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Nový most na rieke Bialke . . . . . . . . . . . . .4
Veľká radosť a spokojnosť sprevádzala slávnostné otvore-

nie mostu na rieke Bialke, ktorý opätovne spojil Novú Belú 
s Krempachmi. Túto udalosť si nenechali ujsť obyvatelia via-
cerých obcí.

V SEPTEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
Symbol odvahy a spravodlivosti Juraj 
Jánošík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Potulky po Čiernej Hore  . . . . . . . . . . 16-17

Na obálke: Jubilujúca 85-ročná dychovka z Podvlka. Foto: M. Smondek. Grafi cká úprava: Ewa Koziołová

Nestorka rodu Griglákovcov. . . . . . . . . . . .5

Miesto blízke môjmu srdcu  . . . . . . . . . . . .6
Rodisko ostane navždy blízke srdcu krajanky Heleny 

Brodovej, ktorá síce pochádza z Nedece, ale býva v zámorí. 
Porozprávala nám, ako sa odvíjali cesty jej osudu a čo sa jej 
podarilo v živote zrealizovať. 
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Dočolomanskému?  . . . 8-9

Podľa všetkého pamätná tabuľa na 
rodnom dome Michala Dočolomn-
ského zatiaľ  nebude umiestnená. 
Uctí si v budúcnosti Nedeca svojho 
významného rodáka, či skôr naňho 
zanevrie? 
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biskupom spišskej diecézy v rokoch, kto-
ré patrili medzi najťažšie roky pre Slovákov 
v Poľsku na hornej Orave a severnom Spi-
ši, teda na územiach, ktoré pôvodne patrili 
do Spišskej diecézy. Sám pochádzal z orav-
skej goralskej obce - Zákamenného, o kto-
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tam žijú neuvedomelí Poliaci.
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1. septembra sa začal pre všetky 
školopovinné deti nový školský rok. 
Jedni žiaci sa veľmi tešili na nové úlohy, 
ktoré ich čakajú, iní s trochu menším 
elánom išli na prvé stretnutia po práz-
dninách. Všetci žiaci spolu s rodičmi 
a učiteľmi mali najskôr slávnostné sv. 
omše na dobrý začiatok v škole. 

V tomto duchu začali nový školský 
rok aj školáci z Krempách a okolitých 

Ideme do školy!
obcí. Základná škola otvorila svo-
je brány pre nových prváčikov, ktorí 
sú veľmi zvedaví a do školy ochotne 
vstúpili. Starší žiaci sa menej tešili, 
lebo pre nich sú najkrajším obdobím 
predsa prázdniny. Na gymnáziu vlád-
la radosť zo spoločných stretnutí po 
dlhšom období, ale menej z povin-
nosti chodiť do školy. Najviac radosti 
a zvedavosti prejavili škôlkari, ktorí 
prvýkrát navštívili vynovené priesto-
ry súkromnej škôlky REKSIO. Veľmi 
sa im páčilo prvé stretnutie s novými 
spolužiakmi a učiteľkami. Hrali sa, 
kreslili a zabávali sa. A pre nich je to 
najdôležitejšie.

Táto škôlka vznikla pre štvor- až 
päťročné deti z Krempách, Novej Be-
lej a Durštína, na základe projektu EÚ 
Ľudský potenciál a Rozprávkový svet 
a v celej výške zastreší fi nancovanie. 
Spolu v dvoch skupinách je v škôlke  
40 detí. Škôlka sa nachádza v budove 
krempašského gymnázia. Celý projekt 
pripravila riaditeľka Marzena Krucze-
ková, ktorej budú pomáhať dve učiteľ-
ky. V budúcnosti sa plánuje dodatočné 

vyučovanie anglického jazyka, regi-
onálnej výchovy a tanečnej výchovy. 

Všetkým žiakom a učiteľom praje-
me veľa úspechov a vytrvalosti pri spo-
lupráci počas celého školského roka.  

František Paciga 

Od záplav, ktoré boli v okolí rieky 
Bialky a zapríčinili veľké škody v obci 
Nová Belá, uplynul už rok. Po celý ten 
čas sme vás informovali o tom, ako po-
kračujú práce pri odstraňovaní škôd, 
ako aj o rýchlom postupe prác pri výs-
tavbe nového mostu. Teraz vám už pri-
nášame správu o konečnom výsledku 
úsilia, ktorým je nový most odovzdaný 
do prevádzky.  

Vlaňajší júl bol bohatý na zrážky, 
čo prinieslo so sebou záplavy. Rie-
ka Bialka vystúpila zo svojho koryta 
a jej vody z minúty na minútu stú-
pali. Keď obyvatelia Krempách a No-
vej Belej videli, ako voda mení svoj 
pôvodný tok, začali protipovodňovú 
akciu, zadržali premávku na úseku od 
Novej Belej smerom do Krempách. 
Požiarnici a obyvatelia začali napĺňať 
vrecia pieskom a tak sa snažili zabrá-
niť záplave, čo sa však nepodarilo. Vý-
sledkom bolo tridsať zaplavených do-
mácností v Novej Belej, zničený most 

Nový most na rieke Bialke
medzi Novou Belou a Krempachmi, 
pokazená lokálna elektráreň na rieke 
Bialke, preťatá hlavná vodovodná ma-
gistrála, telefónne káble a elektrické 
vedenie. Miestnym obyvateľom prišli 
na pomoc požiarne zbory z blízkeho 
okolia a Štátny požiarny zbor z Nové-
ho Targu. Pitnú vodu pre obec zado-
vážila gmina. Okrem toho veľké ná-
kladné auto nesýtenej minerálky pre 
postihnutých záplavami doviezla fi r-
ma Coca-Cola Poľsko. Poškodených 
fi nančne podporili miestni obyvatelia 
a farníci z okolitých obcí, za čo im 
patrí vrelá vďaka.  

Práve v momente záplav sme sa 
mohli presvedčiť, aký je človek, spolu 
s celou vyspelou technikou, malý a sla-
bý voči ničivej sile prírody. Bolo to ne-
uveriteľné a hrozné, preto treba pred-
chádzať takýmto situáciám. Možno aj 
dôsledky povodne v okolí rieky Bialky 
by boli miernejšie, keby boli vybudova-
né hrádze popri rieke a o zlý technický 

Chvíľa očakávania

Prestrihnutie stuhy

Slávnostné príhovory
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stav mostu by prejavili záujem dotyčné 
úrady, ktoré boli o tom informované.

Situáciu po záplavách sledovala 
nielen vojvodská, okresná a gminná sa-
mospráva, ale aj poľská vláda. Svedčila 
o tom návšteva premiéra PR Donal-
da Tuska na druhý deň po záplavách, 
ktorý si pozrel rozsah škôd a prisľúbil 
pomoc od štátu, ktorá bola, ako vidieť, 
dobre využitá. Ako sme sa neskôr do-
zvedeli, premiéra prekvapili obyvatelia 
obce, ktorí nenariekali, ale snažili sa 
čo najviac zmierniť rozsah škôd svojou 
nezištnou pomocou. Vláda slovo do-
držala a už o niekoľko dní neskôr vice-
premiér Grzegorz Schetyna pricestoval 
do Nového Targu s prísľubom o výške 
prostriedkov, ktorými podporia stavbu 
mostu.

Chýbajúce spojenie medzi obcami 
Nová Belá a Krempachy najviac pocí-
tili Krempašania a obyvatelia Durští-
na, ktorým sa cesta do Nového Targu 
predĺžila o niekoľko kilometrov a spo-
lu s tým mali aj vyššie výdavky na ces-
tovné. Viacerí si kládli otázku, ako to 
bude? Kedy a v akom termíne bude 
postavený nový most? Či budú peniaze 

na jeho výstavbu?  Ako sa však ukázalo 
po 9 mesiacoch, obavy boli zbytočné.

31. júl 2009 bol pre obyvateľov 
Novej Belej, Krempách a Durštína 
sviatočným dňom. Práve vtedy sa ziš-
li zástupcovia vojvodskej, okresnej 
a gminnej samosprávy, o. i. malopoľ-
ský vojvoda Jerzy Miller, prednosta no-
votárskeho okresu Krzystof Faber, otec 
kardinál Stanisław Dziwisz a ďalší, aby 
za účasti obyvateľov spomínaných obcí 
slávnostne otvorili nový most na rieke 
Bialke.

Po ofi ciálnych príhovoroch bolo 
slávnostné prestrihnutie stuhy a nový 
objekt posvätil kardinál Dziwisz, ktorý 
povedal o. i., že most nesie významnú 
symboliku a spája nielen dva brehy 
rieky, ale aj ľudí, spoločnosti a v cir-
kvi človeka s Bohom. Poďakoval Bohu 
za tento výsledok práce ľudských rúk 
a modlil sa, aby im tento most dobre 
slúžil. Neskôr posvätil náradie pre po-
žiarne zbory z novotárskeho a tatran-
ského okresu, ktoré bolo nakúpené 
v rámci programu NFOŽ (Národného 
fondu ochrany životného prostredia, 
poľ. NFOŚ). Vzhľadom na to, že tieto 
zbory pri zásahu proti záplavám prišli 
o náradie. Celé podujatie spríjemnila 
vojenská dychovka z Lublina.

Vláda PR prispela na výstavbu mos-
tu fi nanciami vo výške 10 mil. zlotých 
a ostatné prostriedky poskytli: Gmina  
Nový Targ, Novotársky okres, Krajská 
správa Malopoľského vojvodstva. Vý-
davky spojené s demontážou mostu 
sa podarilo podstatne ohraničiť vďaka 
pomoci  a ústretovosti I. brigády guľo-
metníkov z Brzegu.  

Stavbu vykonala fi rma ESBUD. Ve-
dúcim stavby bol Stanisław Chryczyk, 

ktorý odovzdal most do prevádzky už 
1. júla t.r. do rúk prednostu novotár-
skeho okresu. Most má dĺžku 97 m 
a šírku 11,5 m. Má modernú oceľobe-
tónovú konštrukciu s bituminóznym 
povrchom. Je to najmodernejší objekt 
tohto typu v rámci okresu. Popritom 
boli prevedené práce v koryte rieky 
a posilnené jej brehy a upravené aj prí-
stupové cesty a mostíky na menších ra-
menách rieky.

Po ofi ciálnej časti zástupcovia obcí 
Nová Belá, Krempachy a Durštín po-
ďakovali vedúcemu fi rmy ESBUD 
S. Chryczykovi za vzorné prevedenie 
prác a dodržanie termínu a odovzdali 
mu gratulačný list a fotografi u nového 
mostu. Okrem toho riaditeľka Gminej 
verejnej knižnice v Lopušnej Mária Bed-
narčíková pripravila pre zhromaždených 
výstavu fotografi í redaktora Józefa Sło-
wika, dokumentujúcu vlaňajšie záplavy. 
Okrem toho, na futbalovom ihrisku v 
Krempachoch zahralo družstvo Goralov 
s Kašubmi priateľský zápas.      

Dúfajme, že nový most bude dlhé 
roky v prevádzke a prírodné pohromy 
budú obchádzať náš región.

Dorota Mošová
Foto: F. Paciga, D. Mošová

Kardinál S. Dziwisz posvätil 
požiarnické náradie

Zhromaždení diváci

Pochoduje vojenská dychovka

Poďakovanie S. Chryczykovi

Výstava fotografi í
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Orava a Spiš síce so sebou ne-
susedia, avšak po pripojení 
hornej Oravy a severného 

Spiša k Poľsku sa k sebe výrazne zblíži-
li. Slováci obývajúci tieto územia sa na-
vzájom podporovali a snažili sa ucho-
vať si svoju národnú identitu, svoju 
slovenskosť. Táto snaha ešte vzrástla po 
vytvorení Lýcea so slovenským vyučo-
vacím v Jablonke v roku 1951. Síce do 
prvého ročníka sa zapísali len Oravci, 
pri otváraní druhého prišlo na Oravu 
mnoho študentov zo Spiša. Viacerí 
z nich nakoniec na Orave zostali.

Takto sa na Oravu dostala aj mladá 
Mária Grigláková, dnes už Polušová. 
Našla si tu manželia, svojho spolužia-
ka a na Orave sa udomácnila natrvalo. 
A pred niekoľkými rokmi 
sa ku nej presťahovala jej 
mama, dnes už 95 ročná 
krajanka Cecília Grigláko-
vá.

Cecília sa narodila 30. 
mája 1914 vo Vyšných 
Lapšoch ešte za čias cisára 
Františka Jozefa v niekdaj-
šom Rakúsko-Uhorsku 
ako najstaršie dieťa Anto-
na a Agneše Keďuchovcov. 
Mala štyroch súrodencov – 
troch bratov a jednu sestru. 
Jej rané detstvo poznačili 
mnohé politické premeny 
a keď išla do školy, severný 
Spiš už patril Poľsku. Po 
ukončení základnej školy zostala doma 
na gazdovstve a pomáhala rodičom v 
ťažkej práci. 

Keď mala 17 rokov, vydala sa za 
Františka Grigláka, taktiež rodáka 
z Vyšných Lápš. Svadba sa konala za-
čiatkom roka 1932. Jej nastávajúci 
– František  mal vtedy 21 rokov a tak 
vlastne od mladosti začali svorne spolu 
žiť. S manželom sa už istý čas poznali, 
pretože obidvaja pôsobili spolu vo folk-
lórnom súbore Spišské vesele, v ktorom 
Cecília tancovala a spievala a František 
spolu s bratmi a bratrancami hral v ka-
pele. Takto spolu so súborom pocho-
dili hádam celé vtedajšie Poľsko. Ako 
si Cecília dodnes spomína, navštívili 
Ľvov, Krakov, Gdansk, odkiaľ sa plavili 
taktiež na Hel. Spomienky na plavbu 
však už neboli také krásne ako na zá-
jazd. Na plavbu sa totiž všetci veľmi 
tešili, ale počas nej im už nebolo všet-
ko jedno, pretože všetci dostali morskú 
chorobu a bolo im veľmi zle.

Okrem radosti, spevu, tanca a vy-
stúpení vo folklórnom súbore mali 

Nestorka rodu Griglákovcov
však spolu s Františkom aj veľa práce 
na gazdovstve. Všetko sa v tom čase 
robilo ručne, takže sa manželia Grig-
lákovci museli poriadne obracať, aby 
všetko stihli tak, ako sa patrí. Okrem 
toho Cecília chodila do Zakopaného 
alebo do Nového Targu predávať lesné 
plody, najčastejšie černice. A je úplnou 
samozrejmosťou, že pešo. Aby prišla 
načas, musela vstávať o 2 hod. v noci 
a pobrať sa na cestu, ktorá zvyčajne 
trvala okolo štyroch hodín. Takto si 
Cecília zarobila nejaké peniažky, vďaka 
ktorým mohla domov niečo kúpiť. 

Po šiestich rokoch manželstva, teda 
v roku 1938 sa Cecílii a Františkovi na-
rodila jediná dcéra Mária. Onedlho však 
nastali opäť politické zmeny, prišla vojna 
a Spiš sa vcelku vrátil ku Slovensku. Tak-
že ani Máriine detstvo nebolo jednodu-
ché. Od roku 1945 opäť patrili k Poľsku. 
Pre Spišiakov však čas vojny nebol až tak 
hrozný ako obdobie, ktoré nasledova-
lo po nej. Peklo vojny nastalo až v čase, 
keď Spišom prechádzal front. Počas neho 
rodina Griglákovcov odišla do neďalekej 
Lapšanky. Počas ich pobytu v Lapšanke 
zostal vypálený horný koniec Vyšných 
Lápš. Preto po vojne mnohí krajania 
začínali odznova. Avšak útrapám nebo-
lo konca. V okolí totiž začala šarapatiť 
banda Ognia, ktorá hádam z každého 
gazdovského dvora vo Vyšných Lapšoch 
niečo ukradla. A tak sa dlho očakáva-
ný mier a pokoj opäť zmenil na peklo. 
Griglákovcom vzala banda Ognia kravu 
a mnoho vecí, hlavne šatstva, od suse-
dov koňa. Našťastie, nikoho v ich dome 
nezabili a tak sa z tej biedy spoločnými 
silami opäť pozviechali.

V tom čase sa však už čoraz viac oži-
vovalo krajanské hnutie. Po roku 1947 
začali vznikať školy so slovenským vy-
učovacím jazykom a tak aj Máriu za-
písali rodičia do slovenskej základnej 
školy. Po jej ukončení poslali dcéru 
ďalej na štúdia do Lýcea so slovenským 
vyučovacím jazykom v Jablonke. Vte-
dy však ani len netušili, že im v tej Jab-
lonke už zostane a bude v krajanskom 
prostredí na Orave pôsobiť ako učiteľ-
ka slovenčiny. 

František popri gazdovstve neza-
háľal a neustále sa aktívne zapájal do 

života obce. Istý čas bol 
richtárom, kostolníkom, 
a dokonca aj prísediacim 
na súde v Novom Targu. 
A keďže bol hudobne na-
daný, okrem ľudovej ka-
pely hrával aj v miestnej 
dychovke. 

Roky plynuli ďalej 
a po úspešnej maturite 
dcéra Mária sa stala uči-
teľkou. Medzičasom sa 
vydala za Eugena Poluša 
z Jablonky a onedlho sa 
Cecília s Františkom doč-
kali aj vnukov a neskôr 
i pravnukov. Naďalej spo-
ločne gazdovali a tak sa 

spoločne dožili staroby. Po krásnych 64 
rokoch pekného manželského spoluna-
žívania však František zomrel. Bolo to 
v roku 1996. Odvtedy si musela Ce-
cília na gazdovstve radiť sama. Aj keď 
ešte vládala, predsa len mužská ruka jej 
v dome chýbala. A tak sa stalo, že po 
istom čase leto trávila na Spiši v rodnej 
obci a na zimu odchádzala k svojej dcé-
re do Jablonky. Keď sa jej však zdravie 
natoľko podlomilo, že potrebovala po-
moc už i v lete, zostala natrvalo bývať 
u dcéry. A tak sa na staré kolená zo Spi-
šiačky stala Oravankou. 

Cecília v máji tohto roku oslávila 
úctyhodné 95 narodeniny. Síce nohy 
jej už neslúžia tak, ako voľakedy, keď 
pešo zašla aj vyše 20 km a ešte v ten 
istý deň sa vrátila, ale dodnes si na 
všetko veľmi dobre pamätá. Preto jej 
ďakujeme za stretnutie, za vyrozpráva-
nie spomienok a prajeme jej hodne síl, 
zdravia a v neposlednom rade Božieho 
požehnania.

Marián Smondek

Cecília Grigláková (v strede) spolu s dcérou Máriou a zaťom Eugenom



Ž
I
V

O
T

  S
EP

T
EM

BE
R 

20
09

6

O emigrácii sme na stránkach náš-
ho krajanského časopisu Život písali už 
viackrát. Táto téma je nevyčerpateľná, 
pretože sa týka mnohých z vás a vašich 
najbližších, ktorí sa usadili ďaleko od 
svojho rodiska, no na svoj slovenský 
pôvod nezabúdajú. Neustále ich zaují-
ma, čo sa deje v krajanskom prostredí. 
Svedči o tom aj fakt, že v súčasnosti 
si Život predpláca viac než 40 krajan-
ských rodín v zámorí. 

Život pred emigráciou
Nedečanka Helena Brodová, rode-

ná Milaniaková, emigrovala do Kana-
dy spolu s manželom a dcérami Alžbe-
tou a Kristínou pred mnohými rokmi. 
Stretla som sa s ňou počas jej návštevy 
v rodnej obci a porozprávali sme sa 
o jej živote v emigrácii, ale aj o spo-
mienkach na mladosť.

Narodila sa 27. decembra 1936 
v rodine Pavla a Márie Milaniakovcov. 
- Otec bol rodákom z Nedece, mama po-
chádzala z Čierneho Dunajca, - podot-
kla hneď v úvode a pokračovala, - rod 
Milaniakovcov je veľmi starým rodom. 
Prvé zmienky o tomto priezvisku pochá-
dzajú z roku 1758. Aj skutočnosť, že 
náš rodný dom stojí v blízkosti kostola 
hovorí o tom, že naše pokolenie má ďa-
lekosiahlu históriu, veď staré rody vždy 
bývali v blízkosti kostola, - vysvetlila 
mi. V Nedeci vyrastala spolu so svoji-
mi súrodencami - sestrou Genovévou 

MIESTO BLÍZKE MÔJMU 
SRDCU

a bratom Jozefom. Na detstvo si spo-
mína veľmi rada, hoci to boli pohnuté 
časy. - Dva roky som navštevovala slo-
venskú školu, no keďže po vojne nastal 
čas tzv. nových hraníc, tak ako všetky 
deti, aj ja som ďalej navštevovala už len 
poľskú školu. 

Zaujímalo ma, ako si spomína na 
povojnové roky, keď niekoľko obcí na 
Spiši a Orave pripadlo Poľsku. - Doma 
sme samozrejme vedeli, čo sa deje. V oko-
litých obciach prebiehali veľké nepokoje 
a boje, no ja som pocit ohrozenia nepo-
cítila. Bola som ešte dieťa. Niektoré veci 
som si uvedomila až neskôr, keď som bola 
oveľa staršia. História zviazaná s týmto 
obdobím ma zaujímala, o mnohých fak-
toch z histórie som sa dočítala aj v kni-
hách, - skonštatovala.

Po skončení základnej školy sa 
rozhodla pre štúdium na obchodnej 
škole v neďalekom Zakopanom, no 
vyštudovanému odboru sa nikdy ne-
venovala. Osud to zariadil tak, že na-
pokon predstúpila pred školákov ako 
pani učiteľka. V rokoch 1954 - 1956 
učila geografi u a prírodopis na ZŠ 
v Lapšanke. Aby si doplnila potreb-
né pedagogické vzdelanie, v tom čase 
dodatočne absolvovala aj pedagogic-
ké štúdium na vtedajšej Pedagogickej 
akadémii v Krakove. 

Postupne v živote krajanky Heleny 
Milaniakovej nastalo niekoľko zmien - 
vydala sa a keďže manžel Stanislav pra-

coval v Novom Targu, na chvíľu sa tam 
usadili. Narodila sa im prvá a potom aj 
druhá dcéra. Po istom čase sa presťa-
hovali do Nedece, kde si počas štyroch 
rokov budovali spoločnú domácnosť. 
Neskôr sa im naskytla možnosť vyces-
tovať do Kanady, ktorú napokon aj vy-
užili.

Odchod do Kanady
- Odišli sme začiatkom osemdesiatych 

rokov. Dcéry boli ešte malé. Spomínam 
si, že odchod z rodiska som znášala veľmi 
ťažko. Jediné, čo ma držalo nad vodou, 
bol pocit, že hoci sme ďaleko od domova, 
všetci sme spolu, - spomína si na svo-
je začiatky v emigrácii. -  Nenariekali 
sme, vedeli sme, že nám neostáva nič iné, 
iba si zvyknúť na nové prostredie. K uči-
teľstvu som sa vrátila približne v roku 
1985. V Kanade som učila v takzvanej 
sobotňajšej škole. Dozvedela som sa, 
že po celý ten čas mala dobrý prehľad 
o Spiši a okolitých obciach, a to aj vďa-
ka Životu, ktorý si dodnes rada so zá-
ujmom prečíta.   

Do Nedece pricestovala na prvú 
návštevu až po štyroch rokoch. Odvte-
dy sa sem vracia každý rok. - Ak to dob-
re počítam, tak pravidelne sa vraciam 
už viac než 20 rokov. Prichádzame tu 
na niekoľko týždňov spolu s manželom. 
Vždy navštívime našich starých známych 
a blízkych, porozprávame sa s nimi. Ne-
obídem ani obľúbené miesta, kde som 
strávila svoje detstvo a mladosť. Keď kaž-
doročne prichádzam na tých pár týždňov 
na Spiš, vždy si s manželom naplánuje-
me aj výlet do Krakova, kde som študova-
la a mesto sa mi veľmi zapáčilo - dodala 
s úsmevom. 

