstve? Rozrástlo 
sa, rozkonárilo a naplnilo celý jeho 
život. Jeho život bol ako naše živo-
ty. Boli v ňom radosti, smiech, ale i 
nešťastie, útrapy a všelijaké príkoria, 
a on ako ktorýkoľvek z nás musel 
všetko, čo mu uložil dobro tivý Pán-
boh do cesty, prijímať. Bol vo vojne 
a jeho anjel strážny ho chránil. Mu-
sel ho chrániť, lebo kto by nám tuto, 
vo Vrbinke, piekol chlieb? Hľa, iba 
dva dni je jeho pekáreň zatvorená a 
my sme už ktorý-kde museli bežať 
za chlebom. Čiže sa ukázalo, akú dô-
ležitú úlohu tento náš Bartolomej 
medzi nami zastá val. Myslím si, že 
keby prišiel do našej dediny Pán boh, 
a požiadal by naše smútočné zhro-
maždenie, aby hlasovalo, či má byť 
Bartolomejova duša zatratená, ne-
našiel by sa ani jeden človek, ktorý 
by za jej zatratenie hlasoval. Či si vy 
myslíte, bratia moji, že Pánboh je 
horší, než sú Vrbinčania? - Ďalej už 
nemal čo povedať. Zhlboka sa nadý-
chol a doložil: - Amen.

Ľudia sa začali rozchádzať. Mu-
zikanti spustili Kmochov Sokolský 
pochod.

(Povetrie a iné prózy, 
Bratislava, 1986)
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ti Podobne aj správa povereníka 
vnútra M. Ferjenčíka z apríla 
1947 o situácii na Orave a Spi-

ši informuje, že tu dochádza k týraniu 
slovenského obyvateľstva a rozkráda-
niu ich majetku. Dokladá, že len do 
októbra 1946 bolo ťažko týraných 
niekoľko stoviek Slovákov a 14 ob-
čanov slovenskej národnosti bolo za-
vraždených, na čom sa okrem poľskej 
milície, armády a jednotiek ilegálnej 
Armiji Krajowej podieľala aj partizán-
ska skupina „Błyskawica“.1 Zabitie 
štyroch Slovákov napokon nepriamo 
potvrdzuje tiež denník J. Kuraśa, do 
ktorého si „Ogień“ 15. októbra 1945 
zapísal: „Czeterech Słowaków, nie dali 
okupu (výkupné - J. Š.)“2 Ďalší štyria 
občania boli surovo zavraždení, ako 
doteraz s hrôzou spomínajú očití sved-
kovia a príbuzní obetí, v noci z 15. 
na 16. apríla 1947 v obci Nová Belá.3 
Podľa súčasných údajov mali „ogniow-
ci“ na území Spiša, Oravy a Podhalia 
zavraždiť spolu 46 občanov slovenskej 
národnosti.4

Medzi „špeciality“ príslušníkov od-
dielov „Błyskawica“ patrili rozsudky 
tzv. čiat smrti (Komisja Szybko-Wyko-
nawcza) zasielané občanom slovenskej 
národnosti. Obviňovali ich zo zradcov-
skej činnosti v prospech „nepriateľské-
ho“ Slovenska a vyhrážali sa im trestom 
či likvidáciou v prípade, ak nezaplatia 
„pokutu“ alebo urýchlene neopustia 
Poľsko. Rozsudky boli posielané poštou 
alebo poslom a boli opatrené pečiatkou 
s poľskou orlicou a s korunkou, iniciá-
lami A. K. nápisom Oddział Partyzan-
cki „Błyskawica“ a podpisom „Ogień“ 
(pozri prílohy). O týchto prípadoch 
informovali aj hlásenia veliteľov čs. vo-
jenských jednotiek a bezpečnostných 
orgánov zo slovensko-poľského pohra-
ničia, ako napríklad: „Asi 10. 8. 1946 
dostali v obci Jurgov piati ľudia výzvy, 
aby pod trestom smrti ihneď opustili poľ-
ské územie. Z toho boli dve ženy, ktoré 

1  AMZV ČR Praha, f. Teritoriání odbory - 
obyčejné 1945-1953, Polsko, šk. 16, č. 80930/II-
2/47.

2  Ogień w górach. Z notatnika „Ognia“. In: http:/
borowski_rodzina.w.interia.pl/ogien_19.htm 

3  GREŠ, J.: Na rukách má slovenskú krv. In: 
http:/www.slovenska.sk/index.php?id=blog&-
no=2591

4  List Ludomira Molitorisa, generálneho ta-
jomníka Spolku Slovákov v Poľsku, rodákom, kra-
janom a spolupracovníkom z 2. 8. 2007, v ktorom 
ich informuje o návrhu Inštitútu pamäti národa 
v Krakove na  výstavbu pamätníka pre Henryka  
Głowińskiego.  In: http://beo.sk/vyzvy/58-d/432-
vazeni-rodaci-krajania-spolupracovnici?tmpl=-
componen... 

BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA 
V POHRANIČNÝCH 

OBLASTIACH ORAVY A SPIŠA 
V ROKOCH 1945 – 1947 (4)

Jan ŠTAIGL

museli nechať doma drobné deti. Akô dô-
vod udáva Partizánsky oddiel Blyskawi-
ca, ktorý tieto výzvy rozposlal, spoluprácu 
so Slovenskom. Jedná sa však všetko len 
o jednoduchých ľudí, ktorí s politikou 
sotva majú čo spoločného, len sa otvorene 
hlásia za Slovákov.“5

Pôsobenie „ogniowców“ sa však 
neobmedzovalo len na územie Poľska. 
Podľa archívnych a iných materiálov 
sa podieľali aj na už spomenutých lú-
pežných „výpadoch“ na Slovensko, pri 
ktorých dokonca napádali čs. pohranič-
né orgány. Dokumentujú to aj zápisy v 
denníku J. Kuraśa: „1945 - 18. grud-
nia (decembra) - Konie ze Słowacji.....; 
1946 - 1. lutego (februára) - Słowacja...

Rozbity posterunok (strážne stanovište, 
policajná stanica - J. Š.) słowacki....“6 
Podobné svedectvá podávajú hlásenia 
čs. pohraničných orgánov. Podľa nich 
mala napríklad skupina príslušníkov 
jedného z oddielov „Ognia“ v nočných 
hodinách 24. júla 1946 v katastri obce 
Suchá Hora odcudziť päť kráv a „Prav-
depodobne tá istá ozbrojená jednotka 
v sile asi 150 mužov obsadila dňa 5. 
augusta 1946 o 21. hod. obec Hladov-
ku...“, kde obyvateľom zobrala potra-
viny a náčinie „ktoré hodlá tlupa použiť 
pri svojom táborení v pohraničí.“7 Rov-
nakým „autorom“ boli pripisované aj 
lúpeže uskutočnené v novembri 1946 
v obci Liesek, okr. Trstená.8 Oblast-
né veliteľstvo Národnej bezpečnosti 
v Levoči udávalo, že krádeží dobytka, 
ošípaných a šatstva sa dopúšťajú tlupy, 
ktoré „prichádzajú na naše územie vo 
väčších 40 - 60 mužových skupinách, 
vyzbrojení sú automatickými zbraňami, 

5  Ref. 64.
6  Ref. 69.
7  SNA Bratislava, f. PV-bez., inv. č. 43. šjk. 

2, č. 57-7 dôv./46. Situačná správa Okresného ve-
liteľstva Národnej bezpečnosti v Ružomberku za 
júl-august 1946.

8  Tamže, č. 601-dôv.1946. Situačná správa 
Okresného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Ru-
žomberku za november 1946. 

oblečení poväčšine v uniformách poľských 
vojakov...“9 Súhrnný prehľad orgánov 
vojenského obranného spravodajstva 
jednotiek v slovensko-poľskom pohra-
ničí o „bandách“ v Poľsku k 1. septem-
bru 1946 ich činnosť zovšeobecňoval 
takto: „...zdá sa, že okrem koristných vý-
prav nemajú dôvodu a záujem prejsť na 
územie ČSR, Ich postoj proti ČSR je však 
v zásade nepriateľský, najmä pokiaľ ide 
o eventuálne prepady menších pohranič-
ných obcí, alebo obydlí v blízkosti št. hra-
níc, ktoré pri prepade vydrancujú a prí-
padne i zapália.“10 Poľské materiály síce 
uvádzajú, že na rozdiel od poľského 
územia sa „ogniowci“ na Slovensku ne-
dopúšťali vrážd11, no podľa spomienok 

pamätníkov minimálne k jednej takej 
udalosti došlo v roku 1946 pri obci Zá-
biedova.12 

Akcie jednotiek poľskej armády 
a bezpečnostných síl proti ozbrojeným 
skupinám protikomunistického odbo-
ja v poľsko-slovenskom pohraničí pre-
biehali až do leta 1946 len v obmedze-
nom rozsahu a neprinášali ani väčšie 
výsledky. Pozornosť bola orientovaná 
predovšetkým na likvidovanie „bánd“ 
v priestoroch ďalej od hranice.13 Men-
šie jednotky WP a WOP sa stretnutiam 
s bielymi partizánmi, najmä „ogniow-
cami“, radšej vyhýbali a niektorí vojaci 
s nimi dokonca spolupracovali.14 Po-
merne početné boli tiež prípady dezer-

9  Tamže, č. 508 dôv./1946. Situačná správa 
Oblastného veliteľstva Národnej bezpečnosti v Le-
voči za november 1946.

10  VHA Bratislava, f. Operácia „Banderovci“, 
šk. 71, inv. č., 171, č. 645/Taj.46 ZPÚ.

11  Ogień w górach. Wspomnenia Ludwiga Bo-
rowskiego-byłego komandanta powietowego MO w 
Nowym Targu z lat 1945 – 1947.  In: http:/borow-
ski_rodzina.w.interia.pl/ogien_19.htm

12  Ref. 69.
13  VHA Bratislava, f. Operácia „Banderov-

ci“, šk. 1. č. 3333/Taj.2.odd.1946. Prehľad správ 
o bandách UPA od 15. mája 1946.

