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Ešte pred začiatkom školských práz d-
nin sme sa vybrali do oravských a spiš-
ských škôl, aby sme odovzdali ceny 
z výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša 
2008/09, ktorej téma znela Pohľadni-
ca zo Slovenska. Súťaž sme vyhodnotili 
v apríli a vtedy boli publikované aj mená 
víťazov, ktorí už netrpezlivo očakávali 
na svoje odmeny.  

Každý odmenený získal pekný pa-
mätný diplom a vecnú cenu. Prvou 
cenou bol bicykel, ktorý v mladšej 
skupine vyhrala Dominika Stochová 
z Podvlka a v staršej skupine Mária To-
mášová z Kacvína. Miniveža poputova-
la zasa do Jablonky pre Máriu Jancovú 
a do Repísk pre Barbaru Dziadoňovú. 
DVD prehrávač potešil Katarínu Ra-
biansku z Jurgova a Evelínu Ząbkow-
skú z Oravky. Ďalší odmenení získali 

o. i. ruksaky, skateboardy, spacie vaky, 
súpravy vodných farieb spolu so štetca-
mi, geometrické súpravy, perá, puzle, 
pestrofarebné zápisníky, bedminton, 
školské potreby a iné. Slovenské kni-
hy s kvalitnou obsahovou a grafi ckou 
úpravou potešili tých najmladších 
i tých najstarších.  

Ďakujeme všetkým školám za 
ústretové prijatie. Pre nás bola najväč-
šou odmenou radosť v očiach žiakov, 
ktorí si preberali svoje ceny.

Všetkým žiakom prajeme, aby si po-
čas prázdnin oddýchli od školských lavíc, 
mali slnečné počasie a načerpali nové sily 
do učenia. A zároveň vás pozývame do 
nového ročníka výtvarnej súťaže, ktorej 
téma bude vyhlásená 
po prázdninách.

Redakcia

SRDEČNE VÁS POZÝVAME
 na XXVIII. prehliadku krajanských dychových hudieb do Podvlka, 

ktorá sa uskutoční 23. augusta 2009. 

ODMENY V RUKÁCH DETÍ

Foto: M. Smondek
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M
anželia Anna a František 
Kurnátovci z Novej Belej 
oslávili dňa 26. mája 2009 

zlatú svadbu. Svoje rozhodnutie - byť 
navždy spolu - spečatili pred 50. rokmi 
manželskou prísahou v rímskokatolíc-
kom kostole sv. Kataríny v Novej Belej, 
kde si to opäť nedávno pripomenu-
li. Úsmevy na ich tvárach nasvedčujú 
tomu, že to bol naozaj správny krok do 
budúcnosti a s výberom svojej druhej 
polovičky sú veľmi spokojní. Je to úžas-
ne, keď sa dvojica veľmi dobre dopĺňa. 
Žiť so svedomím, že človek, s ktorým 
žijem, je mi naklonený 
v dobrých a ťažkých 
chvíľach, je dôležité. 

František Kurnát sa 
narodil 21. decembra 
1934 v krajanskej ro-
dine Jána a Žofi e. Mal 
brata Jána, ktorý však 
zomrel ako dvojročný 
na následky choroby, 
ktorú Beľania pomeno-
vali „vandrovná ruža“. 
V 40. rokoch minu-
lého storočia sa táto 
choroba šírila pomerne 
rýchlo a v obci pohl-
tila 23 obetí. Ostatní 
Františkovi súrodenci; 
sestra Filoménu, bratia 
Cyril a Jozef emigro-
vali do Kanady. Rodi-
čovské gazdovstvo bolo 
veľké, preto ani robota 
nechýbala. Už od raného detstva musel 
František pomáhať rodičom. Jeho otec 
bol 40 rokov kostolníkom a ku koncu 
tejto služby chorľavel, preto mu Franti-
šek pomáhal. Do základnej školy cho-
dil štyri roky. Jeho povinná školská do-
chádzka pripadala na roky II. svetovej 
vojny. Vtedy sa väčšinou deti učili iba 
štyri roky, a potom pomáhali rodičom 
v domácnosti a pri hospodárení. Bol to 
bežný jav v spišských obciach. Zo škol-
ských lavíc si pamätá učiteľov Krámara, 
Mazala a Baligovú. Jeho milé spomien-
ky sa vracajú najmä ku inscenačným 
hrám, ktoré s nimi nacvičovali učitelia. 
Na mládenecké roky si spomína ako na 
veselý čas, plný rozličných zábav. Podľa 
neho mládež vedela veľmi dobre využiť 
svoj voľný čas a nenudila sa. 

Anna sa narodila 31. januára1933 
v slovenskej rodine Jána a Márie Miš-
kovičovcov. Pochádza z mnohodetnej 
rodiny. Zo súrodencov žije už len brat 
Anton. Ostatní zomreli. Do školy 
chodila v rodisku a jej život, rovnako 
ako život ostatných detí, bol spojený 
s hospodárením. Keď mala 13 rokov 
zomrela jej mama. Nastalo pre ňu, ale 
aj pre ostatných súrodencov, veľmi 
ťažké obdobie. Matka je tou najdôle-
žitejšou osobou pre každého z nás. Je 
oporou, ochrankyňou a ocitnúť sa zra-
zu bez nej je bolestne ťažké. A zvlášť 

pre dospievajúce dievča, ktoré práve 
v tomto čase najviac potrebuje mat-
ku. Láskou a porozumením v rodine 
sa však dá veľa prekonať. V minulosti 
boli rodinné vzťahy oveľa dôležitejšie. 
Anna si spomína na tetu Katarínu, 
otcovu sestru, ktorá bola v zámorí. 
Hoci ich delil oceán, prostredníctvom 
listov boli v častom v listovnom kon-
takte. Mňa zaujalo, v akom jazyku 
sa dorozumievali. Odpovedala mi, že 
doma sa hovorilo nárečím a listy písali 
v slovenskom jazyku. Tie listy boli pre 
nich veľmi dôležité a Anna sa pamätá, 
ako ich rodičia starostlivo opatrovali. - 
Na mladosť veľmi rada spomínam, - ho-
vorí Anna - pretože som mala výborné 
kamarátky a kamarátov, s ktorými sme 
vždy trávili spolu voľné večery. Spievali 

sme si alebo tancovali. Práve na takých-
to stretnutiach spoznala svojho budú-
ceho manžela. S úsmevom na tvári si 
jubilanti spomenuli aj na tzv. „Svi-
tovcov,“ ako ich volali. Boli to mladí 
ľudia z Belej, ktorí pracovali vo Svi-
te. Chodili na týždňovky a na víkend 
prichádzali domov. Vtedy sa spoločne 
stretávali a oni im rozprávali o živote 
na Slovensku. Keďže zarábali a mali 
vlastné peniaze, pomerne často robi-
li zábavy. Istým spôsobom prinášali 
do tohto prostredia novinky a radosť. 
Ako nám povedala Anna, s vydajom 

sa neponáhľala, pre-
tože mala rada slo-
bodu a vedela, že ako 
vydatá žena nebude 
mať veľa času na zá-
bavy a stretnutia s 
kamarátkami. Pritom 
si uvedomovala, že sa 
osudu nevyhne. 

Manželom Kur-
nátovcom sa hlboko 
vryl do pamäti dátum 
ich sobáša. V tom is-
tom roku sa konala 
ešte jedna kultúrna 
udalosť, na ktorú Spi-
šiaci vždy s radosťou 
spomínajú. Bolo to 
divadelné predstave-
nie Jánošík predvede-
né slovenskou diva-
delnou skupinou vo 
Vyšných Lapšoch. Na 
ňom sa stretli diváci 

zo všetkých strán Spiša.  
Krajania Kurnátovci majú štyri 

deti, ktoré vychovali v slovenskom du-
chu. Pre nich je dôležite, aby nezabudli 
na svoje korene i na svojich predkov, 
ktorí sa hlásili ku slovenskej národ-
nosti. Annu a Františka je možné vždy 
stretnúť na krajanských podujatiach, 
ktorých sa s radosťou zúčastňujú. 

Ich deti Mária, Julián a Monika si 
založili vlastné rodiny a bývajú v Novej 
Belej, kým najmladšia dcéra Anna si za 
svoj domov zvolila Kanadu, kde ju ro-
dičia navštívili. František a Anna majú 
10 vnukov a pri našom rozhovore žar-
tovali, že už čakajú na pravnukov. Pra-
jeme im teda, aby sa ich spolu dočkali 
v zdraví a radosti, akú šíria okolo seba.

Dorota Mošová 

S ÚSMEVOM NA TVÁRI
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Pred rokom bola v Jurgove po prvý-
krát otvorená výstava starých fo-

tografi í. Jej hlavným iniciátorom bol 
krajan Jozef Górka, ktorý prišiel s myš-
lienkou zozbierať od Jurgovčanov sta-
ré fotografi e, mapujúce najdôležitejšie 
udalosti v obci, ale aj všedný život jej 
obyvateľov. Pomocnú ruku pri zreali-
zovaní tejto myšlienky poskytli manže-
lia Henrik a Alica Martinčákovci, ale 
aj mnohí spomedzi mladých krajanov. 
Popri tom nesmieme zabúdať, že vý-
stava by sa nikdy neuskutočnila, keby 
nebolo ochotných Jurgovčanov, ktorí 
J. Górkovi prinášali stále viac a viac fo-
tografi í zo svojich rodinných albumov. 
Keďže sa podarilo zozbierať viac než 
1 000 starých fotografi í, zrodil sa ná-
pad na pokračovanie tejto výstavy.

V priebehu júna t.r. bola teda 
opätovne otvorená výstava fotografi í 
v priestoroch starej jurgovskej zbrojni-
ce. Časť fotografi ckej zbierky pochádza 
z minulého roku, no špecifi kom tohto-
ročnej výstavy je jej rozšírenie o množ-
stvo nových fotografi í, na ktorých sú 
známi Jurgovčania a ľudia spojení 
s históriou obce.

Nájdeme tu napríklad fotografi u 
vdp. Jozefa Vojtasa. Narodil sa 24. no-
vembra v roku 1906 v Jurgove, ako syn 
Františka a Žofi e (rodenej Chovanco-
vej). Zomrel v roku 1976, no dodnes 
žije v spomienkach mnohých svojich 
rodákov. Nikdy totiž nezabudnú, že 
v ťažkých vojnových a povojnových ča-
soch bol silnou morálnou oporou pre 
mnohých veriacich. Okrem toho bol aj 
historikom a  kronikárom obce. Napí-
sal mnoho knižných publikácií o Spiši, 
vďaka čomu zostala história jeho rodis-
ka zachovaná pre nasledujúce generá-
cie. 

Medzi fotografi ami, ktoré zobrazu-
jú významných Jurgovčanov by hádam 
ani nesmel chýbať človek so zlatými 
rukami, umelecký rezbár Andrej Gom-
boš. Narodil sa 11. septembra 1921, 
ako syn Bartolomeja a Anny (rodenej 
Kramárovej). Od detstva sa venoval 

rezbárstvu. Podľa mnohých Jurgovča-
nov dokázal drevu vdýchnuť dušu. Vy-
rezal mnoho sošiek a súsoší, ale veno-
val sa aj tvorbe praktických úžitkových 
predmetov. V roku 1960 vybudoval 
rezbársko-umeleckú dielňu, v ktorej 
dlhé roky odovzdával svoje skúsenosti 
mladším rezbárom, čím sa výrazne pri-
činil o rozvoj rezbárstva v obci. Zomrel 
8. februára 2008. Jeho drevorezby si 
Jurgovčania dodnes chránia ako oko 
v hlave a môžu sa nimi pochváliť aj 
mnohé inštitúcie, múzeá a kostoly. 

Ďalším spomedzi významných 
Jurgovčanov je predseda SSP prof. dr. 
hab. Jozef Čongva. Narodil sa 19. mar-
ca 1939. Minulosť svojej obce nepozná 
len z kníh, ale aj z bežného života, vy-
rastal totiž v slovenskej rodine. Na štú-
diá odišiel do Krakova, kde vyštudoval 
právo na Jagelovskej univerzite. Vždy 
bol v neustálom spojení s rodným Jur-
govom a hrdo sa hlásil ku svojmu slo-
venskému pôvodu a prejavoval veľký zá-
ujem o skúmanie dejín svojho rodiska. 
V roku 1967 sa zamestnal ako asistent 
na Katedre dejín politicko-právnych 
vied. Od roku 1968 až dodnes pôsobí 
ako pedagogický a vedecký pracovník 
na Sliezskej univerzite v Katoviciach. 
Jeho zanietenie pre historicko-práv-
ne otázky Spiša a slovenského obyva-
teľstva, ktoré žije na tomto území, sa 

odráža v mnohých jeho publikáciách. 
Mnohé z jeho kníh budú navždy veľ-
kým zdrojom poznania pre študentov, 
vedeckých pracovníkov, pedagógov, 
historikov a všetkých čitateľov. Za svo-
ju záslužnú činnosť v januári t.r. získal 
od prezidenta SR Ivana Gašparovi-
ča štátne vyznamenanie Rad Bieleho 
dvojkríža II. triedy, za mimoriadne zá-
sluhy o Slovenskú republiku vo vedec-
kej, pedagogickej a kultúrnej oblasti. 
Niet sa čomu diviť, že Jurgovčania sú 
na svojho rodáka patrične  hrdí.

Výstava ďalej ponúka aj množstvo 
rôznorodých fotografi í, na ktorých 
môžeme vidieť, ako vyzerala tradičná 
jurgovská svadba, krstiny, prvé sväté 
prijímanie, birmovka, či bežná lyžovač-
ka za dávnych čias. Pred očami máme 
jurgovských pastierov, muzikantov, ta-
nečníkov, kňazov a učiteľov, ktorí už 
dávno nie sú medzi nami, a práve preto 
sú staré fotografi e veľmi vzácne. 

Keďže výstava je pre verejnosť sprí-
stupnená do konca letných mesiacov, 
môžu vykročiť na poučnú cestu do mi-
nulosti nielen Jurgovčania, ale aj ľudia 
z blízkeho a ďalekého okolia. Oplatí sa 
ju vidieť, pretože v sebe ukrýva obrov-
ské posolstvo, z ktorého môže čerpať 
každý z nás.

Text: Lýdia Ostrowska 
Foto: Agáta Jendžejčíková

JURGOV NA STAREJ 
FOTOGRAFII 

Návštevníci výstavy
vdp. Jozef 
Vojtas

Andrej 
Gomboš

Spišská svadba z roku 1935
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Na prázdninových potulkách príro-
dou a po pekných miestach sa stretáva-
me aj so skvostami duchovnej kultúry. 
Pre veriacich ľudí takéto miesta tvoria 
mapu náboženskej existencie človeka. 
Každý mesiac, ba každý týždeň pri-
náša nové mená nových svätých, ktorí 
ukazujú cestu k Bohu. Najmä Panna 
Mária je nielen našou matkou, ale aj 
sprievodkyňou na ceste k Bohu. Aj me-
siac júl je veľmi bohatý na sviatky Pan-
ny Márie. Najskôr Navštívenie Panny 
Márie s veľkým odpustom na Marián-
skej hore v Levoči. Potom Panna Mária 
Karmelská (Škapuliarska), a práve nad 
týmto titulom Panny Márie sa aspoň 
trošku pozastavíme. 

Karmel je vrch, ktorý vystupuje nad 
Stredozemné more a dosahuje výšku 
asi 550 metrov. Svojimi predhoriami 
vybieha do mora. More v predstavách 
staroveku symbolizovalo zlo. A práve 
kvôli svojim výbežkom do mora sa 
Karmel stáva symbolom duchovného 
boja. Na tomto vrchu sa prejavila už 
horlivosť proroka Eliáša, ktorý v dobe 
všeobecnej náboženskej vlažnosti a od-
padu od pravého Boha zostal verný a 
znovu nastolil a obnovil pravú úctu k 
Bohu. V tomto zmysle je tento vrch 
aj symbolom Panny Márie, o ktorej 
cirkevní otcovia hovoria, že nikdy ve-
dome a ani nevedome nemala kontakt 
so zlým duchom a bola plná Ducha 
Svätého. Pre predvídané zásluhy svoj-
ho syna bola uchránená od dedičného 

Panna Mária predstavuje pravý, ne-
falšovaný Izrael. Ona je tá, ktorá zápasí 
so zlom a vyhráva. Tajomstvo Panny 
Márie Karmelskej nás znovu vracia k 
základu toho prisľúbenia, ktoré bolo 
dané Adamovi a Eve a neskôr Abra-
hámovi a jeho potomstvu, ktorého vr-
cholom je práve ona. Je takmer pravid-
lom, že každý Žid, ktorý nájde cestu 
ku Kristovi, skôr či neskôr nájde cestu 
aj k tejto požehnanej dcére Sionu. Pan-
na Mária stále prosí za svoje deti.

Toho roku počas našej púte do Svä-
tej Zeme sme mali možnosť navštíviť aj 
chrám na Hore Karmel. Modlili sme sa 
tam počas sv. omše. Mohli sme navští-
viť aj Eliašovu jaskyňu. 

Panna Mária Karmelská je spolu-
patrónkou fridmanskej farnosti. Aj 
tento rok sa bude konať 16. júla od-
pust v kaplnke zasvätenej Panne Má-
rii Karmelskej pri kostole sv. Stanisla-
va vo Fridmane. Keď budete mať čas, 
príďte k nej aspoň na chvíľku, pretože 
kaplnka Panny Márie vo Fridmane je 
prekrásna. Stretnutie s matkou určite 
každému z nás veľmi osoží.

Vdp. Jozef Bednarčík, Zakopané
Foto: vdp. Rafał Brzuchański

Eliášova jaskyňa

Socha Panny Márie Karmelskej

hriechu a ostala nezlomená v boji so 
zlom, Nepoškvrnená.

Samotný názov Karmel znamená v 
preklade – úrodné pole, úrodná záhra-
da, Božia záhrada. Panna Mária je nao-
zaj úrodným poľom a Božou záhradou, 
ktorej ovocím je sám Ježiš a vtelené Bo-
žie Slovo. Takéto dokonalé ovocie živo-
ta priniesla Bohu i svetu len ona sama. 

Vrch vo väčšine náboženstiev pred-
stavuje miesto, kde sa zem spája s ne-
bom. Mnohé národy mali svoje posvätné 
vrchy, ktoré sú symbolom Božej moci a 
stálosti. Toto všetko v sebe obsahuje aj 
charakter Panny Márie. Jej láska je verná 
a stála, láska materská, ktorá miluje nie 
preto, čím raz budeme a čo dosiahneme, 
ale preto, čo sme a že sme jej deti. Mária 
nie je živočíšnou matkou, ktorá plodí len 
prirodzeným spôsobom. Ona je Panna 
a Matka. Panna preto, lebo je radikálne 
zasvätená Bohu a jeho službe. Matkou sa 
stáva tým, že plní vôľu Nebeského Otca. 
„Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach, je môj brat, sestra 
i matka“, hovorí Ježiš. Týmto výrokom 
odhaľuje podstatu Božieho Materstva, 
ktoré máme všetci uskutočňovať posluš-
nosťou Božiemu Slovu.

  Karmel je tiež miestom Božej epi-
fánie – Božieho zjavenia. I Panna Má-
ria je miestom Božieho zjavenia, lebo 
v nej sa neviditeľné Slovo stalo vidi-
teľným telom. Boh prijal našu ľudskú 
prirodzenosť, aby sa nám stal pochopi-
teľným a blízkym.

PANNA MÁRIA KARMELSKÁ
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30. mája t.r. v popoludňaj-
ších hodinách začala 
zavíjať požiarnická siré-

na v Novej Belej, ktorá vyhrnula do 
ulíc ľudí. Každý, kto len vládal, utekal 
k požiaru. Horeli stodoly na ulici Ti-
chej. Veľké oblaky čierneho dymu sa 
vznášali nad obcou. S každou minú-
tou prichádzali ďalšie a ďalšie jednot-
ky dobrovoľných požiarnych zborov 
z okolia, no napriek tomu sa plamene 
ohňa šírili na susedné stavby a rých-
lo ich pohlcovali. Požiarnici strieka-
li vodu, koľko len vládali motorové 
striekačky, ale všetko bolo málo na to, 
aby sa zastavil vyčíňajúci živel. Fúka-
júci vietor spôsobil, že sa oheň rýchlo 
prenášal na susedné stodoly. Požiarnici 
polievali vodou steny susedných sta-
vieb, aby takto zdržali šíriaci sa oheň, 
ale chýbala im voda a protipožiarne 
nádrže, aj keď boli v prevádzke, mali 
príliš malú priepustnosť. Pracovník 
vodovodu sa snažil nasmerovať všetky 
možné vodné zdroje na požiar. Potom 
prišli pracovníci elektrárne, ktorí vypli 
elektrinu na najbližšom transformá-
tore, aby pri elektrických prepätiach 
nevznikli ďalšie požiare. V tom čase sa 
požiar rozšíril aj na druhú stranu cesty 
ponad hlavami hasiacich ho požiarni-
kov a zasiahol blízku stodolu. Po pia-
tich minútach bola celá stavba v ohni 
a vybuchli nádoby s palivom do trak-
torov, čo vystrašilo hasiacich. Našťastie 
sa nikomu nič nestalo. Po 40 minútach 
akcie sa už požiarnici zaoberali doha-
sínaním požiaru. Zhorelo deväť stodôl 
a viaceré poľnohospodárske stroje, kto-
ré boli v nich uskladnené. 

Požiar hasilo 22 jednotiek požiar-
nych zborov, spolu 122 požiarnikov. 
Niekoľko ľudí bolo zranených, v tom 
požiarnik a nezainteresované osoby. 
Išlo hlavne o popáleniny rúk. Jeden zo 
zranených sa sťažoval na bolesti v hrud-
níku. Na miesto požiaru prišla sanitka, 

POŽIAR V NOVEJ BELEJ
ktorá všetkých s väčšími  zdravotnými 
ťažkosťami zobrala do nemocnice. 

Pár dní po požiare bolo pouprato-
vané celé okolie. Gazdovia pomaly za-
čali myslieť na výstavbu nových stodôl, 
čo však stojí niekoľko tisíc zlotých. 
Nejakú čiastku získajú z odškodného, 
ale podstatnú časť si musia zadovážiť 
sami, čo nebude najľahšie. Na pomoc 
im prišli obyvatelia Novej Belej, ktorí 
dali dosky na nové stavby a zozbierali 
peniaze. Rovnako peniaze vyzbierali aj 
okolité obce. Sú to neveľké čiastky, ale 
snáď pomôžu. 

Do roka je to už druhý živel, ktorý 
postihol túto obec. Pripomeňme si, že 
vlani v júli v dôsledku dlhodobých zrá-
žok sa obyvatelia obce ocitli v nebez-
pečenstve záplav, ktorých dôsledky sa 
odstraňujú dodnes. 

František Paciga
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Začiatkom roku 2010 sa bude 
konať na Slovensku a v Poľsku pre-
miéra celovečerného historicko-dob-
rodružného fi lmu Lietajúci Cyprián 
mladej slovenskej režisérky Marian-
ny Čengel-Solčanskej, ktorý vznikol 
v slovensko-poľsko-česko-maďarskej 
koprodukcii. S režisérkou a zároveň 
autorkou námetu a scenáru v jednej 
osobe sme sa stretli v prítmí strižne, 
kde v horúčkovitom tempe prebie-
hajú úpravy natočeného materiálu, 
ktorého výsledkom bude 100-minú-
tový príbeh jednej z najznámejších, 
ale aj najrozporuplnejších postáv 
červenokláštorského konventu – ka-
maldulského brata Cypriána. 

„Lietajúci Cyprián” 
ako nadčasový symbol večného hľadania
(rozhovor zo zákulisia prípravy nového fi lmu Lietajúci Cyprián)

Téma mníšstva ako taká mi bola vždy 
veľmi blízka. V podstate takmer každý 
fi lm, ktorý som doteraz natočila, mal 
s ňou niečo spoločné. Ale rozhodnutie 
spracovať práve tento námet vo mne do-
zrelo na základe kombinácie niekoľkých 
faktorov – samotného príbehu Cypriána, 
ktorý ma zaujal ako téma. Bol to človek, 
o ktorom v podstate veľa nevieme. Tra-
duje sa, že si zostrojil lietajúci stroj a bol 
vynikajúcim lekárom a lekárnikom. Za-
choval sa však  iba jeho herbár, ktorý som 
mala možnosť držať v rukách. Vyžaruje 
z neho niečo zvláštne, tajomné. V  nepo-
slednom rade na mňa veľmi silným doj-
mom zapôsobilo aj genius loci bývalého 
červenokláštorského konventu. Toto všet-
ko som pri písaní scenára sformulovala 
do príbehu o človeku, ktorého životným 
údelom je neustále hľadanie. 

Spomínate, že ste mali možnosť 
držať v rukách originál herbára bra-
ta Cypriána? 

Áno, práca s herbárom bola pre mňa 
podnetná. Vďaka Dr. Uhlířovej, ktorá 
bola akousi mojou „sprievodkyňou“ počas 
oboznamovania sa s týmto dielom, som 
sa mohla o čosi viac priblížiť  Cypriáno-
vi. V celom herbári nie je Cyprián nikde 
podpísaný, až po jeho smrti niekto vlo-
žil krasopisne napísaný sprievodný list, 
z ktorého sa dozvedáme o jeho autorstve. 
Celá koncepcia herbára je veľmi zvlášt-
na – na prvý pohľad pôsobí chaoticky 
(niektoré bežné rastliny sú z botanického 
hľadiska zle zaradené, napríklad púpava 
a iné, ktoré sa vôbec nevyskytujú v oblas-
ti Pienin, sú zaradené správne), písmo je 
neúhľadné (miestami pôsobí ako odlišný 
rukopis), číslovanie strán je nepresné, na-
príklad strana 63 sa opakuje trikrát, na 
konci sa nachádza nedokončený obsah, 
pri niektorých rastlinách je botanický 
názov v 5 jazykoch, pri iných iba v jed-
nom. Pri práci s herbárom som nado-
budla pocit, že ak je autorom skutočne 
jeden človek, išlo o osobu, ktorá sa rada 
púšťa do zložitých vecí, aj keď nie vždy 
ich dotiahne do konca, ktorá je nálado-
vá. Podnetné pre formovanie fi lmovej 
postavy boli aj poznámky, nachádzajúce 
sa na niektorých stranách medzi popisom 

rastlín, v ktorých Cyprián vyjadril svoje 
pocity. Píše, že je nešťastný, bojí sa smrti 
a zatratenia. 

O tom, aký bol Cyprián v sku-
točnosti, nevieme veľa. Aký bude Váš 
fi lmový hrdina?

To, že Cyprián ako historická postava 
je zahalená rúškom tajomstva, bolo pri 
písaní scenára mojou výhodou. Historik 
Pavel Dvořák mi vnukol jednu myšlien-
ku, ktorú som zakomponovala pri spra-
covaní námetu a to, že v Cypriánovi sa 
odzrkadlila skúsenosť obyvateľstva s pôso-
bením kamaldulov v Červenom kláštore, 
a teda, že Cyprián vlastne predstavuje 

symbiózu mnícha reálne žijúceho v 18. 
storočí v červenokláštorskom konvente 
a iných jeho spolubratov, ktorí význam-
nou mierou vplývali na chod dejín tej-
to oblasti. Cyprián ako fi lmová postava 
bude rozdelený do troch postáv. Prvou 
z nich bude zbojník Jašek, ktorý si skom-
plikuje celý život tým, že sa zapletie do 
machinácií a následne príde o rodinu a 
česť. Dostane sa do kláštora, kde sa opäť  
pozbiera. Druhou postavou je mladý 20-
ročný  mních Michal, túžiaci zostrojiť 
lietajúci stroj. V tretej postave budeme 
sledovať osudy  starého mnícha – lekára 
a lekárnika. 