Zopár slov na rozlúčku
Po letných prázdninách sa krajanka 

Helena Milaniaková bude musieť so 
svojím rodiskom na chvíľu rozlúčiť, no 
ako sama tvrdí, čas rýchlo beží a ani sa 
nenazdá a opäť bude tu. 

- Bez týchto návratov si svoj život ne-
viem predstaviť. Moje rodisko bude vždy 
blízke môjmu srdcu - ukončila svoje 
rozprávanie. 

Prajeme Helene, aby sa do Nedece 
vracala v zdraví a spokojnosti a vždy 
tu nachádzala čistý prameň energie, 
z ktorej bude čerpať po celý nasledu-
júci rok. 

Lýdia Ostrowska     

Nedečanka 
Helena Brodová
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Dňa 28. augusta t.r. patrilo 
krakovské hlavné námestie 
Slovákom. V ten deň sa totiž 

v rámci Trhov ľudového umenia v Kra-
kove uskutočnil Slovenský deň. Toto 
kultúrne podujatie je organizované 
už niekoľko rokov. Podobne, ako po 
minulé roky, na krakovskom námes-
tí sa prezentovali slovenské folklórne 
súbory, hudobné skupiny, ale taktiež 
slovenské mestá a obce so svojimi tu-
ristickými atrakciami a samozrejme, že 
nechýbali ani remeselníci. Slovenský 
deň slávnostne otvoril hlavný orga-
nizátor Trhov ľudového umenia Jozef 
Spišiak, ktorý privítal na krakovskom 
hlavnom námestí veľvyslanca Sloven-
skej republiky v Poľsku Františka Ru-
žičku, generálneho konzula Slovenskej 
republiky v Krakove Ivana Horského, 
riaditeľa Národného centra sloven-
skej turistiky v Poľsku Jána Bošnoviča 
a hlavnú organizátorku Slovenského 
dňa – generálnu riaditeľku Slovenskej 
agentúry cestovného ruchu Svetlanu 
Gavorovú.

Po slávnostnom otvorení čakal na 
divákov pestrý kultúrny program, kto-
rý predstavil Ján Bošnovič. V rámci 

Prezentácia Slovenska 
v Krakove

neho sa na scéne predstavil folklórny 
súbor Rozsutec zo Žiliny s terchovský-
mi piesňami a tancami, folklórny sú-
bor Bystrina z Banskej Bystrice repre-
zentoval Horehronie, kým folklórny 
súbor Liptov z Ružomberka obohatil 
program spevmi a tancami z Liptova 
a hudobná skupina Hrdza z Prešova 
zmenila na záver tradičný žáner na mo-
dernejší a ako reprezentant slovenskej 
hudobnej scény zahrala viaceré piesne 
zo svojho repertoáru. Okrem toho bola 
pre divákov prichystaná vedomostná 
súťaž o Slovensku.

Na druhý deň sa zostava účinkujú-
cich zmenila. Síce tento deň už nepatril 
len a len Slovensku, niesol sa v zname-
ní pohraničia kultúr, v rámci ktorého 
sa predstavil región Orava. Slovenskú 
stranu zastupovala Trstená a poľskú 
Jablonka. Organizátorom tohto dňa 
bol Generálny konzulát Slovenskej re-
publiky v Krakove. Síce počasie v tento 
deň už divákom ani vystupujúcim ne-
prialo, predsa len bohatý program pri-
tiahol mnohých na krakovské námes-
tie. Spolu s Jozefom Spišiakom tento 
deň otvoril gen. konzul SR v Krakove 
Ivan Horský, ktorý v Krakove privítal 

o. i. riaditeľku Odboru medzinárodnej 
a cezhraničnej spolupráce Sekcie verej-
nej správy Ministerstva vnútra SR Oľgu 
Marhulíkovú, zástupcov partnerských 
miest Trstenej a Jablonky na čele s pri-
mátorom Jozefom Ďubjakom a vojtom 
Antonim Karlakom a ďalších.

Kultúrny program Oravcov otvo-
ril FS Skalniok z Hornej Zubrice. Po 
ňom sa predstavil spevácky súbor Má-
ria z Trstenej, neskôr FS Pieniny, spe-
vácky súbor Dilongstar z Trstenej, FS 
Rombaň z Chyžného, tanečný súbor 
Mixer z Trstenej, FS Ziemia Lęborska, 
zbor Tristanus, hudobná skupina De 
Pres, dychová hudba Oravanka. Prog-
ram ukončilo vystúpenie Aleksandra 
Kobilińského a FS Andrusy. Okrem 
toho bolo pre divákov pripravených 
aj niekoľko súťaží – v mútení masla 
a v tancovaní odzemku. Ani tento deň 
nechýbali na námestí tradiční reme-
selníci a kto mal záujem, mohol si so 

sebou zobrať aj nejaké reklamné mate-
riály o Orave. Škoda len, že sa Orava 
ako turistický región s mnohými zaují-
mavosťami neprezentovala výraznejšie 
a s väčším množstvom propagačných 
materiálov.

Marián Smondek

FS Skalniok z Hornej Zubrice

FS Rozsutec z Žiliny

Každý deň sa začínal slávnostným otvorením Na divákov čakali aj stánky s tradičnými výrobkami
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Slovenský herec Michal Dočolo-
manský je osobnosťou, ktorú vám há-
dam ani netreba predstavovať. Hoci 
tento umelec už nie je medzi nami, 
vďaka svojim fi lmovým a divadelným 
postavám si ho môžeme stále pripomí-
nať. Pravda je však taká, že spomienky 
časom blednú,  preto ich treba zveč-
ňovať. S týmto účelom sa významným 
osobnostiam každého národa budujú 
pomníky a pamätné tabule, nazývajú 
sa podľa nich námestia, ulice, či par-
ky. To všetko len preto, aby čas nevzal 
ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, do 
zabudnutia. Prípad herca Michala 
Dočolomanského je zvláštny, pretože 

- Rodina Dočolomanských sa sem pri-
sťahovala v roku 1942, no hneď po vojne 
museli slovenskí učitelia s rodinami ako 
prví opustiť Nedecu, medzi nimi aj Do-
čolomanskí, ktorí sa pobrali na Sloven-
sko. Pamätám si, že môj otec ich viezol 
na voze - do obce Krúpne Mlynčeky. Bolo 
im veľmi ťažko.

Michal Dočolomanský teda celé 
svoje detstvo, mladosť a prakticky celý 
svoj život prežil na Slovensku. Podstat-
né však je, že nikdy nezabudol na mies-
to, kde sa narodil. Nedeca mala preňho 
veľký význam. Spomínaná iniciatívna 
skupina vystúpila so svojou myšlien-
kou týkajúcou sa vyjadrenia pocty M. 
Dočolomanskému ešte začiatkom roku 
2009. Ako uvádza internetový portál 
www.pluska.sk - Prvou príležitosťou 
na osadenie pamätníka mohlo byť výro-
čie nedožitých 67. narodenín Michala 
Dočolomanského, ktoré pripadlo na 25. 
marca. To sa nepodarilo, hoci starosta 
obce Nedeca Jan Nowak ešte v marci 
vyjadril súhlas a ako ďalej uvádza in-
ternetový portál, povedal: - Keby na 
Slovensku vyrobili pamätnú tabuľu, radi 
ju u nás umiestnime. Keď však prišlo na 
lámanie chleba, k ničomu nedošlo. Ini-
ciátori mu načrtli, že ďalšou vhodnou 
príležitosťou pre slávnostné umiest-
nenie tabule by mohol byť dátum 26. 
august 2009, teda deň prvého výročia, 
ktoré uplynulo od smrti M. Dočolo-
manského. 

V mene tejto zanietenej skupiny 
konal spisovateľ Maroš Bančej. Keď sa 
písomne obrátil so svojou žiadosťou 
na J. Nowaka, odpoveď viac nedostal. 
V liste opätovne opísal nielen svoju 
žiadosť, ale načrtol aj podporu denníka 
Plus jeden deň, ktorý by prevzal patro-
nát nad celou spomienkovou akciou, 
vrátane slávnostné-
ho  odhalenia ta-
bule. Informoval 
tiež o kľúčovom 
súhlase výtvarníka 
Františka Gulda-
na, ktorý už v má-
ji  vytvoril návrh 
pamätnej tabule 
a svoje dielo po-
stupne fi nišoval.  

Keďže iniciá-
tori zo Slovenska 
nedostávali spätnú 

reakciu, so svojou žiadosťou o pomoc 
sa obrátili na generálneho tajomníka 
Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomíra 
Molitorisa, ktorý sa ihneď rozhodol 
tento návrh podporiť. Času už nebolo 
príliš veľa, pretože do prvého výročia 
smrti M. Dočolomanského chýbali 
približne dva mesiace. Dňa 17. júna 
adresoval gen. tajomník SSP Ľ. Mo-
litors list vojtovi Gminy Nižné Lapše 
Pawłovi Dziubanovi, ktorý sa začal 
slovami: - V mene iniciatívnej skupi-
ny priateľov veľkého slovenského umelca 
Michala Dočolomanského sa na Vás ob-
raciam s úprimnou prosbou o vyjadrenie 
súhlasu na umiestnenie pamätnej tabule 
na budove starej školy v Nedeci (súčasnej 
materskej škôlky), v ktorom sa tento vý-
znamný slovenský herec narodil.

Ďalšou inštitúciou, ktorá sa roz-
hodla tento cieľ podporiť, bolo Veľvy-
slanectvo Slovenskej republiky v Poľ-
sku - veľvyslanec SR František Ružička 
v podobnom znení napísal list P. Dziu-
banovi.  

V tom čase prebiehala na sloven-
skom internetovom portáli denníka 
Plus jeden deň horúca diskusia na tému, 
kde by napokon mala byť umiestnená 
pamätná tabuľa. Medzi navrhovanými 
miestami bola neodmysliteľne Nedeca, 
ako rodná obec umelca. Ako vidieť, 
iniciatíva sa postupne rozrastala.

Vráťme sa však k odpovediam a 
ku postojom Gminy Nižné Lapše ad-
resovaných generálnemu tajomníkovi 
Ľ. Molitorisovi. Prvá odpoveď prišla 4. 
augusta, neskoršia v podobnom duchu 
17. augusta t. r. Zástupcu vojta Anton 
Sowa napísal, že o iniciatíve slovenskej 
skupiny oboznámi Radu Gminy Nižné 
Lapše, no nebude to možné do 26. au-
gusta 2009, pretože zasadnutie sa bude 
konať až 29. augusta. V tom čase sa sen 
o tom, že pamätná tabuľa M. Dočo-
lomanskému bude odhalená v Nedeci 
ku dňu prvého výročia smrti celkom 
rozplynul. 

Dostane sa pocta Michalovi 
Dočolomanskému? 

miesto jeho posledného odpočinku nie 
je známe, jeho sestry popol roztrúsili 
nad Pieninami. 

Skupina umelcov a priateľov Mi-
chala Dočolomanského zo Slovenska 
prejavila veľkú snahu o vytvorenie 
miesta, kde si herca budú môcť všet-
ci jeho milovníci pripomínať a vzdať 
mu svoju poctu. Prišla s myšlienkou 
umiestnienia pamätnej tabule, ktorá 
by mala byť umiestnená v Nedeci - na 
rodnom dome Michala Dočoloman-
ského - ako večný odkaz pre nasledujú-
ce generácie, že práve na tomto mieste 
sa narodil slovenský velikán. 

Zalistujme si trochu v histórii - v ro-
ku 1942, kedy sa Michal narodil, pôso-
bil jeho otec - Rudolf Dočolomanský 
na nedeckej základnej škole vo funkcii 
riaditeľa. Nie však dlho, pretože krát-
ko po skončení II. svetovej vojny bol 
nútený s celou svojou rodinou Nedecu 
opustiť. Dôvodom bola zmena poľsko-
slovenskej hranice. Na tieto udalosti si 
spomína krajanka z Nedece Žofi a Bo-
gačíková:

Rodný dom Michala Dočolomanského v Nedeci

Michal Dočolomanský
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Konečné rozhodnutie zo strany 
Gminy Nižné Lapše bolo pre mnohých 
sklamaním. Telefonovali sme z redakcie 
časopisu Život so zástupcom vojta gmi-
ny A. Sowom. Z jeho slov vyplynulo, že 
sa zatiaľ žiadna pamätná tabuľa na rod-
nom dome M. Dočolomanského ne-
bude nachádzať. - Priznávam, že nápad 
týkajúci sa pamätnej tabule je dobrý. Ja 
sám nie som proti, ale táto otázka je veľmi 
chúlostivá, - vysvetlil  A. Sowa. Navrhol 
zmeniť postupnosť: najprv by bolo vhod-
né Michala Dočolomanského v Nedeci 
spropagovať, pretože podľa jeho slov, je 
známy len príslušníkom staršej generá-
cie a až potom by bolo dobré umiestniť 
pamätnú tabuľu. Na tieto slová zarea-
goval generálny tajomník SSP Ľudomír 
Molitoris nasledovne: - Som veľmi smut-
ný, ale aj prekvapený prístupom zo strany 
gminy, ktorá v tejto veci nepodnikla vôbec 
nič a zároveň som hlboko presvedčený, že 
keby sa jednalo o poľského herca pochá-
dzajúceho zo Slovenska a niekto by vyšiel 
s iniciatívou umiestnenia jeho pamätníka 
kdekoľvek na strane slovenského Spiša, 
Slováci by nerobili problémy. A pokiaľ ide 
o Michala Dočolomanského, to je predsa 
legenda. Pre Slovákov znamená asi toľko, 
čo Daniel Olbrychski pre Poliakov. Ne-
súhlasím, že pre ľudí je neznámy. Ľudia 

si musia pamätať, že Nedeca je miestom, 
kde sa narodila táto významná osobnosť 
Slovenska,  - zamyslel sa a dodal: - Pokiaľ 
ide o posledné vyjadrenia zo strany gminy, 
veď práve tá tabuľa mala byť istou pro-
pagáciou a vyjadrením úcty k jeho herec-
kému umeniu. Neviem, ako teda máme 
meniť postupnosť - najskôr propagácia, 
potom tabuľa.

Prekvapenie neskrýva ani slovenská 
strana a predovšetkým skupina inicia-
tívnych priateľov Miška Dočoloman-
ského a okruh umelcov zo Slovenska. 
Sami navrhli, aby bola pamätná tabuľa 
na území Poľska, no súhlasu sa zatiaľ 
nedočkali. 

Lýdia Ostrowska 

Krajanka Žofi a Bogačíková venuje M. Dočolomanskému tichú spomienku pri kaplnke, 
ktorú v r. 1942 vybudoval jeho otec

Krátko zo Spiša
Na začiatku augusta sa uskutočni-

li cyklistické preteky Tour de Pologne. 
A práve ich VI. etapa mala vytýčenú 
trasu cez Nedecu, Nižné a Vyšné Lap-
še, Lapšanku, Repiská, Jurgov smerom 
do Zakopaného. (fp)

*  *  *
Dňa 9. augusta t. r. františkán otec 

Ján Griguš slávil v rodnej obci Krem-
pachy 20. výročie kňazstva. V súčas-
nosti žije v USA a tam pôsobí ako 
kňaz. Z rodiska odišiel spolu s rodičmi 
v roku 1962 ako desaťročný. Napriek 
tomu je úzko spojený so svojimi ko-
reňmi a ovláda slovenčinu, poľštinu, 
angličtinu a nárečie. V súčasnosti sa 
učí taliančinu, keďže ju potrebuje 
k práci vo svojej farnosti sv. Antona 
v Rockforde, ktorá je taliansko-ame-
rická. Je vzdialená asi 180 kilometrov 
od Chicaga. Medzi jeho záujmy patrí 
a práca v katolíckom rádiu. Moderuje 
vysielanie Vnútorný život, v ktorom 
odpovedá na otázky veriacich. Je aj au-
torom webovej stránky a rád fotogra-

fuje. Dlhé roky chodil hlásať kázne na 
duchovnú obnovu, organizoval púte, 
natáčal náboženské fi lmy a vystupoval 
v televízii.

Popri ceste do rodiska šiel navštíviť 
matkinho strýka – vdp. Jana Tomču 
v Nižnej na Slovensku. Ako povedal, 
pri hrobe sa modlil 2. augusta (strýko 
sa narodil 2. augusta 1871), teda pres-
ne na výročie jeho smrti. 

Vo svoje kázni počas bohoslužieb 
povedal: - Vždy som mal blízko k cirkvi. 
Ako malý chlapec som veľmi rád chodil 
do kostola a rád som sa aj modlil. Po 
odchode z rodnej obce som získal dobré 
vzdelanie a stal som sa bankárom. Mal 
som všetko, ale predsa som cítil 
v srdci prázdnotu. Preto som 
začal uvažovať, čo mi chýba, 
keď som to pochopil, išiel som do 
rehole Františkánov. Mal som 
vtedy 31 rokov. V roku 1989 
som bol vysvätený za kňaza. 
Odvtedy som šťastný, mám čas 
pre všetkých a radosť z toho, že 
Boh je v mojom srdci. Preces-
toval som celé USA a polovicu 
Európy. A chcem, aby moje te-

lesné pozostatky boli pochované v Krem-
pachoch, v primičnom kalichu, ktorý mi 
kúpila moja mama. Mám Vás veľmi rás 
a keď mi to Pán Boh dovolí prídem sláviť 
medzi Vás aj 25. výročie kňazstva. Moje 
miesto je v USA, kde mám veľmi veľa 
práce, ale naďalej sa budem modliť o du-
chovné povolania v mojom rodisku.

Slávnostnú eucharystiu slávil jubi-
lant v spoločnosti farára Jana Wróbla, 
pátrov Paschalisa a Juliusza Wadow-
skeho z Tribša. Po bohoslužbe sa kňazi 
rozprávali s farníkmi. Otec Griguš vy-
jadril veľké potešenie z toho, že môže 
priebežne sledovať udalosti z rodnej 
obce na webovej stránke. (fp)   
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HORČIČNÉ ZRNKO
13. 9. 2009
24. nedeľa

v Cezročnom období
(Mk 8, 27 – 35)

Český ateista Milan Machovec, 
marxista a autor knihy Ježiš pre ate-
istov, sa pýta: „Ako len mohli, najmä 
skupina okolo Petra, prekonať strašné 
sklamanie a pohoršenie kríža a ešte 
vyraziť do víťazného útoku? Ako sa 
vôbec mohol jeden prorok stať výcho-
diskom pre najväčšie náboženstvo sve-
ta, hoci sa jeho predpovede neusku-
točnili? Celé generácie historikov si 
kládli tieto otázky a stále si ich kladú.“ 
Z viacerých správ o Ježišovi je známa 
jedna kresba objavená na budove sta-
rovekého chlapčenského internátu 
v Ríme z čias, keď sa ešte v Ríme ho-
vorilo po grécky. Bolo to potupné zo-
brazenie: Ukrižovaný muž s konskou 
hlavou a pred ním kľačí mladík. Nápis 
pod kresbou: Alexamenos sa klania 
svojmu Bohu.

Sv. Pavol vyhlásil hneď na začiatku 
prvého listu Korinťanom: „My však 
ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre 
Židov pohoršenie, pre pohanov bláz-
novstvo, ale pre povolaných, tak Židov 
ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu 
múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, 
je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha 
slabé, je silnejšie ako ľudia.“ (1 Kor 1, 
23 – 25)

Svätý Augustín uvažoval: „Kresťan-
stvo sa rozšírilo alebo zázrakmi, alebo 
bez zázrakov. Ak pomocou zázrakov, 
tak je od Boha. Ak bez zázrakov, po-
tom obrátenie pohanského sveta je 
najväčší zázrak. V kresťanstve účinku-
je Božia sila. Preto verím, že Kristus 
je Boh!“

20. 9. 2009
25. nedeľa 

v Cezročnom období
(Mk 9, 30 – 37)

Hanbili sa prezradiť, o čom „sa 
zhovárali cestou“ a on ich učil inému 
ponímaniu postavenia. „Kto chce byť 

prvý, nech je posledný zo všetkých a slu-
žobník všetkých.“ Prvé miesta nepri-
pravil pre bohatých ani pre mocných, 
tie sú určené pokorným ľuďom, ktorí 
sú oddanými slúžiť. 

Problém prvenstva nie je malým 
problémom. Vynára sa všade, kde sa 
zíde viac ľudí. Kto sa chce ukázať, špl-
hnúť si v spoločenskom rebríčku, musí 
zatieniť svojho kolegu. Kto chce byť 
vpredu, musí obísť tých, ktorí sú pred 
ním a dostať ich za seba. Tieto slová 
môžu platiť pri jazde na cestách, pri 
rozhovore medzi štyrmi očami príp. 
hromadnom rozhovore, ba aj pri ob-
liekaní a zariaďovaní svojho obydlia. 
Ale neplatí to všade. V Božom kráľov-
stve je viacej vpredu ten, kto viacerým 
dovolil vyniknúť nad seba. Samozrej-
me, nie kvôli lenivosti alebo ľahostaj-
nosti, ale z úprimnej snahy pomôcť, 
poslúžiť v tom, čo treba. Ježiš upriamil 
pozornosť na prijatie dieťaťa, dokonca 
sa s ním stotožňuje. Kto prijme dieťa, 
prijme Krista.

27. 9. 2009
26. nedeľa 

v Cezročnom období
(Mk 9, 38 – 43. 

45. 47 – 48)
Kardinál Korec upriamil pozornosť 

na jeden odsek v knihe Th omasa Mer-
tona Hora siedmich stupňov, v kto-
rom sa píše: „Skú senosť ma naučila 
veľkej mravnej zásade, že je absurdné 
triediť svoje vlastné činy do dvoch 
skupín – jedny do ťažkých hriechov, 
všetko ostatné do skupiny, čo nie je 
ťažký hriech. A je absurdné byť voči 
prvej kategórii prísny a voči druhej 
zhovievavý. Toto klamné delenie činov 
je mnohým veriacim na skazu. Nie je 
to také nebezpečné, kým sú zaujatí 
prácou a povinnosťami. Ale nech ich 
Boh chráni, keď odídu na prázdniny 
alebo keď príde piatok večer. Čiastoč-
ná opilosť nie je sama o sebe azda ťaž-
kým hriechom. Ani chvíľa hry v karty 
o peniaze. Ani fi lm s určitými surovos-
ťami. Mnohí si časom na to navyknú 

a bezmála argumentujú: keďže to nie 
je ťažký hriech, je to dovolené, niet 
v tom nič zlého. A to je už otrasné.“ 
Kardinál ďalej pokračoval v úvahe: 
„Ježiš chápe zlo v jeho hĺbke, nielen 
na povrchu a v tom, čo sa už dá vi-
dieť. Sleduje zlo až do neviditeľného 
vnútra človeka. To, čo prepukne v 
zlom slove, v ublížení, vo vražde, v 
nečistom skutku – to bolo už v zlom 
zmýšľaní. Skutok má svoje predstup-
ne. Ak pripustíš zlo v mysli, časom 
ho vy slovíš. Ak pripustíš zlo v slove, 
už si ho napoly uskutočnil. Ak teda 
vedome pripustíš zlú myšlienku, už si 
napoly vyko nal zlý čin. Ježišovi nejde 
len o ruku, aby neudrela. Človek má 
byť dobrý celý. Človek sa neprejavuje 
iba navonok. Oveľa dôležitejšie je to, 
čo sa odohráva v jeho vnútri. Ak je 
zlé robiť isté veci, tak je zlé na ne už 
myslieť.“ Preto je potrebné ísť až ku 
koreňu zla – vzoprieť sa už prvému 
pokušeniu oka.