14  Pozri ref. 64 a VHA Bratislava, f. VO-4, 
šk. 19, inv. č. 77, č. 12-23 dôv./1946. Hlásenie 
Okresného veliteľstva Národnej bezpečnosti z Trs-
tenej zo 4. júna 1946. 
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cií príslušníkov vojenských jednotiek, 
ako aj  brancov a záložníkov pred ná-
stupom vojenskej služby vo WP, k tým-
to skupinám.15 

Zložité bezpečnostné pomery na 
poľskej aj slovenskej strane štátnej hra-
nice viedli k prijatiu ešte prísnejších 
opatrení proti jej ilegálnemu prekra-
čovaniu. Povereníctvo vnútra svojou 
vyhláškou zo 14. júna 1946 zakázalo 
až do odvolania malý pohraničný styk 
v okresoch Stará Ľubovňa a Spišská 
Stará Ves16 a postupne zvyšovalo počty 
príslušníkov oddelení Národnej bez-
pečnosti. Do Námestova, Podbiela a 
Lúčok boli umiestnené motorizované  
pohotovostné oddiely tejto bezpeč-
nostnej zložky.17 

Posilňovali a reorganizovali sa aj vo-
jenské asistenčné oddiely, ktoré sa po-
dieľali na strážení hranice a ochrane 
obyvateľstva v pohraničných oblas-
tiach. V januári 1946 bola rozhod-
nutím veliteľa 4. pešej divízie spres-
nená dislokačná zostava asistenčného 
oddielu motorizovaného práporu 45 
s veliteľstvom v Dolnom Kubíne, a to 
tak, aby sa priestor jeho operačnej čin-
nosti mohol rozšíriť aj o obce Vitano-
vá a Suchá Hora.18 Časť práporu však 
bola v máji 1946 z pohraničia Oravy 
stiahnutá a odoslaná na východné Slo-
vensko. Úlohou zosilneného stráženia 
hranice a hliadkovania v pohraničných 
oblastiach tohto regiónu bol zo začiat-
ku poverený kombinovaný prápor 4 
(krycie označenie „Váh“) zo 4. rýchlej 
divízie, ktorého veliteľstvo sa nachádza-
lo v Námestove. Úsek pohraničia vľavo 
od priestoru činnosti tejto jednotky 
zabezpečoval prápor s krycím označe-
ním „Hron“ (veliteľstvo v obci Mútne 
- bližšie údaje nemáme k dispozícii).19 

15  „Úsek severne od Hladovky – Suchá Hora 
– Chocholka – Pekelník je zhušťovaný ozbrojenými 
tlupami, ktorých přibývá zo záložníkov, povoláva-
ných k nástupu ďalšej činnej služby v Poľsku. Horejšej 
jednotke velí   W o g e ň, správne priezvisko Jozef 
Kuraš…“ VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 19, inv. 
Č.  77, č. 12-23 dôv./1946. Hlásenie Okresného 
veliteľstva Národnej bezpečnosti z Trstenej zo 4. 
júna 1946. 

16  SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. č. 43, šk. 
3, č. 3-1 dôv./1947. Situačná správa Oblastného 
oddelenia Národnej bezpečnosti v Levoči za január 
1947.

17  SNA Bratislava, f. PV-bezp. , inv. č. 43, šk. 
2, č. 57-3-dôv./46. Situačná správa Oblastného 
velitelstva Národnej bezpečnosti v Ružomberku 
z 3. 5. 1946.

18  VHA Bratislava. f. VO-4, šk. 2, inv. č. 20, č. 
11192 Taj./1.odd.1946. Zaistenie pohraničného 
územia – opatrenie.

19  SNA Bratislava, f. PV-bezp., inv. č. 43, šk. 
2, č. 57-7 dôv./46. Situačná správa Oblastného 

Ďalej na západ, v priestore Kysúc, bol 
rozmiestnený motorizovaný  prápor 41 
s veliteľstvom v Čadci20, ktorý sa ale na 
konci leta 1946 presunul na Oravu, 
kde vystriedal prápor „Váh“. Priestor 
severného Spiša na východ od Štrbské-
ho Plesa vo Vysokých Tatrách po Starú 
Ľubovňu v tom istom čase začal strážiť 
kombinovaný prápor 14 (krycie ozna-
čenie „Vltava“) zložený z príslušníkov 
peších plukov 12 (veliteľstvo Levice), 
14 (Prešov), 25 (Zvolen) a 26 (Jelša-
va),  ako aj delostreleckých plukov 
208 (Ružomberok), 308 (Košice a 358 
(Kežmarok). Veliteľstvo práporu, ktorý 
mal štyri pešie roty a jednu samopal-
nú rotu, sa nachádzalo v Spišskej Starej 
Vsi, neskôr v Spišských Hanušovciach, 
respektíve v Ždiari. Jedna pešia rota 

veliteľstva Národnej bezpečnosti v Ružomberku 
za júl 1946.

20  Ref. 83.

Nariadenie s vlastnoručným podpisom „Ognia“, ktoré slovenskej obyvateľke 
Jurgova pod hrozbou trestu smrti prikazuje okamžite opustiť poľské územie. 

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

bola umiestnená v obciach Podspády 
(„Cidlina“) a Javorina („Morava), dru-
há v obciach Ždiar („Vlára“) a Ostur-
ňa („Orlica 1“), tretia v obciach Veľká 
Franková („Orlica“) a Spišské Hanu-
šovce („Orlica 2“), štvrtá v obciach 
Veľký Lipník („Morava 1“), Heligovce 
(„Morava 3“) a Littmanová („Morava 
2“) a samopalná rota bola dislokovaná 
v Spišskej Starej Vsi („Topľa“).21 Veli-
teľstvo celého zoskupenia malo krycie 
označenie „Jánošík“ a jeho veliteľom 
bol pplk. gšt. Ján Stanek, veliteľ 4. 
rýchlej divízie.

Pokračovanie v budúcom čísle

21  VHA Bratislava, f. Operácia „Banderovci“, 
šk. 91, inv. č. 477, č. 1/Taj. 46. Rozkaz pre zaiste-
nie hraníc jednotkami „Vltava“ a č. 151/Taj. 46. 
Rozkaz na reorganizáciu jednotky „Vltava“. 
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B lahoželáme novomanželom
23. máj bol slávnostným dňom pre členku našej redakčnej rady Moniku Ma-

jerčákovú a jej snúbenca Dominika Bednarčíka z Novej Belej, ktorí za prítom-
ností rodiny, priateľov a známych uzavreli manželstvo v miestnom kostole sv. 
Kataríny. K tejto dôležitej udalosti v ich živote im zasielame nasledujúci vinš:

Loďka žitia v púť je pripravená,
Od kraja strastí čaká vás čln. 
Vyplávajte spolu cestou pochopenia,
Nech vaše šťastie splynie s tokom tichých vĺn.

Kolektív redakcie Život

Krátko zo Spiša
Vo Vyšných Lapšoch bola ukončená 

maľovka fasády kostola sv. Petra a Pav-
la a taktiež bola vykonaná nová fasáda 

domu smútku. V okolí kostola sa upra-
vuje priestor na parkovisko. (dm) 

*  *  *
 Študenti postgraduálneho štúdia z 

odboru regionálneho vzdelávania z vy-
sokej školy v Novom Targu v sprievode 
Dr. Stanisławy Trebuni-Staszel nav-
štívili Máriu Wnękovú z Krempách. 
Predmetom ich záujmu bol spišský 
kroj a jeho druhy. Získali informácie 
nielen o podobe kroju, ale aj materi-

áloch, z ktorých vzniká. Zároveň boli 
zdôraznené základne rozdiely medzi 
spišským a podhalským krojom. (fp)  

*  *  *
24. mája 2009 požiarnici  gminy Niž-

né Lapše  mali na uliciach Vyšných Lápš 
cvičenia. Cieľom výcviku bola schopnosť 
rýchlo reagovať v prípade zásahu a účin-
ná kolektívna spolupráca. (dm) 

Foto: R. Śliwa

54. knižný veľtrh vo Varšave
V dňoch od 21. - 24. mája 2009 sa v priestoroch Paláca kultúry a vedy vo 

Varšave uskutočnil 54. knižný veľtrh, nad ktorým mal záštitu prezident PR Lech 
Kaczyński. Čestným hosťom tohtoročných trhov bola Rada Európy. Bohatú 
knižnú ponuku pripravilo pre čitateľov a návštevníkov trhov 500 vydavateľstiev 
z 31 krajín. V rámci trhov prezentovalo svoju knižnú ponuku vydavateľstvo 
Spolku Slovákov v Poľsku, Slovenský inštitút z Varšavy a Bibliotéka Incheba.

Tento ročník zhromaždil aj rekordný počet návštevníkov - takmer 52 tisíc, čo 
bolo najviac vo viac ako 50-ročnej histórii trhov. (aj)  

Knihu Dym z ríše tieňov podpisoval Radovan Brenkus. Foto: Ľ. Molitoris.
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Spoznávanie Slovenska
Dňa 15. mája 2009 skupina žiakov zo ZŠ z Krempách a 

Novej Belej sa zúčastnila výletu na Slovensku. Žiakov spre-
vádzali učitelia Monika Pacigová, Dominik Surma a rodičia. 
Cieľom ich cesty bola Belianska Jaskyňa a mesto Kežmarok. 
Žiaci sa už dlhšie obdobie veľmi tešili na tento zájazd a neve-
deli sa dočkať odchodu. Neprekážalo im ani to, že sa z Krem-
pách odchádzalo skoro ráno. Od začiatku vládla v autobuse 
medzi žiakmi výborná nálada. Ešte jedna zastávka v Novej 
Belej, kde nastúpili do autobusu tamojší žiaci a už sme vyra-
zili na cestu za poznaním niečoho nového. Cestovali sme po-

pod Tatry a popri tom sme obdivovali krásne panorámy. Pred 
obedom pre nás otvorila svoje brány Belianska jaskyňa. Spolu 
so sprievodkyňou sme išli odhaľovať jej krásy a nezvyčajné 
tvary. Stúpali sme chodníkmi hore, schádzali dole a popritom 
sa pred nami vynárali zaujímavé kamenné sochy, pripomína-
júce rôzne postavy, napr. Jánošíka, Bielu Pani, hamburger, 
krivú vežu z Pizze a ďalšie. Keď sme sa dostali do Hudobnej 
siene, kde sme si mohli vypočuť zvuky padajúcich kvapiek, a 
potom sme si zaspievali pesničku Na tej Detve jeden dom, čím 
sme si overili výbornú akustiku priestoru. Po prechádzke jas-
kyňou sme sa dali na cestu do Kežmarku. Tam sme si pozreli 
hrad. Naša návšteva sa začala od priestorov, kde boli vysta-
vené zbrane, ktoré sa používali v minulosti: o. i. staré rytier-
ske zbrane, terče, šípy, ktoré si so záujmom prezerali najmä 
chlapci. Dievčatá mali asi bližšie k veciam, ktoré  sa voľakedy 
využívali v domácnosti. Zvláštnosťou zbierky v múzeu je stará 
mapa, ešte z čias rakúsko-uhorskej monarchie a každý z nás si 
tam vyhľadal svoje rodisko. Žiaci sa so záujmom započúvali 
do rozprávania o doktorovi Vojtechovi Alexandrovi, ktorý sa 
venoval rőntgenológii. Pozoruhodné bolo aj zariadenie starej 
kežmarskej lekárne. Na záver prehliadky sa všetci zapísali do 
pamätnej knihy. Pred odchodom z hradu sme si ešte urobili 
pamätnú fotografi u na hradnom nádvorí a išli sme si pozrieť 
mesto. Výlet sa neobišiel bez nákupov nejakých pamiatok 
a aspoň malej zmrzliny. Domov sme sa vracali vo výbornej 
nálade, so spevom na perách a veľmi spokojní s tým, čo sme 
mali možnosť si pozrieť. Bolo to možné vďaka Spolku Slová-
kov v Poľsku a generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľudomí-
rovi Molitorisovi, ktorý tento výlet zorganizoval a fi nancoval. 
Ďakujeme, že sme si mohli pozrieť nové lokality na Sloven-
sku, čím sme sa obohatili o nové zážitky, využili doterajšie 
poznatky z vyučovania slovenčiny a pobudli v krajine našich 
predkov.