Okrem Cypriána uvidíme vo fi l-
me aj ďalšie historické postavy?

Jednou z osobností, ktorá pôsobila 
v Červenom kláštore, bol páter Romuald 
Hadbavný, historik a jazykovedec, o kto-
rom však Slováci vedia žalostne málo. 

Hoci pôsobenie kamaldulov v Čer-
venom kláštore, ktoré spadá do rokov 
1711-1782, bolo v porovnaní s ich 
kartuziánskymi predchodcami krat-
šie,  zanechali v slovenskej histórii ne-
zmazateľnú stopu.  Pravdepodobne od 
druhej polovice 50-tych rokov 18. sto-
ročia sa v kláštore sformovala skupina 
mníchov, ktorá sa aj napriek kontem-
platívnemu charakteru rádu venovala 
vedeckej činnosti. 

Kto bol brat Cyprián?
Do Červeného kláštora prišiel v ro-

ku 1756. Bol prvým kamaldulským le-
károm v konvente. V roku 1766 začal 
zostavovať herbár, ktorý obsahuje 272 
rastlín. Zachovala sa o ňom aj povesť, 
podľa ktorej si zostrojil krídla a zletel 
na nich z Troch korún. 

V poslednom období zazname-
návame v slovenskej kinematografi i 
návrat k historickým témam. Akoby 
sme sa my, ľudia, žijúci v uponáhľa-
nom pretechnizovanom svete, snažili 
nájsť v časoch dávno minulých odpo-
vede na otázky, ktoré nás znepokoju-
jú a trápia. Bola aj Vaša motivácia pri 
výbere námetu a následnom písaní 
scenára podobného charakteru?

Fragment scénografi e z fi lmu

 Alexander Domogarov 
a Marianna Čengel-Solčanská
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V priebehu druhého polroka školského roka prebiehal v Združenej škole 
v Podvlku, ako aj na ZŠ v Jablonke - Boroch, kurz moderného tanca, ktorý 
pozostával z 10 vyučovacích hodín. Kurz viedol Peter Pallo z Trstenej a bol zor-
ganizovaný z iniciatívy OV na Orave a ÚV Spolku Slovákov v Poľsku. Na začiat-
ku predviedol žiakom základné techniky moderných tancov, ktoré neskôr spolu 
s nimi zdokonaľoval. Na záver bola usporiadaná tanečná súťaž, v ktorej každý 
účastník predviedol svoje schopnosti. Najlepší tanečníci získali za odmenu CD-
platňu s nahrávkami, pri ktorých si budú môcť svoj tanečný talent zdokonaľovať 
tiež doma. (bb)

KURZ TANCA V PODVLKU

A pritom sa mu podarila fantastická vec 
– ešte pred Bernolákovou kodifi káciou 
slovenčiny ako spisovného jazyka preložil 
spolu so svojími spolupracovníkmi Písmo 
sväté do slovenčiny. Vo fi lme dostane veľ-
ký priestor. 

Prečo ste sa ale rozhodli v ko-
nečnom dôsledku pre Cypriána ako 
hlavnú postavu?

Viete, spočiatku som si myslela, že 
téma lietajúceho Cypriána je všeobec-
ne známa. Ten, kto žije v tomto kraji 
(Zamagurí) má možno pocit, že celé 
Slovensko žije Cypriánom, ale nie je to 
pravda. A to už ani nehovorím o Ro-
mualdovi Hadbávnom. Povedomie 
Slovákov v tomto smere je veľmi nízke. 
Uvedomila som si, že ak chcem pritiah-
nuť divákov do kín na fi lm s historickou 
tématikou, musím im ponúknuť príbeh. 
Keď prišla na Slovensko Jakubiskova 
Báthoryčka, trhla rekord, pretože žena, 
ktorá vraždí dievčatá a kúpe sa v ich 
krvi, je príbeh. Rovnako ako Jánošík je 
príbeh. Moja úloha bola urobiť z Cyp-
riána príbeh. 

V akých lokalitách ste fi lm natá-
čali?

Film sme natáčali na Slovensku 
– v Červenom Kláštore, v Ludrovej a vo 
Vychylovke. 

Aká bola Vaša spolupráca s kato-
líckou cirkvou pri príprave fi lmu? 
Predsa len  je o nej všeobecne zná-
me, že nepristupuje veľmi pozitívne 
k neofi ciálnym formám medializácie 
jej histórie. 

Nitriansky biskup Viliam Judák, kto-
rého ja osobne považujem za osvieteného 
človeka, mi vyšiel maximálne v ústrety. 
Keby mi to niekto povedal pred rokom, 
asi tomu sama neuverím. Keď som ho 
požiadala o pomoc, nechcel odo mňa 
scenár, napriek tomu mi poskytol  všet-
ko – odbornú pomoc, niektoré originálne 
rekvizity zo 17. a 18. storočia, breviáre 
atď. 

Naše stretnutie sa začalo tým, že 
ste mi pustili trailer z pripravované-
ho fi lmu, v ktorom znejú tóny Ma-
ter od Vladimíra Godára. Kedže ide 
o hudbu, ktorá ma hlboko oslovu-
je, prezradíte naším čitateľom, či sa 
tóny z pera tohto skladateľa objavia 
vo fi lme?

Momentálne trávime celé dni v striž-
ni, kde pripravujeme konečnú podobu 
fi lmu. Pokiaľ ide o hudobnú stránku, tú 
ešte nemáme vyriešenú, sme skôr v štádiu 
hľadania. Mater od Vladimíra Godára 
však bola  pre mňa silnou inšpiráciou po-
čas písania scenára. 

Aké bude herecké obsadenie?
Hlavným predstaviteľom Cypriána 

je slovenský herec Marko Igonda. Z poľ-
ských hercov v ňom uvidíme: Daniela 
Olbrychského ako krakovského biskupa, 
Pawła Małaszyńského ako Martina, naj-
staršieho brata Cypriána, či Bartłomieja 
Firleta ako Andreja, brata Cypriána. 
Rolu úhlavného nepriateľa hlavného 
hrdinu sme zverili ruskému hercovi Ale-
xandrovi Domogarovovi. Z českých her-
cov uvidíme vo fi lme napríklad Rado-
slava Brzobohatého v roli predstaveného 
kláštora. 

Uvažuje o distribúcii fi lmu aj do 
ďalších štátov okrem Slovenska?

Film Lietajúci Cyprián pripravujeme 
v dvoch rovnocenných jazykových verzi-
ách – v slovenskom a poľskom jazyku, 
rovnako ako knižné románové spraco-
vanie, ktoré sa objaví na  trhu súbežne 
s fi lmom. 

Do uvedenia fi lmu na plátna kín 
ostáva ešte niekoľko mesiacov. Ce-
lému realizačnému tímu želáme do 
záverečného fi nišu veľa tvorivých síl 
a energie. 

Zhovárala sa: Ingrid Majeriková
Fotografi e sú použité so súhla-

som Marianny Čengel-Solčanskej
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Horčičné zrnko
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježi-

šovho je Svetovým dňom modlitieb za 
posväcovanie kňazov. 19. júna tohto 
roku Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil 
Rok kňazov. „Arský farár sv. Ján Má-
ria Vianney (1786-1859), ktorého už 
80 rokov vzývame ako patróna farárov 
a spovedníkov, je pri príležitosti 150. 
výročia smrti vyhlásený Svätým Otcom 
Benediktom XVI. za nebeského patró-
na všetkých kňazov. Svätý Otec nám 
ponúka, aby sa všetci - kňazi a celý 
Boží ľud - hlboko zamysleli nad príkla-
dom tohto svätca, a aby tak v srdciach 
kňazov vzrástla túžba po svätosti. Je 
to tiež vhodná príležitosť, aby sa Boží 
ľud naučil vnímať dôležitosť kňazov v 
Cirkvi. Je to aj pozvanie na intenzívnu 
modlitbu za nové kňazské povolania, 
ktoré tak veľmi potrebujeme.“ 

(Z pastierskeho listu slovenských 
biskupov pri príležitosti Roku kňazov)

12. 7. 2009
15. nedeľa 

v Cezročnom období
(Mk 6, 7 – 13)

„Čo sú to za ľudia, veď tu nikto ne-
hľadá Boha! Tu nikto nepočúva Boží 
hlas, ani hlas Cirkvi!“ Takým, ale-
bo podobným spôsobom môže dôjsť 
k oprášeniu nôh, ktoré bude svedec-
tvom voči ľahostajným alebo opačne 
naladeným. Napriek tomu, že Ježiš 
spomenul aj takúto možnosť, nikdy sa 
tak nezachoval. Jeho nasledovníci po-
rozumeli, že majú byť orodovníkmi, 
teda tými, ktorí napriek všetkému mi-
lujú, veľmi za niekoho prosia, dúfajú 
v Božiu dobrotivosť. Ježiš za nás nielen 
zomrel a vstal zmŕtvych, Ježiš sa za nás 
bez prestania prihovára. Naša modlitba 
môže byť takisto časťou jeho láskavého 
prihovárania sa za druhých ľudí.

19. 7. 2009
16. nedeľa 

v Cezročnom období
(Mk 6, 30 – 34)

Návrat z apoštolských ciest a rozho-
vor o všetkom, čo robili a učili. Stret-
nutie Ježiša s dvanástimi spolupracov-
níkmi bolo určite plodné a Ježišov plán 
bol stráviť s nimi celý deň na pustom 

mieste. Evanjelista nepíše o čase, ktorý 
prežili v misionárskej službe, ale určite 
pocítili, že majú účasť na Božom diele, 
nerobia reklamu svojej fi rme. Výsled-
kom ich práce boli uzdravenia a ob-
rátenia. Marek píše, že apoštoli chceli 
Ježišovi rozprávať o tom, čo robili a čo 
učili. Nestačí totiž iba robiť, to zname-
ná postupovať kresťansky. Je potrebné 
aj učiť, čiže vydávať svedectvo o vyzná-
vanej viere. Podobne nestačí iba učiť, 
teda iba rozprávať o viere, ale treba aj 
robiť. Rozprávanie bez činnosti sa míňa 
s účinkom.

26. 7. 2009
17. nedeľa 

v Cezročnom období
(Jn 6, 1 – 15)

Sv. Ján v opise rozmnoženia chleba 
nestráca ani okamih z pohľadu Ježiša. 

ralo dvanásť košov zvyškov. Boh totiž 
nikdy nedáva spôsobom, že bude niečo 
chýbať. Ján neprehliadol ani to, že Ježiš 
vzdáva vďaky ešte pred rozdaním chle-
ba. V súvislosti s touto evanjeliovou 
myšlienkou sa ponúka citát Georgea 
Herberta uvedený v knihe Začiatky 
malého mnícha: „Ty, ktorý si mi dal už 
tak veľmi veľa, daj mi ešte jedno, a to 
vďačné srdce... Nie nato, aby ti ďako-
valo vtedy, keď to teší mňa, veď tvoje 
požehnanie nepozná zbytočné dni, lež 
také srdce mi daj, ktoré by bolo tebe 
na chválu.“ 

   
2. 8. 2009
18. nedeľa 

v Cezročnom období
(Jn 6, 24 – 35)

Po zázraku rozmnoženia chleba Ján 
v evanjeliu nekončí udalosť, ale pokra-
čuje v katechéze, ktorou Ježiš nadvia-
zal na zázrak. Pokračuje ďalej, pretože 
ho zástup vyhľadal na druhom brehu. 
Keďže boli nasýtení, prejavili iný hlad, 
ktorý ich pohol za ním. Antické náro-
dy tých čias poznali obrad, pri ktorom 
obetovali svojmu bohu chlieb. Po obe-
tovaní ho požívali na znak spoločen-
stva. Zatiaľ čo pre pohanské národy 
bol chlieb jedine najväčším spomedzi 
darov, pre Izraelitov bol čímsi viac. Pri-
pomínal im zázračný odchod z Egyp-
ta. Manna, teda chlieb z neba, bol pre 
nich veľkým Božím darom, ktorý do-
stali na púšti spolu so Zákonom. Kar-
dinál Špidlík píše o jasnej symbolike 
exodu z Egypta do Zasľúbenej zeme. 
Bez zvláštnej Božej pomoci sa táto 
cesta nedala zvládnuť. Pre Židov bola 
zvláštna pomoc na púšti zhmotnená 
v každodennom prídele manny. Egypt 
znamenal otroctvo hriechu, prechod 
cez Červené more očisťujúci krst. Za-
sľúbená zem je Božie kráľovstvo. Aktu-
álnosť tejto symboliky môžeme v uda-
lostiach Starého zákona nájsť rovnako 
aj dnes. Veď náš ľudský život má veľa 
spoločného s neistou cestou cez púšť. 
Po nasýtení ľudia znova vyhľadali Je-
žiša. Jedným z dôvodov hľadania Ježi-
ša mohla byť vždy prítomná neistota 
ľudského života. Ježiš im zázračným 
nasýtením pripomenul chvíle, keď za 
čias Mojžiša dennodenne cítili dotyk 
žehnajúcej Božej ruky. Nám sa táto po-
moc konkretizuje v Eucharistii, v pra-
vom Chlebe života. 

Vdp. Viktor Pardeľ

Jánovo rozprávanie je akoby fi lmovou 
sekvenciou, v ktorej sú všetky refl ekto-
ry namierené na hlavnú postavu, kto-
rou je Ježiš z Nazareta. Práve tento Ježiš 
dvíha zrak, vidí zástup, pýta sa Filipa, 
dáva príkaz, aby všetkých usadili, berie 
chlieb, vzdáva vďaky, láme a rozdáva 
zástupu. A Ján nezabúda pozname-
nať, ako Ježiš rozdáva: ešte sa nazbie-

Sv. Ján Mária Vianey
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Anton Bigos patrí medzi najstarších 
krajanov v Kacvíne. 29. mája oslávil 90 
rokov života. Narodil sa v slovenskej 
rodine Márie a Jána. Mal troch súro-
dencov: o tri roky staršieho brata Jána, 
ktorý v roku 1939 dostal povolávací 
rozkaz do poľskej armády a zahynul 
vo Ľvove, o sedem rokov staršiu sestru 
Annu, ktorá bývala v Kacvíne, rovna-
ko ako o sedem rokov mladšia sestra 
Mária. Antonovi rodičia mali veľké 
gazdovstvo, na ktorom museli celý čas 
pracovať. Napriek tomu Anton ukon-
čil sedemročnú povinnú školskú do-
chádzku. Spomína si, že v prvej triede 
ZŠ mali tabuľky a na nich písali krie-
dou to, čo im učiteľka hovorila. Nové 
učivo si museli rýchlo osvojiť, lebo keď 
už nemali miesto, museli utrieť to, čo 
bolo skôr napísané, aby sa dalo zapísať 
novšie učivo. Vzhľadom na to museli 
mať dobre vycvičenú pamäť. Takýto 
systém učil deti pozornosti. Nebola 

to až taká zlá metóda, pretože krajan 
Anton vo svojich 90-tinách si toho ešte 
veľa pamätá, čo mu možno len a len 
závidieť. 

Dôležitým dátumom bol preňho 
1. október 1940, keď narukoval do 
Spišskej Starej Vsi. Neskôr bol na vo-
jenskom výcviku v Kežmarku, potom 
v Ružomberku a v Dolnom Kubíne 
v štvrtej rote guľometníkov. Generál 
im v tom čase povedal, že ak je niekto 
jediným živiteľom rodiny, môže na-
písať odvolací list. Anton využil túto 
možnosť, pretože brat zhynul a otec už 
nemohol sám hospodáriť, keďže chorľa-
vel. Jeho otec bol tri roky desiatnikom 
v cisárskom vojsku Františka Jozefa II. 
vo Viedni. V čase a nečase musel pl-
niť svoje povinnosti, čo sa neskôr od-
razilo na jeho zdraví. Preto Antonovej 
prosbe vyhoveli. Domov sa vrátil 23. 
marca 1941. Obdobie po II. svetovej 
vojne bolo pre Spiš veľmi ťažké. Ľudí 

V galérii mladších krajanov si za-
slúži miesto Dominika Krišíková z 
Vyšných Lápš. Je mladou a veľmi ak-
tívnou dievčinou. Narodila sa 30. au-
gusta 1992. V jej rodine sú spev a hra 
na hudobných nástrojoch odjakživa 
tradované. Doma si vždy pospevovali 
rodičia i starí rodičia. Jej spevácke za-
čiatky sa viažu na obdobie základnej 
školy. Ako spomína, od druhého roč-
níka ZŠ sa zapojila do detského cir-
kevného speváckeho zboru. Dominka 
spev zbožňuje, bez neho si život nevie 
ani len predstaviť. Od detstva si spo-
mína, ako ju babička a dedko učili 
slovenské ľudové pesničky. V jej do-
mácnosti sa často spieva pri rôznych 
príležitostiach. Medzi najobľúbenejšie 
pesničky patria slovenské, pretože sa 
ich dobre spieva a ešte lepšie počúva. 
Už ôsmy rok môžu farníci počuť pek-
ný Dominikin hlas v kostole. Musím 
poznamenať, že nespieva preto, že je 
to jej povinnosť, ale preto, že má veľ-
mi rada spev a chce ním obohacovať 
sv. omše. Ako školáčka navštevovala 
dva roky Základnú umeleckú školu 
v Novom Targu, kde sa učila hrať na 

zastrašovali bandy, ktoré rabovali maje-
tok a vyhrážali sa ľuďom, že ich zabijú 
a v niektorých prípadoch to aj urobi-
li. Aj Anton sa musel skrývať. Bolo to 
psychicky a fyzicky neúnosné. Najmä, 
keď si uvedomovali skutočnosť, či sa 
dožijú zajtrajška.

Dnes je veľmi rád, že má okolo 
seba deti, vnukov 
a pravnukov. Jeho 
recept na dlhý 
život je nasledov-
ný: - Musíte mať 
15 hektárov pola, 
obrábať pôdu bez 
dnešnej techniky, 
kosiť po nociach, 
samozrejme, kosou, 
prežiť vojnu a jej 
následky, časy trýz-
nenia a tak sa potom dožijete vysokého 
veku ako ja,- hovorí s úsmevom Anton. 

Do ďalších dní prajeme jubilantovi 
pevné zdravie, radosť z každého oka-
mihu života a spokojnosť v rodinnom 
kruhu.

Dorota Mošová

TALENTOVANÁ HUDOBNÍČKA
akordeóne. V súvislosti so spevácky-
mi záujmami sa zúčastňovala aj spe-
váckych súťaží, o. i. súťaže anglickej 
piesne v Novom Targu v Mestskom 
kultúrnom stredisku. Svoje hudob-
né nadanie prezentuje od roku 2006 

čo majú radi, teda hudbu 80-tych ro-
kov, ale aj súčasné hity. V ich reper-
toári nechýbajú ani slovenské a poľské 
ľudové pesničky, pri ktorých sa dobre 
tancuje. 

Kamarátky a kamaráti o nej hovo-
ria, že je vždy usmiata, veselá a ochot-
ná pomôcť priateľom,  má organizačné 
schopnosti a rada spoznáva nových 
ľudí.

Jej snom je spev, ktorý je v jej živote 
rovnako dôležitý, ako vzdelávanie. Do-
minika je študentkou 2. ročníka Vše-
obecnovzdelávacieho lýcea sv. Hedvigy 
Kráľovnej v Novom Targu. V budúc-
nosti by chcela byť učiteľkou anglic-
kého jazyka a ešte viac ju láka práca 
prekladateľky. Veľmi rada má svoju 
obec, a preto by v nej chcela žiť, ale nie 
je si istá, či to bude možné, vzhľadom 
na to, že je tu ťažké nájsť si zamestna-
nie. Okrem spevu číta veľa kníh a jej 
druhým koníčkom je turistika, ktorú 
realizuje počas prázdnin. Okrem toho 
sa snaží si niečo aj privyrobiť. Prajeme 
Dominike, aby sa jej splnili všetky sny 
a príjemné prežitie prázdnin.

Dorota Mošová

aj v dychovke, kde hrá na klarinete 
spolu s otcom a v minulosti v nej hrá-
val aj dedo Jozef. Spolu s kamarátmi 
z dychovky od roku 2008 pôsobí v 
hudobnej skupine AKORD, v ktorej 
je sólistkou. Ako povedala, hrajú to, 

NESTOR RODU BIGOSOVCOV 



Ž
I
V

O
T

  J
Ú

L 
20

09

12

SLOFFEST 
2009 

Priaznivci slovenského underg-
roundového umenia sa posledný má-
jový týždeň v húfnom počte schádzali 
v krakovskom klube Lokator, v ktorom 
práve prebiehal Sloff est 2009. Spolu 
s klubom Lokator sa na podujatí po-
dieľali Generálny konzulát Slovenskej 
republiky v Krakove a Slovenský inšti-
tút vo Varšave. Cieľom festivalu bolo 
priblížiť neznámu slovenskú kultúru 
poľským záujemcom. 

Druhý ročník festivalu Sloff est sa 
ofi ciálne začal prezentáciou vydavateľ-
stva Kalligram a časopisu Anthropos. 
Hosťami večera boli fi lozof a preklada-
teľ prof. Miroslav Marcelli a šéfredak-
tor Anthroposu prof. Peter Michalovič, 
ktorí sa spolu s hosťami zamysleli nad 
troma nosnými témami posledných 

čísel Antroposu – mestom, smrťou a 
telom. Stretnutie moderoval Alexander 
Horák

Na druhý deň bol program výraz-
ne bohatší. Úvod patril divadlu Malá 
scéna z Prešova, ktorý sa predstavil 
divadelnou hrou Vzrušujúce časy. Fo-
tografi e z cyklu Iný hypermarket pred-
stavil ich autor Miro Miklas. Mnohých 
pritiahol sám názov výstavy. Ako sa 
na vernisáži ukázalo, iný hipermarket 
je jednoducho bratislavské trhovisko 
a skutočnosť stvárnená na fotografi ách 
predstavuje ľudí, ktorí sú s týmto mies-
tom úzko spätí. Zostatok večera patril 
hudobnému triu Home Made Mutant, 
ktoré na poľskej pôde vystupovalo pr-
výkrát.

Streda patrila prezentácii jednomi-
nútových fi lmov z festivalu Azyl. Štvrt-
kový večer patril hudobnej skupine Tu 
v dome a jej najnovšiemu albumu Ne-
skorý zber, ktorý sa podľa týždenníka 
.týždeň stal najlepším albumom roku 

2008. Tu v dome taktiež vystupovalo 
pred poľským publikom po prvýkrát. 
Atmosféra počas koncertu bola veľmi 
živá. Vtipné poznámky vypovedané 
lámanou poľštinou ešte viac zblížili 
hudobníkov s divákmi. Na záver ich 
domáce publikum trikrát vytiahlo svo-
jím potleskom späť na scénu a takto si 
vyžiadalo ďalšie tri piesne. Kultúrny 
večer sa zakončil prezentáciou výstavy 
satirických kresieb jedného z hudobní-
kov tejto kapely, ktorý je na Slovensku 
veľmi známy ako Shooty. 

Festival vyvrcholil v sobotu 30. 
mája koncertom hviezdy festivalu - 
skupiny Longital. Prvú zostavu Dlhých 
dielov, predchodcu Longital, tvorili 
Daniel Salontay, Šina, Maťko Zajko a 
Ajdži Sabo. V roku 2002 si Maťko a 
Ajdži založili Slide&Udu a s Dlhými 
dielmi hrával Marián Slávka na bicích 
a Fender piane a neskôr aj Peter Lipa 
ml. na klávesoch. V rokoch 2004-05 
tvorili Dlhé diely Daniel, Šina a Xi-
di-nim. Počas roka 2006 sa zmenili na 
LONGITAL a nahrali platňu Výprava 
/ Voyage. V roku 2008 k nim pribudol 
ďalší virtuálny spoluhráč, tentokrát z 
Francúzska: Lemur Jazz Mutant a na 
jeseň vychádza album Gloria. V marci 
2009 vychádza remixový album Re-
voyaged (pesničky z Výpravy).

Ako som sa po ich koncerte od nich 
dozvedel, v Poľsku nekoncertovali po 
prvýkrát. Ich prvý koncert pred poľ-
ským publikom sa uskutočnil už pred 
šiestimi rokmi práve v klube Lokator 
a od toho času hrávajú pre krakovských 
fanúšikov minimálne raz v roku. Srd-
cia fanúšikov si získali už pri prvom 
koncerte. Ich včerajší koncert to len 

Sloffest 2009 otvorila diskusia s Petrom Michalovičom a Miroslavom Marcelli Hlavný organizátor Piotr Kaliński

Koncert hudobnej skupiny Tu v dome
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potvrdil. Od toho času koncertovali, 
dá sa povedať, po celom Poľsku. Ako 
sami tvrdia, hudobní fanúšikovia ich 
prijímali priam euforicky. Na koncerty 
prichádzajú skôr zo zvedavosti, takže 
v istom zmysle otvorení na úplne nové 
umelecké zážitky. Predsa len Longi-
tal pre nich nie je domácou kapelou, 
ale neznáma, v istom zmysle exotická 
- slovenská. Je to však zaujímavá skú-
senosť nielen pre divákov, ale aj pre sa-
motných hudobníkov, lebo pri novom 
publiku nedokážu predvídať jeho reak-
ciu, preto takéto koncerty v zahraničí 
sú omnoho spontánnejšie a tvorivejšie 
ako na Slovensku. 

Na otázku, ako vznikla myšlienka 
zorganizovania Sloff estu, mi odpovedal 
majiteľ klubu Lokátor a zároveň hlav-
ný organizátor Piotr Kaliński: - Môj 
kontakt so Slovenskom a slovenskou kul-
túrou trvá už tri roky. Prvé kroky viedli 
do vydavateľstva Christinia do Prešova 
pred troma rokmi, a spolu s nimi sme 
začali organizovať výstavy. Vďaka týmto 
neveľkým podujatiam sme prišli na ná-
pad, že bolo by dobré zorganizovať väčšie 
podujatie, ktoré by bolo lepšie propago-
vané, a tak by naň prišlo aj viac ľudí. 
Na základe tejto myšlienky sme vlani 
zorganizovali prvý ročník festivalu Slof-
fest, na ktorý sme pozvali umelcov z Pre-
šova a z Košíc. Ich vystúpenia sa stretli 
s veľmi pozitívnym ohlasom, pričom títo 
umelci boli v Poľsku úplne neznámy. Na 
oblátku sa Klub Lokator vlani na jeseň 
predstavil v Prešove so svojím divadlom, 
ktoré sa medzi slovenskými divákmi stre-
tlo s pozitívnym prijatím. Vzhľadom na 
to s druhou časťou festivalu sme nečakali 
opäť až do jesene, ale zorganizovali sme 
ho už teraz máji. Začiatkom mája sme 
boli v Prešove a koncom mája sme zorga-
nizovali festival v Krakove.

Záujem o slovenskú kultúru v Poľ-
sku nie je veľký, ale je to skôr tým, že 
je blízko. Avšak ak sa niečo v Poľsku zo 
Slovenska objaví a je to dobré, rýchlo si 
získava množstvo priaznivcov. Tak bolo 
aj so skupinou Longital. Pri ich prvom 
vystúpení v Krakove sa všetci čudovali, 
čo je to zač hudobná skupina. Avšak po 
prvom koncerte si získali také množstvo 
fanúšikov, že zakaždým, keď prídu, pri-
chádza ich na koncert mnoho. 

Tohoročný Sloff est 2009 pritiahol 
do Lokatora mnohých priaznivcov slo-
venskej kultúry, takže ak by mal niekto 
záujem o slovenskú undergroudovú 
kultúru, organizátor už teraz pozýva 
všetkých na ďalší ročník, ktorý sa usku-
toční o rok opäť v máji.