 4. 10. 2009
27. nedeľa 

v Cezročnom období
(Mk 10, 2 – 16)

Na pretras sa dostalo aj manžels-
tvo. Pýtajú sa však na možné ukon-
čenie manželstva. Ježiš pripomenul 
pôvod tejto inštitúcie v najprirodze-
nejšej podobe. Boh stvoril človeka na 
svoj obraz a podobu. Stvoril ich ako 
muža a ženu. Majú si byť vzájomnou 
posilou a oporou. Puto je silnejšie 
ako puto medzi rodičmi a deťmi. Veď 
„muž opustí svojho otca i svoju matku 
a pripúta sa k svojej manželke a budú 
dvaja v jednom tele. Čo teda Boh spojil, 
človek nech nerozlučuje!“  Boh posilňu-
je tento zväzok sviatosťou manželstva, 
v ktorej obaja dosahujú posvätenie. 
Sila tejto sviatosti prežaruje celý ich 
život a sviatostnou mocou ich spoloč-
ná láska, dobroprajnosť, zhovievavosť, 
jemnosť, vzájomné sebadarovanie 
v súlade s Božím zákonom je pre nich 
prameňom posvätenia a spásy. Mocou 
tejto sviatosti môžu zachovať vzájom-
nú vernosť, môžu vzrastať v milosti, 
zjednocovať sa s Bohom a verne chrá-
niť v sebe Boží obraz.

Vdp. Viktor Pardeľ
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Mariánske sviatky v cirkevnom ka-
lendári majú svoje prvenstvo, pretože 
tajomstvo Panny Márie a jej Syna je 
úzko spojené. Bez Spasiteľovej Matky 
nebola by obeta kríža, ani spasiteľné 
zmŕtvychvstanie. A preto aj veľa pozor-
nosti venujeme našej nebeskej Matke. 
Tým najradostnejším sviatkom sú jej 
narodeniny, ktoré každý rok oslavuje-
me 8. septembra. 

Čo by sme jej asi tak popriali k jej 
narodeninám, ak by bola pri nás fyzic-
ky prítomná. Čo by to asi bolo? Boli 
by to priania, ktoré si my navzájom 
na oslavách vyslovujeme? Teda láska, 
radosť, pokoj, šťastie a Božie požeh-
nanie? Keby sme ju predsa stretli, ne-
popriali by sme jej asi nič, ale ostali 
by sme ticho. Prečo? Pretože nikto z 
nás by nevedel, čo jej má priať, keďže 
ona dosiahla všetko. Ba nielen dosiah-
la, ale aj dala všetko. Veď si len zo-
berme do úvahy celý jej život. Už od 
samého počatia v matkinom lone bola 
sprevádzaná Bohom. Bola naplnená 
jeho milosťou a požehnaním. Jeho 
láskou, múdrosťou, radosťou, poko-
jom a to vždy v plnej miere, pričom 
to nikdy nestratila, lebo jej duša bola 
od počiatku uchránená od hriechu, ba 
dokonca od akejkoľvek poškvrny hrie-
chu. A kde nie je hriech, tam môže 
byť jedine láska a kde je láska, tam je 
aj Boh. A tak aj naďalej Bohom spre-
vádzaná v plnosti času, dosahuje ok-
rem tých všetkých veľkých a vzácnych 
Božích darov, ešte jeden. Nie posled-
ný, ale ten najväčší a najvzácnejší Boží 

dar - dar materstva a stáva sa matkou 
Božieho syna. 

V našej kresťanskej kultúre tento 
sviatok sa ujal veľmi skoro. Bol spojený 
so začiatkom jesenného siatia ozimín.

Panna Mária ako ochrankyňa roľní-
ka, evanjeliovho rozsievača, ktorý roz-
sieva semeno do zeme, bola vždy blízko 
neho. Je to aj spojené s legendou o tom, 
že keď Panna Mária utekala do Egypta s 
Ježišom a Jozefom, stretla roľníka, ktorý 
sial pšenicu. Sľúbila mu, že ona zaseje 
svojou rukou a na druhý deň bude žať 
zrelé obilie. V ruke našej nebeskej Mat-
ky všetko pekne rastie a aj dozrieva. A 
keď na druhy deň prišli Herodovi vo-
jaci a opýtali sa ho, či videl Pannu Má-
riu s Dieťaťom, porozprával tak, ako to 
bolo, že ju videl, ako siala semená do 
zeme. Toto semeno, ktoré sa seje, je aj 
začiatkom Eucharistie. Z pšenice, ktorá 
vyrastie, sa pečie chlieb a potom sa on 
premenení počas sv. omše na telo Ježiša 
Krista. A stane sa životodarným pokr-
mom pre mnohých pútnikov.

Tento sviatok spájame aj s naším 
životom. Čas nášho detstva je siatím 
dobrého semena v každom ľudskom 
srdci. A potom príde čas na to, aby 
dobro rástlo v každom dieťati. Príklad 
od rodičov, pomoc učiteľov a vycho-
vávateľov mu pomáha v tom, aby sa 
stalo dobrým človekom. S nami je to 
podobne ako s obilím. Keď je priazni-
vé počasie, dobrá zima, potom leto aj 
žatva je bohatá a úrody stačí nielen pre 
nás, ale sa môžeme o ňu podeliť aj s 
druhými. 

Narodeniny našej nebeskej 
Matky

Dnes by sme márne hľadali roľní-
ka, ktorý seje tak, ako to robili voľa-
kedy jeho predkovia. Poľnohospodár-
ske stroje nahradili ručnú prácu. A 
niekedy príde ľúto týchto chvíľ, počas 
ktorých sme mohli pozorovať sejúcich 
rodičov, ako kráčajú po poli s košom 
plným pšenice, žita alebo iného obilia. 
Popritom sa zastavili a pomodlili sa, 
aby zasiate zrno bohato vyklíčilo. 

Na tento sviatok sa tradične požeh-
náva zrno, ktoré sa potom bude siať. 
Aj dnes sa môžeme opýtať na to, či pa-
mätáme, aby sme pred siatím urobili 
znamenie Kríža, či pokropíme pôdu 
svätenou vodou? Nie je to povera, ale 
prosba k Bohu, aby požehnal úroda 
a dal jej nadostač. 

September je pre deti, mládež, rodi-
čov a učiteľov začiatkom školskej práce. 
Preto na začiatku sa obraciame k Pan-
ne Márii s prosbou o úrodnú prácu aj 
na tomto poli. Veríme, že s ňou každý 
nový deň bude úspešnejší. 

Vdp. Jozef Bednarčík

Na záver zberu úrody sa vo všetkých 
farnostiach na Spiši odbavujú ďakovné 
sv. omše za zožatú úrodu z polí. V No-
vej Belej sa takáto tzv. dožinková, sv. 
omša konala 30. augusta t. r.

Beľania ďakujúc za tohtoročnú úro-
du priniesli na oltár veniec vypletený zo 
stebiel obilia vyzdobený kvetmi, chlieb 
a ovocie, ako výsledok práce svojich 
rúk. Tieto dary najskôr požehnal a po-
tom prevzal farár Tadeusz Korczak od 
trojčlennej delegácie, v zložení: Anna 
Hovancová, Halina Cervásová a Ján 
Majerčák. (aj)     
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Životopis tohto spišského biskupa 
- kandidáta na svätca - ma zaujal 

hlavne preto, lebo jeho život ako život 
slovenského vlastenca a duchovného 
pastiera výrazne odzrkadľuje nestabil-
nú a ťažkú situáciu Slovenska a jeho 
obyvateľov v prvej polovici 20. storočia 
a dopad nástupu komunistickej vlády. 
Nechcem sa však zaoberať otázkou, či 
je vhodným kandidátom na svätca, či 
ukrivdil slovenských Židov alebo bol 
ich ochrancom, či bol fašistickým kňa-
zom a biskupom či národným hrdinom 
a pod. To nie je cieľom tohto článku! 
Vždy mu však na srdci ležali problémy 
Slovákov žijúcich v Poľsku, jeho ove-
čiek, ktoré mu boli zobrané. A práve 
spomienky tunajšieho ľudu ma privied-
li k tomuto článku. V ich spomienkach 
i v ich srdciach navždy zostane svätým 
človekom, ktorý v tomto kúte Oravy 
neochvejne hlásal Božie slovo.

* * *
Ján Vojtaššák sa narodil 14. no-

vembra 1877 v Zákamennom, ktoré sa 
v tom čase nazývalo Zakameno-Klin. 
Ján bol v poradí siedmym dieťaťom An-
tona a Márie Vojtaššákovej. Od malič-
ka vyrastal v blízkosti k Boha i Cirkvi, 
pretože jeho otec bol kostolníkom a tak 
malý Ján dennodenne prichádzal za 
ním do kostola. Duchovné prežitia vy-
chádzajúce z raného detstva mali vplyv 
na celý jeho neskorší život.

Veľký vplyv na jeho intelektuálny 
a zároveň aj duchovný rozvoj mal jeho 
ujo, matkin brat, ktorý bol kňazom. 
U neho na fare v Stankovanoch strávil 
dva roky. Na čas detstva, ako aj na čas 
pobytu u uja sa zachovali jeho autentické 
spomienky: Skutočnosť, že som po rokoch, 
vyznačených na pasenie kráv (u nás to bý-
valo tak, že koľko bolo gazdovských domov, 
toľko bolo aj pastierov alebo pastierok, lebo 
každý pásaval svoj dobytok na svojich po-
zemkoch), neostal doma na gazdovstve, 
môžem pripisovať tomu, že matkin brat 
bol vtedy farárom v Stankovanoch. Cez dva 
posledné roky školskej dochádzky som totiž 
býval u ujca na fare. Lenže aj tam som cez 
voľné dni pásaval na farskom poli dve kra-
vy. Nebohý ujec farár sa so mnou zaoberal 
okrem školských predmetov aj tým, že ma 
učil vo zvýšenej miere matematické úkony: 
addíciu, substrakciu, multiplikáciu, adiví-
ziu a ešte navyše dával mi už s maďarských 
príručiek privoniavať aj základy maďarči-
ny. Tam som mával príležitosť čítavať aj slo-
vensky písané a v Budíne vydávané noviny, 
bol to tuším týždenník Vlasť a Svet, ktoré 
martinský Černokňažník dôsledne prezý-
val Vlas a Svet. Z tohoto humoristického 

obrázku sedel a morfondíroval pred svojou 
kolibou, sal som do seba slovenské národné 
povedomie. Kedy-tedy si dával ujec aj Ka-
tolícke Kirchenzeitung a tak, keď som bol 
už ako-tak s maďarčinou oboznámený po 
vychodení šiestej triedy ľudovej školy a keď 
práve vtedy môj najstarší brat Anton prišiel 
domov s učiteľsko-organistickým diplomom 
v školskom roku 1888/89, zaviedol ma otec 
do Trstenej, kde bolo nižšie gymnázium. 
(Királyii Katolikus), kde ma prijali bez 
„Elökészitö“ rovno do prvej triedy gymná-
zia, keďže som si priniesol do školy už toľko 
vedomostí, čo by som bol mal nadobúdať za 
rok v prípravnej „Elökészitö“.1

Od ujca a zároveň aj na jeho nalie-
hanie sa teda mladý Ján nevrátil späť na 
gazdovstvo, ale odišiel z domu študovať 
do nižšieho gymnázia v Trstenej. Okrem 

tradičných povinností študenta si do-
kázal aj trochu privyrobiť, vďaka čomu 
aspoň trochu odťažil svojich rodičov. Tu 
strávil štyri roky, počas ktorých sa v ňom 
upevnilo presvedčenie o kňazskom po-
volaní. Avšak aby mohol toto svoje roz-
hodnutie plne naplniť, musel ísť študovať 
ďalej na vyššie gymnázium, tento raz už 
do Ružomberka, pretože na Orave vyššie 
gymnázium nebolo. Po úspešnom absol-
vovaní štúdia a maturitnej skúšky sa Ján 
v roku 1895 prihlásil do spišského semi-
nára, do ktorého bol prijatý.

Obdobie v seminári bolo akýmsi po-
kračovaním v napĺňaní jeho túžby stať 
sa kňazom. Bol to čas štúdií, rozjímania 
a zároveň i čoraz hlbšieho uvedomo-
vania si nielen tých právd Božích, ale 
i ľudských. Podobne ako na gymnáziu, 
aj tu pociťoval čoraz silnejšie vzrastajú-
cu maďarizáciu. Ako jeden z neveľkého 
počtu seminaristov uviedol v súpise slo-
venskú národnosť, za ktorú bol počas 
prvých rokov účinkovania považovaný 
za nedôveryhodného kňaza. V roku 
1901 bol vysvätený za kňaza a po sláv-
nostnej primičnej sv. omši v Zákamen-
nom sa pobral na svoju prvú kaplánku 
v Hornej Zubrici.

S chvíľou príchodu kňaza Jána Voj-
taššáka ako kaplána do Hornej Zubrice 

1  TRSTENSKÝ Viktor: Sila viery, sila prav-
dy. Senefeld-R 1990, s. 15-16.

náboženský život ožil. Prišiel kaplán Srd-
ca Ježišovho, neobyčajne horlivý, nábožný 
oddaný za vec Božiu telom i dušou, bez 
porovnania vzorný a svojím správaním 
priťahujúci ľud k Bohu, ku kostolu a k za-
chovávaniu prikázaní Božích.

Od včasných ranných hodín sedával 
v spovedelnici, prednášal uchvacujúce 
kázne, dbal o malé deti a o ich náboženské 
vyučovanie, staral sa o mládež mimoškol-
skú a o odrastených, o všetky vrstvy ľudu, 
najmä však o školské deti. Rodičov chodil 
prehovárať po domoch, pristavoval na ces-
te a prosil, aby sa deti učili náboženstvo.

Magdaléna Zubrická spomína, ako 
prišiel aj k jej otcovi a veľmi živo mu roz-
kladal, že Mag-
duška sa neučí 
tak, ako by sa 

patrilo a nedáva 
pozor. Otec hneď 
siahol po palici a chcel dcérku ubiť, ale 
pán kaplán to nedovolil, len prosil, aby 
odteraz otec na dievčatko prizeral a napo-
mínal ho a bedlil, aby sa učilo.

Od toho času sa dievčatko usilovne 
učilo. Zubričania ešte i dnes vravia, že Ján 
mal takú úctu k Sviatostnému Spasiteľovi, 
že zakaždým, keď išiel k chorému, mával 
hlavu odkrytú, a to aj v najväčších mra-
zoch, v nečase. Vždy bez biretu a bez čiap-
ky. Nefajčil a nepožíval alkoholické nápo-
je. Povinnosti si plnil tak, ako sa svedčí na 
horlivého kňaza. Kázne mával veľmi po-
vzbudzujúce, sv. omšu slávieval ako anjel, 
takže sa bolo na čo dívať a brať si príklad. 
K ľudu a ku kňazským spolubratom bol 
priateľský. Považovali ho za svätca. (Z lis-
tu J. Buroňa z Malej Lipnice.)2

Vzhľadom na to, že slovenskému 
kňazovi úrady nedôverovali, začali 
ho doslova prehadzovať ako kaplána 
z miesta na miesto. Od jesene 1903, 
kedy opustil Hornú Zubricu do marca 
1906 prešiel cez 5 farností ako kaplán: 
Liptovské Kvačany, Biacovce, Podvlk, 
Zubrohlava a Ústie nad Oravou. Na-
koniec v marci 1906 skončil v Tvrdo-
šíne, kde zapustil korene o čosi dlhšie. 
V svojej pastoračnej práci sa zameriaval 
na chudobných, trpiacich, na boj proti 

2  Tamže, s. 37-38.

MONS. JÁN 
VOJTAŠŠÁK (1)

Sprac. Marián Smondek 



13

e-m
ail: zivot@

tsp.org.pl

alkoholizmu, zakladal čitateľské krúžky 
a svojou osvetovou činnosťou odťahoval 
ľudí od krčiem bližšie k Bohu, ku kultú-
re a vzdelaniu. To sa akiste nepáčilo ma-
jiteľom krčiem, ktorí boli zväčša židov-
ského pôvodu. Avšak za svoje slovenské 
cítenie a obranu práv jednoduchých 
ľudí po dvoch rokoch musel opäť odísť 
na iné, nové kaplánske miesto – tento-
raz do Veličnej. Medzičasom sa v roku 
1907 v Černovej udiala veľká tragédia. 
Bola to veľká tragédia taktiež pre Jána 
Vojtaššáka ako obhajcu Slovákov a zá-
roveň priateľa a obdivovateľa Andreja 
Hlinku, ktorého si zamiloval ešte ako 
prváča v rodnej obci Zákamennom, 
kam Andrej Hlinka prišiel ako novok-
ňaz na svoje prvé kaplánske pôsobisko.

Veličná sa nakoniec po istom čase 
stala prvou farnosťou, v ktorej pôsobil 
ako farár. Zároveň bola taktiež posled-
nou, pretože po 13 rokoch pôsobenia 
v tejto farnosti bol vybraný za spišského 
biskupa. Vo Veličnej prežil vrchol ma-
ďarizačných snáh, vzrastanie slovenské-
ho národného povedomia, hrôzy prvej 
svetovej vojny, rozpad Rakúsko-Uhor-
ska a vznik prvej Česko-Slovenskej re-
publiky. 

Avšak ani tu nemal jednoduchý ži-
vot. Ľudia si ho ako kaplána veľmi ob-
ľúbili. Keďže farár Richter v roku 1910 
kandidoval ako slovenský protivládny 
kandidát do Uhorského snemu a uspel, 
vrchnosť ho suspendovala. Ľudia sa však 
voči tomu vzbúrili, z čoho však obvinili 
kaplána Vojtaššáka a urgentne ho prelo-
žili do Vyšných Repáš na Spiši. Avšak to 
ľudí rozčúlilo ešte viac a tak o 6 týždňov 
neskôr sa opäť vracia do Veličnej, tento-
krát už ako farár, aby upokojil veriacich 
a aby nedošlo ešte k väčším nepokojom. 
Koncom vojny mu pridelili kaplána, 
novokňaza Jozefa Buroňa, neskoršieho 
farára v Malej Lipnici, pochádzajúceho 
z Pekelníka, ktorý si na svojho prvého 
predstaveného spomína nasledovne: Po 
svojich radostných primíciách čakal som 
s veľkým napätím, kde bude moja prvá 
kaplánka. V dekréte, ktorý som konečne 
dostal, stálo: Posielam ťa do Veličnej. 
Hneď som sa vyzvedal u môjho domá-
ceho pána farára, kto je farárom vo Ve-
ličnej. On už vedel o mojej dispozícii a 
vítal ma so slovami: „Pôjdeš ku kňazovi, 
ktorý sa ponáša na sv. Alojza. Má an-
jelský výzor, kňazskú horlivosť ako arský 
farár Ján Mária Vianney. Je ozdobený 
všetkými kňazskými cnosťami.“

Tieto slová kňaza Jozefa Smolku, môj-
ho duchovného otca v Pekelníku, ktorý 
mal vtedy už 78 rokov a ktorý dokonale 

poznal kňaza Jána Vojtaššáka vo Veličnej, 
naplnili ma pocitom blaženosti a radosti.

Môj pobyt v rodnej obci trval krát-
ko. Ani primičné radosti netrvali dlho, 
lebo už na druhý deň prišiel po mňa 
voz, aby som išiel k chorému kňazovi 
Jozefovi Bonkovi vo Veľkej Lipnici, kto-
rý bol ťažko nemocný. Kapláni boli na-
rukovaní na fronte, ja som bol na Hor-
nej Orave sám, všetci farári, ktorí nešli 
na front, boli už starí. Jozef Bonk ležal 
už od začiatku vojny ťažko chorý na 
srdce. Prepracovaný, horlivý, 60-ročný 
kňaz ma privítal s radosťou a pretože 
vedel, kde pôjdem za kaplána, povedal 
mi: „Dostal si sa za kaplána k farárovi, 
ktorý je druhým sv. Alojzom, opravdivý 
otec ľudu, horlivý a nábožný.

Do Veličnej som potom išiel začiat-
kom mája 1918. Dedina je ovenčená 
vysokými vrchmi, medzi ktorými ležia 
role, lúky, záhrady, lesy, všetko ako pre-
krásna záhrada, chránená od vetrov 
zo všetkých strán. Bolo tu možno siať 
pšenicu, jačmeň, ovos, sadiť zemiaky, 
chovať včely. Polia pretínala rieka Ora-
va, v ktorej sa hemžili všelijaké dru-
hy rýb. Farnosť asi 1 300 katolíkov a 
4 000 evanjelikov. Stáli tu dva kostoly, 
katolícky a evanjelický, blízko seba. Pre 
mňa to bolo zaujímavé, lebo po prvý 
raz som žil v miešanej farnosti. Kato-
lícky kostol pochádzal zo starších čias, 
vežu mal asi zo sedemnásteho storočia. 
Zvony pobrali na vojnu. Oltáre v kos-
tole boli staré, ale čisté a aj všetko ostat-
né v kostole také čisté, kostolná bielizeň, 
kalichy, náčinie, všetko udržiavané v po-
riadku.

Vo Veličnej na fare ma veľmi srdečne 
prijal pán farár a hneď ma i uhostil. Bol 
tam aj brat pána farára, druhý jeho brat 
padol na vojne a zostali po ňom dve siro-
ty. Pán farár ich prijal k sebe na faru aj s 
ich matkou. Boli tam aj dvaja sluhovia a 
dve pomocnice v domácnosti. Všetci pri-
stupovali denne k sv. prijímaniu. A mali 
tam aj jedného ruského zajatca, odkiaľsi 
z Krymu, gréckej národnosti. Aj on sa 
zúčastňoval na našich bohoslužbách. Náš 
život plynul ako kedysi v seminári. Spo-
ločne sme sa modlili breviár, spolu sme sa 
chystali na sv. omšu, spovedali, vyučovali 
náboženstvo. Pán farár vyučoval v samej 
Veličnej a ja Žaškove.

Za študentských rokov v Ružomberku 
býval som svedkom všetkých škriepok me-
dzi katolíkmi a evanjelikmi, a to v novi-
nách, na kazateľniciach i dennom živote. 
Vo Veličnej som nič také nepozoroval. Ba 
čo viac, ku kňazovi Jánovi Vojtaššákovi sa 
detinsky vinuli ako katolíci, tak i evanje-

lici. Tu nejestvovali pokrikovania ani na 
katolíckeho kňaza, ani na evanjelického 
pastora. Žili v čase vojny v zhode.

Kňaz Ján celebrovával sv. omšu veľmi 
nábožne. Dlho sa na ňu pripravoval a 
dlho po nej vzdával vďaky. Jeho kázne 
počúvali veriaci s dojatím. Boli výrazné 
a hlbokého obsahu. Obetavo vysluhoval 
sviatosť pokánia doma i na odpustoch. 
Prvý si sadol do spovedelnice a ostatný z 
nej vychádzal. Božie pravdy učil v kos-
tole, po domoch, na cestách a všade, kde 
sa dalo.

Prísnosť k sebe, ktorú si osvojil v se-
minári, zachovával i teraz. Vstával ráno 
o piatej hodine a spávať chodil o deviatej 
večer. Po celý deň stál pri pulpite, písal 
a čítal. Vravieval, že sa tým chráni pred 
zapečením a pred chorobami obličiek. 
Keď sa šírila španielska chrípka a všetci 
na fare na ňu ochoreli, on stával aj vtedy 
pri pulpite v horúčke, vo dne si neľahol 
do postele.

Ku všetkým kaplánom býval otcov-
ský. Radieval im a pomáhal. Bol som v 
takom postavení, že som nemal možnosť 
nikdy učiť po slovensky v školách. Kňaz 
Ján mi pomohol osvojiť si spisovnú slo-
venčinu, opravoval mi elaborát, takže už 
na sviatok Povýšenia sv. Kríža som kázal 
v Ružomberku.

Naučil som sa uňho kňazskej jemno-
citnosti. Z jeho úst nikdy nevyšlo uštipač-
né slovo ani ku kaplánom, ani k ľudu. 
Schádzavali sa uňho kňazi: Hlinka, 
Kmeťko, Mnoheľ, Póstényi, Panák a iní 
susedia. Obidvaja sme spolu navštevovali 
chorých kňazov.