Účastníci výletu z Krempách a Novej Belej

Narodeninový vinš
K Tvojim narodeninám krásnym,
prajeme Ti veľa zdravíčka,
nech život Tvoj je naplnený 
šťastím
a máš ružovučké líčka.
Maj vždy šťastia celé hory,
zdravia ako vody v mori,
nech ti toľko lásky patrí,
koľko majú štítov Tatry.

Tento vinš zasielajú malej oslá-
venkyni JÚLII KLUKOŠOVSKEJ 
do Chicaga starí rodičia a ostatná rodina.

Gratulujeme
Krásne životné jubileum 90 

rokov oslávil 29. mája t.r. krajan 
JÁN BIGOS z Kacvína, ktorému 
zasielame blahoželanie:

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce.
Všetci dnes na Teba myslíme vrúcne.
Popriať Ti chceme radosť a zdravie,
božie požehnanie do mnohých 
ďalších rokov.

MS SSP v Kacvíne

Život zasvätený Bohu
Rehoľná sestra Loretta Mária Sojová z Kacvína oslávila 

prednedávnom 50. výročie rehoľných sľubov. Patrí do Kon-
gregácie sestier Albertínok slúžiacich chudobným. Najskôr 
pracovala v Poľsku a od roku 1976 pracuje v meste Ham-
mond v USA, kde sa nachádza domov dôchodcov spravova-
ný touto kongregáciou.

Pri tejto príležitosti pricestovala sestra Loretta z USA do 
rodnej obce, kde bola odslúžená slávnostná sv. omša na jej 
úmysel, počas ktorej sa veriaci modlili spolu s ňou a ďako-
vali Bohu za jej 50-ročný apoštolát. Neskôr si zaspomínala 
v Dome slovenskej kultúry v kruhu rodiny a známych na 
prvé kroky rehoľného života a prijala od zúčastnených bla-
hoželania. (lm)
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a ODIŠLI OD NÁS
Dňa 28. apríla 2009 zomrel vo Vyš-

ných Lapšoch vo veku 84 rokov krajan

JÁN GRIGLÁK

Zosnulý bol členom Spolku a ver-
ným čitateľom Života. Dlhé roky pô-
sobil aj v miestnej dychovke. Spolu 
s manželkou prežili takmer 60. rokov 
spolu a vychovali v slovenskom duchu 
šesť deti. Odišiel od nás drahý manžel, 
starostlivý otec, svokor, dedo a prade-
do. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP a dychovka z Vyšných 
Lápš, redakcia Život 

*  *  *
Dňa 18. februára 2009 zomrel 

v Matiašovciach vo veku 59 rokov 
krajan

ANTON VESOLOVSKÝ

Zosnulý bol čitateľom časopisu Ži-
vot. Odišiel od nás dobrý krajan, sta-
rostlivý manžel, otec, dedo. Nech od-
počíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 6. februára 2009 zomrel v Re-

ľove vo veku 81 rokov krajan
JÁN SOSKA

Zosnulý bol čitateľom časopisu 
Život. Odišiel od nás dobrý človek, 
starostlivý manžel, otec a dedo. Nech 
odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 9. novembra 2008 zomrel vo 

Veľkej Frankovej vo veku 87 rokov 
krajan

JÁN KRIŠANDA

Zosnulý bol predplatiteľom časopi-
su Život. Odišiel od nás dobrý človek, 
starostlivý otec, dedo a známy. Nech 
odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 29. apríla 2009 zomrel v Ka-

cvíne vo veku 81 rokov krajan
FRANTIŠEK MOLITORIS

Zosnulý bol členom Spolku a dl-
horočným čitateľom časopisu Život. 
Odišiel od nás dobrý človek, starostlivý 
manžel, brat a známy. Nech odpočíva 
v pokoji!

*  *  * 
V tomto roku uplynú dva roky od 

smrti krajana
JÁNA MARCHEVKU

Patril medzi verných čitateľov Živo-
ta v Reľove a zaujímal sa o osud Slová-
kov v Poľsku. Bol starostlivým otcom, 
dedom a známym. Nech odpočíva 
v pokoji!

Venujme mu tichú spomienku.

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Kacvíne

*  *  *

Dňa 3. apríla 2009 zomrel v Tribši 
vo veku 92 rokov krajan 

PAVOL LOJEK

Zosnulý bol členom Spolku od jeho 
vzniku a verným čitateľom časopisu 
Život. Odišiel od nás vzorný krajan, 
starostlivý manžel, otec, dedo, pradedo 
a sused. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Tribši
*  *  *

Dňa 26. marca 2009 zomrela 
v Nižných Lapšoch vo veku 80 rokov 
krajanka

ALŽBETA TIMKOVÁ

Zosnulá bola členkou Spolku a či-
tateľkou časopisu Život. Odišla od nás 
dobrá krajanka, starostlivá matka a ba-
bička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nižných Lapšoch

*  *  * 
Dňa 7. mája 2009 zomrel v Krem-

pachoch vo veku 73 rokov krajan
JOZEF TOMÁŠKOVIČ

Zosnulý bol členom Spolku a čita-
teľom časopisu Život. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, 
dedo, svokor, zať a švagor. Nech odpo-
číva a v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
ú  primnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch
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Záhrada nie je nikdy defi nitívne 
dokončená, ale vždy je iba na určitom 
stupni svojho vývoja a fantázie toho, 
kto sa o záhradu stará. Jej údržba je 
neustálou tvorivou činnosťou, neustá-
lym ovplyvňovaním vývoja v smere 
našej predstavy o poslaní záhradného 
priestoru ako celku. Ak by sme ne-
rešpektovali priestorové usporiadanie 
záhrad, naše úvahy by boli neúplné, 
je to veľmi dôležité hľadisko priestoru 
a času.

Meniť sa bude najmä hospodárska 
výnosnosť záhrady. Napríklad pri vysá-
dzaní jabloní budeme na väčšiu úrodu 
čakať niekoľko rokov. Časovú medze-
ru, ktorá vznikla, môžeme vyplniť tým, 
že v tom období budeme pestovať v zá-
hrade drobní ovocie (ríbezle, maliny, 
egreše, černice a samozrejme aj jahody). 
Postupne so zvyšujúcou sa rodivosťou 
ovocných stromov budeme pestovanie 
drobného ovocia obmedzovať. 

Aj okrasná záhradka sa z roka na 
rok mení. V začiatočnom období, keď 
sú najmä novovysadené dreviny ešte 
malé, je esteticky málo účinná. Nieke-
dy musíme čakať aj niekoľko rokov na 
to, kým záhrada dorastie do svojej pl-
nej estetickej pôsobivosti. Toto čakanie 
na „cieľový stav“ však možno zlepšiť 
dočasnými výsadbami (napr. letničky, 
obyčajné muškáty), ktoré vytvárajú pre-
chodnú krásu záhradky. I tieto výsadby 
budeme musieť neskôr obmedzovať 
podľa potreby cieľových výsadieb. Tie-
to prechodné výsadby okrasného typu 
môžu mať rôzny charakter. 

Predovšetkým možno využiť rých-
lorastúce dreviny, ktoré v pomerne 
krátkom čase vytvoria vyššiu hustú 
kulisu. Pri takýchto výsadbách však 
treba veľmi starostlivo strážiť možnosť 
konkurencie s ostatnými rastlinami. 
Často sa totiž stáva, že táto prechodne 
myslená výsadba potlačí, alebo trvale 
oslabuje cieľové výsadby, takže pôvod-
ný zámer sa nemusí splniť, alebo sa ešte 
viac oddiali. Preto rýchlorastúce dre-
viny ako prechodné výsadby je lepšie 
preventívne vysádzať tak, aby boli od 
cieľových výsadieb dostatočne priesto-
rovo vzdialené.

OKIENKO 
VČELÁRA

V júni za vhodných meteorologi-
ckých podmienok, po odkvitnutí repky 
olejky, púpavy alebo iných ovocných 
stromov, môžeme začať s vytáčaním 
medu. Keď tak neurobíme, môže sa 
stať, že včelstvo všetky zásoby skon-
zumuje. Zároveň po slnovrate začí-
na včelstvo plodovanie obmedzovať. 
V tomto mesiaci býva najviac rojov. 
Rojenie včiel treba obmedziť a upre-
dnostniť technické rozmnožovanie 
včelstiev. Skôr, než začneme s technic-
kým rozmnožovaním včelstiev, je žia-
dúce uskutočniť chov matiek. Mladé 
matky potrebujeme na tvorbu zme-
tencov, odložencov, prípadne na vý-
menu starých matiek v produkčných 
včelstvách. Pre včelárov s menším 
počtom včelstiev je výhodnejšie zakú-
piť matky u registrovaných chovateľov 
včelích matiek, alebo v obchode pre 
včelárov. 

K technickému rozmnožovaniu 
včelstiev pristupujeme až po hlavnej 
znáške a vytočení medu. Ak očaká-
vame následnú znášku, odporúčame 
rozmnožovať včelstvá odložencami, 
aby sme produkčné včelstvá neoslab-
li o včely. Ak ďalšiu výdatnú znášku 
neočakávame, výhodnejšie je použiť 
zmetence. Rozmnožovať včelstvá po-
čas hlavnej znášky sa odporúča len 
vtedy, keď sa niektoré včelstvo chystá 
na rojenie, ktorému chceme zabrániť. 
V takom prípade odoberieme včelstvu 
všetky plodové plásty okrem plástu, 
na ktorom je matka. Plodové plá sty 
preložíme do prázdneho plodiska 
a z každej strany vložíme krycí plást 
so zásobami. Všetky materské bunky 
zrušíme a oddelku pridáme mladú 
matku v klietke uzatvorenú korkovou 
zátkou. Po týždni oddelok skontrolu-
jeme, prípadné materské bunky zruší-
me a korkovú zátku nahradíme cukro-
vo-medovým cestom, aby si oddelok 
matku sám vyslobodil. Materskému 
včelstvu doplníme chýbajúce plásty 
v plodisku medzistienkami a plástmi 
žemľovej farby, aby matka mala do-
statočný priestor na kladenie. Takto 
zabránime vyrojeniu včelstva, ktoré 
môže využiť hlavnú znášku a získame 
ďalšie včelstvo. (aj)     

Ďalšou možnosťou je tzv. prehuste-
ná výsadba s menším sponom, ako sa 
zvyčajne používa. Tým sa má dosiah-
nuť, aby habity jednotlivých drevín 
skôr zrástli a výsadba tým skôr pôsobila 
ako celok. Tak vzniká určitý kompakt-
ný útvar zelene, ktorý je aj esteticky 
pôsobivý. Takéto výsadby je vhodné 
zakladať najmä z krov, ale možno pou-
žiť aj stromy. Prehustené výsadby môžu 
mať trvalý ale aj prechodný charakter.