Marián Smondek

Balet v gumákoch hádam ešte 
nikto neurobil. Prvý, kto sa o to 
pokúsil, bol choreograf a režisér 

tanečnej divadelnej hry Vták Ohnivák 
Ján Ďurovčík so svojím Slovenským di-
vadlom tanca. Premierové predstavenie 
sa uskutočnilo koncom októbra v Bra-
tislave. Po úspešnom slovenskom turné 
sa tanečníci vybrali na svetové turné, 
ktorého poslednou zástavkou bol prá-
ve Krakov. Predstavenie sa uskutočnilo 
29. mája t.r. na scéne krakovskej opery. 

Ak niekto z prítomných prišiel na 
klasický balet, už niekoľko prvých mi-
nút ho vytrhlo z omylu. Vták ohnivák je 
totiž baletom v gumákoch. Nuž takúto 
obuv pri tanci asi ešte nikto nepoužíval, 
a tobôž nie v balete. Avšak prvé zasko-

čenie divákov sa pomaly rozplývalo, 
pretože dej hry sa začal pomaly ale isto 
rozvíjať. Pôvodný Stravinského balet je 
vlastne rozprávkou o zakliatej krajine, 
avšak myšlienka tohto Ďurovčíkovho 
baletu bola posunutá z predstavy o za-
kliatej krajine do reálnej „zakliatej“ 
mysle ľudí. Zakliata krajina totiž exis-
tuje v mysliach tých, ktorí nedokážu 
prelomiť putá viery a tradície, nedoká-
žu vzlietnuť, tak sú nejakým spôsobom 
upevnení. A symbolom tohto bremena, 
záťaže, čohosi starého a zároveň zlého, 
nepochopiteľného, od čoho sa človek 
nedokáže odlúčiť, boli práve gumáky. 

Aj keď gumáky možno na úvod šo-
kovali a možno niektorých aj znechuti-
li, záver predstavenia, výborný námet, 
kvalitný tanec a prepracovaná choreo-
grafi a im to mnohonásobne vynahra-
dili. Aj preto záverečná scéna odrode-
nia či odkliatia zakliateho vyústila do 
obrovského potlesku. Preto ani vôbec 
nepochybujem, že posolstvo predstave-
nia zhrnuté v motte Prelom putá viery a 
tradície, zoškrab pleseň zhnitej mysle... a 
vzlietni... prosím! ešte dlho doznievalo 
v mysliach divákov. (ms)

VTÁK 
OHNIVÁK

Shina zo skupiny Longital

Divadlo 
Malá scéna
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Moderná európska spoločnosť 
potrebuje duchovno viac, 
ako inokedy, to duchovno, 

ktoré privodzuje pokoj, vieru. Poslom 
takéhoto vznešeného poslania, steles-
nením duchovna, bola sestra Zden-
ka - skromné, nenápadné stvorenie, 
ktoré svojím životom bolo príkladom 
vernosti a odpustenia. Aj v tom naj-
väčšom utrpení ukazovala cestu ostat-
ným. Duchovnou čistotou a silou 
osobnosti táto vzácna žena patrí me-
dzi veľké osobnosti Slovenska. Mladá 
rehoľníčka Zdenka sa stala obeťou 
zločinného systému a nenávisti ne-
priateľov kresťanského učenia.

Pracovala niekoľko rokov v Štátnej 
nemocnici v Bratislave na röntgenolo-
gickom oddelení a ako zamestnankyňa 
nemocnice mala prístup i na osobit-
né oddelenie, kde ležali pod dozorom 
Štátnej bezpečnosti ťažko chorí väz-
ni. Medzi nimi bol aj kňaz, ktorému 
Zdenka pomohla utiecť z nemocnice. 
O niekoľko dní neskôr pomáhala or-
ganizovať útek ďalších šiestich kňazov, 
ktorý sa však nevydaril.

Sestra Zdenka, rehoľníčka z Kon-
gregácie milosrdných sestier sv. Kríža, 
rodným menom Cecília Schelingová, 
sa narodila 24. decembra 1916 v Kri-
vej na Orave vo vtedajšom dolnoku-
bínskom okrese. Detstvo prežila v rod-
nej obci, ktorá v tých rokoch mala 
prevažne poľnohospodársky charakter. 
Jej otec bol typický oravský roľník, 
rázovitý, svedomitý a statočný gazda. 
Rodina bola pobožná, oslava Boha, 
vzdávanie vďaky i prosby k Bohu boli 
súčasťou ich duchovného života. Tak to 
bývalo v Krivej, vrúcnej a pravidelnej 
modlitbe sa priúčala odmala, žiť s Bo-
hom bolo samozrejmosťou. Kresťanské 
ovzdušie vanulo v tom čase zo všetkých 
príbytkov a v takomto prostredí vyras-
tala aj malá Cecília.

V rokoch 1923 - 1931 navštevovala 
ľudovú školu v Krivej, kde bolo me-
dzi spolužiakmi stále milé, usmievavé 
dievča veľmi obľúbené. Miestny farár 
Viktor Milan práve vtedy priviedol do 
dediny rehoľné sestry, aby mu pomá-
hali pri duchovnej výchove. Cecília sa 
po skončení ľudovej školy vzdala do-
máceho zaužívaného spôsobu života 
a zvolila si cestu do Kongregácie mi-
losrdných sestier sv. Kríža. Nejaký čas 
pred jej rozhodnutím uvažovala o tejto 
ceste aj jej sestra Johana, tá sa však po 
kratšom pobyte medzi sestrami vráti-

la do rodného domu a zvolila si život 
v manželstve. 

Po absolvovaní ošetrovateľskej ško-
ly sa stala postulantkou a 28. januára 
1936 vstúpila do noviciátu v Podu-
najských Biskupiciach, kde dostala re-
hoľné meno sestra Zdenka. Po zložení 
prvých sľubov pracovala na internom 
oddelení na röntgene na klinike v Štát-
nej nemocnici v Bratislave a potom od 
roku 1941 ako ošetrovateľka v krajskej 
nemocnici v Humennom. Roku 1942, 
na pozvanie vedenia Štátnej nemocnice 
na Mickiewiczovej ulici, prišla pracovať 
do Bratislavy ako laborantka, neskôr 
bola asistentkou na röntgenologickom 
oddelení u prof. Mikuláša Ondreič-

ku. V nemocnici sa všetkým chorým, 
ktorí sa tu liečili hlavne na rakovinu, 
venovala s príkladnou obetavosťou, 
bola skutočne vzorom rehoľnej sestry 
a profesionálnej ošetrovateľky. „Anjel 
v ľudskom tele,“ ako ju nazval jeden 
z lekárov z oddelenia, kde pracovala.

Po politických zmenách roku 1948 
v bývalom Československu začali ko-
munisti otvorene prenasledovať cirkev, 
veriaci boli diskriminovaní, biskupi 
a kňazi prenasledovaní, často aj väzne-
ní, rehoľné kongregácie zlikvidované 
a ich členovia vyslaní na nútené práce. 
Sestra Zdenka si uvedomovala potrebu 
brániť cirkev.

Začiatkom roka 1952 sa spolupo-
dieľala na organizovaní úteku kňaza 
Štefana Koštiala, ktorý sa v Štátnej 
nemocnici liečil na následky mučenia 
pri výsluchu. Podarilo sa jej to tak, že 
strážnikovi namiešala do pohára s ča-
jom uspávací prostriedok. Po kňazo-
vom úteku sa v nemocničnej kaplnke 
pod krížom modlila: „Pane Ježišu, za 
jeho život obetujem môj jediný. Po-
môž mu ostať nažive!“ Kňaza pri úte-
ku chytili a 19. mája 1952 odsúdili na 
19 rokov odňatia slobody, no obeta 
sestry Zdenky bola prijatá, lebo väz-
nenie prežil.

Druhý Zdenkin pokus o pomoc 
kňazom bol neúspešný. Sestra Zdenka 
Schelingová spolu so sestrou Katarínou 

Lukačovičovou uverili agentom Štátnej 
bezpečnosti, že troch saleziánskych kňa-
zov a troch seminaristov, ktorí sa liečili 
v Štátnej nemocnici, odvezú na Sibír, 
kde ich zastrelia. Uverili aj tomu, že sa 
môžu z väznice v Bratislave zachrániť 
útekom, pričom im mal pomôcť za fi -
nančnú odmenu člen väzenskej stráže. 
Sestričky zaobstarali potrebné peniaze 
a pripravili útek. Plánovaný útek bol 
pascou Štátnej bezpečnosti. 29. febru-
ára 1952 sestru Zdenku zatkli a zobra-
li do vyšetrovacej väzby, kde ju kruto 
mučili. Napokon ju 17. júna 1952 
odsúdili na 12 rokov väzenia a 10 ro-
kov straty občianskych práv za údajnú 
velezradu.

Od roku 1952 
do roku 1955 sestru 
Zdenku premiest-
ňovali z jedného väzenia do druhého. 
No od prvej chvíle po zatknutí až do 
posledného vydýchnutia na tomto 
svete pokorne znášala utrpenie, s trpez-
livosťou a ochotou i zomrieť pre Pána 
Boha a dobro cirkvi, bez akejkoľvek 
nenávisti voči tým, ktorí jej ubližo-
vali. Ubitá takmer na smrť vyriekla: 
„Odpustenie je najväčšia vec v živote.“ 
Ťažko chorá bola z väzenia prepustená 
na amnestiu v apríli 1955, ale zakrá-
tko nato - 31. júla 1955 - v trnavskej 
nemocnici ako tridsaťosemročná zo-
mrela. Roku 1979 rušili starý cinto-
rín v Trnave, kde bol aj hrob sestry 
Zdenky. Jej pozostatky spolu s pozo-
statkami ďalších desiatich sestier svä-
tého Kríža exhumovali a previezli na 
cintorín do Podunajských Biskupíc 
v Bratislave.

Siedmeho júla 2003 bola ukončená 
rímska fáza procesu blahorečenia a Svä-
tý Otec Ján Pavol II. potvrdil blahore-
čenie sestry Zdenky Schelingovej. Za 
blahoslavenú ju vyhlásil na sviatok sv. 
Kríža 14. septembra 2003 v Bratislave-
Petržalke pri svojej tretej pastoračnej 
návšteve Slovenska. Sestra Zdenka je 
prvou blahoslavenou ženou v našich 
novodobých dejinách.

Jozef Leikert

AKO ŽIVOTNÝ ÚDEL
CECÍLIA SCHELINGOVÁ

(24. 12. 1916 – 31. 7. 1955)

REHOĽNÁ SESTRA ZDENKA



K
rásu a pôvab slovenskej kultúry 
mohli všetci záujemcovia obdi-
vovať na XVI. dňoch slovenskej 

kultúry v Malopoľsku, ktoré prebiehali 
v júni. Hlavným organizátorom pod-
ujatia je Spolok Slovákov v Poľsku za 
spoluúčastí Žilinského samosprávne-
ho kraja - Oravského kultúrneho stre-
diska z Dolného Kubína, Podtatran-
ského osvetového strediska z Popradu 
a ON OFF TEATR PSYCHODELII 
ABSOLUTNEJ z Krakova. Podujatie 
bolo usporiadané za fi nančnej podpo-
ry Ministerstva vnútra a administratí-
vy Poľskej republiky. 

Neodmysliteľnou súčasťou Dní slo-
venskej kultúry v Malopoľsku je súťaž 
v prednese slovenskej poézie a prózy. 
Dňa 5. júna 2009 sa vo Vyšných Lap-
šoch opäť stretli všetci milovníci slo-
venskej literatúry, medzi nimi predo-
všetkým súťažiaci žiaci zo základných 
škôl a gymnázií, na ktorých sa vyučuje 
slovenský jazyk.  

Moderátorka podujatia Moni-
ka Bednarčíková sa s chuťou zhostila 
svojej úlohy a hneď v úvode privítala 
generálneho tajomníka ÚV SSP Ľudo-
míra Molitorisa, oravského básnika a 
maliara Františka Kolkoviča a čestného 
hosťa zo Slovenska Martina Muráňa, 
ktorý pôsobí na Prešovskej univerzite  
a zároveň sa venuje skúmaniu otázok 
slovenskej menšiny žijúcej v zahraničí. 
Privítanie patrilo aj učiteľom sloven-
ského jazyka a bývalej učiteľke sloven-
činy Cecílii Biegunovej. Ďalej sme sa 
dozvedeli mená členov poroty, ktorú 
tvorili: Martin Muráň, František Kol-
kovič a Marián Smondek.

Po týchto úvodných slovách po-
zdravil všetkých účastníkov podujatia 
generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír 
Molitoris a recitátorom zaželal veľa 
odvahy a čo najmenej trémy. S ľútos-
ťou konštatoval, že tohtoročná účasť 
je v porovnaní s predošlými ročníkmi 
viditeľne menšia, no vyslovil nádej, že 
v budúcom roku sa počet súťažiacich 
snáď opäť zvýši. Vo svojom prejave 
poukázal na dôležitosť zachovania tra-
dície, vďaka ktorej žiaci a gymnazisti 
bližšie spoznávajú tvorbu slovenských 
básnikov a spisovateľov. Členom poro-
ty nezabudol zaželať veľa zdaru v ko-
nečnom hodnotení recitačnej súťaže. 

Ľúbozvučná slovenčina 
v krajanskej klubovni
Prednes netrpezlivých recitátorov sa 

teda mohol začať. Pred publikum ako 
prvé predstúpili, mimo súťaže, žiačky 
z Vyšných Lápš - Veronika Braviako-
vá s básňou Ranená breza a Magda 

Krišíková s baladou Smrť Jánošíkova. 
Dodajme, že dievčatá sa učia slovenči-
nu celkom samé, preto si zaslúžia po-
chvalu za úprimný záujem o slovenskú 
poéziu. 

Prvou súťažnou kategóriou bol 
prednes poézie mladšej skupiny, do 
ktorej boli zaradení žiaci základných 
škôl 1.-4. ročníka. Súťaž svojím pred-
nesom otvorila Monika Radecká z Ka-
cvína. Zarecitovala básničku od Ľ. 
Podjavorinskej - Do školy. V rámci 
tejto súťažnej kategórie sa porote po-
stupne predstavilo ešte ďalších osem 
súťažiacich zo ZŠ z Jurgova, Krempách 
a Novej Belej. Medzi básnikmi, ktorých 
tvorbu si žiaci zvolili pre svoj prednes, 
jednoznačne dominoval Milan Rúfus. 
Vypočuli sme si však aj prednes básní 
M. Rázusovej-Martákovej, K. Ben-
dovej, E. Čepčekovej či od P. Štilicha 
báseň Abeceda, ktorú zarecitovala naj-
mladšia súťažiaca Dagmarka Dluhá zo 
ZŠ v Krempachoch. 

Monika Bednarčíková postupne 
pozývala na javisko súťažiacich mlad-
šej vekovej kategórie v prednese prózy. 
Počet súťažiacich bol v tejto kategórii 
skromný. Vypočuli sme si tri úryvky 
z tvorby Kláry Jarunkovej, Jána Beňa 
a Jaroslava Vodrážku. 

Nasledoval prednes poézie žiakov 
staršej skupiny, teda žiakov základ-
ných škôl od 5. ročníka až po súťažia-
cich z gymnázií. Svojimi prednesmi sa 
prezentovali starší žiaci zo ZŠ z Novej 
Belej, Krempách, Kacvína, ale aj Ne-
dece a z gymnázií v Nižných Lapšoch, 
Krempachoch a Bialke Tatrzańskej. 

XVI. dni slovenskej kultúry v Malopoľsku

Deň slovenskej poézie a prózy vo Vyšných Lapšoch
Katarína Kačmarčíková Júlia Kurnátová Joanna Zabrzewská

Všetci účastníci podujatia
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Pokiaľ ide o výber autorov, aj tu pre-
važoval Milan Rúfus, no repertoár sa 
rozšíril napríklad o Vladímira Reisela 
či Štefana Krčméryho a Miroslava Vá-
leka. 

Recitačnú súťaž ukončil prednes 
prózy žiakov staršej skupiny. Zaují-
mavosťou je, že práve v tejto závereč-
nej kategórii sa objavil jediný chlapec 
- gymnazista Lukáš Zlahoda.  

Nastala chvíľa, aby členovia poroty 
rozhodli o konečných výsledkoch. Ako 
sa ukázalo, veľmi pozorne sledovali 
prednes každého súťažiaceho. Pochvá-
lili predovšetkým mladších recitátorov 
a skonštatovali, že ich výslovnosť bola 
oveľa lepšia, než u starších žiakov. Ne-
zabudli však oceniť ani žiakov zo staršej 
skupiny. V rámci kritiky podotkli, že 

niektoré ukážky boli pri-
dlhé, v dôsledku čoho sa 
recitátori vo svojom pred-
nese príliš ponáhľali. 

Zavŕšením vyhlaso-
vania výsledkov bola tá 
najočakávanejšia chvíľa 
- rozdávanie odmien víťa-
zom. Ceny získali nielen 
víťazi, ale pekné balíčky 
si zo stretnutia odniesli aj 
ďalší recitátori

Beseda 
s básnikom 

Františkom Kolkovičom
Recitačná súťaž bola v tomto roku 

obohatená o besedu s básnikom orav-

ského pôvodu - Františkom Kolko-
vičom, ktorý ochotne porozprával 
o svojej tvorbe a odpovedal na zveda-
vé otázky moderátora besedy Mariána 
Smondeka.

Dozvedeli sme sa, že prvé básne 
začal písať ako 17-ročný mladík. Ty-
pickým prvkom jeho tvorby bol odjak-
živa motív lásky k domovine, rodine, 
oravskej prírode, pokora, skromnosť 
a úcta ku svojim koreňom. František 
Kolkovič sa venuje nielen písaniu, ale 
aj maľovaniu, o čom svedčí aj fakt, že 
si sám ilustroval svoje básnické zbierky 
- Oravské návraty a Dozvuky.

Čo môže o básnikovi povedať viac, 
než jeho básne? Preto František Kolko-
vič prečítal niečo zo svojej tvorby, napr. 
báseň, ktorú venoval profesorovi Jozefo-

Karolína Milaniaková Spoločná fotografi a víťazov

Ľ. Molitoris  odovzdáva cenu I. Kolodejovej

Príjemná atmosféra v klubovni

Pozrime si, ako vyzerá rukopis  Porota pri rozhodovaní  

F. Kolkovič číta svoje básne
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vi Čongvovi, či krásnu rozlúčkovú bá-
seň pre Milana Rúfusa. Na otázku, koľ-
ko básní doteraz napísal, so skromným 
úsmevom odpovedal, že približne 400. 

Mladí recitátori v ten deň dostali 
výnimočnú šancu - mohli vidieť to, 
čo sa podarí len málokomu. František 
Kolkovič im ukázal pôvodné rukopisy 
svojich básní. Verše písané rukou sa čí-
tajú celkom inak, ako básne vytlačené 
na papieri v knižke. Vysvetlil nám, že 
sú určitým tajomstvom každého básni-
ka a len málo umelcov dovolí svojim 
čitateľom nazrieť do svojho rukopisu. 
No a našim mladým krajanom sa to 
podarilo.

Záver patril slovám vďaky Františ-
kovi Kolkovičovi za to, že nám dovolil 
nazrieť do svojho bohatého sveta poé-
zie. My, čitatelia a milovníci poézie mu 
touto cestou ďakujeme za verše plné 
úprimnosti a skromnosti. 

Slová vďaky si zaslúžia všetci uči-
telia slovenčiny, veď práve oni majú 
poriadny kus zásluhy na recitačných 

úspechoch svojich žiakov. A nezabú-
dajme ani na poďakovanie vedúcej 
vyšnolapšanskej klubovne Dorote Mo-
šovej, ktorá podujatie zabezpečila po 
organizačnej stránke.

Lýdia Ostrowska 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:
MLADŠIA SKUPINA 
(1. - 4. tr. ZŠ)
Poézia
1. Mária Pastušeková z Kacvína za prednes 

básne M. Rúfusa Modlitba za Slovensko
2. Alexandra Lukášová z Krempách za 

prednes básne K. Bendovej Ako Jožko 
Pletko upratať chcel všetko

3. Katarína Kačmarčíková z Krempách 
za prednes básne M. Rúfusa Rozhovor 
v parku so strážnym anjelom

Próza
1. Karolína Radecká z Kacvína za prednes 

prózy J. Beňa Kde sa vzala kukučka
2. Eva Bendiková z Novej Belej za prednes 

prózy K. Jarunkovej O škole, do ktorej sa 
nedalo prísť načas 

3. Marcelina Hovancová z Novej Belej za 
prednes prózy J. Vondrážku Janove prí-
hody 

STARŠIA SKUPINA 
(5. - 6. tr. ZŠ a gymnazisti)
Poézia
1. Parícia Górová z gymnázia v Nižných 

Lapšoch za prednes básne Š. Krčméryho 
Štefánikova matka

2. Dominika Martinčáková z gymnázia 
v Białke Tatrzańskej za prednes básne 
M. Rúfusa Nedeľná modlitba za otcove 
ruky

3. Ivona Kolodejová z gymnázia v Krem-
pachoch za prednes básne V. Reisela 
Môj svet najbližší

Próza
1. Katarína Cervásová z gymnázia v Krem-

pachoch za prednes prózy M. Madačova 
Legenda o Slovensku a Slovákoch 

2. Lukáš Zlahoda z gymnázia v Białke Tat-
rzańskej za prednes prózy L. Ťažkého 
Medveďovci 

3. Terézia Petrášeková z Krempách za 
prednes prózy P. Dobšinského Čert slúži

V rámci  XVI. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku si na 
svoje prišli aj milovníci divadelného umenia. Dňa 19. júna 
sa konala v Centre moderného umenia - Solvay v Krakove 
premiéra divadelného predstavenia Masky a tváre. Inšpirá-
ciou scenára, pod ktorý sa podpísala Karolína Floreková, 
bola tvorba slovenskej spisovateľky a esejistky Dany Podrac-
kej. Predstavenie vzniklo pod režisérskou taktovkou Bartło-
mieja Piotrowského. 

Diváci sa mohli ponoriť do poetického sveta, ktorý však 
odrážal celkom prozaický partnerský vzťah. Hlavnú ženskú 
predstaviteľku stvárnila Ewa Tokarczyková a mužskú rolu 
stvárnil Marcin Tokarczyk. Počas tragikomického komentá-
ra, ktorý čítal  Sebastian Węgrzyn sa zvŕtali herci - partneri 
na javisku vo víre tanca. To všetko v úzadí divadelnej scény 
zaznamenával kameraman, ktorého stvárnila Dobrochna 
Bratuszewská. Dynamickým spôsobom bol zobrazený roz-
poruplný vzťah dvoch ľudí. Chvíľu pred divákmi partneri 
tancovali divoké bolero, chvíľu hravú sambu. Predviedli aj 

rôzne iné tanečné prvky, pričom v každom tanečnom frag-
mente bol ukrytý iný pocit, iná situácia. Hnev sa striedal 
s radosťou, smútkom a rozchody so zmiereniami - presne 
tak, ako to občas býva v partnerskom vzťahu dvoch ľudí.     

Po tejto premiére mali diváci možnosť vzhliadnuť panto-
mimickú etudu pod názvom - Šťastný Števko (Sczęśliwy Ste-
fanek). Scenár etudy napísal Marek Wolny, ktorý sa zhostil 
aj úlohy režiséra a sám úlohu stvárnil. Aj v prípade druhého 
divadelného predstavenia pochádza inšpirácia zo Slovenska, 
pretože etuda vznikla na základe tvorby slovenského spiso-
vateľa literatúry faktu a básnika Jozefa Leikerta. 

V pantomíme, v predstavení bez slov, bol rečou tela 
a mimikou prerozprávaný príbeh Števka, ktorý svet vníma 
celkom inak, než ostatní ľudia. Teší sa z kvetov, stromov, sln-
ka, jednoducho z okolitého sveta, pretože každý deň máme 
dôvod na radosť. Keď sa mu podarí oživiť takmer mŕtveho 
vtáčika, ku šťastiu mu už nič nechýba.

Pre divákov bolo prichystané ešte jedno prekvapenie - 
prezentácia krátkometrážneho slovenského fi lmu - Líznite 
si. Film je záverečnou študijnou  prácou mladej slovenskej 
študentky na Akadémii umení v Banskej Bystrici - Jany Hu-
lajovej. 

Po vzhliadnutí celého programu predstúpil pred divákov 
generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Molitors a poďako-
val B. Piotrowskému, za spoluprácu, ktorá ho už dlhé roky 
viaže so Spolkom Slovákov v Poľsku a na znak vďaky mu 
odovzdal diplom a drevenú valašku. Vďaka patrila aj Sta-
nisławovi Grzybowskému, ktorý bol producentom celého 
programu. V tomto milom duchu a s nádejou, že o rok nás 
umelci z Centra moderného umenia - Solvay opäť prekvapia 
pekným programom, sme sa napokon rozlúčili.

Lýdia Ostrowska

Slovenské inšpirácie v Krakove
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Dňa 5. júna t.r. sa v Galérii sloven-
ského umenia Spolku Slovákov 

v Poľsku v Krakove uskutočnila ver-
nisáž výstavy Slovenské ručné výrobky 
z Oravy. Výstava bola otvorená v rámci 
Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku. 
Organizátormi výstavy bol Spolok mi-
lovníkov tradičného umenia Lud-art 
z Krakova a Združenie Zubor zo Zub-
rohlavy v spolupráci s Oravským 
kultúrnym strediskom z Dolného 
Kubína a Spolkom Slovákov v Poľ-
sku. Výstava je zameraná na prezen-
táciu tradičných oravských ručných 
výrobkov. Okrem nich sa však na 
výstave našli viaceré ručné výrobky 
pochádzajúce z iných regiónov Slo-
venska, predovšetkým z oblastí Ži-
linského kraja. 

Vernisáž výstavy otvoril generál-
ny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku 
Ľudomír Molitoris s riaditeľom Orav-
ského kultúrneho strediska Mi ros lavom 
Žabenským, predsedníčkou združenia 
Zubor Evou Kuriakovou a predsedníč-
kou spolku Lud-art Jadwigou Gruco-
vou. Celé podujatie spríjemnila ľudová 
kapela Malý heligón z Rabčíc. 

Ako si spomína predsedníčka zdru-
ženia Zubor Eva Kuriaková, spoluprá-
ca medzi združeniami Zubor a Lud-art 
sa začala rozvíjať približne pred piati-
mi rokmi vďaka združeniu obcí Babia 
hora. V tom čase sa po prvýkrát pre-
zentovali slovenské výšivky v Krakove. 
Vzhľadom na to, že sa záujemcom za-
páčili, partneri z poľskej strany prejavili 
záujem o bližšie spoznanie slovenských 
ručných výrobkov. 

Občianske združenie Zubor vznik-
lo v roku 2003 na Slovensku v obci 
Zubrohlava. Medzi ciele združenia 
patrí podpora aktivít zameraných na 
zachovanie a rozvoj historického a kul-
túrneho dedičstva, remesiel a ľudovej 
tvorivosti, organizácia výstav a práca 
pre miestne spoločenstvo. Združenie 

Zubor zorganizovalo v rámci svojej 
pôsobnosti celý rad výstav slovenskej 
ľudovej tvorivosti a tradičnej ľudovej 
kultúry svojej obce a celého regiónu 
Biela Orava a v rámci svojej činnosti 
spolupracuje s početnými organizá-
ciami, ktoré sa zaoberajú obdobnou 
činnosťou, o. i. so združením milovní-
kov tradičných ľudových a umeleckých 

ručných výrobkov Lud-art pri Etno-
grafi ckom múzeu Seweryna Udzielu 
v Krakove.