Prvá svetová vojna napáchala veľa 
krívd a škôd. Odišli na front otcovia ro-
dín, učitelia i kňazi. Doma ostali mat-
ky s deťmi a so starcami, bez učiteľov a 
bez kňazov. Ján Vojtaššák bol redakto-
rom Svätej Rodiny, ktorá vychádzala v 
18 000 náklade. V jej číslach sa odtláčali 
texty čítaní a evanjelií na nedele, vysvet-
lenia, poučenia a povzbudenia vytrvať 
trpezlivosti pri znášaní krížov.

Svätá Rodina bola časopisom, ktorý 
tešil ľud. Bola akoby kazateľom a du-
chovným otcom, ktorý navštevoval na 
Slovensku 18 000 rodín a potešoval ľud, 
zmučený vojnou. Redaktor Ján Vojtaššák 
sa presviedčal o blahodarnom poslaní 
svojho mesačníka, keď čítaval množstvo 
ďakovných listov, ktoré mu pošta prináša-
la zo všetkých strán. Mohol byť vrcholne 
spokojný.3

Pokračovanie v budúcom čísle

3  Tamže, s. 53-55.
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KRÁTKO ZO SPIŠA
8. augusta t.r. sa uskutočnili preteky 

dobrovoľných požiarnych zborov Gmi-
ny Nový Targ na futbalovom ihrisku 
v Krempachoch. Do súťaže nastúpilo 

chádzať s mamičkou, ako napr. Natália 
a Gašparko Bryjovci z Novej Belej. (aj)

*  *  *
Vďaka novému asfaltu sa zlepšila 

kvalita cesty medzi Tribšom a Vyšnými 
Lapšami. (dm)

*  *  *
V Tribši ukončili prístavbu zbrojni-

ce. Nové priestory budú účelne využi-
té. (dm)

*  *  *
V Novej Belej vynovili kaplnku Srd-

ca Ježišovho, ktorá sa nachádza pri ceste 
smerom do Krempách. Bola to inicia-
tíva Jána, Alojza Kolodejových, Miro-

premiestnili na faru, kde bola vyhod-
notená úroda. (fp)

*  *  *
Kristián Ovšonka oslávil 8. septem-

bra 2009 3 roky a Emília Kovalčíková 
13. septembra 2009 2 roky. Obaja sú 
z Vyšných Lápš. Prajeme im veľa zdra-
víčka, úsmevov na tváričkách, veselé 

štrnásť družstiev, z ktorých prvé miesto 
obsadilo družstvo DPZ z Krauszowa, 
druhé miesto obsadilo družstvo DPZ 
z Ostrowska a tretie patrilo domácim 
čiže DPZ z Krempách. Súťažiacim sprí-
jemňovala čas domáca dychovka. (fp)

*  *  *
Obdobie zbierania hríbov sa už 

začalo. Potvrdzuje to aj zber krajana 
Františka Kríšíka z Vyšných Lápš, kto-
rý našiel nielen dubáky a suchohríby, 

ale aj iné huby. Podľa jeho slov, mi-
lovníci húb, ktorí vytrvalo chodia po 
lesnatých chodníčkoch, vždy nájdu to, 
čo hľadajú. (dm) 

*  *  *
Koniec prázdnin je pre všetkých 

školákov začiatkom nového školského 
roku, v ktorom im prajeme veľa úspe-
chov. Jedni žiaci sa 
tomu tešia viac, iní 
zase trochu menej, 
keďže ich čakajú 
nové povinnosti. 
Najlepšie sú na 
tom menšie deti, 
ktoré ešte nemusia 
ísť do školy a môžu 
sa kočíkovať a pre-

sława Kurnata, Márie Bednarčíkovej, 
Marka Kuźniara a Jana Paneka, ktorý 
zreštauroval sochu z kaplnky. Bola to 
pekná a veľmi potrebná investícia, keďže 
kaplnka už bola schátrala, za čo im patrí 
vďaka. (dm)      

*  *  *
6. septembra t.r. krempašská farnosť 

ďakovala Bohu za dar tohtoročnej úro-
dy. Slávnostnú dožinkovú sv. omšu ce-
lebrovali farár Jan Wróbel a rodák otec 
Paschalis. Dožinkový veniec z plodov 
zeme a práce ľudských rúk sprevádzala 
do kostola dychovka. Po sv. omši po-
zvaní hostia a spomínaný sprievod sa 

zábavy a veľa darčekov. Kristiánkovi 
veľa kamarátov v škôlke a Emilke, aby 
jej nebolo smutno za bratrancom. Toto 
prianie im zasielajú krstní rodičia.

Milka Vášáryová 
Jánošíkovou matkou!

Po dlhých 40-tich rokoch sa Mil-
ka Vášáryová opäť stretla s uznávanou 
európskou fi lmovou režisérkou Ag-
nieszkou Holland. Spojila ich spoločná 
práca pri nahrávaní slovenskej verzie 
nového veľkofi lmu „Jánošík. Pravdivá 
história.“ Jedna z našich najväčších he-
reckých hviezd prijala ponuku nadabo-
vať Jánošíkovu matku, za čo jej režisér-
ka veľkoryso poďakovala. 

A. Holland začiatkom 80-tych rokov 
emigrovala z Poľska a už 20 rokov pra-
cuje najmä v Hollywoode. Obe dámy sa 
za „starých čias“ stretli nielen v Prahe, 
kde A. Holland študovala na FAMU, 
ale aj na Slovensku. Vtedy k nám reži-
sérka chodievala veľmi často, pretože jej 
manžel Laco Adamik pochádzal z To-
poľčian a A. Holland dodnes hovorí 
veľmi pekne po slovensky. L. Adamik 
pre zmenu nasledoval svoju manželku 
do jej rodnej krajiny Poľska, kde pôso-
bí ako uznávaný divadelný režisér. Ich 
dcéra Kasia Adamik, je spolurežisérkou 
Jánošíka a na réžiu tohto fi lmu, vlastne, 
prehovorila mamu práve ona. 

Okrem slovenskej zvukovej verzie 
„Jánošíka“ vznikla aj poľská a česká verzia 
nového fi lmu, ktorého slovenská premié-
ra sa uskutočnila 10. septembra 2009. 

Ján Kakaščík, PR manažér fi lmu
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Máloktorá osobnosť na Slovensku 
je opradená toľkými legenda-

mi a povesťami ako Juraj Jánošík, po 
ktorom sú pomenované kdejaké skaly 
a horské masívy na strednom Sloven-
sku, ale napríklad aj folklórne slávnosti 
a v rodnej dedine stojí jeho socha v na-
dživotnej veľkosti. Stal sa legendárnym 
hrdinom ľudových rozprávok, povestí, 
piesní a tancov, ale i vďačným náme-
tom pre spisovateľov, hudobných skla-
dateľov, maliarov, tvorcov fi lmov, diva-
delných hier či muzikálov.

Podľa legiend, povestí, románov, fi l-
mov bol Jánošík úspešný zbojník, ktorý 
bohatým bral a chudobným dával. Zdá 
sa, že pravda je trochu iná: Jánošík bol 
zbojník, akých chodilo po Slovensku 
v tom čase niekoľko. Aj s rozdávaním 
chudobným je to dosť neisté, v zápis-
nici zo súdu, ktorý prešetroval jeho 
zbojstvá, sa o ničom takom nehovorí. 
V jednej výpovedi sa priznal, že niekto-
ré ulúpené veci rozdal dievčatám a že-
nám v Terchovej a v okolí, čo niektorí 
chápali skôr ako protislužbu. Otázny je 
aj Jánošíkov poklad, ktorý má byť do-
dnes zakopaný kdesi v lese, ale k väčšej 
koristi sa nemal kde dostať. Zbojníci si 
v tom čase na bohatých netrúfali, zväč-
ša prepadávali iba zemanov a kupcov, 
občas nejakého baróna a tí pri sebe ne-
nosili veľké bohatstvo a už vôbec nepre-
vážali truhlice plné šperkov či dukátov, 
ako to vidieť vo fi lmoch o zbojníkoch. 
Juraj Jánošík vraj počas mučenia po-
vedal, že kdesi pod jedľu zakopal aký-
si lup, ale nemusí to byť pravda, lebo 
mučenie bolo kruté a priznanie sa bra-
lo ako poľahčujúca okolnosť. Ak je na 
tom niečo pravdy, bolo to nanajvýš pár 
zlatiek, pretože počet prepadov bol už 
vtedy známy a o žiadnom veľkom lupe 
sa nehovorilo.

Ďalším veľkým mýtom je Jánošíko-
vo polapenie. Nie je pravda, ako hovo-
rí legenda, že mu podhodili pod nohy 
hrach, na ktorom sa pošmykol. Zatkli 
ho u kamaráta Tomáša Uhorčíka, ktorý 
bol pred Jánošíkom zbojníckym kapi-
tánom. Vyše tridsať drábov z liptovskej 
sedrie obkolesilo dom Tomáša Uhorčí-
ka, ktorý v Klenovci žil usporiadaným 
životom pod menom Martin Mravac, 
a poľahky ich obidvoch chytili. Bolo to 
na jeseň 1712. Potom Jánošíka uväz-
nili v Hrachove, ale podarilo sa mu 
podplatiť stráž a ujsť. Začiatkom roku 
1713 ho opäť chytili a uväznili v kaš-
tieli Vranovo v Liptovskom Mikuláši-

Palúdzke. Stoličný súd ho odsúdil na 
smrť obesením na hák. Obvinili ho, že 
sa stal vodcom zbojníkov, kradol a zbí-
jal. Počas vyšetrovania a pri mučení 
Jánošík na otázky neodpovedal. Jeho 
obhajca vyvrátil obvinenie z vraždy 
a ako poľahčujúcu okolnosť uviedol 
nízky vek (Jánošík mal iba 25 rokov) 
a krátky čas zbojníčenia. Napriek tomu 
liptovský súd rozsudok smrti vyniesol 
a Juraj Jánošík bol 18. marca 1713 
popravený.

Kto bol vlastne ten ospevovaný le-
gendárny Jánošík? Ani historici dopo-
siaľ celkom nezodpovedali túto otázku. 
Potvrdilo sa, že sa narodil v Terchovej, 

lebo na fare vo Varíne sa zachoval zá-
pis o krste. Jeho rodičia boli chudobní 
poddaní a ich deti museli od malič-
ka pracovať na poddanskom hospo-
dárstve. 

Roku 1706 mladý Juraj narukoval 
a dva roky slúžil v armáde Františka II. 
Rákociho, neskôr sa pridal na stranu 
cisárskej armády, v ktorej vykonával aj 
strážnu službu na Bytčianskom zám-
ku. Tam sa zoznámil so zbojníckym 
kapitánom Tomášom Uhorčíkom. Po 
nejakom čase sa síce vrátil domov, ale 
keď sa podarilo Uhorčíkovi utiecť z vä-
zenia, vyhľadal ho a nahovoril na zboj. 
Jánošík bol mladý, šikovný a po zložení 
zbojníckej prísahy mu prenechal Uhor-
čík zbojnícku družinu na Kysuciach. 
Hôrni chlapci pod jeho velením zbíjali 
šľachticov, bohatých mešťanov a kup-
cov na severnom Slovensku, v Poľsku, 
v Sliezsku a na Morave. V zime sa zvy-
čajne rozchádzali a aby ich nechytili, 
často menili miesta svojho pobytu.

Rokmi vytvorené legendy o Jáno-
šíkovi sa ťažko vyvracajú, ale treba si 
uvedomiť, že v tej dobe zbojníctvo pat-
rilo k rozšírenej forme protifeudálneho 
odporu utláčaného ľudu. Preto v ľu-
dových predstavách i neskôr zbojnícki 
vodcovia symbolizovali bojovníkov za 
právo a spravodlivosť. Postava Jánošíka 

burcovala slovenských ľudí vždy, keď sa 
ocitli na dejinných križovatkách, a to, 
či chceme alebo nie, dodnes pretrváva. 

Jánošík navždy zostane pre Slová-
kov legendou a národným hrdinom. 
Pre jeho spropagovanie vo svete veľa 
urobili viacerí umelci. Jánošíkovská 
tematika rezonuje napríklad v básňach 
Janka Kráľa, Sama Chalupku a pre-
dovšetkým Jána Bottu. Známe sú aj 
niektoré romány o Jánošíkovi a obra-
zy popredných slovenských maliarov 
(J. Alexy, M. A. Bazovský, M. Benka, 
Ľ. Fulla, F. Štefunko, K. Sokol a iní), 
ktorých námetom bol zbojnícky kapi-
tán. Ani poprední slovenskí hudobní 

skladatelia neobišli túto vďačnú tému 
– J. L. Bella zložil kantátu Svadba Já-
nošíkova, B. Urbanec Zbojnícky tanec 
a J. Cikker operu Juro Jánošík. Preslávil 
ho i známy muzikál Na skle maľované 
a viacero fi lmov – už roku 1921 nakrú-
tili o Jánošíkovi fi lm bratia Siakeľovci, 
roku 1936 Martin Frič a začiatkom 
šesťdesiatych rokov minulého storočia 
Pavol Bielik.

Život Jánošíka bol podrobne opí-
saný, ale nikto presne nezistil, kde je 
pochovaný. Podľa odborníkov telá od-
súdených zvyčajne zakopávali pri šibe-
nici alebo v blízkom okolí. Niektorí 
historici pripúšťajú, že Jánošíkovo telo 
dali rodine. Ak by to tak bolo, pocho-
vali ho niekde pod plotom dedinského 
cintorína, lebo zbojníkov nemohli po-
chovávať s ostatnými ľuďmi. Možné je 
aj to, že miesto posledného odpočinku 
našiel na malom kuruckom cintoríne, 
kde pochovávali povstalcov z Rákociho 
armády. Tento malý cintorín sa nachá-
dzal v dedinke Čermice, ktorú pri výs-
tavbe nádrže Liptovská Mara zatopila 
voda. Je teda celom možné, že odpo-
číva na dne priehrady, do ktorej Váh 
nesie vody až spod Kriváňa. Nech je to 
akokoľvek, legendárny Jánošík bude na 
Slovensku žiť v spomienkach naveky. 

Jozef Leikert

Symbol odvahy 
a spravodlivosti

Juraj Jánošík
(okolo 25. 1. 1688 – 18. 3. 1713)

ľudový hrdina



V Čiernej Hore od Tribša
Nedávno som zavítala do Čiernej 

Hory od Tribša. V minulosti som túto 
obec navštívila v zimnom období a mu-
sím skonštatovať, že vtedy tu bolo tak 
trochu smutno a v okolí vládlo ticho, 
pretože Čiernohorania trávili svoj čas 
v teple svojich domov. Tentoraz bola 
situácia celkom iná. Bol horúci slneč-
ný deň a nič nenasvedčovalo tomu, že 
prázdniny sa pomaly blížia ku koncu. 
V obci som stretla niekoľkých známych 
krajanov, spoza domov sa ozýval krik 
a smiech prázdninujúcich a šantiacich 
detí. Na prechádzke po obci som stretla 
aj skupinu turistov a mladých veriacich, 
ktorí boli ubytovaní v Dome pútnika 
- centre pre veriacich, ktoré vybudoval 
vdp. Hubert Kasztelan, o ktorom sme 
písali aj na stránkach nášho časopisu. 
Ako som sa presvedčila, plány o vybu-
dovaní miesta, kde budú veriaci prichá-
dzať na svoje duchovné cvičenia, ale kde 
si budú môcť aj oddýchnuť a pookriať 
na duši, sa mu splnili. Za kostolom je 
vybudovaný funkčný bazén, šmýkačka 
a podarilo sa dokončiť aj výstavbu špor-
tovej haly. Turistika a záujem zo strany 
verejnosti o túto obec sa zväčšuje. 

U krajanov Milanovcov vládla dob-
rá nálada. Krajanka, doručovateľka Ži-
vota Mária Milanová a jej dcéra sa po-
usmiali, keď som obdivovala zeleňou 
zaliate okolité kopce. Obidve pozna-
menali, že jar a leto v ich obci sú oveľa 
krajšie, než pochmúrna zima a jeseň. 
Na otázku, aké boli letné prázdniny, 
mi krajanka Milanová odpovedala, že 
najväčšiu radosť im priniesla  návšteva 
vnučky Nikolky, ktorá tu prišla prázd-
ninovať z Bratislavy. Dozvedela som sa, 
že tunajší obyvatelia sa venovali  hlav-
ne zberu úrody z polí a našli sa aj takí, 
ktorí sa pustili  do podnikania - niekoľ-
kí občania sa totiž rozhodli na vlastné 

náklady a vlastnými rukami vybudovať 
menší lyžiarsky vlek. 

- Pokiaľ viem, tento plán mali už dáv-
no, no chýbali fi nancie. Napokon sa však 
pustili do práce - ešte pred letnými prázd-
ninami a čo najrýchlejšie by chceli stavbu 
dokončiť, - potvrdili mi obidve krajanky 
Milanové. Podnikaví a šikovní Čierno-
horania si zaslúžia pochvalu, pretože svo-
jím počinom prilákajú milovníkov zim-
ných športov. Je tu šanca, že obec sa ešte 
viac zviditeľní a môže sa v tomto smere 
ďalej rozvíjať. - Snahu si treba vážiť, preto-
že v obci žije mnoho mladých ľudí, ktorým 
sa, žiaľ, nič nechce robiť. Mnohí sú neza-
mestnaní, niet sa čomu diviť, že za prácou 
odchádzajú do zahraničia, či do okolitých 
miest, - povzdychla si krajanka Milano-
vá a dodala: - počet obyvateľov sa v našej 
obci celkovo zmenšuje. Rodí sa menej detí. 
Z toho, čo viem, tak do nového školského 
roku sa do nultého ročníka zapísali len dve 
deti. No a mladí, ako som už spomínala, 
utekajú za prácou von.  

V posledných rokoch obec zmenila 
svoj ráz. Veľkú zásluhu pripisujú kra-

jania najmä bývalé-
mu vojtovi Gminy 
Bukovina Tatrzańska 
- Jozefovi Milanovi 
Modlovi. Vlani boli 
vybudované chodní-
ky, novovybudovaná 
a upravená hlavná 
cesta, a to vďaka 
75 % fi nančného 
príspevku EU z Eu-
rópskeho fondu pre 
regionálny rozvoj. 
Financie, ktoré sa 

obci podarilo získať, boli teda účel-
ne využité. Okrem toho sa obyvatelia 
môžu tešiť aj z pouličného osvetlenia, 
ktoré tu dlhé roky chýbalo. 

POTULKY PO ČIERNE HORE 

Ešte donedávna turisti, či návštev-
níci Čiernej Hory od Tribša možno ani 
netušili, že z hlavnej cesty, ktorá vedie 
cez obec sa dá odbočiť na Litvajov ko-
pec, kde stojí kríž nového milénia. Je 
to veľmi pekné miesto hodné obdivu, 
ktoré poskytuje výhľad na celú obec 
a jej okolie. Dnes túto informáciu po-
skytuje nová informačná tabuľa, ktorá 
stojí hneď na začiatku obce. Kríž je re-
plikou kríža z Giewontu. Bol postave-
ný v roku 2000 vďaka iniciatíve vdp. 
H. Kasztelana, za podpory obyvateľov 
zo Spiša, Podhalia, ale aj farníkov z 
Čiernej Hory žijúcich v USA. 

Ako vidieť, obec sa za posledné roky 
zmenila k lepšiemu. Veď ako sa hovorí 
- tam, kde je chuť a vôľa, všetko sa dá 
urobiť.     Ž
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Kostol v Čiernej Hore od Tribša

Kríž nového milénia

Z novej cesty sa tešia aj najmladší šoféri



V Čiernej Hore 
od Jurgova

Obvodný predseda na Spiši Franti-
šek Mlynarčík má veľmi dobrý prehľad 
o tom, čo sa deje v obci a  pozná svo-
jich rodákov, veď určitý čas tu pôsobil 
ako richtár. Dozvedela som sa, že do 
Čiernej Hory od Jurgova sa za posledné 
roky prisťahovalo aj niekoľko nových 
rodín. - Čierna Hora sa stáva príťažli-
vým miestom, čo sa odráža aj na cene po-
zemkov. V minulosti bola cena približne 
150 zlotých za meter štvorcový, dnes cena 
podstatne stúpla až k hranici 500 zlotých 
za meter štvorcový, - poznamenal hneď 
v úvode a so zamyslením skonštatoval, 
- život v meste je rýchly a únavný, preto sa 
niektorí ľudia na staršie roky sťahujú na 
dedinu. Len nedávno sa  neďaleko nášho 
domu prisťahoval vojenský dôstojník z 
Varšavy, ktorý sa rozhodol, že dôchodok 
strávi v Čiernej Hore od Jurgova. 

Nové susedstvá si krajan F. Mly-
narčík pochvaľuje. Priznáva, že mnohí 
noví prisťahovalci netušia, že sa usadi-
li na mieste, ktoré obýva aj slovenská 
menšina, no rád ich s históriou oboz-
namuje a ak má niekto záujem, poskyt-
ne mu aj príslušnú literatúru. 

Vráťme sa však k samotnej obci. 
Veľmi pozitívnou zmenou je rozvoj 
turistického ruchu. V decembri 2007 
bol odovzdaný do prevádzky lyžiarsky 
vlek - Čierna Hora Koziniec, čo už 
naši krajania iste vedia. Ako mi potvr-
dili manželia Mlynarčíkovci, od toho 
času tu prichádza viac turistov, a to 
nielen počas zimnej sezóny. - Aj v lete 
vidím, ako popred náš dom prechádza-
jú skupiny turistov, ktorí si so záujmom 
prezerajú okolie. Máme byť na čo hrdí 
- tvrdia svorne. Každý návštevník im 

O
bec

dá za pravdu, pretože Čierna Hora od 
Jurgova má výnimočnú polohu. Okoli-
tá príroda a panoráma hôr sú lákadlom 
aj pre fotografov a umelcov.

S manželmi Mlynarčíkovcami sme 
sa porozprávali aj o situácii medzi kra-
janmi a odvážnych plánoch. Odkedy sa 
na tamojšej ZŠ neučí slovenský jazyk, 
situácia na krajanskom poli sa zhoršila. 
No v súčasnosti sa objavuje záujem detí 
o detský tábor na Slovensku a tým aj 
ich záujem o slovenčinu. V uplynulom 
roku bolo v tábore len pár detí z tejto 
obce, no počas tohtoročných letných 
prázdnin záujem prejavilo oveľa viac 
detí a ich rodičov. Napokon na Sloven-
sko vycestovalo až 12 detí. 

- Deti si tábor pochvaľujú, -  tvrdí 
pani Danuta Młynarczyková, ktorej 
syn Silvester bol v tomto roku v tábore 
a veľmi sa mu tam páčilo. Dodala, že aj 
dcérky Marcela a Magda boli v tábo-
re pred dvomi rokmi a tiež na to milo 
spomínajú. Keďže si chceli pripomenúť 
atmosféru z tábora, s radosťou deťom 
kúpila augustové číslo Života, v kto-
rom sme sa venovali práve tejto téme.

Krajan F. Mlynarčík vidí záujem 
krajanských detí o Slovensko i sloven-
činu, a preto by sa chcel v budúcnosti 
postarať o obnovenie výučby sloven-
ského jazyka na základnej škole.

- Skúsiť to môžem, zistím, aká je 
situácia, pochodím po domácnostiach 
a opýtam sa rodičov, či by chceli svoje 
deti zapísať na slovenčinu, - pozname-
nal rozhodne. 

Z Čiernej Hory od Jurgova som 
odchádzala s presvedčením a vierou, 
že v tamojšej škole opäť bude znieť slo-
venčina.