Pri dočasnom vysádzaní rastlín me-
dzi cieľové rastliny nemôžeme postu-
povať náhodne. Aby sa zaručila este-
tická pôsobivosť aj tohto prechodného 
zoskupenia rastlín, musíme ich vybrať 
tak, aby sme splnili aj výtvarnú strán-
ku. Napríklad mladú skupinu polieha-
vých borievok môžeme zahustiť stredne 
vysokými trvácimi trávami, do skupiny 
borovíc môžeme vhodne umiestniť niž-
šie druhy sadových ruží a pod.

Medzi prechodnými výsadbami majú 
významné miesto kvetiny. Dreviny pôso-
bia svojou drevnou hmotou, kým kveti-
ny zase svojou farebnosťou. Väčší podiel 
kvetín v novozaloženej záhradke môže 
zakryť nízku priestorovú pôsobivosť mla-
dých drevín, ako aj iné výtvarne negatív-
ne rysy novozaloženej záhradky.

Medzi prechodnými výsadbami 
majú osobitné poslanie aj popínavé 
dreviny. V pomerne krátkom čase sú 
schopné pokryť rôzne podporné kon-
štrukcie a vyrásť do výšky niekoľko 
metrov. Na ploche novozaloženej zá-
hradky tak môžu vznikať rôzne izolač-
né steny a rôzne predely, ktoré vytvá-
rajú potrebnú imunitu alebo ochranu 
pred pachom a hlukom. Pergola poras-
tená popínavými drevinami môže byť 
zdrojom bohatého tieňa dovtedy, kým 
nevyrastú mladé stromy.

Postupom rokov sa budú v našej 
záhradke meniť aj mikroklimaticko-
hygienické pomery. Zmeny záhradky 
v priestore a čase závisia od biologic-
kého charakteru materiálu, ktorý sme 
vysadili, alebo plánujeme vysadiť. Pri 
tvorbe záhrady však musíme rátať nie-
len s vysádzaním rastlín, ale aj s ich od-
straňovaním.

Miriam Chudá

Premenlivosť  záhrady 
v priestore a čase
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Ján Navrátil

DÁŽĎOVKA 
A DÁŽDNIK
Išli sa dážďovky sprchovať. Všetky 

v plavkách, iba dážďovka Dáša si vzala 
dáždnik.

- Už si videla niekoho sprchovať 
sa pod dáždnikom? - smiali sa ostatné 
dážďovky.

- Pod dáždnikom je dobre, - po-
vedala Dáša. - Dažďové 
kvapky klopú na stre-
chu, akoby hrali na 
klavíri. Poďte počú-
vať!

- Aby sme nezmokli? - volali dáž-
ďovky a pod dáždnik nešli.

Pod Dášin dáždnik vbehol však vet-
rík, ktorý sa hral s oblakmi na skrývač-
ku. Dášu pod strieškou nezbadal.

- Výborná vec, taký dáždnik, - po-
chvaľoval si vetrík a tešil sa, že ho obla-
ky nenájdu.

Vietor však nie je ako dážďovky, 
nevydrží dlho na zemi. Radšej behá po 
strechách a po veži. A na to sa mu prá-
ve dáždnik hodil. Fúkol doň a skok! Už 
bol na streche a udržoval dáždnikom 
rovnováhu. 

Dáši sa páčilo, že je vietor smelý. 
Obkrútila sa okolo rukoväte, aby ne-
spadla, a spýtala sa ho:

- Vedel by si chodiť aj po komíne?
Vietor myslel, že sa mu to priho-

voril dáždnik, a začudoval sa: - Ty vieš 
rozprávať?

- Pravdaže viem, - odpovedala dáž-
ďovka. - Volaj ma Dáša!

- Dáždnik Dáša? - čudoval 
sa vietor ešte viac. - Nevedel 
som, že dáždniky majú aj 
mená.

No po komíne viem 
chodiť, - povedal- a skok!

- Aj po elektrických 
drôtoch vieš chodiť? - 
spýtala sa Dáša. 

- Pravdaže, ako 
víchor, - odvetil 

vietor a pus-

til sa po elektrických drôtoch ako v cir-
kuse. Všetky dážďovky pozerali hore 
a chválili Dášu. 

- Aká je tá Dáša šikovná! A aká ob-
ratná! Ako akrobatka. Kto by si to bol 
pomyslel...

Iba Dášina mama nič nehovorila, od 
strachu zalamovala chvostíkom. Prosila 
ostatné dážďovky, aby jej pomohli na-
písať na cestu: DÁŠA NESPADNI!

(Včielka, č. 9/1997) 

Indiánska povesť

PREČO SA 
OHEŇ S VODOU 

NEZNÁŠAJÚ
Vraví oheň vode: - „Keby som ja ne-

bol, všetci ľudia by dozaista pomreli.“
Voda na to pohotovo odpovedala: 

- „To veru nie je pravda. Iba ak by som 
ja nebola, ľudia by nemohli žiť.“

Dlho sa takto vadili a prekárali, až 
sa nakoniec dohovorili, že sa musia 
presvedčiť, kto z nich má pravdu. 

Prvý sa skryl pred ľuďmi oheň. Za-
vrel sa do svojho úkrytu a ani na jediný  
krôčik z neho nevykročil. Vydržal to 
celých päť dní, na čo netrpezlivý a zve-
davý vyšiel medzi ľudí. A čo zistili? Ve-
ruže ľudia si aj bez neho poradili. Za-
robili múku s vodou, z cesta si narodili 
posúchy, pekne na slnku ich povysúšali 
a jedli, jedli... ešte z toho aj podaktorí 
ztĺstli.

Nato sa skryla voda. Ľudia boli 
nepokojní. Hľadali ju všade a keď ju 
nenašli, neostalo im nič iné, ako jesť 
bez vody. Nuž, ale čože je to za jedlo 
bez vody? Človeka iba začne čoraz viac 
smädiť, ba prestane nakoniec aj jesť. 
Nuž a človek bez prijímania potravy 
nakoniec umrie hladom.

Voda sa tiež na svete znovu objavila 
a zistila, ako veľa ľudí za tú dobu bez 
nej pomrelo.

To už aj oheň musel chtiac-nechtiac 
priznať, že voda je veru mocnejšia, ako 
on. Zanevrel preto na ňu. Nedalo sa 
však nič robiť. Skúška jasne dokázala 
prednosti vody. A keď nakoniec ľudia 
veľakrát oheň zahášali práve vodou, za-
nevrel na ňu ešte viac. Odvtedy s ňou 
ani slovíčka neprehovoril. 

(Ohník, č. 7/1994/95) 
    

[:Čia je to rolička nezoraná,:]
[:mojého tatíčka zanechaná.:]
 
[:Kto si ju zanechal, nech si orie,:]
[:nech sa mu kolečko nepoláme.:]

Čia je to rolička nezoraná

[:Keď sa ti zlámalo, daj si spraviť,:]
[:kebych sa ťa mohol, synku zbaviť.:]
 
[:Vy sa ma, tatíčko, nezbavíte,:]
[:pokiaľ ma na vojnu nevydáte.:]
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Jana Belašičová

K A M A R Á T I
Tancujú si víly v rose, ako inak, všetky bosé.
Až raz jedna víla Mila, na tŕní sa poranila.

Uplakaná je už troška, vraj ju bolí celá nôžka.
- Au, to bolí, jaj to pichá,- víla Mila nahlas vzdychá.

- Neplač, víla, - lienka vraví, liečivý čaj rýchlo spraví.
- Neplač, víla, prídem hneď,- ponúka jej včielka med.

- Neplač, víla, - volá žabka, na nôžku jej vodu kvapká.
- Neplač, víla, - motýľ vzdychá, na boľavé miesto dýcha.

- Neplač, víla, - svrček káže, na ranu jej masti maže.
- Neplač, víla, - pavúk spriada, usilovne obväz hľadá.

O chvíľočku víla Mila, na nôžku sa postavila.
Utrela si slzy z očí, v rytme tanca sa už točí.

Odvďačiť sa chcela víla, lienka ju však poučila:
- Každý dobrý kamarát, pomôže ti v núdzi rád.

O pár dní však víla Mila, na nárek sa zobudila.
- Kto to kričí, kto to plače? Na nožičky rýchlo skáče.

V tráve malá lienka vzlyká, že jej prší do šatníka.
Kabáty má mokré veru, na streche má veľkú dieru.

Pribehla hneď víla Mila, domček lienke opravila.
- Každý dobrý kamarát, pomôže ti v núdzi rád.

O chvíľočku včielku zbadá, cestu domov márne hľadá.
Zablúdila, nešťastnica, slzy spadli na jej líca.

Pribehla hneď víla Mila, včielke cestu poradila.
- Každý dobrý kamarát, pomôže ti v núdzi rád.

Pri potôčku žabka kváka, bocian ju chce do zobáka.
Od strachu sa trasie celá, vytrpela si už veľa.

Pribehla hneď víla Mila, žabku z biedy zachránila.
- Každý dobrý kamarát, pomôže ti v núdzi rád.

Vtom začula pavúčika, učupený v tráve vzlyká.
Roztrhal mu ktosi siete, nešťastný je, iste viete.

Pribehla hneď víla Mila, pred domček ho usadila.
Potrhané nitky hľadá, pavučinky jemné spriada.

Milé deti, pre všetkých ško-
lákov - malých, aj veľkých, 
sa začína ten najradostnejší 

čas. Uhádnete, čo máme na mysli? No, 
predsa prázdniny! Ako ich strávite? 
Niektoré deti trávia leto pri vode, na 
stanovačke, alebo sa vyberú s rodičmi 
navštíviť svojich blízkych. Kocúr Jo-
natán na našom obrázku sa rozhodol, 
že prv, ako sa vyberie na dovolenku, 
trošku si rozhýbe kosti. Aby sa mu lep-
šie cvičilo, vymaľujte ho podľa svojich 
predstáv a obrázok nám pošlite do re-
dakcie.