Združenie Lud-art sa zrodilo v ro-
ku 2005 z Klubu výšivky, ktorý vznikol 
v roku 1993, pri Krakovskej pobočke 
Poľského národopisného združenia. 
Zduženie Lud-art v rámci svojej čin-
nosti vedie kurz zdokonaľovania tech-
ník vyšívania, organizuje výstavy, pre-

zentácie, prednášky, zbierky tradičných 
výšiviek atď.

Výstava slovenských ručných vý-
robkov z Oravy prezentuje tradičnú 
umeleckú tvorbu slovenského ľudu. Na 
výstave je prezentovaná úžitková výšiv-
ka, ktorá vychádza z tradícií ľudových 
krojov, drotárske výrobky, bábiky zo 
šúpolia, kraslice a ďalšie. Svoje výšiv-

ky vystavuje okrem iného: Katarína 
Štabcová z Námestova, Jana Kuria-
ková, pani Boroviaková, a zároveň 
aj Klub výšivky pri Oravskom kul-
túrnom stredisku. Kraslice vytvori-
li: Ingrid Benčeková z Námestova 
a Mária Hajdúčiková zo Zubrohla-
vy. Vystavené šúpolienkové bábiky 
vyrobila pani Farská z Oravskej Ja-
senice. Katarína Turacová prezento-
vala svoje výrobky z ovčej vlny. Jem-

né drotárske šperky pripravila Zuzana 
Precnerová zo Zubrohlavy. Mária Ma-
jerčíková z Mútneho sa predstavila to-
čenými náhrdelníkmi, taktiež z drôtu. 
Mnohé práce, obrusy či kroje vzbudili 
obdiv u návštevníkov. Mnohým z nich 
sa prezentované výrobky natoľko zapá-
čili, že sa rozhodli kúpiť si niektoré z 
nich na pamiatku.

Marián Smondek

Slovenské ručné výrobky z Oravy
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Výstavu ručných prác otvorili gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, riaditeľ OKS M. Žabenský, H. Dulemba z Lud-art a E. Kuriaková zo Zubora

Podujatie spríjemnila ľudová kapela Malý heligón z Rabčíc
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Deň slovenskej kultúry v Jab-
lonke patrí medzi každoroč-

né poduja tia, ktoré sa už natrvalo 
zapísali do kultúrneho kalendára 
Jablonky. Tohoročný Deň sloven-
skej kultúry, ktorý sa uskutočnil 21. 
júna, zahájila vernisáž linorytov Lý-
die Mšalovej v priestoroch klubovne 
MS SSP v Jablonke. Vernisáž otvo-
rila predsedníčka OV SSP na Ora-
ve Genovéva Prilinská spolu s gen. 
tajomníkom ÚV SSP Ľudomírom 
Molitorisom a s umelkyňou Lýdiou 
Mšalovou. Na vernisáži nechýbali 
mnohí oravskí krajania, medzi kto-
rých zavítal aj generálny konzul SR 
v Krakove Ivan Horský a bývala ria-
diteľka OKS Oľga Žabenská. 

Krajanom sa na úvod prihovoril 
Ľ. Molitoris, ktorý vyzdvihol prácu, 
nielen tú umeleckú, Lýdie Mšalovej. 
Patrila totiž medzi krajanov, ktorí na 
Orave zveľaďovali krajanské hnutie. 
Dokonca by sa dalo o nej povedať, že 
bola akousi „dušou“ oravského krajan-
ského hnutia. Vzrastom síce nepatrná, 
vždy skromná pani učiteľka slovenské-
ho jazyka, ktorá sa nikde na silu nehr-
nula, avšak veľká duchom vždy svojím 
jemným citom a umením obohacovala 
to duchovno krajanského oravského 
prostredia. 

Preto si myslím, že našu významnú 
krajanskú umelkyňu Lýdiu Mšalovú 
už hádam netreba ani predstavovať, 
veď ju krajania, ako aj naši priaznivci, 
veľmi dobre poznajú. Lýdia Mšalová 
sa výtvarným umením zaoberala od 
detstva. Najprv si len kreslila, neskôr 
ako dorastajúca deva sa začala zaujímať 
o olejomaľby. Linorytmi sa začala za-
oberať v neskoršom období, až počas 
štúdia v Tešíne, na ktoré si s radosťou 
pospomínala: - Pokiaľ ide o grafi ku, za-
čala som sa ňou zaoberať až na štúdiách, 
pretože predtým som ju nepoznala, neve-

Linoryty 
Lýdie Mšalovej 

dela som, na čom je založená. Pamätám 
sa, ako som prišla prvýkrát na štúdiá. 
Rozvrh, v ktorom sme mali aj grafi ku, 
sme už mali zadelený, a ja som nevedela, 
čo si so sebou vôbec zobrať a ako sa pustiť 
do práce. Moje kolegyne a kolegovia už 
mali pripravené linoleá, aj všetko nára-
die a ja som prišla s prázdnymi rukami. 
Profesor prišiel za mnou a pýta sa ma, 
čo som doniesla. „Ja sa ospravedlňujem, 
pán profesor, ja som nevedela, čo mám 
doniesť.“ Po hodine som sa dozvedela, 
kde môžem kúpiť potrebné veci, pretože 
kolegovia mi odporučili vhodné obchody. 
A tak som sa zabrala do práce. Je to síce 
neskromné odo mňa, ale priznám sa. Keď 
profesor hodnotil všetky práce, aj ja som 
mu všetky svoje práce ukázala, on sa na 
mňa podíval a opýtal sa ma, akú známku 
mám z maliarstva. Ja som mu povedala, 
že ešte zatiaľ nemám a ani neviem, čo 
budem mať, ale viem, že profesor maliar-
stva povedal, že nikomu v prvom ročníku 
nedá dobrú známku, pretože sme len za-
čiatočníci. A on mi hovorí, že jednotku 

mi dá. Veľmi som sa rozradovala a všetci 
sa tešili spolu so mnou. Tak som potom sa 
snažila nielen z grafi ky, ale aj z maliar-
stva. Nakoniec nás bolo viac, ktorí sme 
dostali jednotky.

Ako nám počas vernisáže skromne 
o svojej tvorbe povedala, - v linoryte sa 
snažím predstaviť svoju rodnú zem, svo-
jej zvyky, zvyky mojich krajanov, prácu, 
do ktorej som vždy chodievala s otcom na 
rolu. Bola by som preto veľmi rada, aby 
po mne ostalo nejaké dedičstvo, aby sa 
obohatila kultúra celý život utláčaných 
ľudí, ktorí tu na tej ťažkej pôde vyrást-
li. Veľmi by som sa tešila, keby po mne 
prevzali túto chuť rozširovania umeleckej 
práce, nielen maliarskej, aj mladšie ge-
nerácie, ktoré by sa pod skúseným okom 
starších mohli rozvíjať, aby táto tvorba 
nezmizla spolu so mnou, ale aby sa udr-
žala naďalej. A nám zostáva už len ve-
riť, že sa tento sen našej umelkyne splní 
a pokiaľ sa bude dať, veľmi radi jej v je-
ho realizácii pomôžeme.

Marián Smondek

Vernisáž obohatili piesne DFS Pilsko z Oravského Veselého Na vernisáži samozrejme nechýbali oravskí krajania

Úsmev z tváre umelkyne neschádzal počas celej vernišáže
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V Jablonke
Tohoročný Deň slovenskej kul-

túry v Jablonke sa niesol v zname-
ní výborného programu, ešte lepšej 
nálady a tradične zlého počasia. Síce 
počasie sa naozaj veľmi snažilo zne-
chutiť krajanov, pokaziť im dobrú 
náladu a zmazať úsmev z tváre, nič 
z toho sa mu nepodarilo. A čo sa 
takého vlastne v Jablonke udialo? 
Na prvý pohľad nič veľkého, ale ak 
by sme sa na to pozreli z perspektí-
vy histórie, museli by sme povedať, 
že oravskí krajania urobili prvý ob-
rovský krok k tomu, aby sa splnil 
ich vyše 60. ročný sen o Slovenskom 
centre kultúry na hornej Orave.

Ale hádam najvýstižnejšou odpove-
ďou na túto otázku sú slová gen. tajom-
níka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, 
ktorými privítal všetkých hostí na Dni 
slovenskej kultúry v Jablonke: - Vážení 
rodáci, krajania, priatelia, v tento deň, 
síce veľmi daždivý, mám pre vás veľmi 
dobrú správu. V piatok sme spolu s pod-
predsedom SSP za Oravu Františkom 
Harkabuzom podpísali notársky spis 
a kúpili sme pozemok s rozlohou 27 árov 
na výstavbu kultúrneho domu v Jablon-
ke. Financie, z ktorých bol pozemok za-
kúpený, sme získali z Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí v Bratislave v rámci 
podpory kultúrnych aktivít Spolku Slo-
vákov v Poľsku. V rámci Slovenského 
centra kultúry by mala vzniknúť Sloven-
ská oravská galéria, v ktorej by sa nachá-
dzala stála výstava krajanských umelcov 
z Oravy. Taktiež by bolo potrebné, aby tu 
vzniklo Krajanské múzeum hornoorav-
ských Slovákov. Ako som si všimol, kraja-
nia si už takýto regionálny kútik vo svojej 
klubovni vytvorili, v ktorom sa nachá-
dzajú nielen rôzne staré písomnosti, ale 
aj predmety materiálnej kultúry. Dúfam 
teda, že ten veľký priestor sa nám podarí 
naplniť kultúrnou činnosťou a zároveň 
aj podporou slovenskosti, ktorá by  tam 
našla svoje miesto. 

K tomuto úspechu Spolku zagratu-
loval generálny konzul SR v Krakove 
Ivan Horský, ktorý vo svojom príhovo-
re vyjadril radosť z toho, že mohol prísť 
medzi krajanov v takom prelomovom 
momente a vyjadril nádej, že Slovenské 
centrum kultúry hornej Oravy naplní 
tie ciele, ktoré slovenská menšina po-
trebuje a aj si ich zapísala do svojho ži-
votopisu. Krajanom sa taktiež prihovo-
ril vojt gminy Jablonka Antoni Karlak: 
- Veľmi sa teším, že ste kúpili pozemok a 
budete stavať dom kultúry. Nech sa vám 
darí, aby ste mali veľa síl a vytrvalosti. 
To vám prajem z celého srdca. To nie je 

tak, že ktosi či samospráva nie je tejto 
veci naklonená, od začiatku až dokonca 
bola naklonená i je naklonená, pokiaľ ja 
budem na tomto úrade. Verím, že tieto 
slová nebudú opäť len planými sľubmi, 
za ktorými nepôjdu žiadne činy alebo 
dokonca obvinenia, ale bude to krok 
vpred, krok k polepšeniu vzťahov me-
dzi vojtom gminy Jablonka a Spolkom 
Slovákov v Poľsku. Teraz je to o to ľah-
šie, že Spolok kúpil pozemok od súk-
romnej osoby, pretože od gminy Jab-
lonka sa nepodarilo. Ak by nám však 
vojt pomohol s prípravou projektu či 
ďalšou realizáciou nášho predsavzatia, 
pomoc radi prijmeme. Bude to len pre-
jav rovnakého prístupu v starostlivosti 
o občanov gminy Jablonka rôznej ná-
rodnosti. 

Program XVI. dní slovenskej kul-
túry v Jablonke, ktoré sa uskutočnili 
21. júna t.r. v Jablonke sa mohol začať. 
Hostí a vystupujúcich na scéne vítala 
predsedníčka  OV SSP na Orave Ge-
novéva Prilinská, ktorá zároveň mo-
derovala celé podujatie. Ako prvá vy-
stúpila rodinná kapela Kurtulík band 
z Námestova, ktorá sa nášho podujatia 
zúčastnila už niekoľkokrát. Počas vy-
stúpenia zo svojho repertoáru zahrali 
predovšetkým klasickú hudbu. Keďže 
som ich už počul niekoľkokrát, môžem 
povedať, že postupne, ako mladí hu-
dobníci, súrodenci Kurtulíkovci, rastú, 

Ľudová kapela Rovňan z Rabčíc

Kapela FS Jánošík zo Svitu

Mladšia skupinka Show Dance z Vavrečky

Pozemok pod Slovenské centrum kultúry 
hornej Oravy je už náš...



21

e-m
ail: zivot@

tsp.org.pl
X

V
I. dni slovenskej kultúry

sú z roka na rok hudobne vyspelejší. 
Klasickú hudbu vystriedal folklór v po-
daní ľudovej hudby Rovňan z Rabčíc, 
ktorá nám zahrala viaceré slovenské 
a goralské piesne. 

Po príhovoroch sa program rozbe-
hol v plnom prúde. Ako prvý sa pred-
stavil FS Pod Ostrým vrchom z Dlhej 
nad Oravou s pásmom Nedeľné popo-
ludnie, naplneným ľudovými tancami 
a spevmi. Tento súbor si po krátkej 
prestávke, ktorú vyplnil prvý vstup 
Show Dance z Vavrečky, prichystal 
ďalší program Cigánske tance. Členo-
via súboru síce nepatria vekovo medzi 
najmladších, ale nejeden mladík by 
im mohol úprimne závidieť ich vitali-
tu  a ich cigánske tance s istotou pat-
rili medzi najlepšie časti tohoročného 
programu. Zato mladšiu generáciu isto 
oslovili vystúpenia tanečnej skupiny 
Show Dance z Vavrečky, ktorú vedie 

Iveta Hvolková. Ich vystúpenia s aran-
žovaným moderným tancom rozdelené 
do troch vstupov v dvoch skupinkách, 
mladšej a staršej, boli odmenené vre-
lým potleskom.

Ľudovú kultúru nám opäť priblížili 
manželia Pavla a Serafín Ganobčíkovci 
spolu s dievčatami z Detského folklór-
neho súboru Pilsko z Oravského Ve-
selého. Manželia Ganobčíkovci sú 
v krajanskom prostredí už veľmi dobre 
známi nielen z vystúpení na Dňoch 
slovenskej kultúry, ale predovšetkým 
z aktívnej účasti na projektoch, ktoré 
pripravilo Oravské kultúrne stredisko 
v Dolnom Kubíne a Spolok Slovákov 
v Poľsku pre krajanské deti a mládež na 
Orave. Krásne slovenské a oravské spe-
vy v podaní šestice dievčat sa isto di-
vákom veľmi páčili. Veď akoby aj nie, 
keď ich na heligónke sprevádzal maj-
ster heligonkár Serafín Ganobčík. Ako 

posledný zo slovenských hostí sa nám 
predstavil FS Jánošík zo Svitu.

V druhej časti prišli na rad kra-
janské kapely a súbory. Podvlčianska 
dychovka, ktorú vedú bratia Bryjov-

ci, zmenila žáner programu 
a zahrala nám pekné valčíky 
a polky. Keďže Podvlčania 
po obnovení svojej činnosti 
už niekoľkokrát vystupova-
li, vidieť, že sa s hudobnými 
nástrojmi už naozaj spriateli-
li, a tak sme sa mohli počas 
ich vystúpenia započúvať do 
pekných, nielen slovenských, 
melódií. Ich program obo-
hatili mladé dievčatá, mažo-
retky, ktoré na scéne vystu-
povali prvýkrát. Nuž opäť sa 
podvlčianska dychovka za-
skvela v plnej kráse, na akú 
boli krajania zvyknutí spred 
niekoľkých rokov. 

K ľudovej nôte sme sa 
opäť vrátili vďaka ľudovej 
kapele Krištofa Pieronka 
z Podvlka, ktorá nám za-
hrala niekoľko slovenských 
a goralských piesní. Zá-
ver patril krajanskému FS 
Spiš z Novej Belej, ktorý 
program Dňa slovenskej 
kultúry v Jablonke ukončil 
pásmom spišských piesní 
a tancov.

Počasie nám síce nepria-
lo, avšak bohatý kultúry 
program vynahradil trpez-
livosť divákov. Dúfam len, 
že o rok sa takto stretneme 
v zajatí slnečných lúčov, 
ktoré by ešte viac pookriali 
krajanského ducha. Nuž, 
dovidenia o rok!

Marián Smondek

Krajanský dychový orchester z Podvlka

FS Pod Ostrým vrchom z Dlhej na Orave a jeho Cigánske tance

Krajanský FS Spiš z Novej Belej

Ani staršie dievčatá Show Dance 
sa nedali zahanbiť



Po rezkých ľudovkách v podaní dy-
chovej hudby z Krempách, ktorá si svoj 
program nacvičila pod taktovkou ka-
pelníka Františka Lukáša, sa prihovoril 
divákom moderátor podujatia Marián 
Smondek. Privítal čestných hostí, do-
máce a hosťujúce súbory a všetkých 
účastníkov podujatia. Medzi hosťami 
boli o. i.: historička a členka Spišského 
Dejepisného spolku PhDr. Milica Maje-
riková, podpredseda SSP Dominik Sur-
ma s manželkou, čestný predseda OV 
SSP na Spiši František Kurnát, pred-
seda OV SSP na Spiši František Mly-
narčík s manželkou, predseda MS SSP 
na Sliezsku Bronislav Knapčík, krem-
pašský farár vdp. Ján Wróbel a richtár 
Krempách Valent Griguš. Neskôr sa 
ujal slova generálny tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris. Pozdravil všetkých 
účastníkov podujatia a pochválil sa Spi-
šiakom, že Spolku sa konečne podarilo 
zakúpiť pozemok v Jablonke na Orave. 
Táto správa viditeľne potešila všetkých 
krajanov. Vyjadril svoju obrovskú radosť 
z toho, že krajania sa zišli na podu jatí 
v takom hojnom počte a zároveň pridal 
presvedčenie, že sa opäť stretnú na jeho 
ďalších ročníkoch. Zároveň spomenul, 
že vo viacerých spišských obciach boli 
postavené informačné tabule, na kto-
rých sa nachádzajú údaje týkajúce sa 

V Krempachoch

histórie obcí a regiónu, a pritom vytvo-
renie týchto tabúl bolo fi nancované o.i. 
z prostriedkov EÚ.

Po týchto slovách dostal priestor 
hosťujúci folklórny súbor zo Sloven-
ska - Krompašan. Na svojom konte 
má množstvo vystúpení nielen doma, 
ale aj v zahraničí - v Nemecku, Poľsku, 
Taliansku, Belgicku, Českej republi-
ke, či ďalekom Turecku. Bol založený 
v roku 1988 a jeho zakladateľkou bola 
Alžbeta Cirbusová, ktorá bola zároveň 
aj jeho prvou choreografkou. Súbor od 
svojho vzniku pôsobil pri Mestskom 
kultúrnom stredisku v Krompachoch, 
kde získal priestor pre tanečné skúšky, 
ale aj svoje prvé vystúpenia. 

V roku 1993 funkciu choreografky 
po A. Cirbusovej prebrala Žofi a Jenčo-
vá spolu s Jozefom Galdunom. V roku 
1996 ich vystriedal Ondrej Ondzik. 
Posledná zmena nastala v roku 1997, 
kedy sa stal vedúcim súboru Henrich 
Papcun, ktorý ako vedúci dodnes spo-
lupracuje s externými choreografmi 
Štefanom Ferencom, Michalom No-
gom a Radovanom Michalovom.

V súčasnosti FS pôsobí ako ob-
čianske združenie FS Krompašan - 
združenie priateľov ľudových tradícií a 
jeho činnosť zastrešuje Mestský úrad 
v Krompachoch.

Dodajme, že FS sa od svojho vzniku 
zúčastnil rôznych súťaží a prehliadok, na 
ktorých získal nejedno ocenenie. Medzi 
najúspešnejšie vystúpenia súboru pat-
rí okresná spevácka prehliadka v roku 
1997, z ktorej speváčky s programom 
„Vichodzi slunečko“ postúpili na kraj-

ské kolo do Michaloviec. V roku 1999 
súbor opäť postúpil na krajskú súťaž 
do Košíc, a to s tanečným blokom „Pri 
hudakoch“. Vari najúspešnejším obdo-
bím boli roky 2001 - 2002, kedy súbor 
postúpil s choreografi ou „Kupovanie 
party“ až na celoslovenskú súťaž do Lip-
tovského Hrádku. 

Dňa 28. júna sa v krempašskom amfi teátri zišli milovníci slovenskej kultúry. Toto 
nedeľné popoludnie sa nieslo predovšetkým v znamení folklórneho tanca, ale aj spevu 
a hudby, ktorá rozihrala krv v žilách mladších, ale aj starších krajanov.

A takto sa hrá  
na Balkáne…

Vilko Hulák sa prihovára krajanom Dievčence z FS Krompašan
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Pokiaľ ide o počet členov súboru, na 
začiatku ich bolo 14, no postupne sa 
okruh tanečníkov a hudobníkov rozšíril 
na 20. Vo svojom repertoári majú tance 
z oblasti horného a dolného Spiša a oko-
lia Krompách. Na Dni slovenskej kultú-
ry na Spiši nám Krompašania predviedli 
tanec Šafl ík z Bystrán a pridali aj ďalšie 
spišské tance z Margecian. Najväčšiu 
odozvu publika zožali margecanským 
čardášom, ktorý predviedli ku koncu 
svojho prvého vystúpenia. Ako vidieť, to 

ský folklór na Balkáne nesie v sebe ob-
rovský temperament a energiu, ktorú 
šírili všade naokolo. 

Neskôr sa divákom opäť predviedli 
Krompašania s pásmom zemplínskych 
a šarišských tancov. Keby bolo v hľadis-
ku viac miesta na tancovanie, šarišská 
polka a čardáš z Pozdišoviec by divá-
kov určite roztancovali. Tanečne nala-
dené publikum prevzal domáci súbor 
Zelený javor, ktorý predviedol šarišské 
tance, karičku, čardáš, ale aj pásmo 
svadobných tancov. Ďalej sa predstavi-
la úspešná ľudová kapela Petráškovcov 
z Krempách. Od publika si vyslúžila 
obrovský potlesk. 

Záver podujatia a súčasne aj  záver  
XVI. ročníka Dní slovenskej kultúry 
v Malopoľsku patril mládežníckej dy-
chovke z Kacvína. V jej podaní sme si 
vypočuli nielen ľudové piesne, ale aj 
zopár moderných melódií, o. i. pieseň 
od Johna B. Joviho. Po tónoch mlá-
dežníckej dychovky, ktoré v divákoch 
postupne doznievali, vystúpil na javis-
ko gen. tajomník Spolku Ľ. Molitoris 
a pozval k sebe všetkých vedúcich vy-
stupujúcich súborov a dychoviek. Po-
ďakoval im za spoluprácu pri tvorbe 
a realizácii krajanského podujatia, ako 
aj za rozvoj a šírenie kultúrnych zvy-
kov a tradícií, ktoré aj vďaka nim na-
ďalej zostávajú živé. S týmito slovami 
sa rozlúčil so  všetkými prítomnými 
a pozval ich na ďalší ročník krajanské-
ho podujatia.

Lýdia Ostrowska 

vák žijúci v zahraničí - Vilko Hulák, kto-
rý sa nám prihovoril v mene Slovenského 
kultúrno-umeleckého spolku - SKUS Ivan 
Brník Slovak, pri ktorom pôsobí FS Je-
lisavec. Krátko nás oboznámil s históriu 
súboru. Dozvedeli sme sa, že vznikol už 
na začiatku 20. storočia, no nepretržite 
funguje od roku 1967. Folkloristi z Jeli-
savca vystupovali so svojím programom 
vo všetkých štátoch bývalej Juhoslávie, 
ale aj v Poľsku či na Slovensku. Vedú-
cim súboru je Mário Špek, umeleckým 

najlepšie si nechali na koniec. Na scénu 
sa vrátili s rovnako pestrým programom 
aj vo svojom druhom vstupe.

Po Krompašanoch patrilo javisko FS 
Jelisavec z Chorvátska. Ide o folklórny 
súbor Slovákov žijúcich v Chorvátsku, 
čo vo svojom príhovore povedal predse-
da Matice Slovenskej v Chorvátsku, Slo-

a organizačným vedúcim je Želko Br-
ník. Následne si V. Hulák vypočul slo-
vá vďaky od gen. tajomníka Spolku Ľ. 
Molitorisa, ktorý mu odovzdal pamätný 
diplom a valašku, ako symbol ľudovej 
tradície, ale aj vďaky za spoluprácu. 

Potom nás tanečníci a muzikanti 
z Jelisavca presvedčili o tom, že sloven-

Hrajte že mi husličky, hrajte - ľudová kapela Petráškovcov
        

Domáci súbor Zelený javor

FS Jelisavec

Mládežnícka dychovka z Kacvína

Ocenienie od Ľ. Molitorisa preberá vedúci
 FS Krompašan
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V dňoch 4. až 7. júna sa v jednotli-
vých štátoch Európskej únie konali voľ-
by do Európskeho parlamentu. Celko-
vá účasť dosiahla necelých 43%, čo je 
doposiaľ historické minimum. Slováci 
sa zúčastňovali volieb druhýkrát a po-
dobne ako pred piatimi rokmi, bola 
v SR najnižšia účasť zo všetkých krajín 
Únie (19,64%). Druhú najnižšiu účasť 
zaznamenali v Litve (20,91%) a tretiu 
v Poľsku (24,53%). Naopak najvyššia 
účasť bola v Luxembursku (91%) 
a v Belgicku (90,39%), avšak účasť na 
voľbách v týchto krajinách je povinná. 
Na Slovensku sa voľby konali 6. júna, 
pričom o hlasy voličov sa uchádzalo 17 
politických strán. V deň volieb však 
odstúpila Rómska iniciatíva Slovenska, 
pretože jej jediný kandidát sa nachá-
dzal vo vážnom zdravotnom ohrození. 
V 5 906 volebných okrskoch prišlo k 
urnám 853 533 oprávnených voličov, 
ktorí dali najviac hlasov (32,01%) 
vládnucej strane SMER-SD. Poslanci 
za túto stranu obsadia v Európskom 
parlamente päť kresiel, ktoré získali: 
Monika Flašíková-Beňová, Boris Zala, 
Vladimír Maňka, Monika Smolková 
a Katarína Neveďalová. Na druhom 
mieste skončila opozičná SDKÚ-DS. 
Získala 16,98% hlasov a dve kreslá 
v Európskom parlamente, ktoré obsa-
dia Eduard Kukan a Peter Šťastný. Tre-
tia SMK získala 11,33% hlasov a dve 
kreslá. Ich farby budú v Európskom 
parlamente hájiť Edit Bauer a Alajos 
Mészáros. Dvoch poslancov - Annu 
Záborskú a Miroslava Mikolášika - 
bude mať aj KDH, ktorému dalo hlasy 
10,87% zúčastnených voličov. Jed-
ného poslanca - Sergeja Kozlíka vyšle 
ĽS-HZDS, ktorá získala 8,97% hlasov. 
Päťpercentnú hranicu prekročila ešte 
SNS so ziskom 5,55% hlasov, ktorú 
bude zastupovať Jaroslav Paška.

*  *  *
Na historicky prvú návštevu Slo-

venskej republiky pricestoval v polovici 
júna čínsky prezident Chu Ťin-tchao. 
Najvyšší predstavitelia SR a Číny ho-
vorili najmä o ekonomických otáz-
kach, pričom sa stretli s podnikateľmi 
oboch krajín a podpísali viaceré bila-
terálne zmluvy. Zaujímavosťou je, že 
išlo o jedinú zastávku čínskej delegácie 
v členskej krajine Európskej únie.

*  *  *
Po aprílových prezidentských voľ-

bách sa 15. júna konala slávnostná inau-
gurácia staronového slovenského prezi-
denta Ivana Gašparoviča. Na slávnosti 
sa v historickej budove Slovenského ná-
rodného divadla zúčastnili slovenskí po-
litickí reprezentanti, diplomati, cirkevní 
hodnostári i ďalší hostia. Po krátkom 
príhovore predsedu NR SR Pavla Paš-
ku zložil Ivan Gašparovič svoj druhý 
prezidentský sľub do rúk predsedníčky 
Ústavného súdu, čím sa ofi ciálne ujal 
funkcie na ďalších päť rokov.