Lýdia Ostrowska 
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2. augusta 2009 sa na 
krempašskom futbalovom ih-
risku uskutočnili fi nálne zá-
pasy o Putovný pohár vojta 
Gminy Nový Targ Jana Smar-
ducha. O víťazstvo bojovalo 
šesť družstiev: Grom Morawc-
zyna, Skałki Rogożnik, Duna-
jec Ostrowsko, Wierchy La-
sek, Przełęcz Łopuszna a Spiš 
Krempachy. Už po druhýkrát 
zvíťazilo družstvo z Krempách, 
ktoré porazilo v trestných ko-
poch 5:3 svojho súpera Grom 
Morawczyna. (fp)

Pohľad na Čiernu Horu od Jurgova

Manželia Mlynarčíkovci
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a myšlienku zorganizovať ro-
dinné stretnutie prišli dve 
veľké rodiny zo Spiša. Obidve 

sa uskutočnili, zhodou okolností, v 
tom istom termíne. Sprievodnou myš-
lienkou týchto stretnutí bolo spoznať 
sa navzájom a v čo najhojnejšom poč-
te. Veď teraz rodinní príslušníci  žijú 
zriedkakedy iba v jednej obci či štáte, 
ale väčšinou sú roztrúsení po celom 
svete. Takto je to aj v prípade rodín 
Galarovičov z Novej Belej a Griglákov 
z Vyšných Lápš. 

Rodina Galarovičovcov
Rodina Galarovičová z Novej Be-

lej sa stretla 27. júna 2009 na sv. omši 
v miestnom kostole, ktorú odbavoval 
vdp. Mariusz Skotnicki z Nižných Lápš, 
keďže miestny farár bol na dovolenke. 
Zhromaždení sa modlili za svojich zo-
snulých predkov a potom v reštaurácii 
v Białke Tatrzańskej si zaspomínali na 
svojich otcov, dedov a pradedov Rozá-
liu a Františka Galarovičovcov z Novej 
Belej, ktorí uzavreli sviatosť manželstva 
3. augusta 1921. Rozália sa narodila 
18. apríla 1905 a zomrela 18. aprí-
la 1987. Bola dcérou Jána a Rozálie 
Kovalčíkovcov. František bol synom 
Tomáša a Márie Galarovičových (rod. 
Garlevičovej). Narodil sa 18. februára 
1897. Títo manželia boli známi v ob-
ci a v okolí, pretože mali mlyn a mleli 
obilie na veľmi dobrú múku. Okrem 
mlyna prenajímali aj pílu. Niekedy 
sa stávalo, že ľudia čakali v dlhej rade 
a času nestačilo na to, aby všetkým 
zomleli obilie. Mali preto pripravené 
izby pre zákazníkov, aby mohli u nich 
prenocovať. Ľudia ich mali veľmi radi 
pre ich pohostinnosť. Pán Boh ich po-
žehnal 17 deťmi, z ktorých 4 zomreli. 
Ako vidieť, rodina je veľmi početná. 
Iniciátormi tohto stretnutia boli dcéra 
Rozálie a Františka Irena Galovičová, 
ktorá býva so svojou rodinou v Niž-
nych Lapšoch a hlavne jej syn Andrej, 
ktorý býva vo Fridmane. Po rozhovore 
s niekoľkými členmi rodiny sa dohodli, 
že zorganizujú rodinný zjazd. Pozvaní 
boli všetci členovia rodiny, ktorých je 
401. Samozrejme každý má nejaké po-
vinnosti, preto nie všetci mohli prices-
tovať na stretnutie. Na zjazd ich prišlo 
vyše 150. 43 členov tejto rodiny už 
nežije. Celá rodinná oslava bola dob-
re premyslená a dokonale pripravená. 
Konferenciermi stretnutia boli vnučka 
Žofi a Półtoraková a vnuk Andrej Ga-
lovič. Privítali hostí a oboznámili naj-
mä mladších členov rodiny so životom 

predkov. Prezliekli sa do dobových šiat, 
ktoré nosili do práce ich starí rodičia 
a uviedli scénku, ako vyzeral pracovný 
deň ich dedov. Irena v rodinnom albu-
me napísala: - Keď spomínam na rodin-
ný dom v mlyne, vždy sa mi to spája s 
vôňou pečeného chleba, chuťou zemiako-
vých halušiek, „dziaktof“ z varených ze-
miakov, kyslej kapusty s ľanovým olejom, 
„bryjki“ s mliekom, pečených moskolov 
na peci, omáčky s chlebom, rýb v huspe-
nine a pečených húb. Spomínam si na 
naše modlitby a cestu do kostola, kam nás 
volal zvon. Pri tejto príležitosti pripravil 
Marek, syn Ireny, krásnu prezentáciu 
svojej rodiny. Je to album s fotografi a-
mi a popisom všetkých členov rodiny. 
Takúto CD platňu dostal každý člen 
rodiny Galarovičovcov.

Na otázku, či budú ešte niekedy ro-
biť takéto stretnutia, mi odpovedali, že 
je to dobrá vec, keď sa stretáva rodina 
v takomto počte a môžu sa navzájom 
poznať. Všetci súhlasili a možno o päť 
rokov opäť zorganizujú takéto stretnu-
tie.

Rodina Griglákovcov
Druhou rodinou, ktorá sa stretla pri 

jednom stole 28. júna 2009, bola rodi-
na Griglákovcov z Vyšných Lápš. Táto 
rodina pochádza z rodu Malinayovcov 
a presne od Viktórie Malinayovej a Jána 
Grigláka. Iniciátorkou stretnutia bola 
Helena Budzová, rod. Grigláková. Pre 
Helenu sú to starí rodičia. Otec Heleny 
Štefan bol synom Jána Grigláka a ože-
nil sa s Helenou Radeckou. S ostanými 
členmi rodiny sa spojila mailovou po-
štou. Práve vďaka modernej technike 
získala fotografi e ostaných členov rodi-
ny a doplnila údaje do genealogického 
stromu. Pri organizovaní tohto stretnu-
tia jej pomáhal syn Roman s manželkou 

Máriou. Okrem stromu pripravili aj 
fotky svojich predkov. Dátum stretnu-
tia nebol náhodný. Deň pred hodami 
je vo Vyšných Lapšoch zvyk páliť kríž 
na pamiatku ukrižovania sv. Petra hore 
nohami. Toto stretnutie bolo priprave-
né s myšlienkou, aby ukázať vnukom a 
pravnukom zvyky, ktoré boli dávno zau-
žívané a ktoré sa ešte dnes tradujú. Na-
sledujúci deň bola slávnostná sv. omša, 
na ktorej hrala dychovka, ktorá vznikla 
o. i. na podnet ich predkov. Na hody 
sa chlapci a dievčatá obliekajú do spiš-
ských krojov. Helena chcela, aby mladá 
generácia nadobudla predstavu o kultú-
re a tradíciách svojich predkov. Po sv. 
omši sa stretli na spoločnom obede, kde, 
samozrejme, nechýbal moskol. Stretnu-
tie sa konalo v požiarnej zbrojnici, aby 
sa vžili do dedinského prostredia. Nepo-
darilo sa pricestovať všetkým rodinným 
príslušníkom, keďže sú roztrúsení po 
celom svete. Oslavy sa zúčastnil Hele-
nin brat Ján, ktorý býva vo Varšave a je-
ho deti a vnúčatá. Brat František býva 
v Bratislave a je hudobníkom. Hral na 
klarinete v Symfonickom orchestri Čes-
koslovenského rozhlasu a jeho syn Juraj 
je známym hudobníkom hrajúcim na 
basovú gitaru a kontrabas. Je osobnos-
ťou slovenskej jazzovej hudobnej scény. 
Ďalej sa stretnutia zúčastnili: manželka 
nebohého brata Jozefa a ich deti, sestra 
Mária s manželom a syn s manželkou, 
ktorí bývajú v Bardejove, ako aj syn bra-
ta Štefana Krištof z USA. 

Dnes sú ľudia veľmi uponáhľaní, 
takže nemajú čas stretnúť sa so svojou 
najbližšou rodinou. Je to úžasná vec 
sadnúť si a zaspomínať si na staré dob-
ré a niekedy aj ťažké časy a porozprávať 
o tom svojim vnukom a ukázať rodnú 
obec, odkiaľ pochádzajú predkovia.

Dorota Mošová

PÁTRANIE PO STOPÁCH 
PREDKOV Spoločný záber rodiny

Griglákovcov



O dejinách Kacvína sme na strán-
kach časopisu Život č. 12/2008 písali 
v súvislostí s tabuľami, aké boli vyve-
sené v Kacvíne a ďalších spišských ob-
ciach. Tabule nainštalovalo Združenie 
rozvoja Spiša a okolia (Stowarzyszenie 
Rozwoju Spisza i Okolic). Je ich skoro 
80. Boli umiestnené v každej spišskej 
obci a takmer každá obsahuje neprav-
divé informácie o ich histórii. Keďže 
tabule pripravujú činitelia Združenie 
rozvoja Spiša, ktorí nemajú väčšie skú-
senosti v oblasti výskumu dejín vlast-
ného regiónu, nemôžeme byť príliš 
kritickí. Veď mýliť sa je ľudské! 
Upozornenie dr. Milice Ma-
jerikovej uverejnené v článku 
Ako možno vy(zne)užívať fondy 
Európskej únie by preto mali zo-
brať seriózne a poopraviť chy-
by, ktoré, zdá sa, mohli sa na 
tabuliach vyskytnúť náhodne. 
Nestalo sa tak, a preto máme 
pocit, že je to zámerné a Zdru-
ženie rozvoja Spiša a okolia 
zneužilo fi nančné prostriedky 
z EÚ na falšovanie dejín Zama-
guria. Potvrdzuje to fakt,  že po 
uverejnení kritiky v decembro-
vom čísle z roku 2008 tabule 
s týmito istými chybami boli 
umiestnené v ďalších obciach, 
napríklad v Čiernej Hore. Prek-
vapuje to najmä preto, že opäť 
sa tam hovorí ...o uhorskom krá-
ľovi Jánovi Luxemburskom, ktorý 
mal v 1412 zálohovať poľskému 
kráľovi Vladislavovi Je-
gelovskému 13 spišských 
miest... Upozornenie 
dr. Majeríkovej, že o 
tom sa učia deti už 
na základnej škole, že 
išlo o Žigmunda Lu-
xemburského, že ...Ján 
zomrel 66 rokov pred 
zálohom... a nikdy ne-
bol uhorským kráľom, nebolo zohľad-
nené. Obdobne je aj s ďalšími faktami, 
na ktoré poukázala dr. Milica Maje-
riková, členka Spišského dejepisného 
spolku. Prekvapuje najmä to, že pred-
sedom Združenie rozvoja Spiša a oko-
lia je pán Julian Kowalczyk z Nižných 
Lápš, magister histórie Jagelovskej uni-
verzity v Krakove a členom Rady tohto 
združenia je Jan Budz z Čiernej Hory, 

magister práva Jagelovskej univerzity. 
Poznamenajme ešte, že pán Julian Ko-
walczyk je spoluautorom významnej 
publikácie venovanej dejinám Spiša  
Terra Scepusiensis, kde kapitolu o zálo-
hovaných spišských mestách spracoval 
terajší predseda IPN dr. Janusz Kurty-
ka. Žiaľ, zdá sa, že ju nečítal. 

Zvon svätého Donáta
Keďže o pravdivých dejinách Kacví-

na si obyvatelia mojej rodnej obce na 
spomínaných tabuliach prečítať ani 

nemôžu, rozhodol som sa, že sa im 
budem prihovárať na stránkach nášho 
časopisu Život a postupne budem pub-
likovať výňatky z dejín ich starobylej 
obce, zaujímavé listiny, ktoré som na-
šiel v Spišskom archíve v Levoči, prvé 
zmienky o Kacvíne a o ďalších uda-
lostiach, ktoré sú s Kacvínom spojené 
a v Kacvíne sa odohrali. Začnem však 
od úplne inej veci, od zvona, ktorý som 

objavil 3. júla tohto roku v Ostrihome, 
počas podujatia Dni zahraničných Slo-
vákov v Maďarsku. Bolo to pre mňa 
veľké prekvapenie a myslím, že aj pre 
ostatných mojich rodákov. Keď som 
na prvom podstavci pri vstupnej ceste 
do tamojšieho vojenského múzea pre-
čítal informáciu SZENTMINDSENT 
1620, takmer som onemel. Tak sa volal 
Kacvín v dobe maďarizácie, keď ma-
ďarské úrady po roku 1900 zmenili 
všetky slovenské pomenovania obci na 
Slovensku na maďarské. Postihlo to aj 
Kacvín, ktorý napriek tomu, že jeho 
názov má nemecký pôvod Katzvinkel, 
bol premenovaný na Szentmindsent, čo 
znamená Všetkých svätých, teda podľa 

patróna miestneho kostola. Zvon 
je z roku 1620, taká je informácia 
na podpise  a bol z Kacvína odve-
zený počas prvej svetovej vojny a 
určený na pretavenie na muníciu, 
pre potreby armády. Zvon je čias-
točne poškodený, je prasknutý, 
lebo počas sťahovania bol jedno-
ducho zhodený z kacvínskej zvo-
nice. Predseda Miestnej skupiny 
Ján Venit mi povedal, že v ústnej 
tradícii sa uchovala pamäť o tom, 
na ktorú časť starej dlažby chod-
níka pri zvonici zvon padol. Os-
tala tam vtedy po páde stopa. Na 
tejto vzácnej kacvínskej pamiat-
ke je nasledovný latinsky nápis:
KACVINK:   D.  IE .   JVLII . 
(SA)NCTI  DONATI  MAR-
TYRIS VOX PENETRAT CO-
ELOS, čo v preklade znie: Dňa...
júla (mal by tam byť aj rok - je 
však nečitateľný, zdá sa že mohol 

byť poškodený počas 
pádu) - Svätému Do-
nátovi, mučeníkovi - 
hlas preniká do nebies.

Počas prvej svetovej 
vojny, po roku 1914 
boli z Kacvína odveze-
né dva zvony a píšťal-
ky kostolného organu. 
Nové zvony boli sláv-

nostne posvätené kacvínskym farárom 
a nedeckým dekanom Jánom Patakým 
24. júna 1922 na deň sv. Jana Krstitela. 
Väčší bol vyhotovený na objednávky 
kacvínskych rodákov, ktorí odcestovali 
do USA a menší na náklady miestnych 
farníkov. Orgán bol vtedy doplnený 
taktiež o chybujúce píšťalky. 

Ľudomír Molitoris       

V Ostrihome je kacvínsky zvon z roku 1620
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Zogrod po šiesty raz. V  piatok 31. 
júla a v sobotu 1. augusta sa v naj-

severnejšom kúte slovenského Spiša, 
v zamagurskej dedinke Malá Franko-
vá, uskutočnil šiesty ročník festivalu 
Zogrod. Bohatý program, zostavený 
z vystúpení špičkových umelcov, bol 
zameraný na divadlo, hudbu, tanec, 
literatúru a výtvarné umenie. Festival 
sa začal v piatok o 17.00 hod. verni-
sážou účastníkov šiesteho ročníka ma-
liarskeho sympózia. O 18.30 hod. sa 
na dvore usadlosti Zogrod konala Gu-
lášová partička so slivovičkou za vy-
hrávania Ľudovej hudby Fera Kačicu. 
O ôsmej večer otvorili festival vystú-
pením Štúdia pantomímy pri Divadle 
a.ha z Bratislavy, po pantomíme sa di-
vákom predstavila Levočská divadel-
ná spoločnosť. V nočných hodinách 
prišlo na rad premietanie dokumen-
tárneho fi lmu Posledná maringotka, 
oceneného na Etnofi lme v Čadci Ce-
nou Martina Slivku, o starých bábkar-
ských európskych rodoch a vystúpenie 
prešovskej formácie AMC Trio, ktorá 
džezovala pre Adelu a Doda. V sobotu 
sa program Zogrod začal o 15.00 hod. 
a okrem spomínaného Štúdia panto-
mímy postupne vystúpili: folklórny 
súbor Maguranka zo Spišskej Starej 
Vsi s goralskými piesňami a tancami, 
Teátro Neline z Budmeríc, Divadlo 
improvizácie 3T – Tri tvorivé tvory 
improvizovali na pokyny, podnety 
i želania divákov a užívali si “javis-
kový“ adrenalín a Divadlo Kontra zo 
Spišskej Novej Vsi. Predstavili sa s na-
júspešnejším divadelným hitom 90-
tych rokov na Brodway a West Ende. 
Veselica trvala skoro celú noc. (Ján 
Kubáň)

*  *  *       

V dňoch 4. – 5. augusta sa v Mar-
tine zišli členovia Rady Slovákov 

žijúcich v zahraničí pri Matici sloven-
skej, kde Slovákov z Poľska zastupoval 
generálny tajomník Spolku Ľudomír 
Molitoris. Pripomenuli si 146. výročie 
vzniku Matice slovenskej, 90. výročie 
oživotvorenia Matice slovenskej a 50. 
výročie vzniku Zahraničnej Matice 
slovenskej. Zároveň predseda MS Jo-
zef Markuš vyhlásil rok Jozefa Cígera 
Hronského, ktorý bol zakladateľom 
Zahraničnej MS. Pri tejto príležitos-
ti bol slávnostne otvorený Dom J. C. 
Hronského, v ktorom bola nainštalova-
ná výstava jeho výtvarných diel a záro-

Z DIANIA NA SLOVENSKU

veň sa prezentovala desaťzväzková séria 
jeho Zobraných spisov. Predstavitelia 
zahraničných Slovákov sa zúčastnili 
tiež prijatia u primátora mesta Martin. 
Na rozšírenom zasadnutí Rady Slová-
kov žijúcich v zahraničí prezentovali 
Slováci žijúci v jednotlivých krajinách 
svoje úspechy a požiadali Maticu o po-
moc, či podporu pri riešení niektorých 
problémov.

*  *  *

Dňa 10. augusta sa stala najväčšia 
banská tragédia v histórii samos-

tatnej Slovenskej republiky. Pri hasení 
požiaru v starej banskej štôlni v hand-
lovskej bani došlo k výbuchu, pri kto-
rom zahynulo 20 baníkov i záchranárov 
a ďalších 9 baníkov bolo zranených. Na 
miesto nešťastia pricestovali premiér 
Róbert Fico, minister hospodárstva 
Ľubomír Jahnátek a minister vnútra 
Róbert Kaliňák, ktorý priviezol prístroj 
na vyhľadávanie ľudí. Nikoho sa však, 
bohužiaľ, nepodarilo zachrániť. O dva 
dni neskôr vláda vyhlásila jednodňový 
štátny smútok na vykonanie pietnej 
spomienky na osoby, ktoré zahynuli 
pri výbuchu. Verejná rozlúčka s dvad-
siatimi obeťami najväčšieho banského 
nešťastia sa konala 20. augusta. Na ná-
mestí baníkov v Handlovej vzdali úctu 
obetiam členovia vlády, poslanci, zá-
stupcovia samospráv, štátnych inštitú-
cií, baníckych spolkov i tisíce civilných 
obyvateľov.

*  *  *

Odhalenie sochy prvého uhorského 
kráľa sv. Štefana v Komárne 21. 

augusta mohlo byť impulzom pre zblí-
ženie slovenského a maďarského náro-
da. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Maďarský 
prezident Lázslo Sólyom, ktorý sa mal 
taktiež zúčastniť spomínaného aktu 
totiž neprejavil záujem o stretnutie 
so žiadnym najvyšším predstaviteľom 
Slovenskej republiky. Okrem toho na 
odhalenie sochy nebol pozvaný žiadny 
slovenský politik. Nehovoriac o tom, 
že maďarský prezident si zvolil deň 
výročia vpádu vojsk Varšavskej zmlu-
vy, medzi ktorými napadli Českoslo-
vensko aj maďarské vojská a slovenskí 
obyvatelia Komárna darmo už dlhšiu 
dobu žiadajú umiestnenie súsošia veľ-
komoravských vierozvestcov sv. Cyrila 
a Metoda. Preto slovenská strana začala 
s komunikáciou na diplomatickej úrov-
ni, po ktorej nasledovala verejná výzva 
troch slovenských najvyšších ústav-
ných činiteľov. Ďalším krokom bola 
komunikácia ministra zahraničných 
vecí Miroslava Lajčáka s partnerom 
Péterom Balászom a aj s maďarským 
veľvyslancom. Nasledovala priama 
výzva prezidenta SR Ivana Gašparovi-
ča a napokon odovzdanie záväzného 
medzinárodno-právneho dokumentu 
- diplomatickej nóty, v ktorej minister-
stvo zahraničných vecí odoprelo vstup 
maďarskému prezidentovi na územie 
Slovenska. Maďarský prezident sa nap-
riek tomu pokúsil prejsť na Slovensko 
cez most spájajúci maďarské Komárom 
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so slovenským Komárnom, kde bol dô-
razne upozornený na existenciu nóty. 
Po tomto akte sa vrátil na územie Ma-
ďarska. Následne sa v posledných au-
gustových dňoch slovenská ambasáda 
i samotný slovenský veľvyslanec v Ma-
ďarsku stali terčom útoku maďarských 
extrémistov. Tieto incidenty samozrej-
me negatívne poznačili už i tak napäté 
slovensko-maďarské vzťahy.

*  *  *

Koncom augusta bol odvolaný už 
tretí minister životného prostredia. 

Nominant Slovenskej národnej strany 
Viliam Turský musel odísť pre kontro-
verzné zmluvy o prenájme pozemkov, 
predaji emisií a popolčekovom tendry. 
Momentálne post ministra zastupuje 
podpredseda vlády Dušan Čaplovič.

*  *  *

Úrad pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí zorganizoval v spolupráci 

s katedrou žurnalistiky Filozofi ckej fa-
kulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave siedmy ročník letnej školy žur-
nalistiky pre krajanov. Mladí slovenskí 
žurnalisti z Rumunska, Chorvátska, 
Srbska, Ukrajiny a Švédska sa zoznámi-
li s mediálnym systémom na Slovensku 
a absolvovali cyklus prednášok i prak-
tických cvičení.

*  *  *

Rómska kriminalita na Slovensku 
nadobúda čoraz väčšie rozmery. 

Po tom, ako na problém začali pouka-
zovať slovenskí extrémisti, ku ktorým 
sa pridávalo aj miestne obyvateľstvo, 
polícia sa rozhodla zvýšiť počet policaj-
tov v rizikových oblastiach o 450. Zvý-
šenie počtu má slúžiť na kontrolovanie 
bezpečnostnej situácie, zníženie uličnej 
kriminality a zníženie psychózy strachu 
z Rómov. (mm)

*  *  *

Na začiatku septembra minister 
zahraničných vecí SR Miroslav 

Lajčák udelil emeritnému prefektovi 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov 
kardinálovi Jozefovi Tomkovi Zlatú 
plaketu Ministerstva zahraničných vecí 
SR, ktorý 15. septembra oslávi 30. vý-
ročie svojej biskupskej vysviacky.

Plaketu získal za celoživotný prí-
nos pre zachovanie národného pove-
domia Slovákov žijúcich v zahraničí, 
zviditeľňovanie a šírenie dobrého mena 
Slovenska vo svete a podporu rozvoja 
priateľských vzťahov a vzájomnej spo-
lupráce medzi Slovenskou republikou 
a Svätou stolicou. (TASR)

POZNÁVACÍ 
ZÁJAZD

Miestna skupina Spolku v Krem-
pachoch si v auguste zorganizovala 
dvojdňový poznávací zájazd na vý-
chodné Slovensko a juh Poľska. Pripo-
jili sa k nám krajania z Tribša, Nedece 
a Jurgova. Po ceste sme si pozreli Starú 
Ľubovňu a ďalej Litmanovú, ktorá je 
pútnickým miestom. Tam sme sa po-
modli a prezreli si toto miesto, ktoré je 
situované v lese a na ktoré prichádza-
jú početní pútnici. Ďalším pútnickým 
miestom bol Gaboltov, ktoré je známe 
už celé stáročia predovšetkým svojou 
úctou k Panne Márii Karmelskej a svä-
tovojtešskou tradíciou. Je to aj miesto 
rómskych pútí. V rámci zájazdu sme si 
pozreli starobylé mesto Bardejov, ktoré 
je zapísané v UNESCO a jeho okolie. 
Ochutnali sme aj liečivú vodu v Bar-
dejovských Kúpeľoch. Neskôr sme sa 
pohli v smere Svidníka a naším cieľom 
bola obec Vyšný Komárnik v blízkosti 
Duklianskeho priesmyku. Tam sa na-
chádza jeden z mnohých vojenských 
cintorínov z roku 1944. Práve toto 
miesto donúti človeka zamyslieť sa nad 
zmyslom života. Na cintoríne sme sa 
pomodlili za krajana Ondreja Krišíka 
z Krempách, ktorý zahynul v bojoch 
o Dukliansky priesmyk v roku 1944 
a je pochovaný v spoločnom hrobke.