Z prác, ktoré nám prišli minulý  
mesiac do redakcie sme odmenili: Dá-
vida Starostoviča z Vyšných Lápš a Pat-
ríciu Kościelákovú z Veľkej Lipnice. 
Srdečne gratulujeme! 

Priletela lienka zrazu, pozrela sa na tú skazu. 
Zavolala včielku, žabku, motýľa i svrčka z chládku.

Čože robia? Uhádnete? Spolu pradú nové siete.
Každý dobrý kamarát, pomôže ti v núdzi rád.

(Vrabček, č. 6-7/2005) 

Ú L O H A
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ANNA MARIA 
JOPEK

Táto výborná poľská vokalistka si 
zasluhuje obdiv nielen doma, ale pre-
slávila svoje rodisko aj za hranicami. 
Hudobná kritika tvrdí, že je majiteľkou  
hlasu, ktorý sa na hudobnej scéne ob-
javuje len málokedy. 

Narodila sa 14. februára 1970 vo 
Varšave. Je nielen speváčkou, ale aj  
klaviristkou, hudobnou skladateľkou 
a producentkou. Vzhľadom na to, že 
v roku 2006 sa po prvýkrát objavila na 
podujatí - Bratislavské jazzové dni, je 
známa už aj na Slovensku. V tom čase 
však už dávno bola označovaná ako 
najlepšia európska jazzová speváčka. 
Dodajme, že to zďaleka nebolo jej po-
sledné vystúpenie na slovenskej pôde.

Poďme si ju predstaviť bližšie. Vy-
rastala v hlavnom meste Poľska a už od 
detstva ju otec - známy poľský tenoris-
ta Stanislav Jopek, viedol k spevu. Veľ-
mi skoro sa ukázalo, že to vôbec nie je 
potrebné. Anna sama prejavovala ob-
rovský záujem o hudbu. Po štúdiu na 

základnej i strednej škole sa rozhodla 
pre štúdium, ako inak, na Hudobnej 
Akadémii vo Varšave. O niečo neskôr 
sa rozhodla odísť do New Yorku, do 

Manhattanu, kde sa zapísala do hu-
dobnej školy, do skupiny venujúcej 
sa špecifi ckému hudobnému žánru 

-  jazzu. Okrem toho má dodnes v jej 
tvorbe miesto aj folk, či pop-music.     

Do sveta modernej hudby vstúpila 
v roku 1997, kedy Poľsko reprezentova-
la na hudobnom konkurze - Eurovízia, 
ktorý sa konal v írskom Dubline. Anna 
Maria Jopek tam spomedzi stovky hu-
dobníkov získala pekné 11. miesto. 

Nasledovali ďalšie úspechy, kto-
ré boli tou správnou motiváciou v jej 
tvorbe.  Za posledné roky si na svo-
je hudobné konto pripísala desiatky 
ocenení zlatých  a platinových platní. 
V priebehu posledných rokov  vydala 
desať sólových albumov. Viaže ju spo-
lupráca s mnohými poľskými, ale aj za-
hraničnými hudobníkmi, nehovoriac 
o svetoznámom hudobníkovi Stingovi, 
s ktorým nahrala album prevažne ang-
lických piesní.

Pokiaľ ide o jej súkromie, v roku 
1998 sa vydala za Martina Kydrińské-
ho. V tom istom roku sa im narodil 
syn František a v roku 2000 Stanislav. 
Žijú v spokojnom a harmonickom 
manželstve a obaja svorne tvrdia, že 
rodina je pre nich skutočnou oázou 
pokoja. (lo)

Ford Fiesta 1.25 
Trend 5d

V súťaži Car of the Year (Auto roka) 
2009 mala naozaj smolu. Od víťazstva 
ju delil len jediný bod. Už letmý po-
hľad hovorí jasnou rečou, že Fiesta sa 
zmenila od základu. Fiesta má veľmi 
dynamický štylistický jazyk, ktorému 
vo Forde hovoria Kinetic design. Päťu-
holníková predná maska, výrazný kli-
nový profi l, sériový zadný spojler, spät-
né zrkadlá na nožičkách a efektný tvar 
predných i zadných vysoko umiestne-
ných svetiel, jej naozaj svedčia. Taký 
odvážny prístup sme v tejto triede už 
dávno nevideli. Jej športový vzhľad ešte 
viac dotvára pretiahnutá silueta kabíny 
a optický efekt tretieho bočného okna. 

Pri návrhu interiéru boli dizajnéri 
ešte odvážnejší. Tu môže Fiesta súťažiť 
azda len s futuristickým Civicom. Za 
volantom sa budete cítiť naozaj veľmi 
dobre, pretože Fiesta vás privíta vyni-
kajúcimi sedadlami a solídnymi mate-
riálmi. Výškovo nastaviteľné je nielen 
sedadlo, ale aj volant s dvojosovou re-
guláciou a obzvlášť dobre tvarovaným 
vencom. Ľahko si tu nájdete optimál-
nu polohu. Menšie proporcie v po-
rovnaní s európskymi velikánmi cítiť 

hádam len na zadných sedadlách, kde 
je ponuka priestoru predsa len mierne 
obmedzená. Najmä na výšku. V šírke 
je Fiesta naopak veľmi štedrá. Batoži-
nový priestor s objemom 281 litrov, čo 
je celkom dobrým výsledkom, najmä 
ak máte stále k dispozícii rezervné ko-
leso. Vybavením ide Fiesta mierne nad 
štandard. Už druhá najnižšia úroveň 
Trend totiž obsahuje aj také komfortné 
prvky ako elektricky ovládané predné 
okná a vyhrievané spätné zrkadlá, au-
diosústavu s CD a štyrmi reproduktor-
mi či dokonca manuálnu klimatizáciu. 
Doplatiť si môžete tempomat či xenó-
nové svetlá. 

Šestnásťventilový 4-valec atypické-
ho objemu 1,25 litra z dielne Fordu je 

síce základnou pohonnou jednotkou 
Fiesty, no výkonom 60 kW ide v pod-
state nad štandard. Aj novou Fiestou 
potvrdzuje Ford povesť výrobcu áut s 
nadpriemernými jazdnými vlastnos-
ťami. Suverénnym chovaním na ceste 
patrí vo svojej triede určite na špicu. 
V zákrutách sa správa dlho neutrálne, 
až v skutočne extrémnom prípade sa 
prejavuje jej nedotáčavosť. Priame ria-
denie (len 2,5 otáčok volantu) zvyšuje 
rýchlosť reakcií a Fieste prepožičiava 
priam športový esprit. Pritom nejde o 
ústupok v komforte. Ťažko nájdete iné 
auto nižšej triedy s takým bravúrnym 
„požieraním“ nerovností. Jednotku s 
hviezdičkou si zaslúžia aj brzdy s poho-
tovým a citlivým nástupom. (ms)
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Rybacia cesnaková 
polievka

300 g rybieho fi lé, 3 zemiaky, 4 strú-
čiky cesnaku, 2 lyžice krúp, 2 lyžice kru-
pice, 2 vajcia, soľ, opražené kocky chleba, 
2 litre vody, syr.

Do hrnca dáme vodu, fi lé, pokrá-
jané zemiaky, krúpy, soľ, roztlačený 
cesnak a varíme domäkka. Do vriacej 
polievky pridáme krupicu a rozšľahané 
vajcia. Necháme zovrieť. Do taniera 
dáme chlieb, nalejeme polievku a po-
sypeme strúhaným syrom.

Pstruh na hubách 
a červenom víne

4 pstruhy, soľ, 40 g hladkej múky, 
mletá červená paprika, 60 g oleja, 50 
g cibule, 100 g húb, rasca, mleté čierne 
korenie, 1 dl červeného vína, kečup, 20 
g masla.

Očistené pstruhy vypitveme, umy-
jeme, osušíme, osolíme a obalíme v 
hladkej múke premiešanej s červenou 
paprikou. Na panvici rozpálime olej, 
zapeníme na ňom pokrájanú cibuľu, 
pridáme očistené, umyté a na plátky 
pokrájané huby, mletú rascu, priprave-
né pstruhy, poprášime mletým čiernym 
korením a pod pokrievkou dusíme asi 
15 minút. potom prilejeme červené 
víno, pridáme kečup, maslo a spolu 
ešte chvíľu podusíme. Ako prílohu po-
dávame varené zemiaky.

             ZÁKUSKY

Moravské koláče
Cesto: 100 g masla, 50 g práškového 

cukru, 2 žĺtky, 400 g polohrubej múky, 
citrónovú kôru (nemusí byť), štipku soli.

Kvások: 2,5 dl mlieka, 30 g droždia, 
1 lyžicu cukru.

Plnka: klasická tvarohová plnka: tva-
roh, vajce, cukor, džem (najlepšie slivko-
vý), mleté orechy (nemusia byť).

Kým vykysne kvások, pripravený z 
múky, droždia a cukru, vymiešame mas-
lo s cukrom, žĺtkami a citrónovou kôrou. 
K vymiešanému maslu pridáme kvások 
a dobre premiešame. Pridáme múku a 
necháme vykysnúť. Vykysnuté cesto 
rozvaľkáme na hrúbku 1 cm, okrúh-
lou formičkou (pohárom) vykrajujeme 
koláče. Stred koláča zľahka postláčame 
a necháme na doske postáť. Naplníme 
tvarohovou plnkou, na vrch dáme džem 
a posypeme mletými orechmi. Okraje 
koláčov potrieme vajcom. Pečieme pri 
teplote 190°C 10-12 minút.

                  ŠALÁTY

Pestrý šalátik
Čínsku kapustu, 4-5 paradajok, 1/2 

strúčiku cesnaku, 1/2 až 1 balenie olív, 
3 vajcia, 50-100 g postrúhaného tvrdého 
syra, 50 g farebných cestovín, 2-4 plné 
lyžice olivového oleja, soľ, čierne korenie.

Pokrájame si čínsku kapustu, para-
dajky a olivy (nadrobno), potom uva-
ríme vajcia (natvrdo + uvarené pokrá-
jame) a cestoviny, pridáme do šalátu, 
polejeme olivovým olejom, posolíme, 
okoreníme (podľa chuti), pridáme roz-
tlačený cesnak a dobre premiešame. 
Nakoniec hotový šalát posypeme na-
strúhaným syrom a podávame.

           NA PRÍPITOK

Farizejská káva
8 lyžičiek mletej kávy, 1 dl rumu, 4 

vrchovaté lyžičky cukru, 1/8 l šľahačky, 4 
kávové zrnká podľa chuti.