*  *  *
Dňa 17. júna odovzdal prezident 

SR Ivan Gašparovič poverovacie listiny 
štyrom novým slovenským veľvyslan-
com. Zastupiteľský úrad SR v Ruskej 
federácii povedie Jozef Migaš. Jeho 
bývalý stranícky kolega Peter Weiss by 
mal zastávať zastupiteľský úrad v sused-
nom Maďarsku. Vedúcim diplomatic-
kej misie v Indonézskej republike bude 
Štefan Rozkopál a v Indickej republike 
Marián Tomášik.

*  *  *
V dňoch 19. až 21. júna sa konal 

tridsiaty tretí ročník Zamagurských 
folklórnych slávností. Počasie prialo 
priaznivcom folklóru len v prvý deň, 
kedy obyvateľov slovenskej i poľskej 
časti Zamaguria pozývali svojimi vy-
stúpeniami na festival Detský folklórny 
súbor Pieniny a Ľudová hudba Magu-
ranka zo Spišskej Starej Vsi. Podvečer 
sa uskutočnil tradičný sprievod mes-
tom domácich i zahraničných súborov, 
ktorý bol zakončený položením kytice 
kvetov k pamätníku Štefana Leonarda 
Kostelničáka a vystúpeniami folklór-
nych súborov Maguranka zo Spišskej 

Starej Vsi, Rosénka z Česka a Ipoly 
z Maďarska. Ďalšie dva dni sprevádzal 
návštevníkov vytrvalý dážď, a preto sa 
nekonal tradičný splav účinkujúcich na 
pltiach. Poobedňajšie Stretnutie pod 
Troma korunami v prevedení folklór-
nych súborov Magura z Kežmarku, 
Vagonár z Popradu, Jánošík zo Svitu, 
Kysučan z Čadce a Dapioni z Gur-
zínska sa síce uskutočnilo v amfi teátri 
pod Troma korunami, ale takmer bez 
divákov. Preto svoj profi lový program 
folklórny súbor Magura prezentoval 
už v priestoroch Kultúrneho domu 
v Spišskej Starej Vsi. Tu sa uskutočnil 
aj nočný program, počas ktorého svoje 
umenie predviedli súbory zo všetkých 
krajín Vyšehradskej štvorky. Ani v 
posledný deň slávností sa počasie ne-
umúdrilo, a preto festival pokračoval 
v priestoroch kultúrneho domu. Na 
pravé poludnie sa divákom predsta-
vili detské folklórne súbory Kútniček 
zo Spišských Hanušoviec, Pieniny zo 
Spišskej Starej Vsi, Maguráčik z Kež-
marku a Jánošíček zo Svitu. Závereč-
ný program tridsiateho tretieho ročník 
Zamagurských folklórnych slávností 
otvoril domáci súbor Maguranka, spo-
lu s ďalšími hosťami z krajín V4. Záver 
festivalu patril rómskemu kolektívu 
Bohemians z Bratislavy a premiérové-
mu programu Očarený pohľadom pro-
fesionálneho súboru PUĽS z Prešova.

*  *  *
Univerzita Komenského v Bratisla-

ve oslavovala koncom júla 90. výročie 
založenia. Od svojho vzniku 27. júna 
1919 jej bránami prešlo takmer 150 
tisíc absolventov najrôznejších odbo-
rov. Aj mnohí Slováci z Poľska získali 
vysokoškolské vzdelanie práve na tej-
to univerzite. V súčasnosti má 13 fa-
kúlt poskytujúcich 1 093 študijných  
programov, kde študuje takmer 30 tisíc 
študentov.

Z DIANIA NA SLOVENSKU

Zamagurské folklórne slávnosti. Foto: Ľ. Molitoris
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V dňoch 21. - 22. mája 2009 sa 
konal v Bratislave odborný seminár 
Záchrana kultúrneho dedičstva Slovákov 
žijúcich v zahraničí a databáza infor-
mácií o tejto problematike II., zamera-
ný na možnosti katalogizácie slovacík 
prostredníctvom katalogizačného sys-
tému ESEZ 4G (elektronické spraco-
vanie evidencie zbierok) vytvoreného 
v rámci celoslovenského projektu CE-
MUZ (Centrálna evidencia múzejných 
zbierok) v SR a digitalizácie kultúrneho 
dedičstva v SR. Odborného seminára sa 

zúčastnilo 15 zástupcov múzeí a doku-
mentačných stredísk Slovákov žijúcich 
v zahraničí z 8 krajín: Českej republiky, 
Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, 
Srbska, a Švajčiarska a 5 zástupcov re-
gionálnych múzeí v SR, zapojených do 
celoslovenského projektu CEMUZ. 
Spolok Slovákov v Poľsku zastupoval 
Marián Smondek. 

Účastníci seminára ocenili iniciatívu 
ÚSŽZ poskytnúť metodickú pomoc 
múzeám, dokumentačným strediskám 
a spolkom Slovákov žijúcich v zahraničí 

pri spracúvaní ich zbierkových, archív-
nych a dokumentačných fondov. V zá-
ujme ďalšieho zvyšovania odbornosti 
pri spracovávaní zbierok a dokumentov 
formou moderných digitalizačných prí-
stupov privítali možnosť zapojenia sa do 
tohto projektu pod odborným vedením 
metodikov Slovenského národného mú-
zea. Pre záujemcov, ktorí sa zapoja do 
projektu Centrálnej evidencie múzej-
ných zbierok, Úrad pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí v nasledujúcom roku 
zorganizuje odborné školenie. (ms)

ZÁCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVÁKOV
 ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ 

a databáza informácií o tejto problematike II.

*  *  *
V tajnej voľbe zvolili 22. júna čle-

novia Súdnej rady nového predsedu 
Najvyššieho súdu SR. Stal sa ním do-
terajší minister spravodlivosti SR Šte-
fan Harabin. Riadením ministerstva 
prezident Ivan Gašparovič dočasne 
poveril premiéra Róberta Fica.

*  *  *
Koncom mája sa objavil aj na 

Slovensku prvý prípad tzv. prasacej 
chrípky. Počas júna počet nakazených 
stúpol na sedem. Všetky prípady mali 
zatiaľ ľahký priebeh.

*  *  *
Dňa 4. júna sa na summite krajín 

V4 stretli v poľskej Wieliczke premié-
ri Slovenska, Česka, Poľska a Maďar-
ska. Dohodli sa na viacerých témach, 
v ktorých by mali krajiny V4 zastávať 
spoločné stanovisko. Ide najmä o za-
chovanie miery kontroly nad tým, čo 
sa deje v bankovom sektore, koordi-
náciu krokov v záležitostiach klima-
ticko-energetického balíčka, podpora 
Slovenskej republiky ako kandidáta 
na umiestenie sídla Agentúry pre spo-
luprácu regulačných orgánov v oblas-
ti energetiky a spoločný boj proti hos-
podárskej kríze. (mm)

Blahoželáme k sobášu
27. júna 2009 sa na spoločnú cestu životom vybral náš kolega, grafi k Łu-

kasz Buchała spolu so svojou snúbenicou Joannou Jaśkowskou, ktorým zo srdca 
prajeme, aby si pri budovaní spoločného šťastia darovali jeden druhému lásku, 
porozumenie a toleranciu, z ktorých vzniká nádherné a dlhotrvajúce puto, puto 
manželské. 

Kolegyne a kolegovia z redakcie Život, 
ÚV SSP a pracovníci tlačiarne



Osud strateného trstenského obrazu 
Panny Márie je už viac ako 300 

rokov zahalený rúškom tajomstva. Trs-
tenčania po stáročia uznávali mariánsku 
úctu a o záhadnom zmiznutí obľúbenej 
podobizne Blahoslavenej Matky s dieťa-
ťom na rukách vznikali ľudové povesti. 
Nad témou stratenej Čiernej Madony 
dumali mnohí známi slovenskí i poľskí 
historici a dokonca sa niektorí rozhod-
li putovať „po stopách“ obrazu. No ani 
po rokoch hľadania ho nenašli, Trstnen-
čanom sa nikdy nevrátil späť. Ostali len 
spisy, dokumenty, indície a dohady, ktoré 
robia tajomný príbeh ešte záhadnejším. 

Mariánska úcta sa v Trstenej rozšírila 
niekedy v rozmedzí 15. až 16. storočia. 
Jej vznik je nepochybne spätý s históriou 
rodu Trstenských, ktorí podporovali ma-
teriálne, ale najmä duchovne púte. Zo 
samotného rodu pochádza množstvo 
kňazov, nepochybne najvýznamnejším 
šíriteľom  mariánskeho kultu v Trstenej 
bol pápežský prelát Mons. Viktor Trsten-
ský. Napokon podľa legendy ako posled-
ný obraz videl príslušník rodu Trstenský 
richtár Martin. Uhorský palatín Ladislav 
Opoľský bol v rokoch 1368 až 1373 tiež 
veľký ctiteľ Panny Márie. Pričinil sa o 
založenie pútnických miest v Trstenej a 
Čenstochovej. Trstená sa preto stala cen-
trom, kde prichádzalo množstvo pútni-
kov z celého okolia, aby sa prišli pokloniť 
zázračnému obrazu Panny Márie. 

Hornooravské mesto Trstená sa 
preslávilo ako významné pohraničné 
trhové mesto a ako najväčšie pútnické 
mesto na Orave. Obraz svojím význa-
mom ovplyvnil dejiny Trstenej, počas 
ktorých sa mariánska úcta rozširovala 
najmä v prvých storočiach vzniku mesta 
od roku 1371. Miestny kostol bol zasvä-
tený Panne Márii, kde prostredníctvom 
známeho obrazu ľudia získavali rôzne 

MILOVANÝ OBRAZ
TRSTENSKEJ PANNY MÁRIE

navždy zmizol, zostali legendy 
a mariánska úcta 

milosti. Tradovalo sa, že od vyobraze-
nej Matky Božej dostanú ochranu pred 
nebezpečenstvom, pokoj, duševné a 
telesné uzdravenia. O mariánskej úcte 
tiež svedčí aj zachovalé mestské pečati-
dlo - postava Panny Márie stojacej na 
polmesiaci. V stredoveku sa na pečati-
dlá zvykla dávať postava patróna farské-
ho kostola, ktorý bol zároveň patrónom 
celého mesta. 

Počas reformačného obdobia kon-
com 16. storočia v myšlienke hesla 
Koho panstvo, toho náboženstvo, museli 
poddaní podľa rozhodnutia zemepánov 
zmeniť vierovyznanie. Všetky orav-
ské farnosti tak prešli v roku 1585 na 
podnet palatína a majiteľa oravského 
panstva Juraja Th urzu na evanjelické 
náboženstvo. Aj Trstená povinne uznala 
protestantizmus, ale veriaci si potajme 
uchovali mariánsku úctu. Preto v trs-
tenskom kostole ponechali obraz Panny 
Márie a všetky katolícke náboženské 
predmety. Na miesto prichádzali pút-
nici, ktorí verili v silu obrazu. Panstvo 
rýchlo nariadilo podobizeň Panny Má-
rie z kostola odstrániť, ľudia sa vzbúrili. 
Rebeli boli potrestaní uväznením, ale 
Madona ostala na pôvodnom mieste. 
Traduje sa príhoda, že počas veľkého po-
žiaru, ktorý zachvátil Trstenú, bol obraz 
v ohrození. Vtedy evanjelický kostolník 
uprednostnil záchranu obrazu pred jeho 

vlastným domom, ktorý bol 
tiež v plameňoch. 

Katolicizmus sa na Oravu 
opäť vrátil po povstaleckých 
vystúpeniach evanjelikov. 
V roku 1672 cisár Leopold I. nariadil 
protestantom odobrať všetky kostoly 
a vrátiť ich späť katolíkom. V Trstenej 
určili za správcu kostola pavlínskeho 
mnícha, ktorého rehoľa spravovala via-
ceré mariánske svätyne a Pannu Máriu 
si uchovávali v hlbokom rešpekte. Počas 
protihabsburských stavovských povsta-
ní v roku 1678 sedmohradské knieža 
Imrich Th őkőly opäť katolíkom násilne 
odobral trstenský chrám a dal ho do rúk 
protestantom. V roku 1683 poľsko-li-
tovské vojská Jána Sobieskeho porazili 
Turkov a ich spojenca Th őkőlyho. Časť 
víťazného litovského vojska prechádzala 
územím Oravy, kde olúpila a vypálila 
spolu 27 obcí. Medzi zhorenými de-
dinami, nanešťastie, bola aj Veličná so 
svojim vzácnym oravským archívom, 
v ktorom sa pravdepodobne nachádzali 
záznamy o pôvode maľby. Litovci neu-
šetrili ani Trstenú a ešte pred vypálením 
trstenskej fary i kostola ukradli ako voj-
novú korisť obraz Panny Márie, aby ho 
tak uchránili pred „znesvätením lute-
ránskymi Th őkőlyho kurucmi“. Obraz 
takzvanej Čiernej Madony zmizol bez 
stopy a odvtedy ho v Trstenej už nikdy 
viac nevideli. 

Trstenčania nevedeli, aký osud po-
stihol obraz, a preto sa mylne domnie-
vali, že stratená podobizeň Matky Božej 
sa nachádza v Čenstochovej v kláštore 
Jasná Hora. So žiadosťou o vrátenie  
svätyne sa obrátili na cirkevnú vrch-
nosť, ktorá celú záležitosť prešetrila. 
Zistili, že nápadne sa podobajúca maľ-
ba nie je strateným obrazom trstenskej 
Panny Márie. Istý záznam z roku 1721 
hovorí, že „zázračný obraz“ bol z Trste-
nej odvlečený do litovského hlavného 
mesta Vilnius a umiestnený v biskup-
skej katedrále. Ďalší dokument, ktorý 
priniesol do tajomného prípadu nádej 
na znovuobjavenie Bohorodičky, vzni-
kol v roku 1933. Autor spisu univerzit-
ný profesor Władysław Semkowicz sa 
v rámci hlavnej témy „Osud litovských 
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V sobotu 6. júna t.r. sa konala v jurgovskej škole pek-
ná oslava 80. narodenín muzikologičky dr. Elżbiety Dzię-
bowskiej. Osud ju zavial do Jur-
gova, kde sa v roku 1975 usadila 
natrvalo, takže v Jurgove žije už 
vyše 30 rokov. Pre tento regi-
ón sa rozhodla, preto že sa jej 
zapáčila podtatranská krajina 
a pracovití Spišiaci. Jurgovčania 
ju pokladajú už za jednu z nich, 
keďže sa aktívne zapája do živo-
ta obce. Túto oslavu pre ňu pri-
pravil Zväz poľských skladate-
ľov, krakovské oddelenie na čele 
s J. Stankiewiczom, ktorý spo-
luprácuje s tlačiarňou Spolku. 
Bolo to v rámci 21. dní hudby 
krakovských skladateľov.  

Narodila sa 16. apríla 1929 
vo Varšave. Počas II. svetovej vojny bola spojencom v prá-
pore „Parasol“ (Dáždnik) a zároveň aj účastníčkou Varšav-

ského povstania. Pod prezývkou „ Dewajtis“ plnila funkciu 
informátorky a spolu s mnohými aktivistami pomáhala v bo-

ji za slobodu a demokraciu. Po 
skončení vojny študovala muzi-
kológiu na Varšavskej univerzite, 
kde aj obhájila doktorát. V ro-
koch 1954 - 1970 pôsobila ako 
asistentka a neskôr ako odborná 
pracovníčka na Inštitúte muzi-
kológie na Varšavskej univerzite 
(Instytut Muzykologie UW). Od 
roku 1970 - 1989 pracovala na 
Katedre histórie a teórie hudby 
na Jagielovskej univerzite (Ka-
tedra Historii i Teorii Muzyki 
UJ). V rokoch 1974 - 1978 pô-
sobila ako vedúca tejto katedry. 
Od roku 1971 až dodnes pôso-
bí ako šéfredaktorka Hudobnej 

encyklopédie PWM. Za svoje záslužné činy získala niekoľko 
štátnych vyznamenaní. (aj)

Pocta Elżbiete Dziębowskej

vojsk Sobieskeho na výprave v roku 
1683“ zaoberá aj zmiznutím obrazu. 
Semkowicz vychádzal z rôznych sve-
dectiev, podľa ktorých obraz odvliekol 
do Litvy Kazimír Sapieha. Jeho brat 
Alexander mal v tej dobe biskupstvo 
vo Vilniuse, kde sídlil Mariánsky rád. 
Bratstvo sa rozmáhalo najmä v období 
litovských vojen a ich víťazstiev, preto-
že samotný Kazimír Sapieha obdivoval 
Pannu Máriu a zveľaďoval jej kult. Je 
teda pravdepodobné, že trstenský ob-
raz uložili do novozriadenej kaplnky 
Panny Márie. Podľa Semkowicza sa 
maľba dodnes zachovala, ale je značne 
poškodená a spod ochranného strie-
borného rámu vidieť len tváre.

V Štátnom okresnom archíve v 
Dolnom Kubíne sa nachádzajú listi-
ny o Trstenej z roku 1721, v ktorých 
sú zaznamenané výpovede dvanástich 
svedkov o udalostiach na jednotlivých 
oravských farách počas Pikovej vzbu-
ry v roku 1672 a za povstania Imricha 
Tökölyho a Františka Rákoczyho II. O 
ukradnutí obrazu Blahoslavenej Panny 
Márie litovskými vojskami v roku 1683 
je v listoch uvedené: „Všetci svedkovia 
jednomyseľne súhlasia, že zázračný ob-
raz B. P. Márie kostola trstenského, ku 
ktorému rôznym časom nielen Oravci 
ale i zo susednej Poľskej republiky po-
božní katolíci putovali, vojsko litovské, 
keď na potlačenie rozbroju tökölyovské-
ho do Oravy vtrhlo, so sebou odnieslo. 
Obraz ten vystavený je verejnej úcte v 

stolnom chráme vo Vilne.“ Objavili sa 
však aj ďalšie verzie možného miesta 
obrazu, ktoré ešte viac zahmlili nejasné 
zmiznutie svätyne. Zápis z roku 1939 
uvádza, že maľbu odniesol istý litovský 
hajtman, ktorý ju umiestnil do vojvod-
stva v Boruni neďaleko Vilniusu.     

Mariánska úcta pretrvala v Trstenej 
až do súčasnosti a nikdy nebola preru-
šená. O jej posilnenie sa zaslúžil dp. Ján 
Holický, ktorý po príchode do trstenskej 
fary v roku 1731 založil Škapuliarsku 
kongregáciu. Zaviedol tiež odpustovú 
slávnosť na sviatok Panny Márie Škapu-
liarskej, kedy Trstenčania začali tradíciu 
každoročného škapuliarského jarmoku. 
Počas rekonštrukcií kostola v rokoch 
1741 až 1747 zhotovili nový obraz Ma-
dony s dieťaťom. V 20. storočí prešla 
mariánska úcta v Trstenej rôznymi fáza-
mi od jej glorifi kácie až po potláčanie, 
ale ani v najťažších obdobiach Trstenča-
nia na Pannu Máriu nezanevreli.

Z historických spisov nie je celkom 
jasné, ako sa gotické zobrazenie Márie 
Matky dostalo až na severné pohra-
ničie bývalého Uhorska. V knihe Rod 
Trstenských autor Denis Pongrácz píše: 
„V podstate ani nevieme, ako obraz vy-
zeral, odkiaľ prišiel a dokonca ani kedy 
bol skutočne zhotovený. Vieme však že 
Trstenčania ho milovali a uctievali...“ K 
polemike o pôvode Čiernej Madony sa 
pridáva názor, že v prvých rokoch exis-
tencie Trstenej si dal Schwankomir uro-
biť kópiu Čenstochovskej Matky Božej, 

ktorú doniesol do „svojho“ mariánskeho 
mesta. Ako uvádza absolventka Gym-
názia Martina Hattalu Jana Lenčucho-
vá, ktorá sa témou mariánskej Trstenej 
a obrazu intenzívne zaoberala, neexistu-
jú potrebné informácie na identifi káciu 
obrazu. Vo svojej Stredoškolskej odbor-
nej činnosti J. Lenčuchová píše: „Ak si 
uvedomíme skutočnosť, že obraz zmizol 
pred 300 rokmi, kedy neexistovali foto-
grafi e, že v roku 1683 zhorel Oravský 
archív vo Veličnej a v roku 1945 bol zni-
čený mestský archív v Trstenej, je veľmi 
ťažké určiť presnú podobu obrazu...“ 

Pátranie po zdrojoch mariánskej 
úcty vzrástli najmä po roku 1989, 
kedy padol protikresťansky zameraný 
socialistický režim a otvorili sa hranice 
Európy. Obraz sa napokon do Trstenej 
vrátil v roku 1999, lenže tento krát len 
jeho kópia, ktorú podľa pôvodnej maľ-
by zhotovila karmelitánska rehoľníčka 
Miriam Budzíková. Novodobým pátra-
ním po stratenej trstenskej Panne Márii 
sa zaoberali niekoľkí významní cirkevní 
historici, medzi nimi aj Štefan Haluška, 
Vladimír Siváček, Štefan Šmálik, man-
želia Bednarczukovci z Krakova a iní. 
Dnes už však pravdepodobne napriek 
všetkým snahám historikov nedokáže-
me odpovedať na otázku, čo sa skutočne 
s obrazom stalo a či sa vôbec zachoval. 
Jedno je však isté, v Trstenej naďalej pre-
trvala mariánska úcta a spomienka na 
ukradnutú ikonu Panny Márie.

Nina Klusová
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Operačná zostava jednotiek 
v ZH (zabezpečení hranice) 
sa členila na tzv. spravodajský 

sled, ktorý tvorila sústava vojenských 
strážnic. Úlohou tu vyčlenených voja-
kov predovšetkým bolo získavať sprá-
vy a informácie, hliadkovať na hranici 
a strážiť pridelený pohraničný priestor 
a v prípade napadnutia ozbrojenou sku-
pinou klásť jej odpor až do príchodu 
posíl. Za spravodajským sledom nasle-
doval tzv. bojový sled. Tvorili ho rotné 
zálohy, ktoré mali za úlohu najmä zaistiť 
bezpečnosť priestoru medzi vojenskými 
strážnicami a na dôležitých smeroch, 
likvidovať zistené ilegálne skupiny a vy-
konávať výcvik podľa osobitých výcvi-
kových smerníc. Hĺbku zostavy uza-
tvárali zálohy veliteľov práporov. Boli 
určené hlavne na posilnenie jednotiek 
bojového sledu v prípade ich ozbroje-
ného stretnutia s bandami. Okrem toho 
vykonávali hliadkovú činnosť podľa po-
kynov veliteľa práporu a výcvik podľa 
mierových výcvikových smerníc.88

Podstatne sa zintenzívnila spravodaj-
ská činnosť čs. vojenských i bezpečnost-
ných orgánov, a to z hľadiska plnenia tak 
tzv. ofenzívnych, ako aj tzv. obranných 
úloh. Aktívne vojenské výzvedné spravo-
dajstvo proti Poľsku riadilo 2. oddelenie 
štábu veliteľstva 4. VO prostredníctvom 
podriadených zložiek a predsunutej 
spravodajskej ústredne, respektíve pred-
sunutej agentúrnej ústredne v Žiline.89 
Charakter výzvedných úloh v podstate 
zodpovedal orientácii „ofenzívneho“ 
spravodajstva pohraničných staníc Ná-
rodnej bezpečnosti, spresnenej výnosom 
VI. odboru Povereníctva vnútra SNR 
z 10. augusta 1946. Ukladal veliteľom 
staníc, aby „upravili činnosť svojich or-
gánov hlavne na získavanie správ z po-
hraničia a tiež z vnútrozemia...do hĺbky 
30 km od vlastných hraníc.“ Objektom 
záujmu mala byť nielen činnosť ilegál-
nych ozbrojených skupín, ale aj dis-
lokácia, organizácia, výzbroj a činnosť 
armády a polície, zmýšľanie a politické 
postoje ich príslušníkov, nálada obyva-
teľstva, politická, hospodárska a nábo-
ženská situácia v jednotlivých oblastiach 
a pod.90 Správy a informácie vojenské 
spravodajské i bezpečnostné orgány zís-
kavali najmä prostredníctvom vytvára-
nej spravodajskej siete, ktorej základom 
boli dôverníci a informátori z radov 
miestneho obyvateľstva. Z hľadiska uta-

88  Tamže.
89  Bližšie ŠTAIGL, J.: Organizácia a hlavné smery 

činnosti čs. vojenského výzvedného spravodajstva (roz-
viedky) v rokoch 1945 - 1967. In: Historie a vojenství, 
2001, č. 2, s. 410 - 421.

90  Archív Ministerstva vnútra Nitrianska Streda, f. P-
2, šk. 4, inv. j. 118.

BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA 
V POHRANIČNÝCH 

OBLASTIACH ORAVY A SPIŠA 
V ROKOCH 1945 – 1947 (5)

Jan ŠTAIGL

jenia boli označení číslom alebo krycím 
menom.91 Väčšinou išlo o pašerákov, z 
ktorých mnohí súčasne pracovali pre 
poľskú spravodajskú službu.92

Táto možná „dvojtvárnosť“ agentov, 
ako aj podozrievanie časti občanov z po-
hraničných obcí a utečencov z inkorpo-
rovaného územia zo spolupráce s ilegál-
nymi skupinami v Poľsku, ktorým mali 
poskytovať informácie o čs. vojenských 
jednotkách a bezpečnostných orgá-
noch93, sa stali centrom záujmu vojen-
ského obranného spravodajstva. Veľká 
pozornosť bola venovaná tiež prísluš-
níkom vlastných jednotiek rozmiestne-
ných v slovensko-poľskom pohraničí. 
Veliteľské a spravodajské orgány upo-

zorňovali na skutočnosť, že mužstvo 
niektorých jednotiek, ako napríklad 
motorizovaného práporu 45 na Orave, 
pochádza väčšinou z tohto regiónu a „je 
príbuzného zmýšľania ako tunajšie oby-
vateľstvo a niektorí spolupracovali s ban-
dami“ Navrhovali vystriedanie týchto 
jednotiek „jednotkami, ktorých príslušní-
ci nie sú regrutovaní z krajov, v ktorých 
majú pôsobiť.“94 Ďalej išlo o sledovanie 
správania sa vojakov a veliteľského zbo-
ru k príslušníkom poľských jednotiek 
z hľadiska možného prezrádzania uta-
jovaných skutočností. V tomto zmysle 
bola veliteľmi zdôrazňovaná nutnosť 
„aby i pred poľskými jednotkami, ako jed-
notkami spriatelenými, boli utajené opat-
renia, konané vlastným vojskom. Dôvod 

91  VHA Bratislava, f. V0-4, šk. 51, inv. č. 262. Čs. 
agenti proti Poľsku - spravodajská sieť.

92  Hlavné obsahové zameranie poľského spravodaj-
stva proti ČSR pozri AMZV ČR Praha, f. Teritoriální od-
bory - obyčejné 1945-1959, Polsko, šk. 29, č. 31722/46. 
Polské vyzvědačství proti ČSR - opis rozkazu Minister-
stva vojenství ve Varšavě z 19. 9. 1945.