Výlet pokračoval po poľskej strane, 
kde sme si pozreli pútnické mesto sv. 
Jána z Dukle. Je to obrovský lesnatý 
priestor s pustovňou sv. Jána, kde sa 
konajú hody v druhú augustovú nede-
ľu. V Dukli sme našli aj nocľah v dome 
pútnika rehole františkánov a našim 
hostiteľom bol otec Marek Dobromił. 
Tam sme si mohli oddýchnuť a zhod-
notiť deň. Na druhý deň, po sv. omši 

v kostole sv. Jána z Dukle, sme odišli 
do Dębowca, ktorý je v blízkosti Kros-
na. Tam sa nachádza veľmi pekné pút-
nické miesto Matky Božej z La Salette, 
ktoré opatruje rehoľa misionárov sale-
tínov. Táto rehoľa spravuje aj farnosť sv. 
Petra a Pavla vo Vyšných Lapšoch. Po 
odchode odtiaľto sme sa ešte zastavili 
v Grybowe, kde je veľmi pekná kole-
giáta. Na spiatočnej ceste sme zavítali 
aj do Starého Sączu, v ktorom sa na-
chádza pekné pútnické miesto sv. Ku-
nigundy a kláštor rehole Klaristiek.    

Na záver výletu sme si zorganizo-
vali grilovačku a spoločné rozhovory, 
v rámci ktorých sa vyhodnotil zájazd 
a už sa robili plány aj do budúcnosti. 
Veľmi pekne ďakujeme všetkým účast-
níkom zájazdu, ktorí prispeli k dobrej 
nálade a nášmu neoceniteľnému orga-
nizátorovi vdp. Jozefovi Bednarčíkovi. 

František Paciga    
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S koncom prázdnin sa už tradične spá-
ja prehliadka krajanských dychových 

hudieb. Ani tento rok nebol výnimkou. 
Tohtoročná prehliadka sa uskutočnila 
23. augusta v Podvlku na Orave. Prípra-
vy na tento deň začala miestna dychovka 
už o deň skôr. S čím mohli, s tým si po-
radili, no na počasie už nikto z nás nemal 
vplyv. A tak pršalo až do obeda v nedeľu. 
Už sme sa všetci obávali, že na krajanskú 
prehliadku okrem vystupujúcich nikto 
nepríde, ale našťastie sa počasie tesne 
pred otvorením programu umúdrilo 
a čoraz smelšie slnečné lúče pritiahli do 
amfi teátru mnohých Podvlčancov.

Program sa začal slávnostnou sv. om-
šou v kostole sv. Martina, ktorú slúžil 
vdp. Jozef Bednarčík. V kázni povzbudil 
krajanov v ich krajanských aktivitách, 
a zároveň zdôraznil, že všetko, čo robí-
me, by malo byť v súlade s našou vie-
rou, aj keď je niekedy učenie Ježiša ťažké 
a niekedy sa ho ťažko počúva, nieto ešte 
plní. Bohoslužbu obohatili svojím spe-
vom dievčatá zo súboru Spiš a peknou 
hrou dychovka z Jurgova, ako aj miest-
ny organista, za čo im ďakujeme.

Keďže počasie neprialo a cesta k am-
fi teátru bola v katastrofálnom stave, 
slávnostná paráda dychoviek od kosto-
la k amfi teátru sa nekonala. Našťastie, 
členovia podvlčianskej dychovky sprie-
chodnili chodník popri starej fare, a tak 
vystupujúci, ako aj diváci prešli k amfi -
teátru ako-tak suchou nohou. Treba pri-
znať, že je to hanba pre gminu i pre obec, 
že k amfi teátru nevedie asfaltová cesta. 
Dúfajme len, že sa to čoskoro zmení.

Prehliadka krajanských 
dychových hudieb

Nuž po prekonaní cesty k miestu 
podujatia sa program mohol konečne 
začať. Ako prvá sa na scéne objavila do-
máca jubilujúca dychovka pod vedením 
Luciána Bryju, ktorá nám zahrala zná-
me i menej známe melódie zo Slovenska 
a Ameriky. 

Po podvlčianskej dychovke sa na scé-
ne objavili moderátorky podujatia - pred-
sedníčka OV SSP na Orave Genovéva 
Prilinská a sestry Dominika a Majka Ma-
jerčákové, ktoré privítali vzácnych hostí 

a odovzdali pozdrav od pozvaných hos-
tí, ktorí, žiaľ, na toto podujatie nemohli 
prísť. Po nich sa slova ujal gen. tajomník 
ÚV SSP Ľudomír Molitoris, ktorý vyz-
dvihol prácu oravského obvodného vý-
boru, spolkových klubovní, ktoré vedie 
Božena Bryjová a taktiež nezabudol na 
prelomový moment v histórii oravských 
krajanov - kúpu pozemku v Jablonke, na 
ktorom by malo byť postavené Sloven-
ské kultúrne centrum hornej Oravy. A 
keďže tento rok podvlčianská dychovka 

Všetkých privítali moderátorky podujatia 
- G. Prilinská a sestry Majerčákové

Napriek nepriazni počasia diváci stále prichádzali

Slávnostná sv. omša

Dar pri príležitosti jubilea už putuje do správnych rúk

Najstaršia dychovka v omladenom zložení

Jožin z bažin od Nižnolapšancov rozhýbal celé publikum
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oslávila 85. výročie svojho vzniku, pri 
tejto príležitosti odovzdal Ľ. Molitoris 
do rúk kapelníka dar - klapkovú pozau-
nu. Muzikanti ju hneď využili a zahrali 
pre všetkých ešte jednu pesničku. A ani 
ladiť ju nebolo treba - hneď hrala ako 
treba. Podvlčanov vystriedali Podvlčan-
ky - mladé dievčatá - mažoretky, ktoré 
pôsobia pri dychovke. Na prehliadku si 
pod vedením Anny Turvoňovej pripravi-
li jeden vstup, za ktorý ich podvlčianske 
publikum odmenilo vrelým potleskom. 
Žáner prehliadky zmenila ľudová hudba 
Krištofa Pieronka, ktorý spolu s Floriá-
nom a Darkom Lopuchovcami zahral 
slovenské a oravské ľudové piesne.

Po ich vystúpení dostali priestor 
hosťujúce dychové orchestre. Spome-
dzi nich sa ako prvá prezentovala dy-
chovka z Malej Lipnice, ktorú vedie 
Miroslav Dušan Rybár. Malolipničania 
sa na prehliadku poriadne pripravili 
a zo svojho repertoáru vybrali pochod 
Panenky, polku Das Glockchen, mix 
oravských piesní a Bee-bop. Najmladší 
kapelník Matúš Grígľak spolu s vyšno-
lapšanskou dychovkou sa predstavili 
so skladbami Treue Freunde, valčíkom 
Sen lásky a polkou Dve ruže. Ďalšou 
spomedzi spišských dychoviek, ktorá sa 
predstavila divákom, bola krempašská 
dychovka. Jej kapelník František Lu-
káš na vystúpenie vybral polky v Rich-
tárovej studni i V záhradôčke a valčík 
Za horami. Okrem toho zahrala pre 
jubilantov Živio. Samozrejme, že na 
prehliadke nemohla chýbať ani hádam 
najstaršia dychovka na Spiši - jurgovská, 
ktorá budúci rok oslávi 180 rokov od 
svojho vzniku. Peknú hru Jurgovčanov 
sme si mali možnosť vypočuť už počas 
slávnostnej sv. omše a na vystúpenie 
si pripravili skladby Happy Marching 
Band, Karibik - Mambo a Streetband 
- Dixie. Opätovnú zmenu žánru prinie-
sol FS Spiš z Novej Belej. Predstavil sa s 
tradičnými spišskými tancami a spevmi 
a svoje vystúpenie obohatil aj usmieva-
vými dievčatami, takže ich vystúpenie 
bolo odmenené veľkým potleskom. 

Ďalšiu plejádu dychoviek zahájila 
dychová hudba z Nižných Lápš, kto-
rú už istý čas vedie Henryk Kalafut. 
Pre divákov si pripravili naozaj zaují-
mavý repertoár, z ktorého všetkých asi 
príjemnejšie prekvapilo spracovanie 
skladby Ivana Mládeka Jožin z bažin. 
Ani Novobeľania sa nedali zahanbiť 
a pod taktovkou Jozefa Cervása zahrali 
Kiwi -cha-cha, polku Naši chlapci mu-
zikanti, valčík Pri Prešporku a pochod 
Severný svah. Záver patril dychovkám 
z Fridmana a Kacvína. Obidve tieto 
dychovky vedie Stanisław Wojtaszek. 
Ako sme hneď zistili, dáva veľký dôraz 
na doladenie nástrojov a pravdu pove-
diac, výrazne sa to prejavilo predovšet-
kým v kvalite hry obidvoch dychoviek, 
ktorá bola vynikajúca. Z roka na rok 
vidieť, že obidva orchestre sa zlepšujú. 
Fridmančania si na tento deň pripra-
vili pochody King i Happy Marching 
Band a polku V záhradôčke. Kacvín-
čania tento repertoár doplnili mixom 

piesní Nečakaj ma už nikdy, valčíkom 
Zasvietil mesiac a ako posledná zaznela 
polka Zavolaj, šuhajko.

Celé podujatie svojimi tromi vstup-
mi obohatil hosť zo Slovenska, mažo-
retkovo-tanečný súbor Marija z Po-
važskej Bystrice, ktorý vystupoval na 
prehliadke už aj vlani. Vystúpenia mla-
dých dievčat pritiahli bližšie k pódiu 
mladších i starších. Zrazu aj fotografov 
pod scénou bolo neúrekom. Viaceré 
zaujímavé tanečné choreografi e pote-
šili oči mladších i starších. Myslím si, 
že počas tohtoročnej prehliadky mali 
diváci možnosť pookriať nielen sluch, 
ale aj zrak.

Ako sa to už stalo tradíciou, všetci 
vystupujúci získali na záver ďakovný 
diplom spojený s fi nančnou odmenou. 
Dúfam, že z prehliadky odchádzali spo-
kojní nielen diváci, ale aj samotní vystu-
pujúci a na budúci rok pripravia opäť 
zaujímavý program.

Marián Smondek

Živio v podaní krempašskej dychovky

Kacvínsky a fridmanský hudobný dorast hrá z roka na rok čoraz lepšie

Na záver na každého vystupujúceho čakala zaslúžená odmena
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Ako Spišiaci bránili Nový Sącz
(Spomienky Jakuba Palucha)

obyvatelia odovzdávali z úst do úst. Do 
dediny sa schádzali z polí roľníci a pred 
obcou ich čakal policajt a rozdával zá-
ložníkom povolávacie rozkazy.

Aj ja som si vyzdvihol povolávací 
rozkaz a pohol som sa s konským záp-
rahom smerom k domu, kde som uro-
bil nevyhnutné poľnohospodárske práce 
a začal som sa pripravovať na odchod. 

O 14.00 hod. bubeník vyhlásil, že 
záložníci sa majú zhromaždiť pred ľu-
dovým domom a odtiaľ budú o 18.00 
hod. odvezení na povozoch do Nové-
ho Targu. Už o 17.00 hod. sa začali 
schádzať dohodnuté povozy. O určenej 
hodine sa pohlo desať povozov smerom 
k Novému Targu. 

Železničná stanica v Novom Targu 
bolo preplnená záložníkmi - čakajúcimi 
na vlak, ktorý išiel do Nového Sączu. 
Na miesto sme prišli až na druhý deň. 
Kasárne, v ktorých mali byť vojaci, boli 
prázdne a opustené, pretože vojaci boli 
odvelení na front. Po raňajkách pristú-
pili k tvoreniu druhého práporu. Tretí 
prápor v počte cca tristoosemdesiat voja-
kov zorganizovali v neďalekej škole.

Mňa vyhľadal kapitán Czerwiński, 
veliteľ protileteckej a protipožiarnej 
obrany vojenskej posádky mesta Nový 
Sącz. Predvolal ma do štábu pluku, kde 
mi odovzdal menovací list na veliteľa 
protipožiarnej obrany a zástupcu kapi-
tána Czerwińskeho. 

Dostal som rozkaz vybrať, podľa 
môjho vkusu, osemdesiat vojakov do po-
žiarnej obrany a obsadiť šesť guľometov 
na stavbách: pirátskeho domu, kostolnej 
veže, obchodného gymnázia a troch ďal-
ších stavbách, ktorých názvy si už ne-
pamätám. 

O 8.00 hodine sa vrátil kapitán 
Czerwiński, ktorý prišiel so slovami: 
„Máme vojnu!“ Ohlásil som mu, že som 
dal rozkaz bojovej pohotovosti, nariadil 
som obsluhe guľometov strieľať do kaž-
dého nepriateľského lietadla, do mesta 
som poslal hliadku v počte jednej dru-
žiny. V meste všetko pracovalo: obchody, 
mäsiarstva, pekárne, ako keby sa nič 
nestalo. 

Od rána sme evakuovali sklad rov-
nošiat na železničnú stanicu, odkiaľ 
mal byť prevezený na východ. Na obed 
sa nad mestom objavili dva Messer-
schmitty, ktoré ostrieľali železničnú sta-
nicu a zabili dvoch železničiarov. Naše 
guľomety strieľali na nich, ale pri pre-
strelke zahynul jeden z guľometníkov na 
kostolnej veži. 

Dňa 2. septembra  nemecké lietadlá 
opätovne ostrieľali mesto, v odpovedi na 
to strieľali aj naše guľomety. O 12.00 
hodine kapitán Czerwiński prišiel ku 
mne a povedal: „Pán Paluch, strážte 
všetko, ja sa idem pozrieť domov.“ Po 
dvoch hodinách sa vrátil do kasárne 
na motorke s košíkom a v civile spolu 
s manželkou a dcérou. Postavil sa predo 
mnou a povedal: “Odovzdávam Vám 
velenie mesta Nový Sącz až do môjho 
návratu. Ja idem na dedinu odviesť 
manželku a dcéru a zajtra sa vrátim. 
Vašou úlohou je obrana mesta do posled-
nej chvíle. Čakajte na ustupujúci druhý 
prápor, pripojte sa k nemu a smerujte 
na Grybów. Všetky ustupujúce armádne 
jednotky smerovať na Grybów.“

Prišla mi do hlavy myšlienka, že pán 
kapitán zdupkal. Ja som ostal so sto de-
siatimi vojakmi ako jednoduchý roľník 
v hodnosti desiatnika, bez špeciálnej vo-

O nemožnosti zabrániť vypuknutiu 
vojny medzi Poľskom a Nemec-

kom v roku 1939 bolo čoraz hlasnejšie. 
Štátne orgány sa na ňu naplno pripra-
vovali. Robili školenia pre civilné oby-
vateľstvo v oblasti sebaobrany, správa-
nia sa v prípade vypuknutia vojny, boli 
školenia pre inštruktorov protileteckej 
a plynovej obrany, robili sa guľometné 
opevnenia, organizovali sa pochody ar-
mády a pod.

Dňa 25. augusta 1939 roľníci 
v Krempachoch pracovali na poliach pri 
zbere ďateliny. Pokojnú prácu im pre-
trhla informácia o mobilizácií, ktorú si 

Ešte pred vojnou bol druhý prápor 
odvelený a dopravený železnicou pod 
Bochniu, odkiaľ bol posunutý do oblasti 
Jodłownika.

Tretí prápor sa pohol smerom 
ku Gołkowiciam. V kasárňach ostal 
len kapitán Czerwiński, ja, ako jeho 
zástupca, obsluha šiestich guľometov 
a osemdesiat predtým vybraných voja-
kov. V noci 31. augusta kapitán Czer-
wiński išiel domov a ja som ostal s vo-
jakmi v kasárni. 

O vypuknutí vojny sme sa dozvede-
li na ďalší deň ráno zo správ v rádiu. 
Okamžite som vydal rozkaz bojovej po-
hotovosti a s ním spojených úkonov.

70. výročie vypuknutia II. svetovej 
vojny bolo v Poľsku príležitos-

ťou pre veľké oslavy ukazujúce hrdinstvo 
poľskej armády v septembri 1939. Hlav-
né podujatie sa konalo na Wester platte 
1. septembra 2009 za účasti viacerých 
predsedov vlád európskych štátov o.i. 
Angeli Merkel a Vladimíra Putina. Re-
daktor Piotr Semka v článku Jánošík 
vrazil Poľsku nôž do pliec publikovanom 
2. septembra t.r. v denníku Rzeczypospo-
lita (s. A6) si so žiaľom všimol, že osláv 
sa nezúčastnil predseda slovenskej vlády 
Róbert Fico, úplne pritom prehliadol, 
že  Slovensko zastupoval podpredseda 
vlády  SR Dušan Čaplovič. V citovanom 
článku red. Semka popisuje účasť Slo-
venskej armády ako druhého účastníka 
útoku na Poľsko, čo pomenúva slovom 
„agresia“. Spomína síce, že to bol dô-
sledok „vynútenej Poľskom korektúry 
hraníc v októbri 1938, v rámci ktorých 
poľské jednotky obsadili Javorinu a nie-
koľko dedín na Spiši a Orave“. Zaml-
čal však, že to bol revanš. O Svrčinovci 
a Skalitom na Kysuciach nespomína 
vôbec. Nespomína ani to, že aj v 1938 
sa liala krv, že „korektúra hraníc“ nebola 
nič iné len agresia, že ju vykonávala Poľ-
ská armáda, ktorá sa spolu s Nemeckom 
a Maďarskom spolupodieľala na rozbití 
Československa.

Na spomínaných oslavách poľský 
prezident Lech Kaczyński povedal, že 
pripojenie sa Poľska k teritoriálnemu 
útoku na ČSR to nebola len chyba, ale 
aj hriech.

V citovanom článku red. Semka 
píše ďalej, že časť vtedajšej Slovenskej 
republiky zachránil slovenský vyslanec 
vo Varšave Ladislav Szathmáry, ktorý 
uznal, že sprístupnenie územia Sloven-
ska pre útok na Poľsko je hanbou pre 
jeho štát. Je to pravda, no necelá. Česť 
slovenského národa v tomto drama-
tickom roku bránili aj ďalší jeho prí-
slušníci. Boli to jednak členovia Čes-
koslovenských légií v Krakove, jednak 
členovia slovenskej kolónie vo Varšave, 
ale aj naši krajania, Slováci žijúci na 
územiach Spiša a Oravy, mobilizova-
ní v auguste 1939 do Poľskej armády. 
Viacerí z nich v tejto kampani zahy-
nuli, o.i. Stanislav Iringh, otec neskor-
šieho legendárneho veliteľa 535 čaty 
Slovákov AK vo Varšavskom povstaní 
a Ján Bigos z Kacvína. Do nemeckých 
zajateckých táborov sa dostalo 586 Slo-
vákov, príslušníkov Poľskej armády. Ich 
účasť po strane Poľska nebola naďalej 
dostatočne preskúmaná.    

Ľudomír Molitoris    Ž
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jenskej prípravy a mal som veliť  rote. 
Napriek tomu som sa snažil, ako som 
vedel, aby som udržal poriadok a dis-
ciplínu v rote. 

Na tretí deň prišla eufória, keďže 
Anglicko a Francúzsko vyhlásili vojnu 
Nemecku. Naše oči boli obrátené na 
západ, ale predsa pomoc neprišla. Pred 
poludním sa objavil vojenský kurát 
a rozkázal mi zvolať všetkých vojakov, 
lebo chce predniesť kázeň. V kázni ho-
voril, že na všetkých frontoch naši voja-
ci víťazia nad Nemcami. Práve vtedy sa 
nad našimi hlavami objavilo nemecké 
lietadlo, ktoré ostrieľalo kasárne. My 
sme strieľali z ručných guľometov. Kurát 
nasadol na koňa a utiekol. Po obede pri-
šiel do kasárne veliteľ ÚVK (poľ. WKU) 
z Nového Targu kapitán Rozwadowski, 
ktorý doviezol dva autobusy ranených 
z prestrelky s Nemcami na Rdzawke. 
Bol veľmi nervózny a chcel sa stretnúť 
s niekým z veliteľstva pluku. Povedal 
som mu, že okrem mňa tu nikto iný nie 
je a ja zastupujem veliteľa. Dal som mu 
rozkaz, aby čím skôr odišiel do Sanoka, 
kde mu poskytnú lekársku pomoc. 

4. a 5. septembra nemecké lietadla 
opätovne ostrieľali mesto a my sme na 
to reagovali taktiež paľbou. Dňa 5. 
septembra sa na nebi nad mestom ob-
javilo osem lietadiel, ktoré leteli pomaly 
a pokojne, naša radosť bola veľká, keď-
že sme si mysleli, že sú to anglické lie-
tadlá, ale ako sa skoro ukázalo, boli to 
nemecké bombardovacie lietadlá a my 
sme im nemohli nič urobiť, keďže sme 
nemali protilietadlové strelectvo. Keď 
sa ma vojaci pýtali, kde sú naše stíhač-
ky, odpovedal som: „tam, kde je horšie 
ako u nás.“ Večer som dostal hlásenie, 
že nemecké vojsko obkľúčilo Nový Sącz 
a smeruje na východ. Obsluha guľome-
tov nahlásila nedostatok munície. 6. 
septembra ráno som sa rozhodol rozpus-
tiť protileteckú obranu. Časť posádky 
išla domov a vojaci zo Spiša sa pripojili 
k oddielu. V tom istom čase sa v kasárni 
objavil mladý podporučík a povedal, že 
má osemdesiat vojakov a navrhol, aby 
sme sa spojili a takto ľahšie ustúpime 
na východ. Ako sme ustupovali, na jed-
nej z križovatiek nás zastihla prestrelka 
s Nemcami. Pri prestrelke zahynul jeden 
vojak z Čiernej Hory. Časť vojakov sa 
rozpŕchla a odišli domov. Ja s polovicou 
oddielu sme ustúpili na okraj mesta. 
Verní vojenskej prísahe, presvedčení o 
moci našej armády, očarení vidinou po-
moci Anglicka a Francúzska sme sa dva 
dni skrývali v meste, čakajúc na ústup 
druhého práporu. Až v zajatí som sa do-

zvedel, že veliteľ rozpustil druhý prápor 
večer 5. septembra. Dňa 8. septembra 
som sa rozhodol, že budeme ustupovať 
na východ v noci cez hory. Žiaľ, 9. sep-
tembra nás obkľúčili Nemci a zobrali 
nás do zajatia. Po nocľahu vo väzení 
nás autami dopravili cez Spišskú Magu-
ru do Gánoviec. Tu boli po prvýkrát spí-
sané naše údaje. Všetci Spišiaci z môjho 
oddielu sa nadiktovali ako Slováci. Slo-
venské vojenské orgány sa snažili, aby 
nás, Slovákov, Nemci prepustili domov, 

podnikli kroky o prepustenie nás zo za-
jateckého tábora. Náš dozorca vedel po 
slovensky, preto sme poprosili, aby išiel 
so mnou k veliteľovi tábora so žiados-
ťou o odovzdanie našej žiadosti. Veliteľ 
si nás vypočul, ale nám vyhovel až na 
piatykrát. Veľmi dlho sme čakali na od-
poveď. Medzi časom sme sa dozvedeli, 
že o naše prepustenie sa snažia aj naše 
rodiny a slovenská vláda. Konečne pred 
Vianocami ma predvolal veliteľ tábora, 
ktorý mi ukázal listinu prepustených 
ľudí. Bolo na nej len tridsaťosem priez-
visk. Protestoval som, že je nás štyridsať 
dva a nie toľko. Veliteľ však povedal, že 
takýto zoznam dostal z Berlína i tie oso-
by budú na ďalší deň prepustené. Ráno 
po raňajkách som vyprevadil všetkých 
zajatcov pred budovu. Spolu s veliteľom 
tábora prišiel mladý gestapák, ktorý sa 
snažil prečítať naše mená, ale sa mu to 
nedarilo, preto dali zoznam mne a ja 
som ich vymenoval. Ukázalo sa, že pre-
pustili všetkých, ktorí mali bydlisko na 
území Slovenska, nezávislé od národ-
nosti. Prepustili aj zajatcov poľskej ná-
rodnosti napr. Jana Mirgu z Tribša. 