Z 1/2 l vody uvaríme prekvapkáva-
nú alebo fi ltrovanú kávu - podľa zvyku. 
Rum a cukor trochu zahrejeme, aby sa 
cukor rozpustil. Medzitým ušľaháme 
hustú šľahačku. Kávu a rum rozdelí-
me do 4 šálok, navrch dáme šľahačku. 
Ozdobíme kávovými zrnkami. Vhodná 
príloha: sladké pečivo alebo koláč.

(Zdroj: recepty.sk)

ČO NA 
OBED

FRANTIŠEK KOLKOVIČ

SENÁ
Čoskoro
pod baldachýnom lesa
v dlhých radoch
pôjde procesia

Obzor
s vážnosťou podnesie
kalich slnka
a pokorné trávy
padnú na kolená

Prícestné stromy
sklonia koruny
nevedno prečo
a rieka svojvoľne
odtečie do diaľky
robiac miesto
blížiacim sa oblakom

* * *
Až zmiznú posledné kôpky sena,
tie číro oravské,
s náruživou vôňou,
vyhynie aj túžba nedoznená
pod starou jabloňou.
Podľahneš azda otázke ťažkej
bez mena.

Raz napíšeš aj veršík posledný,
posledný veršík svojej jesene.
A potom nastane
tiché znenie
lebo slovo onemelo
v životnom závane. 
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Witam wszystkich czytelników nu-
meru czerwcowego. Dziś kontynuuję 
zaczęty miesiąc temu temat opalania 
i opalenizny. Zacznijmy od tego jakie 
mamy rodzaje oparzeń słonecznych:

1. oparzenia pierwszego stopnia - 
skóra jest zaczerwieniona, a po kilku 
dniach wierzchnia warstwa skóry (na-
skórek) schodzi płatami (dotyczy więk-
szości oparzeń słonecznych),

2. oparzenia drugiego stopnia - 
obejmują skórę właściwą i są bardzo 
bolesne. Pojawiają się wypełnione żół-
tym płynem pęcherze, obrzęk i częścio-
wa martwica naskórka. Rany goją się 
po 2 - 6 tygodniach, nie pozostawiając 
najczęściej śladów,

3. oparzenia trzeciego stopnia- 
zniszczeniu ulegają wszystkie warstwy 
skóry, a także nerwy i tkanka podskór-
na. Spalona skóra odchodzi od ciała. 
Powstają blizny. Ten rodzaj oparzenia 
może zagrażać życiu. Najczęściej wystę-
puje u małych dzieci - niemowląt zbyt 
długo przebywających na silnym słoń-
cu bez zabezpieczenia.

Jak zapobiegać oparzeniom 
słonecznym:

- stosować kremy z fi ltrem (co 2 - 3 go-
dziny, dzieci i osoby o jasnej karnacji 
powinny stosować kremy z fi ltrem co 
najmniej 15),

- unikać zbyt długiego przebywania na 
słońcu, zwłaszcza w momencie najsil-
niejszego nasłonecznienia (godziny 11 
- 15),

- czas przebywania na słońcu należy 
zwiększać stopniowo (zaczynamy od 
15 minut opalania),

- osoby szczególnie wrażliwe powinny 
stosować preparaty z tlenkiem cyn-
ku, dwutlenkiem tytanu.

Skutki zbyt długiego wystawiania 
niezabezpieczonej skóry 

na promienie UV:
- przebarwienia i piegi, - przedwczesne 
starzenie się skóry - wysuszenie, po-
marszczenie, -  nowotwór skóry - udar 
słoneczny, który najczęściej występu-

je u osób starszych i małych dzieci. 
W celu ochrony niezbędne jest na-
krycie głowy i karku oraz spożywanie 
dużej ilości płynów. Objawami udaru 
są zawroty głowy, wymioty, osłabie-
nie, nudności i przyspieszone tętno.

Kiedy udać się do lekarza?
- gdy ból staje się nie do zniesienia,
- gdy pojawiają się rozległe pęcherze,
- gdy występują dreszcze i wymioty.

O czym warto pamiętać?
- na oparzenia słoneczne najbardziej 

narażone są osoby o jasnej karna-
cji,

- niemowlęta do 6 miesiąca nale-
ży chronić przed słońcem, starsze 
dzieci trzeba chronić kremami z 
fi ltrem,

- przyjmując niektóre leki lepiej uni-
kać silnego nasłonecznienia (m.in. 
leki przeciw nadciśnieniu, trądzi-
kowi, nowotworowi, antybiotyki),

- uszkodzenie skóry wywołane prze-
bywaniem na słońcu może wystąpić 
także podczas pochmurnej pogody 
i podczas leżenia na plaży w cieniu 
lub pod parasolem (pamiętajmy, że 
opala także wiatr),

- częste opalanie w solarium również 
grozi wystąpieniem oparzeń, a tak-
że nowotworu.

Sposoby na leczenie łagodnych 
oparzeń:

- zimne okłady z octu jabłkowego, 
świeżego soku z aloesu (nie wolno go 
jednak stosować, gdy pojawiają się pę-
cherze), zimnego mleka lub jogurtu,

- zimna kąpiel z dodatkiem kroch-
malu kukurydzianego,

- zimny prysznic.

Mam nadzieję, że skorzystacie z 
tych rad i nikt z was nie będzie cier-
piał z powodu poparzenia słoneczne-
go. Pozdrawiam gorąco i słonecznie. 

Dawid 

Sztuczny staw biodrowy
Z wiekiem stawy się zużywają i stop-

niowo dochodzi do ich zwyrodnienia. 
U jednych przebiega to powoli i niemal 
bezobjawowo, u innych szybciej i daje 
się we znaki. Choroba zwyrodnienio-
wa szybciej się rozwija u ludzi otyłych, 
chorych na cukrzycę, genetycznie ob-
ciążonych skłonnością do tzw. chorób 
reumatycznych, u tych, którzy się mało 
ruszają, ale też u tych, którzy wykonują 
pracę fi zyczną z dużym obciążeniem sta-
wów. Może dotyczyć wszystkich stawów, 
ale zwykle atakuje biodrowe i kolanowe. 
Przy zaawansowanej chorobie zwyrod-
nieniowej ból uniemożliwia sprawne po-
ruszanie się. Jeśli rehabilitacja i leki nie 
pomagają, lekarz może zasugerować wy-
mianę stawu biodrowego na sztuczny.

Endoproteza (czyli proteza umiesz-
czona wewnątrz organizmu) wyglądem 
przypomina staw, jaki ma zastąpić. Staw 
biodrowy czyli połączenie uda z miedni-
cą, jest tak skonstruowany, byśmy mogli 
wykonać niezbędne ruchy, a więc zgina-
nie i prostowanie, ale też np. obrót ciała.

Endoproteza składa się z dwóch czę-
ści: długiego trzpienia – mocuje się go 
w kości udowej – zakończonego kulistą 
główką i panewki (przypomina wyglą-
dem małą miseczkę) wyścielonej śliskim 
tworzywem, którą przytwierdza się do 
kości miednicy. Po zamontowaniu głów-
ka będzie się obracała w panewce bez 
tarcia dzięki wyściółce. Endoprotezy 
wykonywane są z różnych materiałów 
(zwykle z wysokiej gęstości polietylenu 
i metalu, najczęściej stopów tytanu). Są 
dobrze tolerowane przez organizm i mają 
od strony tkanek porowatą strukturę, by 
mogły „zrosnąć się” z naszymi kośćmi. 
Oczywiste jest, że tak jak ludzie różnią 
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Zepsutą żywność można 
reklamować

Jeśli kupiłeś zepsute mleko czy wę-
dlinę, należy je zwrócić sprzedawcy. 
Trzeba to jednak zrobić niezwłocznie 
po stwierdzeniu złej jakości produktu. 
Nie później niż 3 dni od dnia otwar-
cia towaru paczkowanego (z terminem 
przydatności do spożycia) lub od dnia 
sprzedaży towaru kupionego luzem.

Żywność można reklamować jed-
nak nie później niż przed upływem 
daty minimalnej trwałości towaru albo 
terminu jej przydatności do spożycia.

I musi być paragon. Dzięki niemu 
udowodnisz zakup towaru w danym 
sklepie i w konkretnym dniu.

Gdyby produkt był zepsuty, a sprze-
dawca nie chciałby przyjąć tego do wia-
domości, można się zwrócić o pomoc 
do miejskiego lub powiatowego rzecz-
nika praw konsumentów. Działają oni 
przy urzędzie miasta lub w starostwie 
powiatowym.

O nieprawidłowościach związa-
nych z jakością żywności sprzedawaną 
w sklepie można powiadomić również 
Inspekcję Handlową lub Państwową 
Inspekcję Sanitarną. (Dz. U. z 2003 r., 
nr 31, poz. 258)

Co robić jeśli nie 
zdążyłeś z zeznaniem 

rocznym?
Niezłożenie zeznania podatkowego 

na czas, czyli do 30 kwietnia, to złama-
nie przepisów, za które grozi grzywna.

Gdy już tak się stało, złóż zeznanie 
jak najszybciej. Jeżeli musisz zapłacić 
podatek, wpłać go na konto urzędu 
skarbowego. Musisz doliczyć odsetki 
za każdy dzień zwłoki, czyli od 1 maja. 
Obecnie wynoszą one 10,5 procent 
rocznie. 

Nawet wtedy, gdy nie masz nic do 
dopłaty albo masz podatek do zwrotu, 
urząd skarbowy może nałożyć na ciebie 
grzywnę za niedopełnienie obowiązku 
rozliczenia podatku. Nie musi jednak 
tego zrobić, szczególnie jeżeli złożysz 
zeznanie niedługo po terminie. (Dz.U. 
z 2000 r., nr 14, poz. 176, ze zm.)

Polska emerytura 
za pracę w USA

Jeżeli pracowałeś legalnie w USA, 
możesz złożyć do ZUS wniosek o 
przyznanie lub przeliczenie polskiej 
emerytury – nawet jeśli nie przepra-
cowałeś w Polsce wymaganej liczby 
lat. Obowiązująca od 1 marca 2009r. 
umowa o zabezpieczeniu społecznym 
między Polską a USA daje bowiem 
możliwość łączenia okresów pracy.

Do tej pory na emeryturę w Polsce 
miała szansę kobieta, która ukończyła 
60 lat (mężczyzna 65 lat) i przepra-
cowała w Polsce co najmniej 20 lat 
(mężczyzna 25 lat). Jeśli kilka lat pra-
cowała w USA, składki przepadały. 