93  Například v situačnom spravodajskom hlásení ve-
liteľa jednej  z vojenských jednotiek na slovensko-poľskej 
hranici zo 16. augusta 1946 sa uvádzalo, že poľské ilegálne 
ozbrojené skupiny „dostávajú dosť dobré správy o činnosti 
nášho vojska, orgánov N. B. alebo F. S. od ľudí, ktorí dosa-
vád prechádzali štátne hranice na povolenie vydané z poľskej 
strany pre malý pohraničný styk...Mnohí jednotlivci pracujú 
na našom území, nielen v pohraničí, ale i v hlbokom záze-
mí, bez povolenia pobytu a pracovného povolenia. Väčšinou 
tieto osoby vydávajú sa za Slovákov utečencov, nie je však 
vylúčené, že nie sú medzi nimi ľudia, ktorí spolupracujú 
s poľskými ilegálnymi organizáciami.“ VHA Bratislava, f. 
VO-4, šk. 2, inv. č. 20, č. 77/Taj.46.  

94  VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 2, inv. č. 20, č. 3177/
taj. 1. odd. 1946. Poznatky a návrhy pre ZH na Orave.

je ten, že nemôže nám byť dobre známe, 
ako ďaleko je spravodajská služba voči poľ-
skému vojsku účinná a mohlo by sa ľahko 
stať, že poľské vojsko bolo by mimo vôli 
dodávateľom správ o našich jednotkách 
pre bandy...“95

Od leta 1946 sa činnosť poľských 
bezpečnostných zložiek a WOP sú-
streďovala na likvidovanie ilegálnych 
ozbrojených formácií v poľsko-sloven-
skom pohraničí. Veľkou mierou k tomu 
prispeli závery koordinačnej komisie 
pre záležitosti Spiša a Oravy, vytvorenej 
na začiatku júna toho roka. Úlohou ko-
misie, ktorej členmi boli aj zástupcovia 
poľského ministerstva obrany a minis-
terstva verejnej bezpečnosti, bolo oboz-

námiť sa s miestnou situáciou, preveriť 
pravdivosť incidentov uvádzaných v po-
kračujúcich nótach československého 
ministerstva zahraničných vecí o prena-
sledovaní Slovákov a navrhnúť opatre-
nia ku konsolidácii týchto regiónov. Ko-
misia dospela k záveru, že súčasný stav 
je dôsledkom predovšetkým zlej hospo-
dárskej situácie, nedostatočného záso-
bovania, negatívnych javov v činnosti 
jednotiek poľských úradov a jednotiek 
milície a protikomunistického odboja 
vo vzťahu k občanom slovenskej národ-
nosti, ale aj intenzívnej propagandy, a to 
tak protipoľskej, ako protislovenskej. Za 
hlavné úlohy konsolidácie pomerov ko-
misia pokladala, okrem iného, likvidá-
ciu antikomunistického odboja a jasné 
upovedomenie miestneho obyvateľstva, 

95  VHA Bratislava, f. Operácia „Banderovci“, šk. 39, 
č. 676/Taj.1946. Styk a spolupráca s poľskou armádou 
- smernice.

Poznámka: Niektoré spravodajské informácie o poľ-
skej armáde (WP) upozorňovali, že jej príslušníkom nie 
je možné celkom dôverovať. Väčšina dôstojníkov mala 
údajne sympatizovať s generálom Andersom „a to najviac 
preto, lebo skoro všetky dôležitejšie miesta v armáde sú obsa-
dené dôstojníkmi Červenej armády.“ Podobné javy nálady 
sa vyskytovali aj medzi mužstvom , pričom „Dokonca 
mnoho členov poľskej armády má legitimácie Armije Kra-
jowej.“ Jednotky mali byť nedostatočne vycvičené, s  níz-
kou morálkou a ich príslušníci mali nenávidieť „svojich 
politických referentov, ktorí majú za úkol na poli politickom 
prevýchovu armády.“ AMZV ČR Praha, f. Teritoriální od-
bory-obyčejné 1945 - 1949, Polsko, šk. 16, č. 91330/46. 
Správa Povereníctva vnitra SNR Ministerstvu zahranič-
ných vecí ČSR v Prahe z 10. 5. 1946.
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že Horná Orava a Spiš zostanú súčasťou 
Poľska.96

V prvej etape boja s ozbrojeným 
protikomunistickým podzemím sa 
predpokladalo „vyčistenie“ pohranič-
ných úsekov krakowského a rzeszow-
ského vojvodstva s tým, že „Po prav-
depodobnom úspešnom vykonaní týchto 
akcií...prikročí poľské vojsko ku generálnej 
akcii proti bandám UPA v juhovýchod-
nom pohraničí Poľska, hraničiacim s ČSR 
a ZSSR.“97 Výsledky bezpečnostných 
akcií v poľsko-slovenskom pohraničí 
dosiahnuté do 11. júla 1946 hodno-
til zástupca veliteľa 4. VO plk. gšt. Jan 
Heřman takto: „V druhej polovici mája 
1946 boli úspešne zakončené akcie pro-
ti bandám v priestoroch západne a vý-
chodne VYS. TATIER a bandy v tomto 
priestore sa vyskytovavšie treba považovať 
za zlikvidované. Teraz prebiehajú akcie 
menšieho rozsahu proti bandám NSZ 
v priestore ZWARDOŃ - BABIA GORA, 
ktoré skončia v krátkom čase... V najbliž-
šom čase (za niekoľko dní) prikročí poľské 
vojsko s dostatkom pripravených síl k akci-
ám proti bandám... všeobecne v priestore 
NOWY SĄCZ.“98 

V súvislosti so snahou zlikvidovať 
ozbrojené skupiny, ktoré pôsobili na poľ-
skej aj slovenskej strane štátnej hranice, sa 
podstatne rozšírila spolupráca poľských 
a československých bezpečnostných or-
gánov a vojenských jednotiek. Napríklad 
v októbri 1946 sa uskutočnilo stretnutie 
okresného veliteľa MO v Novom Targu  
s okresným veliteľom Národnej bezpeč-
nosti v Ružomberku, na ktorom sa zao-
berali otázkami spoločného postupu im 
podriadených zložiek proti „bandám“, 
osobitne proti oddielom „Ognia“. Sú-
časne riešili aj možnosti spolupráce pri 
vyšetrovaní ich činnosti na poľskom 
i slovenskom území a pri pomoci postih-
nutým občanom.99

Zásadný význam pre rozvoj spolu-
práce jednotiek československej a poľ-
skej armády v západnej časti severného 
pohraničia Slovenska mala iniciatíva ve-
liteľa OW v Krakowe brig. gen. Mikola-
ja Prus-Więckowského, ktorý v októbri 
1946 prostredníctvom čs. styčného dôs-
tojníka pplk. gšt. Musila navrhol, aby 
sa na strážnici WOP v Chyžnom usku-
točnila porada vyšších československých 
a poľských veliteľov s cieľom skoordino-
vať akcie proti ilegálnym ozbrojeným 
skupinám. V telegrame veliteľstvu 4. vo-
jenskej oblasti a MNO o priebehu stret-

96  FRIEDL - JIRÁSEK, ref. 9, s. 205-206.  
97  Ref. 79.
98  Tamže.
99  Ogień w górach. Współpraca s Czechosłowakami. In: 

http:/borowski_rodzina.w.interia.pl/ogien_37.htm

nutia plk. Musil uviedol: „Velitel OW 
prosi cs. voj. spravu, aby spolupracovala 
na likvidacii bandy „Ogien“, ktera sa pri-
pravuje na zimny ubytovani na cs. hranici 
medzi Suchou Horou k 7 km vych. Trste-
na a trigonometrem Volovec 2.065/16 
km sev. vychodne Lipt. Sv. Mikulas. Tato 
banda cita asi 60 dobre ozbrojenych cle-
nu... Pro likvidaci bandy... treba znati 
presne umistneni bunkru, skladu a dilen. 
Pozemnym preskumom byla by banda 
upozornena na hrozici nebezpeci a proto 
prosi velitel OW Krakow ministerstvo nar. 
Obrany hl. st. o povoleni preletavanym 
hranic polskymi letouny za ucelom prove-
deni leteckeho preskumu. Porizene snim-
ky budou dany tez ceskoslovenskej strane. 
Pro vlastnu likvidaci bandy Ogien prosi 
velitel OW o spolupraci ceskoslovenske voj. 
jednotky v sile praporu. Cela akcia musi 
byti pripravena v najvacsi tajnosti a proto 
jednotky pohranicnej strazi = WOP ani 
ceskoslovenske pohranicne stanice nesmi 
byti do akcie zasveteny.“100 

Podľa rozhodnutia náčelníka Hlav-
ného štábu MNO arm. gen. Bohumi-
la Bočka sa porady v Chyžnom mal 
zúčastniť zástupca veliteľa 4. vojenskej 
oblasti plk. gšt. J. Heřman s prednos-
tom oblastného oddelenia vojenského 
obranného spravodajstva mjr. Pavlem 
Marcelym, plk. gšt. J. Stanek, a pplk. 
gšt. Musil. Náčelník HŠ MNO ďalej 
určil, že akcie proti „ogniowcom“ sa 
zúčastní „41. nebo 39. prapor od Tepli-
ce. Jeho přesun připravte do prostoru Dol. 
Kubína“ a ďalej „všechny jednotky ZH 
(zabezpečenia hraníc - J. Š.), které se již 
nyní nalézají v prostoru Oravy a Spiše...“ 
Veliteľstvo 4. VO súčasne informoval, 
že pre prelety hraníc poľským letectvom 
v úseku Suchá Hora - trig. 2065 Volo-
vec vyžiadal súhlas Ministerstva vnútra 
ČSR a že „Eventuální použití našeho le-
tectva (vojenského - J. Š.) bude nařízeno 
zvlášť.“101 

Na schôdzke v Chyžnom, ktorá 
sa uskutočnila na začiatku novembra 
1946, bol termín spoločnej akcie sta-
novený na 20. novembra. Z jednotiek 
čs. armády sa jej zúčastnil motorizovaný 
prápor 41. Jeho roty zaujali „prehradné 
postavenie od kóty 1097 – západne kóty 
1230 Magura – južne pozdĺž hraníc až 
na čsl. štátnu hranicu juhozápadne Cichá 
(styčný bod).“ Nasadení boli aj prísluš-
níci dvoch škôl Národnej bezpečnosti 
a pohotovostného oddielu Národnej 
bezpečnosti z Lúčok, ktorí tvorili zabez-

100  NA Praha, f. 850/1, šk. 4, inv. č. 18, sign. T1031. 
Opatření proti banderovcům (pre autentičnosť je v ci-
tácii ponechaný text v pôvodnej „telegrafi ckej“ podobe 
- J. Š.)

101  Tamže

pečovací kordón na čiare Vitanová - Ti-
chá dolina - štátna hranica. V priebehu 
akcie ale československí a poľskí vojaci 
zadržali len niekoľko pašerákov a osôb, 
ktoré prekročili hranice bez povolenia, 
ale žiadneho „ogniowca“. Veliteľ 4. di-
vízie pplk. gšt. J. Stanek, ktorý riadil 
akciu na slovenskej strane, za hlavnú 
príčinu jej neúspechu pokladal to, že 
zrejme „banda bola upozornená krátko 
po schôdzke v Chyżnom a presunula sa do 
iného priestoru.“ Isté výhrady mal aj k 
„neprofesionálnemu“ postupu poľských 
vojakov a navrhoval, že v prípade ziste-
nia ilegálnych ozbrojencov v priestore 
jemu podriadených jednotiek pripraví 
„samostatnú akciu na zlikvidovanie ban-
dy bez spolupráce s Poliakmi“.102  

Avizovanú akciu uskutočnili 
v dňoch 26. - 27. novembra 1946 tri 
roty práporu 41 s časťou iných vojen-
ských jednotiek a príslušníkmi Národ-
nej bezpečnosti v dolinách Západných 
Tatier - Jamnickej, Smrečianskej a Rač-
kovej doline. Mala podobný výsledok 
ako predchádzajúca. Okrem nájdených 
stôp po táborení „bánd“ potvrdila, že 
„na území ČSR sa lúpežné bandy nena-
chádzajú. Tieto sa nachádzajú na území 
Poľska, a to v priestore Chocholowka (asi 
250 mužov) a v priestore juh. - záp. Za-
kopané (asi 300 mužov Andersovcov).“103 
V súvislosti so zistenými nedostatkami 
v správaní sa vojakov k obyvateľstvu a 
najmä preukázanými prípadmi spolu-
práce niektorých z nich s pašerákmi ppl. 
gšt. Stanek však navrhol veliteľstvu 4. 
VO uskutočniť výmenu a redislokáciu 
jednotiek v severozápadnom pohraničí 
Slovenska. Odporúčal, že najvýhodnej-
šie by bolo „zosilniť ZH od Štrby až po 
moravskú hranicu jedným až dvoma prá-
pormi z histor. zemí. Jedným kompletným 
práporom by sa previedlo ZH na Orave, 
od Hút po Erdútku (Oravská Lesná - 
J. Š.)...“104 Veliteľ 4. VO uvedené návr-
hy podporil, pričom ako dôvod, okrem 
rozľahlosti úseku, obtiažnosti terénu 
a malého počtu nasadených jednotiek, 
uviedol aj skutočnosť, že „Oddiely NB 
museli byť v dôsledku vnútorných bezpeč-
nostných opatrení stiahnuté a veliteľstvo 
Uhel (krycí názov veliteľstva 4. VO - 
J. Š.) nemá k dispozícii žiadnu jednotku, 
ktorú by mohlo použiť k žiadúcemu zosil-
neniu ZH.“105

Pokračovanie v budúcom čísle

102  VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 2, inv. č. 20, č. 
50881/Taj. 1. odd. 1946. Akcia proti bande Ogieň 
v priestore Magura - relácia. 

103  VHA Bratislava, f. VO-4, šk. 2, inv. č. 20,, č. 
3177/taj. 1. odd. 1946. Poznatky a návrhy pre ZH na 
Orave.

104  Tamže.
105  Tamže.

P
o stopách m

inulosti



30

Č
it

at
el

ia
 –

 r
ed

ak
ci

a
Ž

I
V

O
T

  J
Ú

L 
20

09

Krátko zo Spiša
V durštínskej škôlke sa uskutočnil 

pri príležitosti Dňa matiek slávnost-
ný program pripravený špeciálne pre 
mamy. Deti si dali veľmi záležať na svo-
jich prednesoch a vlastnoručne vyrobili 
malé a milé prekvapenia pre svoje ma-
mičky. (dm)

*  *  *
V Novej Belej od prvej júnovej ne-

dele pozývajú veriacich do kostola na 
pobožností elektricky riadené zvony. Na 
tento účel prispeli všetci farníci. (dm)

Ulicami našich obcí prešli nedávno 
procesie na sviatok Božieho tela. Veľmi 
pekná krojovaná procesia má svoju tra-
díciu v Jurgove, kde sa do krojov oblie-
kajú skoro všetci obyvatelia obce. Tento 
zvyk sa zvýrazňuje najmä v posledných 
rokoch, čomu sa všetci tešia. (sp)

*  *  *
Most na rieke Bialke je témou, kto-

rú permanentné sledujeme. 1. júla t.r. 

by mal byť odovzdaný do prevádzky po 
technickej stránke. A podľa plánu kon-
com júla by sa malo uskutočniť ofi ci-
álne otvorenie nového mosta. Budeme 
vás o tom informovať. Koncom júna sa 
most prezentoval takto (viď. foto). (fp)

*  *  *
21. júna t.r. sa v Rabe Wyżnej ko-

nala 27. okresná prehliadka dychoviek, 
ktorej sa zúčastnilo 21 dychoviek z no-
votárskeho a tatranského okresu. Me-
dzi nimi boli o. i. dychovky z Krem-
pách, Novej Belej a Kacvína. Popritom 
sa oslavovalo aj 20. výročie vzniku So-
lidarity. (fp) 

14. júna t. r. domáca dychovka pri-
pravila pre Vyšnolapšančanov kultúrny 
program „Rodinné besedovanie“. Poča-
sie bolo priaznivé, takže podujatie sa 
konalo v amfi teátri. Program umožnil 
všetkým účastníkom príjemne stráve-
nie nedeľňajšieho popoludnia v ro-
dinnom duchu.

Ako prví sa na scéne ukázali 
hospodári tohto podujatia, teda 
dychovka z Vyšných Lápš so svojím 
hodinovým koncertom. Vystrieda-
la ich dychovka z Kacvína pod ve-
dením Stanisława Wojtaszka. Tre-
ba poznamenať, že táto dychovka 
vznikla v roku 2003 a jej členovia 
sa zúčastňujú mnohých koncertov 
doma, ale aj v zahraničí. Od roku 
2006 sa zúčastňujú na Dňoch maj-
stra Pavla z Levoče na Slovensku, 
kde sa konajú aj trhy remeselných 
ľudových výrobkov. Okrem toho v ro-
ku 2006 a 2008 koncertovali na Ukra-
jine. 

Neskôr sa objavil na scéne folklórny 
súbor Čardáš z Nedece. Súbor vznikol 
v roku 1991 pri Gminnom kultúrnom 
stredisku pod vedením Márie Wanicze-
kovej a Alžbety Łukušovej. Vo svojom 
repertoári má niekoľko spišských zvy-
kov, často spojených s tancom. Súbor 

od roku 1996 so svojím programom vy-
stupuje po celej krajine, ale aj na Ukraji-
ne, Slovensku a v Maďarsku. Zúčastnili 
sa viacerých podujatí, o.i. Dní Európy 
v Rakúsku, Dní poľskej kultúry a ku-
chyne v Belgicku. Po nich javisko patrilo 

miestnej ľudovej kapele Spiš v zložení: 
Juraj Griglák, Dorota Mąková, Czesław 
Griglák, Paulina Grigláková, Eva Sko-
rupková a Jakub Griglák. Spoločne di-
vákom zahrali spišské melódie a súčas-
ťou ich repertoáru sú aj slovenské polky. 
Od roku 2005 sa zúčastňujú Spišských 
zvykov. V roku 2006 sa zúčastnili XXX. 
trhov krakovského ľudového umenia 
a taktiež Podhalského trhu v Novom 

Targu. V tomto roku sme ich mohli 
vypočuť na XXXIV. súťaži podhalských 
hudieb Tomáša Skupnia. Rodinné bese-
dovanie obohatil aj goralský súbor z Re-
písk pod vedením Márie Wojtyczkovej, 
Dariusza Hyżneho a Dariusza Plutu. Je 
to ešte mladý súbor, ktorý vznikol pred 
dvoma rokmi. Predviedol nám ukáž-
ku goralských tancov. Populárne, ale 

aj tradičné piesne zahrala pre di-
vákov hudobná skupina AKORD 
z Vyšných Lapš. Bolo to niečo pre 
staršiu generáciu, pre mládež zahra-
la zasa punková skupina Proti prú-
du z Maniów a THE WALDERS 
z Nového Targu. Program uzavrelo 
vystúpenie hudobnej skupiny zo 
Spytkowíc, ktorá hrá len pol roka, 
ale jej členovia už dokázali, že majú 
talent a organizačné schopnosti. 
Pri podujatiach tohto typu nesmeli 
chýbať ani rôzne súťaže. Organizá-
tori pripravili napr. preťahovanie 
lanom medzi susednými obcami, 

ktoré vyhrala obec Lapšanka. Zábavné 
bolo aj skákanie vo vreciach na čas, pitie 
žltého nápoja na určený čas a šplhanie 
po stĺpe.

Vďaka slnečnému počasiu, ale hlav-
ne peknému programu sa všetci dobre 
zabávali. Obecná dychovka nielenže 
všetkým pekne zahrala, ale výťažok 
z tejto akcie plánuje určiť na nákup 
nových hudobných nástrojov. (dm)

Obecné slávnosti vo Vyšných Lapšoch
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Oprava
V Živote č. 6/2009 v článku Učiteľ-

ka z povolania na str. č. 14 sme uviedli, 
že krajanka Cecília Biegunová sa naro-
dila 12.2.1936 namiesto 12.2.1939, za 
čo sa jej ospravedlňujeme.

Redakcia  

Blahoželáme
Prajeme Vám
veľa zdravia, lebo je vzácne, 
veľa šťastia, lebo je krásne, 
veľa lásky, lebo je jej málo 
a všetko o čom snívate, 
aby žiť spolu stálo za to.

Toto srdečné blahoželanie k 40-tym 
narodeninám Haline (rod. Krempaskej) 
a Emilovi Milaniakovcom z Nedece za-
sielajú dcéry Natália a Lýdia, rodičia, 
bratia Jozef a Krištof, ako aj známi.

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.

Júl – 12.07.2009
August – 9.08.2009

September – 13.09.2009
Október – 11.10.2009
November – 8.11.2009
December – 13.12.2009  

*  *  *
26.-28. júna 2009 sa konali Dni Mi-

kołowa, v rámci ktorých sa uskutočnili 
viaceré podujatia. Hlavný program bol 
prezentovaný na námestí. Jeho náplň 
tvorili koncerty známych poľských ka-
baretov a interpretov: Kasi Kowalskej, 
Jacka Borkowského, Alicji Majewskej, 
Włodzimierza Korcza, skupín Slzy 
(Łzy) a Universe. Okrem toho sa diváci 
mohli zúčastniť aj sprievodných podu-
jatí, o.i. kvapky krvi spojenej s vyšet-
rením hladiny cukru v krvi, regionál-
nej súťaže sliezskych miest v plážovom 
volejbale, jazdeckých pretekov o cenu 
primátora mesta a ďalších. Uskutočni-
li sa aj programové pásma v sliezskom 
nárečí. Mediálny patronát prevzala te-
levízia Silesia, regionálny rozhlas a no-
viny. (aj)

Za tradičnou 
kultúrou 

do Malatinej
Súťaže o najchutnejšie syry, v prás-

kaní bičom, výstavy, tvorivé dielne i 
súťaž o najkrajšie kozľa ponúka vo svo-
jom programe 9. ročník medzinárod-
ného festivalu valaskej kultúry - Bačov-
ské dni, ktorý sa uskutoční 18. a 19. 
júla v Malatinej na Orave. Atmosféru 
podôb tradičnej kultúry navodia  v zá-
kladnej škole výstavy a tvorivé dielne 
na tému spracovania textilu a ovčej 
vlny. Výstavy budú otvorené o 15.00 
hodine.  Na prvej s názvom Ľudový 
pop-art bude prezentovať Stanislava 
Marettová svoju zbierku ľudových vy-
šívaných násteniek, na druhej sa pred-
metmi z plstenej vlny predstaví Ivona 
Langrová z Novej Bystřice a manželia 
Turácovci z Rabčíc. Tkanie malatin-
ských kobercov predvedie Magdaléna 
Palugová, tkanie gobelínov Elena Pa-
volková. V areáli školy budú vystavené 
priestorové objekty strašiakov z regio-
nálnej oravskej súťaže. Deti i dospelí si 
budú na tvorivej dielni môcť vyhoto-
viť aj vlastných strašiakov. Večer sa od 
18.00 presunie program do amfi teátra, 
kde sa predstavia folklórne súbory Lú-
čan z Lúčok a Radhosť z Rožnova pod 

Radhoštěm, profi lovým programom ich 
vystrieda folklórny súbor Urpín z Ban-
skej Bystrice. Záver sobotného progra-
mu bude patriť koncertu folkovej sku-
piny Panenka vyzutá (Česká republika) 
a Nebeskej muzike z Terchovej. Nedeľ-
ný program ponúka od 10.00 h tradič-
ný malatinský jarmok so slovenskými, 
českými a poľskými tvorcami, od 11.00 
h súťaž o najchutnejšie výrobky z ov-
čieho mlieka a ich ochutnávku spoje-
nú s predajom, ako i súťaž o najkrajšie 
kozľa. O víťazných syroch i najkrajších 
kozľatách rozhodnú okrem odbornej 
poroty aj diváci prostredníctvom anke-
ty. Festivalové dianie vyvrcholí o 12.30 
h. súťažou v práskaní bičom a o 10.30 
h. scénickým programom o odrazoch 
pastierskych tradícií v tanečnej kultú-
re. V ňom sa predstavia fujaráši spod 
Makyty, krajanský divadelný súbor 
Ondrejko z Podvlka, folklórne skupiny 
Goral zo Suchej Hory, FSk z Krivian, 
folklórne súbory Kokavan z Kokavy 
nad Rimavicou, Radhošť z Rožno-
va pod Radhoštěm (Česká republika) 
a Toporzanie z Lubieńa (Poľská re-
publika). Hlavnými usporiadateľmi 
festivalu sú obec Malatiná a Oravské 
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 
a na príprave a realizácii festivalu sa 
podieľa Zväz chovateľov oviec a kôz na 
Slovensku. Festival je usporiadaný s fi -
nančným príspevkom Európskej únie, 
Európskeho fondu regionálneho roz-
voja a Ministerstva kultúry SR.

PhDr. Miroslav Žabenský

KRÁTKO 
ZO SLIEZSKA

Blahoželáme šťastným rodičom 
Dorote a Vojtechovi Bednarzovcom 
z Jaworzna, ktorým koncom apríla t.r. 
pribudla do rodiny dcérka Amelia. Pra-
jeme jej veľa zdravíčka, šťastia a božie-
ho požehnania. (aj)

Poďakovanie
Ďakujeme skupine AKORD z Vyš -

ných Lapš v zložení: Pavol Biziak, 
Czesław Griglák, Jozef Griglák, Krištof 
Trzop a Matuš Griglák za ochotu a vy-
naložené úsilie pri obnove kancelárie 
vedúcej klubovne.

ÚV Spolku Slovákov v Poľsku
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 24. mája 2009 zomrela v No-

vej Belej vo veku 78 rokov krajanka
ĽUDMILA MAJERČÁKOVÁ

(rod. Kurnátová)

Zosnulá sa aktívne zapájala do čin-
nosti Miestnej skupiny v Novej Belej. 
Zúčastňovala sa spolkových podujatí, 
rada hrávala v skečoch a divadielkach, 
čím prinášala radosť krajanom. Bola 
jednou z iniciátoriek oblátkového stret-
nutia krajanov v rámci miestnej skupi-
ny Spolku v Belej. Vždy a všade s ra-
dosťou propagovala Život. Odišla od 
nás vzorná krajanka, starostlivá matka, 
svokra, babička, prababička, sestra, teta 
a známa. Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 20. mája 2009 zomrela v No-

vej Belej vo veku 86 rokov krajanka
ANNA FRANKOVIČOVÁ

(rod. Kurnátová)
Zosnulá bola dlhoročnou členkou 

Spolku a čitateľkou Života. Odišla od 
nás dobrá krajanka, starostlivá sestra, 
teta a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Novej Belej

*  *  *
Dňa 31. mája 2009 zomrel vo Vyš-

ných Lapšoch vo veku 57 rokov krajan
ANDREJ ŠVARC

Zosnulý bol členom Spolku a čita-
teľom časopisu Život. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, 
brat a sused. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

*  *  *
Dňa 10. mája 2009 zomrel v Podsr-

ní vo veku 65 rokov krajan
EUGEN ZONZEL

Zosnulý bol čitateľom časopisu Ži-
vot. Odišiel od nás vzorný krajan, brat 
a ujo. Nech odpočíva v pokoji! 

Rodine zosnulého vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť. 

MS SSP v Podsrní

VÝSLEDKY 
EUROVOLIEB 

2009
6. júna 2009 na Slovensku a 7. 

júna 2009 v Poľsku, ako aj v ostatných 
krajinách Európskej únie, usku-
točnili sa voľby do Európske-
ho parlamentu. V deň volieb 
bolo na Slovensku 4 345 773 
oprávnených voličov a v Poľsku 
30 565 272. Vydaných bolo 
853 533 hlasovacích obálok, čo 
znamená účasť 19,64 percenta 
na Slovensku. V Poľsku bolo 
vydaných 7 505 261 hlasova-
cích obálok, a tým účasť 24,53 
percenta voličov. Kým na Slo-
vensku bolo platných hlasov 
826 782, v Poľsku to bolo 
7 364 763. V novotárskom okre-
se sa volieb zúčastnilo 22,40% voličov, 
kým v tatrzańskom okrese 26,07%. 
Najviac hlasov v týchto okresoch získa-
la strana Právo a spravodlivosť okrem 
miest Nový Targ, Szczawnica a Zako-
pané, kde prvé miesto patrilo Občian-
skej platforme.    