Náš komandant nás odviedol na že-
lezničnú stanicu, odkiaľ sme sa dosta-
li do Bratislavy a potom pod opaterou 
slovenskej armády sme cestovali až do 
Ružomberka. Po spísaní našich údajov 
a obede Oravci išli domov a my, Spišia-
ci, sme sa dostali železnicou do Spišskej 
Belej. Po ceste do Spišskej Starej vsi sme 
zastavili nákladné auto a ďalej sme šli 
peši domov. V Krempachoch sme boli 
o 21.00 hodine. 

Z Krempách nás bolo desať:
Jakub Paluch, Krempachy 91
Valent Paluch, Krempachy 131
Valent Kovalčík, Krempachy 136
Vojtech Krištofek, Krempachy 147
Jozef Paciga, Krempachy 86
Valent Žigmund, Krempachy 26
František Švec, Krempachy 59
Valent Žigmund, Krempachy 66
Ján Lorencovič, Krmepachy 23
Jakub Bizub, Krempachy 118.

V roku 1947, keď v Poľsku vznikol 
spomínaný Spolok (Spolok Čechov a 
Slovákov – poz. red.), boli jeho zakla-
dateľmi, členmi a dlhoročnými čitateľ-
mi Života. Tí, ktorí prežili, získali za 
účasť medaily.

Spomienky Jakuba Palucha zazna-
menal dňa 25. septembra 1973 Ján Pa-
luch, syn.

Krempachy, 15. júla 2009
Ján Paluch          

na čo nemecké veliteľstvo nevydalo sú-
hlas. Po pár dňoch nás peši premiestni-
li do Devinki, odkiaľ sme vagónmi pre 
dobytok boli prevezení do zajateckého 
tábora Stalak 17 A Kaiserstainbruch. 
Na druhý deň sme tam stretli zajatcov 
z Oravy, ktorí sa taktiež pokladali za 
Slovákov. Tábor ešte len organizovali 
a my sme boli prvými zajatcami. Spolu 
s Oravcami sme mali jednu sálu. Bolo 
nás štyridsaťdva. Táborovými dozorcami 
boli rakúski záložníci, ktorí so zajatca-
mi jednali po ľudsky, čo sa ale nedalo 
povedať o mladých Nemcoch. 

Bol som veliteľom tábora menovaný 
komandantom Slovákov. Po niekoľkých 
dňoch sme uprosili nášho dozorcu o pa-
pier a perá. Napísali sme žiadosť na 
slovenské veľvyslanectvo do Berlína, aby 
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Stopy väčších a menších udalostí 
z minulosti sú spoločníkmi budúcich po-
kolení, - dočítame sa v knihe A. Zwo-
linskeho 100 x Poľsko, ľudia, miesta, 
udalosti. Môžu nám veľa napovedať, 
keď sa dokážeme pri nich pozastaviť 
a chceme sa nad nimi zamyslieť! Záleží 
len na nás, či chceme a či dokážeme. 
Keďže zapletení do kolobehu udalostí, 
vtlačení do úzkych rámcov (niekedy 
na vlastnú žiadosť!) každodenných po-
vinností, bežíme stále ďalej. Odtlačené 
znamenie našej doby - hovoríme si. 
A rozmýšľanie? A pozastavenie sa nad 
géniom ľudského konania, spomína-
nými „stopami”?

Leto sa zdá byť priateľom človeka. 
Prináša úľavu, nasycuje naše srdce bo-
hatstvom dojmov. Keď k tomu pridá-
me pekné počasie a štipku zvedavosti o 
stretnutie s minulosťou, môže sa to stať 
vcelku fascinujúce. 

Od niekoľkých mesiacov zbožňu-
jem Slovensko. Doposiaľ som ho po-
znala len od Suchej Hory, Hladovky 
po Ždiar. Vďaka zázračným okolnos-
tiam odhaľujem z času na čas ničím 
neobmedzený priestor u môjho juž-
ného suseda. Je to priestor, ktorý sa 
skvie rôznymi farbami zelene a žltými 
slnečnicami. Malebné krajinky, ako 
z rozprávky, postrihané stuhou ciest 
a cestičiek sú našimi spoločníkmi už 
od hraníc. Koľkokrát som šla smerom 
do Prešova alebo Bardejova, pozerala 
som s veľkou túžbou na Ľubovniansky 
hrad. Stačí len odbočiť - pomyslela som 
si v isté utorkové júlové ráno.

Strávila som na Ľubovnianskom 
hrade skoro tri hodiny. Už sama pre-
chádzka smerom na hrad, v tieni 
starých stromov, bola potvrdením o 
správnosti môjho rozhodnutia. Keď 
som na takýchto miestach, vždy roz-
mýšľam o tom, akí ľudia tu bývali, aké 
mali túžby, o čom rozmýšľali dámy, 
ktoré sa prechádzali po nádvoriach 
tohto hradu? 

Keď som sa už dostala k bráne pev-
nosti, bola som veľmi milo prekvape-
ná. Slovenské dievčatá, sprievodkyne 
po hrade, boli oblečené do dobových 
šiat. Pekne ma privítali a povedali, že 
keď počkám aj na ďalších poľsky ho-
voriacich návštevníkov hradu, vtedy 

budú rozprávať v poľštine. Bolo to 
veľmi ľakavé, ale práve vtedy som mala 
chuť prezrieť si hrad sama. Zobrala 
som si plán hradu a išla som najskôr 
ku lapidariu. Tu som sa oboznámila 
s etapami vývoja hradu. Potom som 
šla na hrad. Zaujala ma miestnosť, 
v ktorej sa nachádza historická expozí-
cia a prehľad najdôležitejších udalostí 
v dejinách hradu. Aj tu som sa mohla 
dozvedieť o ľuďoch, ktorí tu voľakedy 
bývali, o osudoch šľachtických rodov. 
História tejto pevnosti je úzko spojená 
aj s dejinami Poľska. Strach ma dola-
pil, keď som vchádzala do kazematov 
- podzemných chodieb, ktoré boli po-
stavené na obranu hradu, ale občas ich 
využívali aj ako väzenie. 

Roku 2007 Ľubovniansky hrad 
oslavoval 700. výročie svojho vzniku. 
Prvá písomná zmienka pochádza z ro-
ku 1311. Dlho históriu na tomto hrade 
písala rodina Zamoyskych. Ľubovnian-
sky hrad bol veľmi významný. Prichá-
dzali tu poľskí šľachtici a králi - Ján 
Olbracht, Ján III. Sobieski. Nesmieme 
zabudnúť aj na to, že Ľubovniansky 
hrad sa vzoprel švédskej potope, čo 
spomína vo svojom románe „Potopa“ 
poľský spisovateľ H. Sienkiewicz. 

Z gotickej veže sa rozprestieral pek-
ný výhľad na široké okolie. Odtiaľ sa 
mi svet zdal oveľa pokojnejší. Z také-

Za krásami Slovenska
Skanzen pod Ľubovnianskym hradom

Ľubovniansky hrad



hoto pocitu ma otriaslo väzenie, kto-
ré sa nachádza na druhom poschodí 
veže. Ako som sa neskôr dočítala, bol 
tu väznený aj známy dobrodruh Móric 
Beňovsky, ktorého v Poľsku poznáme 
aj z eposu básnika J. Słowackého „Be-
ňovský“ (M. Beňovsky sa narodil na 
Slovensku v dedinke Vrbov pri Trnave. 
Bol vojakom, politikom, cestovateľom. 
Bol v Spojených štátoch amerických, 
na Madagaskare, vo Francúzku).

Na nádvorí hradu ma prekvapilo 
vystúpenie skupiny sokoliarov z Ban-
skej Štiavnice, ktoré preplnené dobrou 
náladou sa stalo pre zhromaždené pub-
likum výbornou hostinou. Posadila 
som sa na lavičke a s neskrývanou zve-
davosťou som si pozerala šerm myšiaka 
horného, sovy snežnej, orla skalného 
(ten ako kaderník, krútil sa nad hlava-
mi divákov). Klobúk dole tejto výbor-
ne skoordinovanej spolupráci človeka 
so živočíchmi. Jedno slovo, jedno gesto 
a orol skalný si sadol na ruku sokolia-
ra, ktorá je chránená hrubou koženou 
rukavicou. Len sokol urobil malý zmä-

tok, preto si sokoliar musel naňho tro-
chu počkať. Vrátil sa, ku veľkej radosti 
psov, ktoré odpočívali v tieni a ukázal, 
čo dokáže. S rýchlosťou 180 km/h za 
hodinu sa znížil ku sokoliarovi. Divá-
ci dali najavo svoju radosť potleskom, 
ktorému nebolo konca.

Vyvŕšením mojej návštevy na Ľu-
bovnianskom hrade bolo stretnutie 
s ľudovou architektúrou v skanzene. 
Dostanete sa tam priamo z hradu ale-
bo osobitným vchodom. Veľmi sa mi 
páčili staré chalupy - roľníka, pastiera, 
stolára či včelára. Žasla som nad dre-
veným gréckokatolíckym kostolíkom 
z Matysovej. V skanzene so našla aj 
obytný dom, v ktorom bola v minu-
losti škola. Nad celým okolím sa pyšne 
týči Ľubovniansky hrad.

A takýto výhľad ma sprevádzal aj 
počas obeda v reštaurácii pri hrade „U 
Grófky Izabely“. Cesnaková polievka 
a pstruh z neďalekej rieky Poprad - boli 
tým, čo som najviac potrebovala. 

Od stretnutia s krásou Ľubovnian-
skeho hradu  a jeho okolia uplynul už 
nejaký čas. A ja naďalej spomínam tie 
chvíle strávené na hrade a plánujem 
ďalšie návštevy. 

Eva Modjeská

Pohľad z hradej veže

Panoráma krajiny

Starobilé hradby Ľubovnianskeho hradu
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K referátu Roberta Kowalského z Poľ-
ského historického spolku, Nowy 

Targ: Poľsko-slovenské pohraničie na 
spišsko-oravskom území na základe doku-
mentov Ministerstva verejnej administratí-
vy v rokoch 1946 - 1949. 

Pán Robert Kowalski uverejnil štúdiu 
a dokumenty pod titulom Správy Tade-
usza Kosmalu, inšpektora Ministerstva 
verejnej administratívy o hospodárskej 
a spoločensko-politickej situácii na Hornej 
Orave v rokoch 1947 - 1949 v Roczniku 
Orawskom III Muzeum - Orawski Park 
Etnografyczny w Zubrzycy Górnej 2001 
(s. 79 - 111).

Autor konštatuje, že od jesene 1947 sa 
stali národnostné vzťahy v poľsko-česko-
slovenskom pohraničí predmetom stálej 
pozornosti poľských centrálnych orgánov. 
Ich hlavným cieľom bola kontrola a dozor 
nad realizáciou Dodatkového protokolu 
z marca 1947. V AAN (Archiwum Akt 
Nowych) vo Varšave, v súbore Ministerstva 
verejnej administratívy sa nachádzajú zau-
jímavé materiály v správach ministerského 
inšpektora Tadeusza Kosmalu zo služob-
ných ciest na Spiš a Oravu. Predmetom 
nášho záujmu je päť týchto správ z ciest, 
uskutočnených:

1. 10. – 13. októbra 1947
2. 18. – 22. decembra 1947
3. 4. – 11. novembra 1948
4. 2. – 6. januára 1949
5. júl 1948 (správa z konferencie, 

usporiadanej na okresnom úrade v No-
wom Targu).

Správy mali označenie „tajné“, príp. 
„dôverné“ a boli určené výlučne pre potreby 
ministerstva. Pán Kowalski ich sprístupnil 
v roku 2001 a teraz z nich čerpal pre svoj 
referát na konferencii, resp. poľsko-sloven-
skom vedeckom seminári, venovanom vzá-
jomným stykom v rokoch 1938 – 1948, 
v Nowom Targu dňa 25. novembra 2008.

Ako účastník tohto seminára som po-
zorne počúval referát pána Kowalského a po 
jeho skončení s faktickými pripomienkami 
vystúpil pán Julian Kwiek a upozornil na 
rozporné tvrdenia v správach T. Kosmalu. 
Po ňom som vystúpil s krátkym komentá-
rom ja, pánu Kwiekovi som poďakoval za 
jeho konštatovanie a tiež som uviedol, že 
vystúpenie pána Kowalského mi poskytu-
je možnosť zaujať stanovisko k niektorým 
tvrdeniam pána inšpektora Kosmalu, čo 
týmto činím.

Správy Tadeusza Kosmalu majú svoj 
špecifi cký význam, lebo poskytujú mož-
nosť poznať takrečeno zvnútra stanoviská 
poľských činiteľov k riešeniu záväzkov, 
ktoré poľská vláda prijala, čiže sa zaviazala 
plniť voči slovenskej menšine v Poľsku.

Mojím poslaním, ako konzula ČSR, 
bolo konať recipročne, ako poľský gene-

rálny konzul v Ostrave Stefan Wengierow 
vo vzťahu k poľskej menšine v ČSR, voči 
slovenskej a českej menšine v Poľsku.

Po niečo viac ako ročnom pôsobení - 
od októbra 1947, keď bol konzulát v Ka-
toviciach otvorený, do novembra 1948 
- som spracoval situačnú správu Situácia 
Slovákov v Poľsku (Horná Orava a Spiš) - 
politická správa č. 9, č. 508/48, Katovice 
dňa 19. novembra 1948 a rozoslal som ju 
na 21 miest od MZV v Prahe, veľvysla-
nectva ČSR vo Varšave, Kancelárie pre-
zidenta republiky v Prahe, Generálneho 
sekretariátu KSČ v Prahe až po slovenské 
národné orgány, menovite Širokému, Baš-
tovanskému, Husákovi, Okálimu, Novo-

meskému, Pavlíkovi až po V. Chamráda, 
predsedu ZNV, expozitúry v Ostrave. 
Najmä z tejto práce budem čerpať svo-
je stanoviská k niektorým tvrdeniam T. 
Kosmalu.

V správe z 13. júla 1948 Kosmala uvá-
dza: „Miestne orgány získali informácie, že 
so súhlasom dr. Andráša sa má organizovať 
delegácia slovenského obyvateľstva, ktorá 
má ísť do českej Prahy a ku generálovi Sta-
linovi, v záležitosti pripojenia Spiša a Ora-
vy k Slovensku. Tieto chýry boli čiastoč-
ne potvrdené faktom, že skutočne dvaja 
Slováci, známi ako významní šovinisti, 
odcestovali do Československa s pasmi 
vraj dodanými z Varšavy dr. Andrášom...“ 
Túto „informáciu“ sám Kosmala zoslabuje 
dovetkom: „Bližšie podrobnosti viažúce sa 
k tomu faktu bude možné uviesť po získa-
ní príslušných informácií od starostu okre-
su v Nowom Targu.“ Odhliadnuc od ab-
solútnej absurdnosti uvedenej informácie, 
uvediem racionálne jadro, z ktorého vyk-
vitla táto jedovatá bylina: V spomínanej 
správe konzulátu z 19. 11. 1948 uvádzam 
aj nasledujúci „prípad“. V Prahe sa konal 
v dňoch 30. 6. až 1. 7. 1948 Tretí svetový 
zjazd delegátov zahraničných krajanov, na 
ktorom sa mala zúčastniť aj dvojčlenná de-
legácia slovenskej menšiny v Poľsku. Dele-
gácia nemohla byť vyslaná, pretože poľské 
orgány záležitosť odsabotovali a nevydali 
delegátom - poľským štátnym občanom 
cestovné pasy. Za akých sprievodných šu-
mov, o tom svedčí „správa“ T. Kosmalu.

Poľské orgány sa vôbec stavali zápor-
ne k stykom Slovákov zo Spiša a Oravy 
s Československom. Napríklad Konzulát 
ČSR v Katoviciach sa dňa 14. júna 1948 
obrátil na Povereníctvo sociálnej starostli-

vosti v Bratislave s návrhom, aby umož-
nilo zájazd asi 200 deťom z Oravy a Spiša 
do niektorého rekreačného strediska na 
Slovensku. Povereníctvo akciu schválilo 
a bola preto podaná žiadosť poľským or-
gánom o povolenie výjazdu týchto detí. 
Zásada reciprocity bola z čs. strany spl-
nená a z Českého Tešínska bol povolený 
podobný zájazd 300 deťom do Poľska na 
podklade hromadných súpisiek, teda bez 
požadovania splnenia normálnych paso-
vých povinností. Jednania sa pretiahli až 
do konca augusta 1948 a ako zámienky 
odďaľovania vydania hromadného pasu 
sa zo strany poľského ministerstva zahra-
ničných vecí uvádzalo aj to, že príslušný 

referent je chorý! V septembri zasa poľská 
strana uviedla, že zájazd počas školského 
roka by poškodil priebeh vyučovania, hoci 
pedagogická výchova bola na Slovensku 
zabezpečená na potrebnej úrovni. Akcia 
sa pre neochotu poľskej strany neusku-
točnila. Poľské deti z Tešínska do Poľska 
vycestovať mohli, a to aj s fi nančným prís-
pevkom Ministerstva informácií ČSR.

Obyvateľstvo Spiša a Oravy bolo 
v tom čase odkázané hľadať pracovné 
možnosti v ČSR, pretože na celom Pod-
halí ani na priľahlých poľských územiach 
nebol takmer nijaký priemysel. Konzulát 
ČSR v Katoviciach sa preto obrátil na 
podklade listu podniku Baťa - Svit Bati-
zovce v augustu 1948 na vojvodský úrad 
v Krakove, aby mohlo odísť na práce do 
uvedeného podniku asi 250 pracovníkov 
z územia Spiša a Oravy. Vojvodský úrad 
odpovedal záporne motivujúc to potre-
bou pracovných síl pre uhoľný priemysel 
v Sliezsku a v stavebníctve. K tomu treba 
uviesť, že v tom bola určitá nezrovnalosť 
voči realite, keďže v ČSR na Ostravsku 
v tom čase pracovalo asi 7 až 8-tisíc ro-
botníkov z Poľska, ktorí mali napr. bližšie 
do baní v hornosliezskej panve, ako obča-
nia zo Spiša a Oravy. Navyše práve v tom 
čase sa uskutočňoval aj nábor 10-tisíc 
poľnohospodárskych robotníkov na práce 
v ČSR, a to aj z krakovského vojvodstva, 
ale s vylúčením okresu Nowy Targ, kam 
patrí aj Horná Orava a Spiš. To ešte viac 
zvýrazňuje fakt, že poľské orgány nechceli 
povoliť odísť na práce do ČSR občanom 
aj slovenskej národnosti z Oravy a Spiša. 
Bola to teda motivácia nepriateľská a dis-
kriminačná voči poľským občanom, ktorí 
sa hlásili k slovenskej národnosti.

Komentár k správam Tadeusza Kosmalu 
o situácii slovenskej menšiny na Hornej Orave 

v rokoch 1947 – 1948 (1)
Matej Andráš
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Ako je známe, po prvej svetovej vojne, 
keď územie Hornej Oravy a Spiša pripoji-
li k Poľsku, bol v roku 1924 uzavretý tzv. 
Krakovský protokol, ktorý umožňoval po-
hraničný styk na tomto úseku spoločných 
hraníc, keďže územia, pripojené k Poľ-
sku, gravitovali hospodársky k priľahlým 
územiam Slovenska. Po roku 1945 nebol 
Krakovský protokol v praxi obnovený, čím 
trpelo najmä obyvateľstvo Spiša a Oravy. 
Vzhľadom na naliehavosť týchto problé-
mov navrhol som v januári 1948 zvolať 
poradu zainteresovaných činiteľov z čs. 
i poľskej strany. Vec som zásadne dohodol 
s vojvodskými činiteľmi v Krakove, no 
k porade nedošlo pre údajne pripravované 
zmeny v administratíve okresu Nowy Targ. 
Keďže zvolanie porady sa stále odďaľovalo, 
nadviazal v apríli 1948 ONV v Kežmarku 
priamo styk s Nowym Targom a dohodli 
aj dátum schôdzky zástupcov týchto dvoch 
okresov. Schôdzka sa napokon nekonala, 
keďže ju v poslednej chvíli poľská strana 
odvolala.

Po dlhšom rokovaní s vojvodským úra-
dom v Krakove som dohodol, že porada 
bude v Zakopanom 10. júla 1948 za účasti 
z čs. strany predsedov ONV v Kežmarku, 
Spišskej Starej Vsi a Trstenej, zástupcu Po-
vereníctva vnútra v Bratislave a konzula 
ČSR v Katoviciach; z poľskej strany sa mal 
na porade zúčastniť zástupca vojvodské-
ho úradu v Krakove, zástupca okresného 
úradu v Novom Targu a poľský generálny 
konzul v Bratislave. K porade však zasa 
nedošlo pre negatívny postoj poľského 
ministerstva zahraničných vecí. Generálny 
sekretár tohto ministerstva Wierblowski, 
ktorý predtým pôsobil ako poľský veľvys-
lanec v Prahe, ako jeden z dôvodov pro-
ti zvolaniu porady uviedol veľvyslancovi 
ČSR vo Varšave F. Píškovi, že by to vraj 
bola separatistická slovenská záležitosť. 
V skutočnosti išlo o zabránenie styku Slo-
vákov z Oravy a Spiša s Československom.

Československá strana oznámila poľ-
skému veľvyslanectvu nótou 15. júla 1947, 
že prezident Beneš udelil 15. júna exequa-
tur generálnemu konzulovi PR Wengiero-
wovi v charaktere konzula v Ostrave.

„V najbližšom čase obyvateľstvo České-
ho Tešínska malo teda dostať starostlivosť 
od poľského štátu, o ktorú bolo pripravené 
od samého začiatku existencie povojnovej 
republiky, to znamená od roku 1945, že 
poľská strana veľakrát sa usilovala dosiah-
nuť otvorenie tohto konzulátu v rokoch 
1945 - 1947,“ ako uvádza poľský historik 
Marek Kazimierz Kamiński.1)

Prosím čitateľa, aby si prečítal predchá-
dzajúci odsek ešte raz pozorne a aby si naň 
spomenul, keď bude čítať o úsilí poľskej 
strany zbaviť sa československého konzula 
ako persony non grata, keď ten sa usilo-
val vyvíjať starostlivosť o českú a sloven-

skú menšinu v Poľsku. Pritom poukážem 
hneď na takú drobnosť: čs. strana súhlasila 
s umiestnením poľského konzulátu v Os-
trave, hoci pracovníci poľského konzulátu, 
ktorý bol v období rokov 1920 - 1938 
práve v Ostrave, sa aktívne zúčastňovali 
v iredente na českom i slovenskom úseku 
poľsko-československých hraníc.2) Pritom 
čs. strana vyhovela poľskej strane a súhla-
sila s tým, že čs. konzulát nebude v Kra-
kove, čo by bolo bývalo logické vzhľadom 
na to, že poľský Spiš a Orava sa nachádzajú 
v Krakovskom vojvodstve, ale vo vzdiale-
ných Katoviciach, vo vojvodstve Sliezsko-
dąmbrowskom!