Jeżeli zatem pracowałeś w Polsce i w 
USA, możesz złożyć do ZUS wniosek o 
naliczenie polskiej emerytury. Jest ona 
obliczana proporcjonalnie do okresu 
przepracowanego w Polsce. Gdy prze-
pracowałeś w Polsce na przykład 20 lat, 
a w USA 5 lat, ZUS wyliczy najpierw 
emeryturę za 25 lat (20 lat w Polsce i 
5 w USA), a następnie proporcjonalnie 
określi jej wysokość dla 20 lat.

Emerytury amerykańskiej (obli-
czonej podobnie), gdy taką otrzymu-
jesz, nie stracisz. Jeżeli uzyskałeś prawo 
do emerytury w Polsce i pracowałeś w 
USA, możesz wystąpić do ZUS o jej 
przeliczenie. Okres płacenia składek 
w USA zostanie uwzględniony przy 
obliczaniu polskiej emerytury.

Jeżeli mieszkasz w Polsce, więc 
wniosek o naliczenie lub przeliczenie 
polskiej emerytury złóż w najbliż-
szym oddziale ZUS lub w ambasadzie 
amerykańskiej. Do wniosku dołącz 
numer amerykańskiego ubezpiecze-
nia i dokument potwierdzający lata 
pracy w USA. Jeśli zaś mieszkasz w 
USA, wniosek złóż do Social Securi-
ty Administration (SSA). Z nowych 
przepisów nie skorzystają ci, którzy w 
USA pracowali nielegalnie i nie pła-
cili składek na ubezpieczenie. Chyba, 
że płacili je prywatnie. Okres pracy 
w USA zostanie im wówczas uznany 
na potrzeby emerytury w Polsce, je-
śli ubezpieczalnia była nadzorowana 
przez państwo amerykańskie. (aj) 

się między sobą wzrostem i budową, 
tak ich stawy mają zróżnicowaną 
wielkość. Dlatego też endoprotezy  
mają wiele rozmiarów. Na podstawie 
zdjęcia radiologicznego chirurg przed 
zabiegiem dokonuje pomiarów, w 
celu określenia wielkości endoprote-
zy potrzebnej do operacji. Pomiary 
te są następnie korygowane podczas 
operacji. Operacja może być prze-
prowadzona w pełnym znieczuleniu 
lub częściowym, wtedy nie czujemy 
od pasa w dół. Jeśli chirurg wymie-
nia cały staw biodrowy, wycina zu-
żyte części naturalnego stawu, czyli 
główkę kości udowej i część kości 
miednicy. Potem umieszcza w kana-
le szpikowym kości udowej sztuczny 
trzpień zakończony główką. Jeśli le-
karz korzysta z protezy cementowej 
(zwykle  robi to u osób starszych, 
których kości wymagają wzmocnie-
nia), najpierw do kanału szpikowego 
wstrzykuje specjalny cement, a po-
tem wbija w kość trzpień endoprote-
zy. Po osadzeniu endoprotezy cement 
zastyga i tworzy stałe połączenie z 
kością. W przypadku endoprotezy 
bezcementowej trzpień wbija się w 
kość udową bez wcześniejszego jej 
wzmocnienia. Potem chirurg mon-
tuje panewkę endoprotezy do odpo-
wiednio oszlifowanej kości miednicy. 
Główka trzpienia musi być idealnie 
dopasowana do panewki, by mogła 
się w niej swobodnie poruszać. Do-
świadczony zespół potrzebuje na to 
od 50 minut do 2 godz. Przyczyny 
wydłużające czas operacji to: otyłość, 
znaczne ograniczenie ruchomości 
biodra i nieprawidłowa budowa sta-
wu (wrodzony niedorozwój, przebyte 
schorzenia deformujące staw, prze-
prowadzone wcześniej operacje).

Rehabilitacja rozpoczyna się już 
dzień po zabiegu. Po mniej więcej  2 
tygodniach pacjent jest wypisywany 
do domu, z  zaleceniem kontynu-
owania ambulatoryjnego leczenia 
usprawniającego. Zwykle po 3 mie-
siącach ustępują wszelkie dolegliwo-
ści i wystarcza kontrola ortopedyczna 
raz w roku. Prawidłowo przepro-
wadzona operacja, jak i cały proces 
rehabilitacji stwarzają warunki do 
wieloletniego funkcjonowania en-
doprotezy, a odpowiedzialne postę-
powanie pacjenta może spowodować 
maksymalne wydłużenie używalności 
endoprotezy.

Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii
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LEV (23.7.-23.8.)
Ak chceš prežiť nejakú zmenu vo 

svojom živote, prišiel na to vhodný 
čas. Hviezdy sú ti naklonené. Zme-
na však nepríde hneď, hlavne ak máš 
problémy v pracovnom živote. Drž sa 
pevne svojich plánov a nech srdce ria-
di tvoj život.

PANNA (24.8.-23.9.)
Máš čoraz viac síl. Slnko osvecuje 

tvoju kariéru. Nájdeš si nových zná-
mych a čakajú ťa zaujímavé, možno 
aj ďaleké cesty. Budeš môcť úspešne 
ukončiť všetky veľké plány. A popri 
tom všetkom šťastena neopustí tvoj 
dom, ani tvoju rodinu.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Ak chceš získať rešpekt v práci a 

medzi svojimi známymi, nadišiel ten 
správny čas. Budeš však musieť vyna-
ložiť veľa vlastnej energie aj peňazí. 
Buď si istý, že sa ti to onedlho vráti. 
Vďaka dobrým vzťahom v rodine si 
môžeš dovoliť zariskovať.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Stojíš na prahu zaujímavých uda-

lostí a pozitívnych zmien. Budeš mu-
sieť prehodnotiť svoj vzťah s najbližší-
mi i s pracovnými partnermi. Budeš 
sa musieť zamyslieť nad zaujímavou 
ponukou pre nich. Ťažké rozhodnutia 
odlož na koniec mesiaca.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Ak si si teraz istý, že ti ide všetko 

hladko, daj si pozor. To sa môže rých-
lo skončiť. Úspechy dosiahneš len 
vtedy, ak budeš mať dôkladne pre-
myslené, čo chceš a budeš mať presný 
plán. Vďaka svojej popularite budeš 
mať podarený vzťah.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Konečne sa prestaneš zaoberať svo-

jimi problémami a viac sa sústredíš na 
iných. Je to čas vhodný na posilnenie 
vzťahov predovšetkým so známymi. 
Budeš mať viac času na rozhovory, 
diskusie a spoločné riešenie problé-
mov. 

NÁŠ TEST
ŠATY VÁS PREZRADIA

1. Kupujete si pre seba každú sezónu nejaké nové ob-
lečenie, aj keď ho až tak veľmi nepotrebujete? a) 
Áno – 3; b) nie – 0.

2. Ktorým látkam dávate prednosť? a) Jednofareb-
ným – 3; b) viacfarebným – 2, c) je mi to jedno, 
nepreferujem ani jedny – 0.

3. Aký štýl je ten váš? a) Klasický – 0; b) športový – 3; 
c) módny – 5; d) najmä módne novinky – 7.

4. Máte dosť odvahy na to, aby ste si ako jedna z pr-
vých vzala na seba najväčšie výstrelky súčasnej 
módy? a) Áno – 5; b) podľa okolností – 3; c) nie 
– 0.

5. Máte rada odvážne kombinácie? a) Áno – 5; b) 
zriedkakedy – 3; c) nie – 1.

6. Čo najradšej nosíte? a) Športové oblečenie – 3; b) 
kostýmy – 2; c) triezve oblečenie – 1.

7. Aký tvar klobúka si zvolíte? a) Romantický so širo-
kou strechou – 7; b) turbanového typu – 4, c) bez 
striešky – 2, d) vôbec klobúky nenosím – 0.

8. Aké kabelky sa vám najviac páčia? a) Športové cez 
plece – 4; b) kufríkové – 3; c) listové 2; d) tie, ktoré 
sú momentálne v móde – 0.

9. Nosíte rada topánky na vysokom podpätku?
a) Áno – 3; b) nie – 0.
10. Ušili ste si už niekedy aspoň jednu vec na seba?
a) Áno – 3; b) nie – 0.
11. Čo je vašim obľúbeným domácim oblečením?
a) Dlhá sukňa s blúzkou – 5; b) nohavice s tričkom 

alebo svetríkom – 3; c) „dotrhávam“ staré veci 
– 2.

12. Ktorým ozdobám dávate prednosť? a) Korálikom 
– 7; b) brošniam – 5; c) náhrdelníkom – 3; d) jed-
noduchým retiazkam – 1.

13. Keby ste mali na výber, ktorú látku by ste si 
vybrali? a) Kvetovanú – 7; b) bodkovanú – 5; c) 
prúžkovanú – 3; d) s geometrickým vzorom – 1; e) 
hladký materiál bez vzoru – 0.

Vyhodnotenie: 
5-11 bodov: Ste skôr opatrná, oceňujete pokoj a isto-
tu, nikomu sa hneď nezverujete, aj keď ste k svojmu 
okoliu vždy zdvorilá a prívetivá. Ťažšie nadväzujete 
nové známosti. Keď si vás však niekto získa, môže si 
byť istý, že je to nadlho. Ste výborná matka, aj keď 
náročná, dobrá gazdinka a v zamestnaní vynikáte 
svedomitosťou.
12-22 bodov: Ste plná protikladov. Bez vážnejších 
dôvodov a príčin sa u vás strieda radosť a smútok, 
pochmúrna nálada a rozjarenosť. Rada žijete v ne-
ustálom pohybe. Často meníte názory, čo sa väčšinou 
vášmu okoliu nepáči. V zamestnaní ste rýchla a dô-
vtipná, ale obdobia vysokej aktivity sa často striedajú 
s dňami apatie a nečinnosti, čo vám vaši nadriadení 
vyčítajú. 
23-37 bodov: Máte veľmi blízko k „zlatému stredu.“  
S ľuďmi okolo seba sa znášate veľmi dobre. Viete sa 
ovládať, ste vľúdna , obetavá a v prípade potreby do-
kážete obdivuhodne rýchlo konať. Darí sa vám získať 
si dôveru aj tých, čo vám spočiatku neboli príliš na-
klonení. Dobre si plníte svoje pracovné povinnosti 
a preto ste v zamestnaní obľúbená. Váš domov je oá-
zou pokoja nielen pre členov domácnosti, ale aj pre 
vašich priateľov.
Nad 37 bodov: Bez ohľadu na váš vek ste duševne 
mladá. Ľahko sa nadchnete, ale aj rovnako rýchlo strá-
cate záujem. Ste príliš otvorená, prístupná dojmom 
a neviete skrývať svoje city. Tým vznikajú komplikácie, 
ktoré sťažujú život vám i ľuďom okolo vás. (aj)   

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Podarí sa ti vyriešiť dlhoročné 

problémy vo vzťahoch, ktoré ťa trá-
pia už niekoľko rokov. Zmení sa to 
na lepšie. Vzťahy s inými sa začnú 
pozitívne rozvíjať. Musíš si začať dô-
verovať, aby staré skúsenosti neboli 
tieňom do budúcnosti.