Voľby do Európskeho parlamentu 
(EP) posilnili zastúpenie pravice v par-
lamente, naopak socialistom sa príliš 
nedarilo. Tretie miesto si udržali libe-
ráli a prekvapivé úspechy zaznamenali 
krajne pravicové nacionalistické či xe-
nofóbne strany. Výsledky politických 
strán v Európskom parlamente:

1. EPP/ED (Európska ľudová stra-

na/Európski demokrati): 35,7 % (263 
poslancov)

2. PES (Strana európskych socialis-
tov): 21,9 % (161 poslancov)

3. ALDE (Aliancia liberálov a de-
mokratov za Európu): 10,9 % (80 po-
slancov)

4. Zelení/EFA (Zelení/Európska slo-
bodná aliancia): 7,1 % (52 poslancov)

5. UEN (Únia za Európu národov): 
4,8 % (35 poslancov)

6. GUE/NGL (Európska zjednote-
ná ľavica/Severská zelená ľavica: 4,5 % 
(33 poslancov)

7. IND/DEM (Nezávislosť/De-
mokracia): 2,6 % (19 poslancov).

V Poľsku sa takto rozdelili 
hlasy voličov: Občianska plat-
forma (EPP/ED): 44,39 (25 po-
slancov), Právo a spravodlivosť 
(UEN): 27,41 (15 poslancov), 
Zväz demokratickej ľavice/Únia 
práce (PES): 12,33 (7 poslan-
cov), Poľská ľudová strana (EPP/
ED): 7,03 (3 poslanci).

Na Slovensku najviac hlasov 
získali kandidáti Smeru - Sociá l-
nej demokracie (PES): 32,02 
(5 poslancov), Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia 

(EPP/ED): 16,99 (2 poslanci), 
Strana Maďarskej koalície (EPP/ED): 
11,34 (2 poslanci), Kresťanskode-
mokratické hnutie (EPP/ED): 10,87 
(2 poslanci), Ľudová strana - Hnu-
tie za demokratické Slovensko: 8,98 
(1 poslanec), Slovenská národná strana 
(UEN): 5,56 (1 poslanec). (aj)

Volebná miestnosť v Krempachoch. Foto: F. Paciga
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Typy záhrad
Základnú kompozíciu výtvarného 

riešenia záhrady väčšinou určuje druh 
zástavby alebo nadväznosť záhrady na 
okolie, prípadne charakter terénu zá-
hrady. Všeobecne pre všetky typy zá-
hrad platí zásada vyplývajúca z veľkosti 
záhradného priestoru. Čím je záhrada 
menšia, tým nižšie druhy drevín v nej 
vysadíme, musíme vždy myslieť na ich 
výšku v dospelosti. Každá záhrada by 
mala mať dokonale premyslené cesty, 
oddychové zákutia, rekreačný trávnik 
a hoci aj celkom malú vodnú nádrž, no 
a ostatné si každý doplní podľa vlast-
ných predstáv.

Nie je účelom vytvoriť mnoho rôz-
nych záhradných partií, kedy by vý-
sledný efekt znamenal nesúlad, prepl-
nenie a rozštiepenosť. Aj pre záhradu 
platí to známe „Menej niekedy zname-
ná viac“. 

Geometrická záhrada
Dlhý pozdĺžny tvar, obvykle sú-

merný na oboch stranách, symetricky 
zastrihnuté živé ploty sú typické pre 
tzv. geometrické záhrady. Mnohé rané 
francúzske záhrady boli veľmi rozsiahle 
a mali výraznú a nápadnú geometriu. 
Príroda bola potlačená a dôležitú úlo-
hu hrala voda, ktorá vyjadrovala slobo-
du ako v záhrade, tak v prírode. Ne-
skôr boli geometrické symetrické tvary 
nahradené záhradami, cez ktoré viedli 
dlhé točité cestičky. Tie využívali ľudia 
na zábavu v prírode a trávili tu deň pre-
chádzkami. Premyslene rozmiestnené 
cesty určené na prechádzky boli lemo-
vané rastlinami zdanlivo budiacimi do-
jem voľného rastu. Až do 19. storočia 
nikto nepomyslel na nápad zasadiť do 
záhrad kvitnúce stromy, kry alebo kve-
tinové záhony. 

Anglická záhrada
Anglická záhradná architektúra 

bola vo svojej ranej forme hlavne po-
môckou v práci. Rozsiahle parky ob-
klopovali veľké statky a malé záhradky 
blízko domu boli plné ľalií a tulipánov. 
Ovocné sady a zeleninové záhrady boli 
ďalej od domova a lemovali ich cesty s 

ohradami alebo s živými plotmi. Ne-
skôr sa stal štýl uvoľnenejším. Odstrá-
nili sa niektoré „hranice“ a živé ploty a 
obrábanie záhrad vo voľnej krajine sa 
stalo základom anglických záhrad, ako 
ich poznáme dnes. 

Lesná záhrada
Typické materiály používané v les-

nej záhrade sú celkom prírodné, na-
príklad drevo, lomový kameň, atď. 
Dizajn by mal napodobňovať priro-
dzené rozmiestnenie rastlín a stromov, 
akoby architektom bola sama matka 
príroda. Použitie tohto prirodzeného 
rozmiestnenia viac zdôrazní voda alebo 
potok, doplnené skalkami a kameň-
mi. To môže umocňovať pocit lesného 
priestoru. 

Záhradné sochy
Záhrada so sochami môže mať buď 

formálny alebo neformálny štýl podľa 
toho, či obsahuje tradičné alebo ab-
straktné sochy. Niekedy môže úmysel-
né skrývanie sôch pridať záhrade na za-
ujímavosti a záhadnosti. V záhradách 
so sochami vynikali, a dodnes vynika-
jú, hlavne Taliani. 

Záhradné nádoby
Pokiaľ máte v záhrade málo miesta 

alebo nemáte voľné záhony, peknou a 
podarenou náhradou sú záhradné ná-
doby. Tento štýl je priestorovo pomer-
ne nenáročný. Nádoby sa môžu ľahko 
prenášať a k tomu, aby ich usporiada-
nie vyzeralo inak a novo, im stačí malý 
priestor. Môžete meniť veľkosti a tvary 
kvetináčov, ich zoskupenie podľa rôz-
nych veľkostí alebo využiť kontrasty 
farieb rastlín. 

Kvetinové záhrady
Záhrada v štýle kvetinovej lúky 

môže byť jedným z najúchvatnejších 
miest vytvorených matkou prírodou. 
Lúka je veľmi príťažlivá pre vtáky, mo-
týle a ďalšie menšie či väčšie živočíchy. 
Vysadzovanie kvetov, ktoré priťahujú 
motýle a vtáky, vytvára náročný a hod-
notný typ záhrady. 

Miriam Chudá

Premenlivosť  záhrady 
v priestore a čase

Koncom júla sa končí produkčná 
sezóna a nastáva bezznáškové obdobie. 
Iba v lokalitách s porastom jedle býva 
občas znáška medovice. Včely vyháňajú 
trudov z úľa, čo signalizuje koniec vče-
lárskeho roku. Je to už čas pripravovať 
včelstvá na zimovanie. 

Mnohí včelári zabúdajú, že základy 
silných včelstiev sa kladú už v druhej 
polovici júla, keď sa liahnu dlhoveké 
včely, ktoré idú do zimy. Preto len čo 
znáška prestane, včelár musí včelstvá 
prikrmovať a znášku „predstierať“, aby 
matka neobmedzovala kladenie.

Ešte však predtým treba urobiť dô-
kladnú úpravu plodísk, odstrániť z nich 
nevystavené medzistienky a nezaplo-
dované panenské plásty. Plásty tmavej 
farby nevhodné na plodovanie treba 
prevesiť do medníka. Do plodiska treba 
vložiť iba plásty žemľovej farby, ktoré 
už boli aspoň raz zaplodované. Pod-
necovacie kŕmenie sa odporúča robiť 
podľa možností a špecifi ckých podmie-
nok jednotlivých chovateľov včiel. Keď 
máme možnosť každý druhý deň prikr-
movať včelstvá cukrovým sirupom, ro-
bíme dobre, lebo včelstvá majú súčasne 
k dispozícii aj vodu. 

V priebehu júla sa odporúča do-
končiť výmenu starých matiek, pretože 
v auguste sú pri nej väčšie straty. Matky 
vymieňame zásadne pridávacími kliet-
kami, pričom matku necháme aspoň 
3-6 dní väznenú pod korkovou zát-
kou. Po tomto termíne skontrolujeme, 
či včelstvá nemajú náhradné materské 
bunky. Keď je všetko v poriadku, kor-
kovú zátku nahradíme cukrovomedo-
vým cestom, aby ju včely vyslobodili. 

V tomto období sa v niektorých včel-
stvách objavujú trúdice. Ide prevažne 
o včelstvá, ktorým sa matky neoplodnili, 
prípadne pri výmene matiek matka uhy-
nula. Takým včelstvám pridávať matku 
je pomerne ťažké. Jedným zo spôsobov 
záchrany trúdicového včelstvá je, že také 
včelstvo zmetieme do rojnice, kde zave-
síme mladú matku v klietke. Po 48 ho-
dinách „väznenia“ včelstvo vysypeme na 
nábeh do pripravovaného úľa a po týždni 
ho skontrolujeme. Keď je matka prijatá, 
pridáme včelstvu 1-2 plásty otvoreného 
plodu, aby šlo do zimy silné.(aj)
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Elena Čepčeková

Meduškina rozprávka

PRE TÝCH, 
ČO VEDIA 

BYŤ VĎAČNÍ
U svrčka pod skorocelom tam bol ži-

vot veselý, tam mu večne v dome celom 
kamaráti sedeli.

- Hraj nám, svrčok! Zahraj ešte!
- Vďačne zahrám, len sa tešte. Teraz 

nôtu do skoku. Vyberte si tanečnicu ku 
boku.

A svrčok hrá, fi dlikuje, až mu hlava 
nadskakuje a chrobač sa veselí.

- Ty si, svrčok, 
dobrý priateľ, 
vždy sme o tom 
vedeli.

Tak to išlo, 
kým bol mladý, 
kým vyhrával 
do nôty. To ho 
všetci mali radi 
pre dobrý kus 
roboty. Po ple-
ci ho tľapkávali, 
ba i božtek dali mu, no nikto sa ne-
opýtal, či má čo jesť na zimu.

Utekali týždne, dníčky, svrčok slabol 
pomaličky, i slák mu už ťažký bol. A veče-
ru za chladných dní pohľadať si nemohol. 
Bo veru pre samé hranie prázdna bola 
komora. A vonku už drobný sniežik začal 
lietať do dvora.

- Kamaráti, kde ste ktorý? Navštívte 
ma, veď som chorý. Hrával som vám deň 
i noc, prídite mi na pomoc.

Ale krepkí tanečníci driemu doma na 
lavici. Plné brušká, hluché ušká.

Tu zaliali svrčka slzy. Veď nevďačnosť 
najviac mrzí. Vždy im robil po vôli, ani 
chvíľku bez muziky neboli.

A teraz, keď splatiť treba iba trochu, 
akomak, nechali ho všetci v biede, nechali 
ho tak.

Ozaj všetci?
Ťuki-ťuki! Klope ktosi na dvere.
- Svrčok, husliar, či si doma? Nesiem 

z mojej večere. V lete si nám pekne hrá-
val, pomáhal nám krajšie žiť, patrí sa nám 
teraz sa ti odvďačiť.

To Meduška prišla k nemu a donies-
la kvapku šťavy. No a kvapka vďačnosti 
tu na pasienku zázrak spraví. Svrčok celý 
omladnutý vyskočil a hneď sa zvŕta. Na-
tešený i husličky ťahá z kúta.

(Včielka č. 3/1991)

Donát Šajner

O SRNKE 
Pri sušení sena našli sme opuste-

né sŕňa. Bolo veľmi zoslabnuté, led-
va sa držalo na tenučkých nohách. 
Všetci sme prekvapene hľadeli na 
mláďa, ktoré na nás vyvaľovalo veľké 
vystrašené okále. Dlho bolo opuste-
né a neustále nariekalo. Preto sme 
sa rozhodli, že ho vezmeme domov. 
Zriedili sme čerstvé kravské mlieko 
s trochou vlažnej vody a naliali do 
fľaše. Na hrdlo sme natiahli cumlík 
a potom strčili do drobnej srnčej 
papuľky. Alenka - tak sme srnku na-
zvali - sa mľaskavo pustila do bielej 
dobroty. Srnka nás často zabávala, 
hoci niekedy, keď sa dostala do ku-
chyne, podarilo sa jej rozbiť misku 
alebo hrnček. Nehnevali sme sa na 
ňu preto. Neskôr si Alenka obľúbila 
aj krupicovú kašu s maslom, cukrom 
a škoricou. Ale zjedla všetko, čo sme 
jedli aj my.

Srnku sme nezatvárali. Celý deň 
voľne behala po lese a keď sme ju za-
volali, hneď pribehla po nejakú maš-
krtu. Ba častokrát zašla aj za deťmi 
do školy a počkala ich v učiteľovej 
záhrade, kým sa skončilo vyučova-
nie.

O dva roky sa našej srnke naro-
dili dve sŕňatá. Občas sa s nimi pri-
blížila k nášmu domčeku. Zdalo sa, 
že Alenka chce svoje deti priviesť ku 
nám na dvor. Ale mladé boli nesmelé 
a nechceli podísť bližšie, iba po plot. 
Alenka ešte dlho chodila k nám po 
chlebík a iné maškrty, ale na jeseň 
odišla. Jej rodinka jej bola milšia ako 
naše dobroty. Na krk sme jej dali re-
mienok s mosadznými cvočkami, aby 
ju ochránil pred poľovníkmi. Takto 
ju každý poznal a neubližoval jej. 

Do hory ma poslali, sekeru mi nedali;
u nás taká obyčaj, obyčaj, sekeru si požičaj.

 
Ja do hory nepôjdem, drevo rúbať nebudem;
drevo by ma zabilo, zabilo, čo by dievča robilo.

Do hory ma poslali
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František Rojček

Môj sklenený pohár
Môj pohár sa každú chvíľu

na stolíku preoblieka:
raz má sako z limonády,
inokedy tielko z mlieka.

Občas v lete mu upletie
bublinkový sveter sóda,

každé ráno mi ho mamka
v kakaovom tričku podá.

Ú L O H A
Milé deti,
Tak konečne sú tu letné prázdniny! Určite ste sa na ne už dlho tešili. Oddých-

nete si od školských povinností a nazbierate veľa síl do ďalšieho školského roka.  
Čo budete robiť vo voľnom čase? Plávať, stanovať či chytať ryby? Nech už je to 
čokoľvek, budete potrebovať mnohé z vecí, ktoré sú na obrázku. Treba ich však 
vymaľovať. Netrpezlivo čakáme na vaše obrázky.

Z prác, ktoré nám do redakcie prišli minulý mesiac sme odmenili: Agátu 
Kuchtovú z Kacvína a Matúša Petráška z Krempách. Srdečne gratulujeme!  

Jozef Breza

Detský sviatok
Beháme, skáčeme
od rána na ihrisku,
už máme pieskových
koláčov plnú misku.

Kto skočí najďalej,
vylezie na kĺzačku,
odvahou prevýši
každého psíka, mačku.

Keď mamka pozerá
zvedavo na nás z vrátok,
povie, tak pre seba,
že je to detský sviatok.

(Včielka č. 17,18/1991-92)

Broňa Kasáčová

Zobúdzanka
Vstávaj hore, už je ráno,

už aj nové slnko vstalo.

Čaká na nás naša škôlka,

nestihne ten, čo si voľká.

Kto je spachtoš, lenivec,

stane sa mu taká vec:

Hoci ráno príde sýty,

no s fúzami, neumytý,

všetci skríknu: - Aha  ho!

Raňajkoval kakao!

Keď šumienka sa doň spraví
býva najviac prekvapený:

ku zlatému kabátiku
máva vždy aj čiapku z peny.

A čo na noc oblieka si?
Spýtajte sa mojej mamy!

Odloží ho po kúpeli
do kredenca – bez pyžamy!
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AUDI R8 V10 
Audi predstavuje nový variant svoj-

ho modelu z najvyšších priečok - mo-
del R8 V10. So svojím 5,2-litrovým 
desaťvalcom dosahuje výkon 525 koní 
(386 kW) a zrýchlenie 
na stovku trvá len 3,9 
sekundy, pričom ďalších 
8,1 sekundy trvá dosiah-
nuť dvestovku. Maximál-
na rýchlosť je 316 km/h. 
Motor s atmosférickým 
nasávaním a jeho desať-
valcové usporiadanie do 
V vytvára perfektnú syn-
tézu pre imponujúci špič-
kový výkon, veľkú ťažnú 
silu a nízku hmotnosť. A 
pritom sa Audi R8 V10 
s prevodovkou R tronic 
uspokojí priemerne s 
13,7 litrami benzínu na 
100 kilometrov. Sério-
vo prevodovka v R8 5.2 
FSI quattro je manuálna šesťstupňová, 
sekvenčnú prevodovku R tronic Audi 
dodáva na želanie. 

Veľkým prínosom pre atrakciu a 
bezpečnosť, s ktorým Audi R8 V10 
uniká svojim konkurentom, je perma-

JÁN ĎUROVČÍK
Perspektívny a tvorivý tanečný choreograf a režisér, kto-

rého pozná celé Slovensko. Aj tak by sme mohli charakteri-
zovať Jána Ďurovčíka, ktorý preslávil slovenský tanec nielen 
doma, ale aj v zahraničí. 

Narodil sa 10. apríla 1971 na východnom 
Slovensku, v Michalovciach. Pokiaľ ide o je-
ho tanečné schopnosti, naplno ich rozvinul 
na Vysokej škole múzických umení v Bra-
tislave, na Katedre tanečnej tvorby, kde štu-
doval u profesora Štefana Nosála. Výrazným 
posunom bola aj študijná stáž na Tanečnom 
inštitúte (Dance Instruction) v belgických 
Antverpách. V Belgicku zotrval aj naďalej, 
vzhľadom na to, že získal angažmán ako sólis-
ta na H.F. Dansetheatre Amsterdam. Neskôr 
učil moderný tanec na International Dance 
Stage Bornem. Začiatkom 90. rokov sa vrá-
til domov na Slovensko. V roku 1993 založil 
TORZO, 12-členný baletný súbor. Dá sa po-
vedať, že to bola vlastne prvá snaha o rozvoj slovenského 
moderného baletu na Slovensku. 

V roku 2000 sa podieľal na založení divadelno-tanečné-
ho telesa JAN. Tvorivosť Jána Ďurovčíka sa odrážala v mno-
hých tanečných a divadelných inscenáciách, ktoré do svojho 

repertoáru zahrnulo - Bratislavské divadlo tanca, Nová scé-
na Bratislava, či Balet SND.  

Pre TORZO postupne vytvoril mnoho zaujímavých, dy-
namických divadelných inscenácií a multimediálne tanečné 
divadlo Rómeo a Júlia, ktoré bolo prezentované v roku 2004 

v Tokyo na Medzinárodnom umeleckom fes-
tivale (International Arts Festival). V Tokyo 
naštudoval aj jedno zo svojich najznámejších 
predstavení - Vták Ohnivák, s ktorým sa pre-
zentoval nielen na domácej pôde, ale nedáv-
no aj v poľskom Krakove, o čom sa môžete 
dočítať v aktuálnom čísle Života.

Nesmieme zabudnúť, že so svojou diva-
delnou skupinou vytvoril niekoľko ďalších 
choreografi í: Padajúce dni, UM-BA, To hla-
sy ľudu slovanského, Jarný program, Stravin-
ského Svadby, Sen noci svätojánskej, Mária 
Stuartová, Malý obchod hrôzy pre Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre a Sweet charity, Oli-
ver Twist pre Štátne divadlo v Košiciach. 

Ako vidieť, Ján Ďurovčík sa vždy snažil 
o tanec za hranicami klasického baletu a nebál sa experi-
mentovať, vďaka čomu zožal mnoho úspechov. Určite sa dá 
predpokladať, že rovnako to bude aj v budúcnosti. Ako sám 
tvrdí - tanec je jeho život a potlesk publika jeho najväčšou 
odmenou - a my dodávame, že určite zaslúženou. (lo)  

nentný pohon všetkých kolies quattro. 
Sériovo má R8 V10 tlmiče pruženia 
Audi magnetic ride, ktoré prispôsobu-
jú charakteristiku podvozka v priebehu 
milisekúnd profi lu trate a spôsobu jazdy 
vodiča. Negatívne zrýchlenie zabez-
pečujú mohutné brzdy - osem piestov 

ky podčiarkujú jeho potenciál. Typický 
pre Audi je precízny priebeh línií širo-
kej a nízkej karosérie a elegantný oblúk 
strechy. Audi ako prvý automobilový 
výrobca na svete využíva svietiace diódy 
pre tlmené svetlo, diaľkové svetlo, denné 
svetlo a smerové svetlo. Pri jazde tento 

vysokovýkonný špor-
tový model vytvára ae-
rodynamický prítlak, 
ktorý ho doslova pri-
sáva na cestu - vďaka 
zadnému krídlu, ktoré 
sa automaticky vysúva 
pri rýchlosti 100 km/h 
a úplne zakrytej po-
dlahe, vyúsťujúcej do 
vysoko pretiahnutého 
zadného difúzora. 

A čo je naozaj vy-
nikajúce, Audi R8 
kombinuje svoje ne-
obyčajné výkony s 
veľkorysým sériovým 
vybavením. Patria k 
nemu napríklad vy-

hrievané sedadlá s poťahom z kože 
Feinnappa, informačný systém vodiča, 
navigačný systém plus, audiosystém 
Bang & Olufsen, ako aj komfortná au-
tomatická klimatizácia a elektronický 
zabezpečovací systém. (ms)

vpredu a štyri piesty vzadu pritláčajú 
obloženie na kotúče, ktoré sú kvôli ne-
kompromisnému odvodu tepla opatre-
né vnútornou ventiláciou a perforáciou. 
Audi R8 aj na pohľad dobre leží na ces-
te; energické proporcie a výrazné blatní-
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Hubová polievka na kyslo
500 g čerstvých húb, 150 g zemiakov, 

60 g masla, 40 g hladkej múky, soľ, bob-
kový list, citrónovú šťavu, 2 dl smotany, 
5 g kôpru.

Očistené čerstvé huby umyjeme, 
pokrájame na tenšie plátky, zalejeme 
trochou vody a uvaríme. Potom pridá-
me na kocky pokrájané zemiaky, osolí-
me a pred dovarením pridáme bobko-
vý list. Polievku zahustíme bešamelom 
z masla a múky a pridáme smotanu. 
Podľa potreby dochutíme citrónovou 
šťavou a pred servírovaním posypeme 
nadrobno posekanou kôprovou vňa-
ťou.

Lesné huby podusené 
vo víne

5 lyžičiek masla, 1 lyžicu panenského 
olivového oleja, 1/2 kg čerstvých lesných 
húb poutieraných vlhkou handričkou a 

nakrájaných na tenké plátky, 250 g jem-
ne nakrájanej šalotky alebo cibule, jem-
nú morskú soľ a čerstvo pomleté čierne 
korenie, 250 ml muškátového alebo iné-
ho bieleho vína, 250 ml sladkej smotany, 
4 čerstvé šalviové lístky.

Vo veľkej panvici rozpustíme 3 ly-
žičky masla s olivovým olejom, a keď 
začne maslo peniť, pridáme huby a ša-
lotku a miešame, aby sa všetko dobre 
obalilo v tuku. Zmiernime plameň a 
huby opekáme, kým nepustia šťavu. 
Potom ich mierne osolíme a výdatne 
okoreníme. Pridáme víno a dusíme na 
miernom ohni asi 20 minút, kým huby 
všetko víno i vlastnú šťavu neabsorbu-
jú. Medzitým si na panvici zohrejeme 
smotanu aj so šalviovými lístkami. 
Tesne pred varom panvicu odložíme z 
ohňa a zakryjeme. Precedenú, šalviou 
voňajúcu smotanu nalejeme do panvi-
ce s hubami a dusíme ešte asi 2 až 3 
minúty, až zmes zhustne. Jedlo servíru-
jeme veľmi teplé s tenkou hriankou a 
pohárom muškátového vína.

ZÁKUSKY

Pečená Aljaška
Tortový korpus, pohár zaváraného 

ovocia, 1-2 balenia zmrzliny, 5 bielkov, 
150-300 gramov práškového cukru.

Na hotový kúpený tortový kor-
pus dáme vrstvu miešaného ovocia. 
(Ak budeme dopekať jedlo v pekáči, 
čo je aj krajšie, je kúpený korpus vý-
hodnejší, lebo má jeden okraj o nie-
čo vyšší.) Ovocie môže byť v letných 

mesiacoch čerstvé, ale môžeme použiť 
konzervované bez šťavy. Na ovocie na-
ložíme dva celé balíčky zmrzliny. Na 
zmrzlinu navŕšime vyšľahaný sneh z 
vaječných bielkov tak, aby vždy bola 
dostatočná vrstva snehu na zmrzline. 
Aj keď sa to zdá neuveriteľné, ak bu-
dete zapekať tento zákusok 5 minút pri 
250°C v teplovzdušnej rúre, zmrzlina 
sa neroztopí a pod zapečeným snehom, 
ktorý málinko zhnedne ostane celá.
Kontrast medzi chuťou zapečeného 
snehu - od neho názov zákusku - a stu-
denej zmrzliny s ovocím na tortovom 
ceste chutí vynikajúco.

ŠALÁTY

Vrtuľky so zeleninou
250 g vrtuliek, 250 g brokolice, 

4 paradajky, 40 ks olív, 4 veľké listy 
čínskej kapusty, 3-4 PL olivového oleja, 
4-5 PL nálevu zo zaváraných olív, 
2-3 dcl mrazenej alebo sterilizovanej ku-
kurice. Množstvo jednotlivých ingredien-
cií si môžete upraviť podľa vlastnej chuti.

Cestoviny uvaríme, scedíme a po-
kvapkáme olivovým olejom. Brokolicu 
rozporciujeme na menšie kúsky a na-
paríme, aby zmäkla. Paradajky, čínsku 
kapustu a olivy nakrájame na malé 
kúsky a spolu s brokolicou a kukuri-
cou to všetko primiešame k cestovi-
nám. Celé to dochutíme nálevom zo 
zaváraných olív.

(Zdroj: recepty.sk)

František Kolkovič 

Vôňa materinej dúšky

Kým ráno zbaví sa rosy
a bude mokré po kolená, 
hľa, chlapi vyšli kosiť
lebo dozrela už ďatelina.
Ja môžem ťa iba prosiť:
nebuď mi taká umorená

spomienkami – piesňou mojej duše.
Opitý vôňou materinej dúšky
smútim za časom, ktorý dávno ušiel. 
Cítim však ako na dne srdca búši

spomalený krok, ale aj vrásky v tvári
pestria sa mi ako medze na chotári.

Prišiel čas dokončiť rozpočet, 
utíšiť starodávne úzkosti a žiale, 
keď sedíš pri vode, tá ticho žblnkoce:
starodávnu pieseň treba spievať ďalej.
Na starých chodníčkoch, na cestách, 
v uzlíčku spomienky všetky sa ti zmestia.

Spomienky mladosti vezmeš do uzlíčka
opitý vôňou materinej dúšky, 
pri západe slnka zablčí rolička,
starý sad ponúkne augustové hrušky.
Odídeš dojatý v letnom podvečere
naposledy zabuchneš od pitvora dvere.         