RYBY (19.2.-20.3.)
Budeš sa cítiť lepšie. Konečne 

nájdeš zem pod nohami a tvoja ži-
votná situácia sa ustabilizuje. Prog-
nózy do budúcnosti sú natoľko 
úžasné, že by bola škoda pokaziť ich 
unáhlenými činmi. Poriadne si to 
premysli a riaď sa hlavou.

BARAN (21.3.-20.4.)
Čo vlastne chceš? Cestovať nie-

kam ďaleko, nájsť si partnera, posta-
viť dom? Všetko je pred tebou, ale 
nedá sa to uskutočniť naraz. Vďaka 
svojmu entuziazmu máš šancu, že sa 
ti podarí niekam vycestovať. Ak nie, 
bolo by treba niečo zmeniť.

BÝK (21.4.-20.5.)
Máš šancu niekam zainvestovať. 

Môžeš kúpiť byt, dom, pozemok 
alebo sa inak obohatiť. Neboj sa 
ťažkých rozhodnutí, určite nájdeš 
tú správnu cestu. Ak si mal doteraz 
nejaké problémy, už sa končia a ty 
vychádzaš na výslnie.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Tento mesiac bude najplodnejším 

mesiacom za celý rok. V najbližšom 
čase sa preveria vzťahy s  najbližšími. 
Isto sa nájde niekto, kto ťa zarmúti 
a vyvedie z miery. Partnerské vzťahy 
sa vďaka tomu vykryštalizujú. Využi 
svoju šancu.

RAK (22.6.-22.7.)
Tvoja situácia sa zlepší. Problé-

my, ktoré ťa celý čas znepokojovali, 
ustúpia. Dôveruj intuícii, pretože 
ťa čakajú zmeny. Nové povinnosti 
budú pre teba nielen záťažou, ale aj 
novým zdrojom ziskov. Ak sa nevy-
strašíš práce, dosiahneš veľa. (ms)



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, poľnohospodár-
stva, dopravy a spojov, ekonómie a turistiky. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

bilet wstępu vstupenka
atrakcja turystyczna turistická atrakcia/zaujímavosť
ośrodek wczasowy rekreačné stredisko
urlop dovolenka
destynacja destinácia
wypożyczalnia samochodów autopožičovňa
storno storno
zakwaterowanie ubytovanie
dzienna stawka, opłata penzia
częściowe wyżywienie polopenzia
biuro podróży cestovná kancelária
bilet lotniczy letenka
poświadczenie overenie
powielacz rozmnožovací stroj
ksero kopírovací stroj
rezerwuar nádrž
retuszować retušovať
tarcza kotúč
tartak píla
szpachla stierka
szpachlowanie zatieranie škár, tmelenie
szybkowiążący rýchlotuhnúci 

Na miestnej križovatke sa udeje veľ-
ká havária. Dve nabúrané autá sú na 
cimper-camper, všade dookola samé 
úlomky. Z jedného auta nečakane vy-
stúpi kňaz a z druhého rabín. 

Rabín začne: „Ó, toto nemôže byť 
žiadna náhoda táto havária. To určite 
náš pán Boh chcel, aby sme sa my dva-
ja stretli.“

Kňaz na to: „Asi máte pravdu, asi 
to tak bude.“

Rabín zase: „Pozrite sa na naše autá, 
sú na cimper-camper a nám sa akoby 
zázrakom nič nestalo. To určite náš pán 
Boh chcel, aby sme sa my dvaja stretli.“

Kňaz: „Asi máte pravdu, asi to tak 
bude.“

Rabín: „A pozrite sa, pod sedadlom 
som mal schovanú fl ašku vína, aj tá 
prežila. To určite náš pán Boh chcel, 
aby sme si ju otvorili na oslavu nášho 
stretnutia.“

Kňaz: „Nuž, asi máte pravdu, asi to 
tak bude.“

Rabín otvorí fľašu, podá ju kňazo-
vi. Ten si z nej fajne logne a podáva ju 
rabínovi, načo on: „Nie, ďakujem, ja 
počkám na políciu...“

***
Fero vidí Miša a už z diaľky kričí:
„Vieš, čo je nové? Zrušili daňový 

úrad!”
„Neblázni!”
„Naozaj! Dostal som od nich list a v 

ňom stálo: Posledná upomienka!”

***
Policajti naháňajú brunetku, hne-

dovlásku a blondínku, zamieria na 
trhovisko a každá sa schová do iného 
mecha. Policajti chvíľu stoja pozera-
jú sa okolo a kopnú do 1. mechu kde 
je brunetka a ozve sa kikirikí, kopnú 
do druhého kde je hnedovláska a ozve 
sa chŕ-chro, kopnú do tretieho kde je 
blondínka a ozve sa - zemiaky.

***
Jozef Janič sa vráti z Afriky a 

prvé čo urobí je, že navštívi kama-
rátov v krčme. Tí, keď ho uvidia, 
hneď sa pýtajú ako bolo. On na to:
„Dobre a bol som aj na Safari.”

Oni: „A zastrelil si niečo?”
On: „Hej, štyroch krokodílov, pia-

tich nosorožcov a zo štyridsať plísno-
ucoch.”

„Plísnoucoch, a to čo?”
„No ta to asi také veľké ako ja, také 

čierne a keď to beží do džungle tak to 
kričí - Please no, please no.”
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Van Goghovo ucho
Podľa doterajších poznatkov si du-

ševne chorý holandský maliar odrezal 
ucho britvou v roku 1888 v Arles v 
južnom Francúzsku. Nemeckí vedci 
Hans Kaufmann a 
Rita Wildegans však 
tvrdia, že ofi ciálna 
verzia udalostí je 
nepresná a vo svojej 
publikácii po desať-
ročnom výskume 
dokazujú, že Gau-
gin odťal svojmu 
priateľovi van Goghovi ucho mečom. V 
knihe vychádzajú z dobových svedectiev 
a listov oboch umelcov. Nemeckí ex-
perti uvádzajú, že spor Gaugina, ktorý 
bol výborný šermiar, sa skončil odťatím 
ucha, ktoré potom van Gogh zabalil do 
kusa látky a daroval prostitútke Rachel. 
Ako povedal Kaufmann, zatiaľ nie je jas-
né, či išlo o nehodu alebo úmysel zraniť 
van Gogha, hneď potom sa však obaja 
dohodli vyrozprávať polícii doteraz zná-
my príbeh v záujme ochrany Gaugina. 
Tradičná verzia udalostí je založená na 
sporných a nepravdepodobných dôka-
zoch, a nie na existujúcich svedectvách, 
dodal Kaufmann. Gaugin neskôr od-
išiel na Tahiti, kde namaľoval niektoré 
zo svojich najslávnejších diel. Van Gogh 
zomrel v júli 1890, dva dni po tom, ako 
sa strelil do hrudníka. (SITA)

Psy svietia načerveno
V Južnej Kórei naklonovali prvé 

šteniatka na svete, ktoré v tme svie-

tia načerveno. Štyri bígle majú v tele 
fl uorescenčný proteín, ktorý ich pod 
červeným ultrafi alovým svetlom roz-
žiari. Aj v dennom svetle sú ich labky 
a pokožka ružovejšia. Podľa vedeckého 
tímu vytvorenie svietiacich psov do-
kazuje, že v budúcnosti bude možné 
implantovať gény súvisiace s ľudskými 
ochoreniami do tela psov a napredo-
vať tak vo výskume chorôb. Tím na-
infi koval psie fi broblastové bunky (z 
nich sa vytvára tkanivo) vírusom, kto-
rý vkladá fl uorescenčný gén do bun-
kového jadra. Potom ho premiestnili 
do ďalšej psej bunky, z ktorej jadro 
predtým odňali. Naklonované embryo 
vložili do tela náhradnej matky. Šesť 
naklonovaných svietiacich samíc bíg-
la sa narodilo v decembri 2007. Dve 
zomreli a štyri prežili. O pokuse pred-
tým vedecký tím neinformoval. Lee si 
vyslúžil svetové prvenstvo už naklo-
novaním psa Snoopyho. V decembri 
2007 ďalší juhokórejský tím vyhlásil, 
že ako prvý naklonoval fl uorescenčné 
mačky. (SITA)

Slipy s push-up 
efektom

Módny návrhár Rolan Lodoli po-
núka v butiku v centre chorvátskeho 
hlavného mesta Záhreb spodnú bie-
lizeň s efektom push-up. Slipy majú 
rovnako ako takto upravené podpr-
senky prilákať obdivné pohľady opač-
ného pohlavia. Lodoli (33) prilákal už 
do svojho obchodu množstvo zveda-
vých mužov. Jeho zázračné slipy majú 
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zvláštne vrecúško, ktoré mužskú ozdo-
bu zdvihne a opticky ju zväčší. Lodoli 
sa pustil aj do ďalšieho „revolučného“ 
návrhu. Pracuje na novom plaveckom 
úbore pre mužom, ktorý im má po-
môcť zvýšiť sebavedomie, keď vyliezajú 
z chladnej vody. (ČTK)

Komáre vo vesmíre
Nielen nás, ale aj ufónov môžu za-

čať trápiť komáre. Ich larvy totiž prežili 
rok v otvorenom vesmíre. Nevadilo im 
rádioaktívne žiarenie a kolísanie teplôt 
od mínus 270 stupňov Celzia do plus 
106 stupňov! Vrátili sa na Zem, ako 
keby sa nič nedialo. Lietali na obežnej 
dráhe okolo Zeme na vonkajšom plášti 
Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. 
Neboli však v skafandroch a vo vnútri, 
ale lietali vonku. Po návrate na rodnú 
planétu podľa ruských vedcov larvy 
dokázali opäť rozvinúť úplnú života-
schopnosť. To vraj 
dokazuje, že 
viacbunkové 
o r g a n i z m y 
sú schopné 
prežiť aj na obežnej dráhe. Mikrobio-
logička Natalija Novikovová z Ruskej 
akadémie vied v Moskve spresnila 
predchádzajúce správy médií, podľa 
ktorých na vonkajšom plášti vesmírnej 
stanice prežili dospelé komáre. Podľa 
nej experiment prežilo 80 percent la-
riev. Vedci sa teraz zaoberajú otázkou, 
či by nebolo možné „presadiť“ jedno-
duchšie organizmy na iné planéty a aký 
by to malo vplyv na tamojší ekosystém. 
(ČTK)



Všetkým  deťom 
želáme  šťastné 
detstvo,  milu júcich  rod ičov 
a  splnenie  snov!            Redakcia
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