(1994)

ZUZKA VARÍ
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Witam wszystkich czytelników po 
kolejnej miesięcznej przerwie. Tak, 

mamy wakacje!!! Tylko niestety pogoda o 
tym zapomniała, ale trzeba być dobrej 
myśli. W tym numerze przygotowałem 
dla was kilka „złotych” wakacyjnych rad 
na temat niektórych złośliwych owadów.
Na bolące użądlenia i ukąszenia poma-
ga zgnieciony liść babki zwyczajnej, pla-
ster cebuli lub pietruszki. W łagodzeniu 
bólu sprawdzają się okłady: z octu, soku 
z cytryny, papka z sody oczyszczonej lub 
skrobii (mąki ziemniaczanej). Pomagają 
też kompresy z olejku bazyliowego, la-
wendowego, goździkowego (przeciwbó-
lowy), melisowego i z mięty pieprzowej 
(oba nie zalecane w pierwszym tryme-
strze ciąży!). Inne sposoby to: Pudroderm 
(papka z mentolem), zimna woda, kost-
ka lodu. Obowiązkowym wyposażeniem 
domowej apteczki jest Fenistil żel - lek 
przydatny po ukąszeniach owadów (w 
tym komarów), w oparzeniach słonecz-
nych oraz powierzchownych oparzeniach 
skóry (I stopnia). 

Użądlenia przez osy lub pszczoły
Po ukłuciu pszczoły zostawiają żą-

dło - należy je zeskrobać paznokciem 
lub wyjąć pęsetą, tak by nie ucisnąć 
okolicy obrzęku. Miejsce po ukąszeniu 
jest opuchnięte, zaczerwienione i obo-
lałe. W łagodzeniu bólu pomaga okład 
z roztworu octu, soku z cytryny lub 
sody oczyszczonej (łyżeczka na szklan-
kę). Pomocny jest też żel zmniejszający 
swędzenie (np. Fenistil). Na wszelki 
wypadek warto podać preparat wapnia 
lub lek przeciwalergiczny (np. Zyrtec). 
Wezwij pogotowie lub natychmiast jedź 
do szpitala jeśli dziecko zostało ukłu-
te w twarz, gardło lub szyję oraz gdy 
maluch ma objawy reakcji alergicznej 
(kłopoty z oddychaniem, obrzęk języka 
i twarzy, nudności, omdlenie). W przy-
padku ugryzienia w język lub usta od 
razu przyłóż zimny kompres (mogą być 
to lody) lub daj dziecku zimny płyn do 
wypicia.

Kleszcze
Kleszcz na skórze wygląda jak mała 

pestka. Należy go usunąć natychmiast po 
zobaczeniu, a rankę zdezynfekować spi-
rytusem lub umyć wodą z mydłem. Nie 
panikuj (do zakażeń dochodzi naprawdę 
rzadko). Możliwe warianty wyjmowania 
kleszcza: Złap pęsetą jak najbliżej skóry 
i wykręć, uważając by nie oderwać gło-
wy (niektóre źródła zalecają wykręcanie 
w kierunku przeciwnym do wskazówek 
zegara) Jeśli nie masz pęsety złap dłonią 
i wykręć. Użyj specjalnej pompki (nie-
wielkich rozmiarów, do kupienia w apte-
ce np. Anty-kleszcz). Jeśli doszło do ode-
rwania głowy wyjmij ją z ciała za pomocą 
sterylnej igły. NIGDY nie smaruj klesz-
cza tłuszczem (masłem, kremem)! Du-
sząc się wydzieli do krwi dziecka jeszcze 
więcej toksyn! Jedź do lekarza jeśli kleszcz 
(lub jego kawałek) długo tkwił w skórze, 
a miejsce po nim zrobiło się obrzęknięte, 
zaczerwienione i gorące. 

Odstrasz wroga zapachem!
O wa dy nie znoszą woni: goździków, eu-
kaliptusa, pelargonii, listków laurowych, 
bazylii, lawendy, mięty, cytroneli, cedru 
i... pomidorów. Do wyboru mamy za-
tem co najmniej kilkanaście form ochro-
ny, niestety trudno znaleźć tą jedną, w 
100% skuteczną akurat dla nas. 

Inne formy ochrony, fakty i mity
Jak dotąd udowodniono niesku-

teczność następujących sposobów na 
unikanie ukąszeń owadów: 
- spożywanie czosnku - nie tylko niesku-

teczny, ale też przykry dla otoczenia :-)
- przyjmowanie witaminy B
- stosowanie urządzeń emitujących ul-

tradźwięki
- używanie pułapek świetlnych - nie 

działają na komary, ale bywają sku-
teczne przeciwko innym insektom.

Mam nadzieję, że skorzystacie z tych 
kilku rad, i że świat owadów nie uprzy-
krzy wam i waszym dzieciom wakacji. 

Do zobaczenia za miesiąc, pozdra-
wiam. 

Dawid

ZAKRZEPICA
Wiele chorób zmusza pacjentów do 

długotrwałego leżenia. To ograniczenie 
ruchowe chorych powoduje spowol-
nienie przepływu krwi w żyłach, w na-
stępstwie czego bardzo często docho-
dzi do powstawania stanów zapalnych 
ścian żylnych, a także tworzenia się za-
krzepów. Wówczas mamy do czynienia 
z zakrzepicą – groźnym powikłaniem. 
Groźnym, ponieważ jego następstwem 
może być śmierć pacjenta.

Krzepnięcie krwi jest procesem za-
bezpieczającym nasz organizm przed 
krwotokami i wykrwawieniem. W ra-
zie uszkodzenia naczynia krwionośne-
go tworzony jest tamujący krwawienie 
skrzep, który następnie zamienia się w 
strup i po pewnym czasie odpada. Nie-
bezpieczeństwo pojawia się wówczas, 
gdy krew krzepnie wewnątrz naczyń 
krwionośnych.

Takie zmiany chorobowe nazywa-
my zakrzepicą. Za powstanie zakrzepu 
w żyłach odpowiedzialnych jest wiele 
mechanizmów. Jako najważniejsze z 
nich uznaje się spowolniony przepływ 
krwi oraz unieruchomienie. Inne czyn-
niki zwiększające ryzyko zachorowa-
nia na zakrzepicę to: wiek (mężczyźni 
powyżej 40 r.ż., kobiety powyżej 20 
r.ż.,), zabiegi chirurgiczne, nowotwory 
złośliwe, ciąża i okres okołoporodowy, 
przyjmowanie doustnych środków an-
tykoncepcyjnych, żylaki nóg, otyłość, 
przebyta zakrzepica żył głębokich i ze-
spół pozakrzepowy.
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Sześciolatki do szkół
We wrześniu, czyli na początku roku 

szkolnego 2009/2010 do szkół podsta-
wowych mogą trafi ć sześciolatki, ale 
wyłącznie za zgodą rodziców. Przez naj-
bliższe trzy lata, czyli od 2009 do 2012 
to rodzice będą decydować, czy zechcą 
posłać wcześniej dzieci do szkoły, czy też 
ich sześcioletnie pociechy będą, tak jak 
dotychczas, uczyć się w zerówce. Osta-
teczną decyzję o przyjęciu sześciolatka 
do szkoły podejmuje jednak dyrektor, 
po zasięgnięciu opinii poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej.

Obowiązek szkolny zaczyna się z 
początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 6 lat i trwa do ukończenia gim-
nazjum, nie dłużej jednak niż do 18 
urodzin. Jednak na wniosek rodziców 
może już 5-latek rozpocząć naukę w 
szkole, o ile jest na tyle dojrzały. Osta-
teczna decyzja należy do dyrektora.  

Majątek osobisty 
w małżeństwie 

Po ślubie małżonkowie mają wspól-
notę małżeńską, o ile nie spiszą inter-
cyzy. A mimo to każdy z nich ma swój 
majątek odrębny. Należą do niego m. 
in.: rzeczy nabyte przed powstaniem 
nowej wspólności ustawowej, majątek 
będący wynikiem dziedziczenia, zapisu 
lub darowizny, przedmioty służące wy-
łącznie do zaspokajania osobistych po-
trzeb jednego z małżonków, odszkodo-
wania za uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia (prócz np. renty za całkowitą 
lub częściową niezdolność do pracy 
zarobkowej), zadośćuczynienie za do-
znaną krzywdę, wierzytelności z tytułu 
wynagrodzenia za pracę lub innej dzia-
łalności zarobkowej, prawa autorskie 
i prawa pokrewne, prawa własności 
przemysłowej oraz inne prawa twórcy, 
nagrody za osobiste osiągnięcia oraz 
rzeczy za to nabyte, przedmioty ma-
jątkowe nabyte w zamian za składniki 
majątku osobistego.

Zmiana dodatku 
kompensacyjnego

Dodatek kompensacyjny dla 
kombatantów i osób represjonowa-
nych stanowi 15 proc. dodatku kom-
batanckiego. A zatem rośnie wraz ze 
wzrostem tego ostatniego, czyli wte-
dy, kiedy jest waloryzacja, a więc od 
1 marca. Tak też było w bieżącym 
roku, a nowe stawki wynoszą: doda-
tek kombatancki – 173,10 zł, a 15 
proc. z tego jest równe 25,96 zł. 

Wcześniejsza emerytura 
dla kobiet

Niektóre kobiety mogą złożyć 
wniosek o wcześniejszą emeryturę w 
dowolnym czasie. Takie uprawnienie 
mają kobiety, które do końca 2008 r., 
spełniły łącznie następujące warunki:
• ukończyły przynajmniej 55 lat;
• udowodniły co najmniej 30 lat pra-

cy (lub 20 lat, jeśli mają orzeczoną 
całkowita niezdolność do pracy);

• nie należą do funduszu emerytalne-
go lub z niego wystąpią;

• ich ostatnie zatrudnienie wynikało 
z umowy o pracę.  

Opłaty związane 
z przyjęciem na studia

Kosztuje nie tylko nauka, ale i 
sam zamiar zdobywania jej w szkole 
wyższej. Na początku są to niewielkie 
kwoty, i dotyczą postępowania związa-
nego z przyjęciem na studia, czyli cze-
goś w rodzaju egzaminów wstępnych. 
Minister nauki i szkolnictwa wyższego 
ogłosił (Dz. U. z 2009 r. nr 72, poz. 
624), że maksymalne stawki w roku 
szkolnym 2009/2010 wynoszą: 150 
zł dla osób zdających na kierunki, na 
które są sprawdziany uzdolnień arty-
stycznych oraz na architekturę, urba-
nistykę i architekturę wnętrz; 100 zł 
– gdy postępowanie kwalifi kacyjne 
obejmuje sprawdzenie sprawności fi -
zycznej, 85 zł – dla zdających na pozo-
stałe kierunki studiów. (aj) 

Objawy
Powstający zakrzep jeszcze bar-

dziej zmniejsza przepływ krwi. Wy-
stępuje wówczas ból kończyny, który 
większość chorych zrzuca na karb 
zwykłego skurczu mięśni. Może także 
wystąpić świąd łydki, zaczerwienie-
nie, uczucie gorąca, obrzęk i zasinie-
nie. Do objawów ogólnych zakrzepi-
cy należą: podwyższona temperatura 
ciała oraz przyśpieszone tętno. Należy 
jednak podkreślić, iż zakrzepica może 
przebiegać bezobjawowo, jeżeli zmia-
ny chorobowe tworzą się w obrębie 
naczyń biodrowych.

W zapobieganiu zakrzepicy podsta-
wową rolę pełni pobudzanie i przyśpie-
szanie przepływu krwi przez aktywność 
ruchową (zwłaszcza nóg – gdyż tam 
najczęściej tworzą się zakrzepy).

Niestety bardzo często dla chore-
go nawet zwykłe wstanie z łóżka staje 
się problemem. W tej sytuacji – aby 
zapobiec zakrzepom należy:
- unikać krzyżowania i zginania nóg, 

najlepiej jak najczęściej je prosto-
wać

- często ruszać stopą do góry i na dół. 
Takie ćwiczenie działa jak pompa, 
wypompowuje krew z żył

- wykonywać okrężne ruchy stopami, 
ruszać palcami stóp

- wstawać i spacerować (w miarę 
możliwości)

- wobec chorego, który ma duże pro-
blemy z poruszaniem się stosować 
następujące działania profi laktyczne:

- wysoko ułożyć jego stopy (około 
15 cm wyżej niż poziom serca). 
To ułatwia odpływ krwi z żył nóg. 
Bezwzględnie nie należy jednak 
umieszczać wałków/podkładek pod 
kolanami!

- wykonywać masaż stóp i podudzia 
(okrężne ruchy miękką szczotką)

-  stosować opaski i pończochy ela-
styczne o stopniowym ucisku.

Konsekwentne przestrzeganie 
zaleceń profi laktycznych znacznie 
zmniejsza ryzyko wystąpienia zmian 
zakrzepowo-zatorowych. Jednakże 
w przypadku podejrzenia zachoro-
wania, w chwili wystąpienia nagłego 
bólu w łydce lub obrzęku podudzia, 
należy bezzwłocznie zgłosić się do 
lekarza, bowiem leczenie zakrzepicy 
musi się odbywać pod stałym nadzo-
rem lekarskim.

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

v citovom živote, prišiel na to čas. 
Hviezdy ti budú naklonené. Zme-
na síce nemusí prísť hneď, hlavne ak 
máš problémy v pracovnom živote. 
Drž sa pevne svojich plánov a nech 
srdce riadi tvojím životom.

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

je stále viac tvoju kariéru. Nájdeš si 
nových známych a čakajú ťa zaují-
mavé, pravdepodobne dosť ďaleké 
cesty. Budeš môcť úspešne ukončiť 
všetky veľké plány. A popritom všet-
kom ťa šťastena neopustí.

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

medzi svojimi známymi, využi na to 
nadchádzajúci čas. Budeš však mu-
sieť vynaložiť veľa energie aj peňazí. 
Buď si istý, že všetko sa ti onedlho 
vráti. Môžeš sa spoľahnúť na pomoc 
zo strany rodiny.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Stojíš na prahu pred zaujímavý-

mi udalosťami a veľkými zmenami. 
Onedlho budeš musieť prehodnotiť 
vzťah s najbližšími i s pracovnými 
partnermi. Musíš si premyslieť, čo 
im ponúknuť. Ťažké rozhodnutia 
odlož na koniec mesiaca.

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

hladko, daj si pozor, lebo sa to môže 
rýchlo skončiť. Úspechy dosiahneš 
len vtedy, ak budeš vedieť, čo chceš 
a  budeš mať dôkladne premyslený 
plán. Vďaka svojej popularite budeš 
mať podarený vzťah.

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

svojimi problémami a budeš sa sú-
strediť na iných ľudí okolo teba. Je 
to čas vhodný na posilnenie vzájom-
ných vzťahov s kamarátmi. Budeš 
mať viac času na rozhovory, diskusie 
a spoločné riešenie problémov. 

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Konečne sa ti podarí vyriešiť 

dlhoročné problémy vo vzťahoch, 
ktoré ťa trápia už niekoľko rokov. 
Bude to už len a len lepšie. Musíš 
si začať dôverovať a vyhrať boj sám 
zo sebou, aby staré skúsenosti neboli 
tieňom do budúcnosti.

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

nájdeš zem pod nohami a  životná 
situácia sa výrazne stabilizuje. Prog-
nózy budúcnosti sú také úžasné, že 
by bola škoda odrazu ich pokaziť 
unáhlenými činmi. Poriadne si to 
ešte premysli a riaď sa hlavou.

BARAN (21.3.-20.4.)
Čo by si chcel? Cestovať niekam 

ďaleko, nájsť lásku na celý život, po-
staviť dom? Všetko je pred tebou, 
ale nedá sa zrealizovať všetko naraz. 
Vďaka svojmu entuziazmu máš veľ-
kú šancu, že sa ti podarí vycestovať 
s partnerom niekam ďaleko. 

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

Môžeš kúpiť byt, dom, pozemok 
alebo sa nejakým spôsobom obo-
hatiť. Neboj sa ťažkých rozhodnutí, 
určite nájdeš tú správnu cestu. Ak si 
mal doteraz problémy, už sa končia 
a ty vychádzaš pomaly na výslnie.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Tento mesiac môže byť najplod-

nejším mesiacom za celý rok. V naj-
bližších týždňoch sa preveria vzťahy 
s tvojimi najbližšími. Isto sa nájde 
niekto, kto ťa zarmúti. Avšak part-
nerské vzťahy sa vďaka tomu vykryš-
talizujú. Využi svoju šancu.

RAK (22.6.-22.7.)
Tvoja situácia sa zlepší, ustúpia 

problémy, ktoré ťa neustále znepo-
kojovali. Dôveruj intuícii, pretože ťa 
čakajú výrazné zmeny. Nové povin-
nosti budú pre teba nielen záťažou, 
ale aj novým zdrojom ziskov. Ak sa 
nevystrašíš, dosiahneš veľa. (ms)

NÁŠ TEST

BOJÍTE SA O DETI?
1. Kde mali vaše deti postieľku, keď boli veľmi malé?
a) Nikde, spávali sme spolu v jednej posteli – 1; b) v na-

šej spálni – 4; c) každé vo svojej izbičke – 9; d) v det-
skej izbe, spolu s tými staršími – 7.

2. Poznáte priateľov vašich detí?
a) Samozrejme, často k nám chodievajú – 5; b) len sa 

mihnú okolo, keď idem okolo školy – 6; c) nepoznám 
– deti nemusia vodiť priateľov na schválenie – 8; d) 
hrávam sa s nimi – 2.

3. Čo robíte, keď je vaše dieťa v letnom tábore?
a) Ako každá mama – trocha smútim a posielam listy 

– 3; b) užívam si – 7; c) konečne dám do poriadku byt 
– 5; d) mám výčitky svedomia a permanentný strach 
– 0.

4. Koľko mali vaše deti rokov, keď ste ich po prvý raz 
poslali na nákup. S peniazmi a cez cestu?

a) Hneď, ako začali chodiť, tí starší ich začali brať so se-
bou všade – 8; b) mali asi 6, určite už chodili do školy 
– 8; c) až vtedy, keď som ich prestala vodiť do školy 
a vyberať z družiny – 5; d) dodnes ich cez veľkú cestu 
nepustím - 2.

5. Vyjdete na balkón a uvidíte klbko detí. To, čo je bité 
– je vaše. Čo urobíte?

a) Okamžite vybehnem a ochránim ho – 1; b) začnem 
kričať z okna – 4; c) spoza záclony si pozriem celý 
priebeh boja – ak sa ten môj bude správať ako sla-
boch, večer nech sa teší – 9; d) rozplačem sa – 0.

6. Večer sa s manželom pohádate. A ráno sa vaše dieťa 
spýta, prečo ste sa hádali...

a) Takéto detské otázky sa predsa zhadzujú zo stola so 
smiechom – 5; b) vysvetlím mu, primerane veku, čo 
bolo podstatou sporu – 3; c) odvrknem, že do dospe-
láckych vecí sa nemá čo starať – 8; d) prejdem to mlča-
ním, alebo otázkou zahovorím – 6.

7. Má vaše dieťa mobil?
a) Nie a ani tak skoro nebude mať – 9; b) samozrejme, 

že má – 1; c) už – už sa schyľuje ku kúpe, je dobré 
ak môže domov odvšade zavolať – 4; d) nie, ale len 
preto, že si ho nemôžeme dovoliť – 5.

8. Čomu ste svoje deti naučili?
a) V živote je nutné mať tvrdé lakte – 9; b) byť samostat-

nými – 6; c) láske  a dôvere k ľuďom – 4; d) tvrdohla-
vosti a nebojácnosti – 8; e) aj najväčší sen je splniteľ-
ný – 5; f) vždy sa dá nájsť riešenie – 5; g) treba mať 
známych, ktorí majú známych – 8; h) oporu nájdu len 
v rodine – 1; i) správať sa tak, aby sa nemuseli za seba 
hanbiť – 6; j) mať peniaze znamená mať slobodu – 7.

Hodnotenie:
10-31 bodov: Strach má vaše oči. Pozrite sa do 

zrkadla – o svoje deti sa bojíte o to menej, o čo viac 
ich strážite. Dosť! Nevtláčajte ich do svojho sveta: kým 
sú malé, možno to vydržia, sotva vyrastú, začne im byť 
úzky.

32-46 bodov: Zlatá stredná cesta? Alebo príslovie, 
že len vôl ide strednou cestou? Občas mate pochybnos-
ti – či to tie vaše deti samy zvládnu a občas aj o tom, 
či ste ich „pre tento svet“ dobre pripravili a či sa o ne 
nemusíte báť. 

47-67 bodov: Všetko ste skryli vo svojom vnútri: 
aj strach, aj pochybnosti. Aj vaše deti by mali byť také 
– všetko zvládnuť, nesťažovať sa a najmä nič nedávať 
najavo. Ani najmenšiu bolesť, ani najmenšiu neistotu. 
Tvrdosť je to, čo v dnešnej dobe platí, nie? Rýchlo na-
sajete strach, ale najavo to nedávate, až vtedy, keď vás 
stlačia. (aj)
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* * *
Pýta sa katechét študentov nábo-

ženstva:
- Akými slovami je v Biblii ustano-

vené manželstvo? Študent odpovedá:
- Nepriateľstvo ustanovujem medzi 

tebou a ženou.
* * *

Do seminára nastúpi bohoslovec. 
Hneď prvý deň si ho vezme do parády 
prefekt a vraví mu:

- Tak, mladý, tu máš metlu, pôjdeš 
pozametať tlačiareň!

- Ale - ja som inžinier! - protestuje 
bohoslovec. 

- Aha! - poškriabe sa prefekt za 
uchom.

- Tak ja ti to ukážem...
* * *

Karol sa uchádza o ruku slečny 
Amálky. Otec dievčaťa sa ho pýta:

- A uživíte vôbec moju dcéru?
- To záleží na tom, koľko toho zje.

* * *
Adam sa pýta v raji:
- Pane Bože, čo je to láska?
- Pozri, Adam, tam za tým stromom 

je Eva. Choď za ňou a veľmi rýchlo po-
chopíš.

O päť minút sa Adam vráti a pýta 
sa:

- Pane Bože, a čo je to migréna?
* * *

Otázka: - Čo by sa bolo stalo, keby 
boli Adam a Eva Číňania?

Odpoveď: - Neboli by zjedli jablko, 
ale hada.

* * *
Rozprávajú sa dvaja sedemroční 

školáci:
- My sa každý deň pred jedlom 

modlíme. A vy?
- My sa nemusíme, naša mama vie 

variť.
* * *

- Ty, taký pijan, si chceš kúpiť auto?! 
Veď sa ani na nohách nevieš udržať!

- A už si videla niekoho šoférovať 
postojačky?

* * *
Muž vyčíta v divadle dvom zhová-

rajúcim sa dámam:
- Prepáčte, ale ja nepočujem! Jedna 

z dám sa obráti a vraví:
- No a? Veď to je súkromný rozho-

vor.

(Zdroj: Ľudové noviny)

AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa roz-

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

V POĽŠTINE:   V SLOVENČINE:

lity     celistvý
łamanie    sadzba
projekt grafi czny   grafi cký návrh
druk wielkoformatowy  veľkoformátová tlač
baner    pútač
gadżety reklamowe   reklamné darčeky
losowy    náhodný
liczba nadtlenkowa   peroxidové číslo
kasza manna    krupica
mąka krupczatka   polohrubá múka
mąka poznańska   hrubá muka
mąka tortowa   hladka múka
nasycone kwasy tłuszczowe  nasýtené mastné kyseliny
liczba kwasowa   číslo kyslosti 
substancja    látka

Babka spadne z tretieho poschodia. 
Okolo miesta, kde spadla sa nahroma-
dí veľa ľudí. 

Zrazu príde policajt a pýta sa: - 
„Babka! Čo sa tu stalo?!“

- Ja neviem synak, teraz som prišla.
*  *  *

Dedko si v autobuse sadne oproti 
pankáčovi a stále naňho pozerá. Panká-
čov chochol hrá všetkými farbami, a keď 
z neho dedko oči nespúšťa, spýta sa:

- Dedo, čo pozeráte? Vy ste nikdy 
neboli mladý a nerobili hlúposti?

- Robil. Na jednej bujarej oslave za-
mlada som sa zblížil s papagájom a te-
raz premýšľam, či nie si môj syn.

*  *  *
Na dovolenke ste dobre pribrali, 

máte také tučné líca, bola tam taká 
dobrá strava? 

- Ale čoby, každý deň som nafuko-
val matrace.

Letná pohoda.. .
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MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Káčer Donald 75-ročný. Animovaný 
káčer Donald oslávil svoje 75. narodeniny. 
Filmový debut zaznamenal 9. júna 1934 v 
krátkom príbehu Malá múdra sliepočka, o 
tri roky neskôr si zahral hlavnú úlohu vo 
fi lme Don Donald. Odvtedy 
sa objavil v 128 fi lmoch, 
viacerých videohrách a 
vyslúžil si označenie pat-
riot za animovaný fi lm, 
ktorý počas druhej sve-
tovej vojny bojoval proti 
nacizmu. Snímka Der 
Fuehrer‘s Face si vy-
slúžila Oscara za naj-
lepší krátky animovaný fi lm. 
Donald v ničom nezaostáva za svojimi herec-
kými kolegami a kolegyňami a má aj svoju 
hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. 
Medzi najznámejších Donaldových kamará-
tov patria myšiak Mickey, psi Pluto a Goofy 
a nezabudnuteľní sú aj jeho synovci Huey, 
Dewey a Louie. (SITA)

Diamanty zadarmo. Tisícky ľudí stáli 
1. júna t.r. v rade pred luxusnou predajňou 
šperkov v Tokiu, aby si „ulovili“ aspoň jeden 
z 5 000 diamantov ponúkaných zadarmo. 
Neobyčajná akcia je jedným 
zo spôsobov, ako ľuďom uľah-
čiť a spríjemniť depresiu z fi -
nančného úpadku. Dlhý rad 
sa vinul niekoľkými mestský-
mi blokmi už pred otvorením 
obchodu o 9. hod. miestneho času. Ľudia 
čakali, aby si odniesli 0,1-karátové vzácne 
kamene, z ktorých každý má hodnotu asi 
5 000 jenov. (SITA)

Spoločnosť SLOVARM a.s. z Myjavy (Slovensko) hľadá v Krakove na plný úväzok
pracovníka/pracovníčku na pozíciu

REGIONÁLNY MANAŽÉR

Požadujeme:

- Stredoškolské/Vysokoškolské vzdelanie
- Komunikatívnosť
- Príjemné vystupovanie
- Schopnosť a ochotu učiť sa
- Prácu s PC
- Znalosť poľského a slovenského jazyka
- Skúsenosti v oblasti predaja sú vítané

Ponúkame:

- Dynamickú prácu
- Profesionálny rast
- Príjemné pracovné prostredie
- Kompletné technické vybavenie
- Zaškolenie
- Podporu materskej spoločnosti

Žiadosť o zamestnanie spolu s fotografiou a profesijným životopisom v slovenskom aj poľskom
jazyku posielajte na e-mailovú adresu vkisela@gmail.com najneskôr do 31.07.2009.

Bližšie informácie o firme SLOVARM a.s. nájdete na www.slovarm.sk

Ďakujeme vopred všetkým uchádzačom o uvedenú pozíciu, odpovedať však môžeme len
kandidátom, ktorí postúpia do užšieho výberu.

ZAUJÍMAVOSTI
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XVI. dni slovenskej kultúry XVI. dni slovenskej kultúry XVI. dni slovenskej kultúry XVI. dni slovenskej kultúry 

v Malopoľskuv Malopoľskuv Malopoľskuv Malopoľsku



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

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

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

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

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

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

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich, 

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

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

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 

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

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

Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana 

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

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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