V Zmluve o priateľstve a vzájomnej 
pomoci, podpísanej vo Varšave 10. marca 
1947, v Dodatkovom protokole sa zakotvi-
lo: Vysoké zmluvné strany presvedčené, že 
trvalé priateľstvo vyžaduje vybavenie všet-
kých otázok, existujúcich medzi oboma 
krajinami, sú zajedno v tom (odsek tretí), 
že zabezpečí Čechom a Slovákom v Poľsku 
a naopak Poliakom v Československu v 
rámci zákonnosti (právneho poriadku) a 
na základe vzájomnosti možnosti národ-
nostného, politického, kultúrneho a hos-
podárskeho rozvoja (školy, spolky, družstvá 
na základe jednoty družstevnej organizácie 
v Československu, resp. v Poľsku).

Uvádzanie ustanovení Dodatkového 
protokolu do života si vyžadovalo politic-
kú dobrú vôľu. Poľská strana sa naďalej 
nechcela vzdať nároku na České Tešínsko 
(Zaolzie) a v Dodatkovom protokole sa na 
to pamätalo dvojročnou lehotou, zatiaľ čo 
Praha nehodlala ustúpiť zo zásady nemen-
nosti predmníchovských hraníc. Uspoko-
jenie poľských požiadaviek napriek istému 
odporu, najmä zo strany českých národ-
ných socialistov a lidákov, sa postupne 
a v krátkom čase niekoľkých mesiacov do-
siahlo, hoci niektoré z týchto požiadaviek 
boli dosť arogantné, ako napr. začlenenie 
do poľskej menšiny aj poľských „okupan-
tov“, čiže poľských štátnych príslušníkov, 
ktorí sa na Tešínsko prisťahovali po poľskej 
okupácii Tešínska po Mníchove koncom 
roku 1938. To si Poliaci napokon aj vytru-
covali, čo malo napríklad nemalý význam 
pri určovaní množstva poľských škôl. Išlo 
pritom o nezanedbateľných asi 8-tisíc poľ-
ských štátnych občanov.

Poľská strana sa pri presadzovaní svo-
jich nárokov odvolávala aj na úroveň men-
šinových práv, ktoré požívala v predmní-
chovskom Československu, hoci poznáme 
argumenty nielen poľskej propagandy, ale 
aj tvrdenia poľských vládnych miest v tom 
období, ktoré napokon vyústili do málo 
slávneho poľského ultimáta z 30. septem-
bra 1938 a nasledujúcej vojenskej okupá-
cie Českého Tešínska a potom v novem-
bri 1938 aj území na slovensko-poľských 
hraniciach, Kysúc pri Čadci, Suchej Hory 

a Hladovky na Orave, Javoriny, Podspádov 
a celých vnútorných Vysokých Tatier a čas-
ti belianskych Tatier, ako aj časti ždiarskeho 
katastra, častí Pienin s obcou Lesnica a na 
východnom Slovensku napríklad aj žriedel 
minerálnych vôd Sulína a Cígeľky, atď.

Jedným slovom, poľská menšina, a teda 
poľská strana sa mala po roku 1947 na čo 
odvolávať, naproti tomu slovenská strana, 
resp. menšina v Poľsku v medzivojnovom 
období nemala nijaké práva. Keď sa Karol 
Sidor opovážil v roku 1936 upozorniť na 
zlú situáciu Slovákov v Poľsku, okamžite 
ho poučili, že v Poľsku nijakí Slováci ne-
žijú.3)

Situáciu v oblasti Severného Spiša 
a Hornej Oravy po oslobodení Červenou 
armádou v januári 1945 poznačilo násilné 
vysťahovanie slovenských učiteľov a slo-
venských kňazov, ako aj útek asi 6-tisíc 
občanov slovenskej národnosti, čo pred-
stavovalo asi štvrtinu Slovákov, žijúcich 
v tom čase na tomto území. Ich útek vyvo-
lal teror, poznačený aj vraždami, čiže táto 
situácia bola celkom odlišná od situácie 
poľskej menšiny na Tešínsku, kde čs. or-
gány pristúpili ešte zjari 1945 k otvoreniu 
nielen českých, ale aj poľských škôl, ktoré 
boli počas okupácie zavreté.

Poľský autor Julian Kwiek, vo svojej 
publikácii Żydzi, Łemkowie, Słowacy w 
województwie Krakowskim w latach 1945-
1949/50,4) takto opísal históriu zavádzania 
slovenských škôl na Orave a Spiši v dôsled-
ku plnenia zmluvných záväzkov medzi Poľ-
skom a Československom 10. marca 1947:

„Poľské školstvo sa nachádzalo na Spiši 
a Orave vo veľmi ťažkej situácii. V septem-
bri 1945 nebola činná ešte ani jedna škola. 
Do konca roka ich otvorili ledva 21 (z 35 
jestvujúcich). Vo februári 1946 vo všetkých 
oravských a spišských obciach navštevova-
lo základné školy len 72 % detí.5) Reč je len 
o poľských školách.

Pokračovanie v budúcom čísle
Poznámky:
1) Kamiński, M. K.: Polsko-czechosłowackie sto-

sunki polityczne 1945-1948, Państwowe wyda-
wnictwo naukowe, Warszawa 1990, s. 329.

2) Odkazujem čitateľa na publikáciu: Długajczyk, 
Edward: Tajny front na granicy cieszyńskiej. 
Wywjad i dywersja w latach 1919 – 1939. Wy-
dawnictwo „Śląsk“, Sp. z o.o., Katowice, Al. 
Korfantego 51, Katowice 1993; ďalej na článok: 
Czajka, Wojciech: Politické aspekty v poľsko-slo-
venských vzťahoch v rokoch 1927 – 1938. His-
torický časopis 35, Bratislava, s. 229 – 255.

3) Sidor, Karol: Diplomacia srdca. Slovák, 15. 2. 
1936. 

 Źle pojęta „Dyplomacja serca“. Brednie Karola 
Sidora w „Słowaku“ o stosunkach polsko-słowa-
ckich. (Táračky Karola Sidora v Slováku o poľ-
sko-slovenských vzťahoch.) Polska Zachodnia, 
22. 2. 1936.

4) Nasza Księgarnia, Kraków 1988, s. 188 – 197.
5) APNT, SPNT, t. 27. List nowotarského starostu 

krakovskému vojvodovi. 
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Spolok Slovákov v Poľsku pozýva záujemcov na kurz slovenského jazyka 
v dvoch kategóriách - pre začiatočníkov a pokročilých. 

Kurzy pre začiatočníkov sú určené pre záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť so 
základnými pravidlami slovenskej gramatiky a pre tých, ktorí si prostredníctvom 
písomných a konverzačných cvičení chcú budovať slovnú zásobu v slovenčine.

Kurzy pre pokročilých sú v prvom rade určené pre minuloročných účastní-
kov kurzu slovenského jazyka, ktorí si osvojili základy slovenčiny a vedia aktívne 
komunikovať v tomto jazyku, ale aj pre záujemcov, ktorí sa už stretli s výuč-
bou slovenčiny a ktorým základné pravidlá slovenského pravopisu nie sú cudzie. 
Dôraz, v prípade obidvoch vedomostných stupňov, je kladený predovšetkým na 
konverzáciu a rozvoj komunikačných schopností v slovenčine.   

Prvé organizačné stretnutie všetkých záujemcov o kurz sa uskutoční 12. ok-
tóbra 2009 o 17. 00 hod. v budove Spolku Slovákov v Poľsku, na ulici sv. Filipa 
7 v Krakove, kde bude kurz prebiehať. Na prvom stretnutí sa vytvoria študijné 
skupinky, do ktorých budú záujemcovia zadelení. Maximálny predpokladaný 
počet kurzistov v každej skupine je 15.

Trvanie kurzu: október 2009 - jún 2010 
Plán stretnutí:
Skupina  - pokročilí: pondelok 17.00 hod. - 18.30 hod.
Skupina - začiatočníci: utorok, streda: 17.00 hod. - 18.30 hod.
Cena kurzu: 300 zł 
Po ukončení kurzu získavajú účastníci certifi kát s dosiahnutým vedomost-

ným stupňom, vydaný Spolkom Slovákov v Poľsku.
Lekcie vedie lektorka Lýdia Ostrowska. 

Pozývame Vás na kurz slovenského jazyka

Pekný pozdrav zo Slovenska
V uplynulých dňoch nám do redakcie prišiel veľmi pekný letný po-

zdrav od Emky Krúpovej z Banskej Bystrice, ktorá nám napísala s pomo-
cou svojej tety Lucky a maminky: Volám sa Emka som z Banskej Bystrice 
a mám 4 roky. Moja prababka mi číta z časopisu Život. Prajem vám čo 
najviac čitateľov. 

Rozhodli sme sa, že našu najmladšiu čitateľku odmeníme peknou 
knižkou - za jej snahu a prázdninový obrázok plachetnice. Blahoželáme!

26. august t. r. bol slávnostným 
dňom pre rodinu Małgorzaty a Jána 
Klukošovských v Chicagu, pretože vte-
dy im pribudol do rodiny syn Marcel, 
ktorý je ich druhým prírastkom. Šťast-
ným rodičom, malému Marcelovi a ses-
tre Júlii zasielajú pozdrav starí rodičia, 
tety, ujovia, bratranci a sesternice. 

Nech vám v zdraví, láske rastie, 
nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále 
nech Vás teší chlapča malé.
 
Vitaj teda medzi nami,
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré 
sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva 
všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom 
mnohé dlhé roky. 

5. septembra 2009 sa na spoločnú 
cestu životom vydali Paulína Mošová 
z Novej Belej a Marcin Czaja z Ludź-
mierza. K tejto jedinečnej udalosti v ich 
živote im prianie zasiela celá rodina.

Mladosti pohár sa naplnil a láska 
vaše túžby splnila. Kráčajte šťastne do 
nových chvíľ v živote plnom lásky, šťas-
tia a pokoja.

Blahoželania
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Dňa 19. augusta t.r. oslávil pekné 
životné jubileum - 75 rokov - krajan 
Emil Zubrický z Podsrnia. Aj keď z tej-
to obce nepochádza, len sa tu priženil, 
našiel si tu mnoho známych a priate-
ľov. Dlhé roky bol poštárom a neskôr 
aj doručovateľom Života. Náš časopis 
sa snažil doručovať rýchlo a ak redak-
cia meškala s vydaním ďalšieho čísla, 
okamžite volal, aby to čo najrýchlejšie 
napravila. Napriek nepriazni osudu, 
aká ho v živote postihla, patrí medzi 
ľudí plných životného elánu. Dokonca 
istý čas vystupoval aj so súborom Ku-
moratky. Za jeho prácu v prospech kra-
janského hnutia mu patrí veľká vďaka. 
Preto sa aspoň takto pripájame k všet-
kým gratulantom a prajeme mu všetko 
najlepšie, aby ho radosť neopúšťala, 
zdravie slúžilo a Pán Boh požehnával aj 
do ďalších dní života.

Redakcia Život a ÚV SSP

Dňa 26. augusta 2009 sa dožil krásnych 
99 rokov krajan z Čiernej Hory od Tribša 
SEBASTIÁN MILAN.

Oslávencovi veľa zdravia, lásky, božie-
ho požehnania, pohodlia v rodine prajú 
a slávnostný vinš posielajú: synovia a dcéry 
spolu s rodinami. K blahoželaniu sa pri-
pája aj MS SSP v Čiernej Hore a redakcia 
časopisu Život. 
Rok k roku pozvoľna letí, 
do stránok ľudského života nové riadky píše. 
Na počesť toho, kto ďalší rok slávi,
dvíhame čašu: - Buď ešte dlho medzi nami!

Dňa 15. augusta t.r. sa dožil pekné-
ho životného jubilea 80 rokov krajan 
Alojz Otrembiak z Pekelníka. Pri tejto 
príležitosti jubilantovi prajeme všetko 
najlepšie, veľa zdravia, šťastia a Božie-
ho požehnania, aby sa mohol tešiť ešte 
mnoho dní spolu so svojimi blízkymi 
- s manželkou, deťmi a vnúčatami.

Redakcia Život 
a krajania z Pekelníka

8. augusta 2009 uzavreli sviatosť manželstva Barbara Šoltýsová z Jurgova 
a Šimon Budz z Bukowiny Tatrzańskej. Svoje ÁNO vyslovili za prítomnosti 
svedkov a rodiny v jurgovskom kostole Sv. Sebastiána. Novomanželom prajeme 
veľa lásky, šťastia a vzájomného porozumenia.     

Milá Kristína,

Nech láska a šťastie sprevádza ťa svetom,
nech tvoj úsmev podobá sa kvetom,
nech splní sa ti najtajnejší sen,
to ti k narodeninám popriať chceme.

Toto prianie zasielajú rodičia a sú-
rodenci s rodinami Kristíne Kuczatyo-
vej z Chicago, USA, pri príležitosti jej 
okrúhlych tridsiatich narodenín, ktoré 
oslávila nedávno.
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Informácia o knihe
Vážení čitatelia, viacerí ste sa pýta-

li na možnosť nákupu knihy Severné 
hranice Slovenska od dr. Mateja An-
dráša. Preto Vám oznamujeme, že exis-
tuje možnosť objednať si ju na adrese 
redakcie Život. Kniha stojí 20 zlotých 
plus poštovné. Alebo priamo u vyda-
vateľa: Vydavateľstvo KUBKO GO-
RAL, Púpavová 28, 841 04 Bratisla-
va, tel./fax/odkazovač: 02/65422552, 
0903475992.  

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 7. júla 2009 zomrela v Čiernej 

Hore od Tribša vo veku 96 rokov kra-
janka

ŽOFIA JEZERČÁKOVÁ

Zosnulá pochádzala zo slovenskej 
rodiny a bola vernou čitateľkou časo-
pisu Život. 

Odišla od nás vzorná krajanka, sta-
rostlivá matka, babička i prababička. 
Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 23. augusta 2009 zomrel 

v Čiernej Hore od Tribša vo veku 74 
rokov krajan

JOZEF ŠOLTÝS   
Zosnulý bol verným čitateľom Ži-

vota. Odišiel od nás vzorný krajan, 
starostlivý otec, starý otec, brat a ujo. 
Nech odpočíva v pokoji!   

Rodinám zosnulých vyjadrujme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Čiernej Hore od Tribša

*  *  *

Dňa 30. júla 2009 zomrela v Jurgo-
ve vo veku 71 rokov krajanka

MÁRIA CHOVANCOVÁ 
(rod. Gorniková)

Zosnulá bola vernou čitateľkou časo-
pisu Život a aktívnou členkou Spolku. 

Odišla od nás vzorná krajanka, 
starostlivá manželka, matka, babička 
i prababička. Nech odpočíva v pokoji!

*  *  *
Dňa 30. júla 2009 zomrela v Jurgo-

ve vo veku 88 rokov krajanka
MÁRIA CHOVANCOVÁ 

(rod. Vojtasová)
Zosnulá bola aktívnou členkou 

Spolku a vernou čitateľkou krajanské-
ho časopisu Život, ktorá stála pri zrode 
miestnej skupiny a živo sa zaujímala 
o krajanské dianie. Bola neterou kano-
nika Jozefa Vojtasa.     

Odišla od nás vzorná krajanka, 
starostlivá manželka, matka, babička 
i prababička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť.

MS SSP v Jurgove

*  *  *
Dňa 26. júna 2009 zomrela vo Falš-

tíne vo veku 74 rokov krajanka
ŽOFIA HORNIČÁKOVÁ
Zosnulá bola dlhoročnou čitateľ-

kou časopisu Život. Odišla od nás sta-
rostlivá matka, svokra a babka. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP vo Falštíne

*  *  *
Dňa 21. augusta 2009 zomrela 

v Hornej Zubrici vo veku 81 rokov 
krajanka

EMÍLIA MIŠINCOVÁ

Zosnulá pochádzala zo slovenskej 
rodiny. V slovenskom duchu sa snažila 
vychovať aj svoje deti. Jej syn Eugen sa 
nakoniec stal jedným z najhorlivejších 
predsedov Spolku Slovákov v Poľsku 
a túto funkciu zastávala až do svojej 
rýchlej a nečakanej smrti. Zosnulá 
Emília bola dlhoročnou členkou Spol-
ku a vernou čitateľkou Života. Odišla 
od nás vzorná krajanka, starostlivá mat-
ka a babička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť. 

Redakcia Život, ÚV SSP a MS 
SSP v Hornej Zubrici

 

Zmena miesta 
odbavovania 

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

druhú nedeľu v mesiaci v Sanktuáriu 
Božieho Milosrdenstva v slovenskej 
kaplnke v Lagievnikoch v Krakove 
o 15.30 hod.

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

DAR SRDCA 
Do našej akcie Dar srdca sa tentoraz 

zapojila krajanka Mária Giercaszková 
z Cliftonu z USA sumou 200 USD,- 
pre potreby stavby Domu slovenskej 
kultúry v Kacvíne. Srdečne ďakujeme.

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

Oprava
Autor článku Pltníctvo na Dunajci 

s. 9 č. 8/2009 sa ospravedlňuje Janovi 
Sienkiewiczovi za chybu v jeho výpove-
di: ...„Je mi to ľúto, čo sa stalo aj tohto 
roku, avšak náš 900-členný kolektív 
poľských pltníkov, z ktorých je schop-
ných 500 namiesto 250 na vedenie 
250 a nie 500 pltí, sympatizujeme a za-
sadzujeme sa za ochranu slovenských 
pltníkov...“

Ján Kubáň
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Pestovanie muškátov
Od jari do jesene skrášľujú naše 

domovy kvety za oknami, na balkó-
ne či terase. Ponuka kvetín na našom 
kvetinovom trhu je dnes veľmi širo-
ká, objavujú sa nové druhy a odrody. 
Stálicou balkónov a okien sú však už 
niekoľko generácií muškáty. 

Pri pohľade na kaskády muškátov 
na oknách a balkónoch si spomenie-
me na muškáty, ktoré pestovala za ok-
nami naša stará alebo prastará mama. 

Dnes sa o našu priazeň uchádzajú 
ovisnuté muškáty (Pelargonium pel-
tatum), pričom sa neprestali pestovať 
ani osvedčené obyčajné muškáty (Pe-
largonium zomale) a známe veľkokveté 
muškáty anglické (Pelargonium gran-
difl orum). Novinkou na trhu sú mini-
muškáty, ktoré kvitnú za oknami celý 
rok.

Tajomstvom úspechu 
pestovania pelargónií 
je ich prezimovanie:
Podľa najstaršieho receptu prezimu-

jú zrezané muškáty v chladnej a tmavej 
pivnici. Občas sa polejú, aby koreňový 
bal nepreschol. Na jar sa prenesú do 
svetlej miestnosti, presadia sa do novej 
zeminy a začnú pravidelne polievať.

Druhou možnosťou je prezimo-
vanie pelargónií pomocou odrezkov. 
V auguste sa odoberú odrezky so 4-5 
listami. Rez sa vedie tesne pod pos-
ledným listom, ktorý sa odstráni. Od-
rezky sa po 5 ks vložia do črepníkov s 
priemerom asi 12 cm do piesočnatej 
zeminy s trochou rašeliny a kompostu. 
Do jesene dobre zakorenia. 

V črepníkoch sa prenesú na oken-
ný parapet v chladnej miestnosti 
(5-12°C). Tu prezimujú a na jar sa pre-
sadia do truhlíkov a mís.

Muškáty môžu prezimovať v pivnici 
i bez pôdy. Rastliny sa vyberú zo zeme, 
koreňový bal sa zabalí do novinového 
papiera, zaviaže a koreňmi hore zavesí 
do pivnice.

V septembri treba dbať o správ-
ne zazimovanie včelstiev. Teraz je 
pred nami úloha doplniť chýbajúce 
zásoby tak, aby na každý ponechaný 
plást v plodisku pripadlo v nižin-
ných oblastiach približne 1,30 kg, 
v podhorských oblastiach asi 1,40 kg 
a v horských oblastiach okolo 1,50 
kg glycidových zásob. To je optimál-
na dávka na zimné obdobie. Väčšie 
či menšie zásoby môžu byť na škodu 
včelstva.

Aby sme mohli správne posúdiť, 
koľko cukru jednotlivé včelstvá po-
trebujú, musíme včelstvá ešte raz pred 
doplňovaním zimných zásob skontro-
lovať. Nesprávne je dodať každému 
včelstvu rovnaké množstvo sirupu, ale 
iba toľko, aby sme dosiahli odporúča-
nú normu. 

Ide o to, aby podávaný sirup doká-
zali včely spracovať. 

Keď sme s podnecovacím kŕme-
ním skončili, vyčkáme 3-4 dni, aby 
včelstvo zásoby v medníku prenies-
lo do plodiska. Potom zvyšky medu 
vytočíme a použijeme na doplnenie 
zimných zásob. Medníkové plásty 
vrátime včelstvám na vysušenie a po-
tom medníky zrušíme. Zimné zásoby 
dodávame vo väčších dávkach (2-3 l), 
aby sme obmedzili plodovanie. Sirup 
podávame hustejší, aby včelstvo ne-
muselo odparovať veľa prebytočnej 
vody. Pritom dbáme na správny po-
stup prípravy cukrového sirupu. Nie-
ktorí včelári prevárajú cukor vo vode, 
čo je nesprávne, pretože preváraním 
cukru vzniká v sirupe hydroxy-me-
tyl-futura, ktorý je pre včely škodli-
vý. Najvýhodnejšie je zaliať príslušné 
množstvo cukru požadovaným množ-
stvom horúcej vody, čím súčasne cu-
kor sterilizujeme.   

Sirup sa odporúča miešať v kan-
vách od medu, prípadne vo väčších 
hrncoch, podľa toho, aké množstvo 
sirupu potrebujeme. Včelári s väčším 
množstvom včelstiev sirup pripravujú 
pomocou špeciálnych zariadení. (aj) 

Väčšina milovníkov kvetín si rastli-
ny pelargónií zakúpi v záhradkárskych 
predajniach. Skúsenejší pestovatelia si 
dokážu rastliny rozmnožiť sami. Popri 
vegetatívnom rozmnožovaní (odrezka-
mi), sa v poslednom období začínajú 
pelargónie rozmnožovať semenami. 
Muškáty zo semena kvitnú asi 6 me-
siacov po výseve, preto je vhodné siať 
čo najskôr v januári, najneskôr vo feb-
ruári. Len tak stihnú mladé rastlinky 
dorásť a vykvitnúť.   

Semená muškátov vysievame do 
čistých misiek, plytkých kvetináčov 
alebo truhlíkov. Použijeme ľahký sub-
strát - zmes rašeliny a piesku. Pri opatr-
nej zálievke (nesmú preschnúť ani byť 
premokrené), rastlinky za týždeň vyk-
líčia. Po dvoch týždňoch ich prepichu-
jeme do väčších misiek alebo malých 
kvetináčov, aby zosilneli. Vhodné je 
použiť staršiu kompostovú zeminu a 
piesok. O šesť týždňov rastlinky pre-
sadíme do kvetináčov s priemerom 10 
cm. Umiestnime ich na svetlé miesto 
s teplotou asi 18-20°C. Každých 10 
dní prihnojujeme slabším roztokom 
hnojiva. Skrátením hlavného výhonku 
dosiahneme rozvetvenie rastliny. 

V druhej polovici mája rastliny pre-
sadíme do truhlíkov a umiestnime na 
okná či balkóny.

Vegetatívne (odrezkami) môžeme 
pelargónie rozmnožovať celý rok, ale 
najvhodnejšie obdobie je júl - august.

Pripravíme si črepník s drenážnou 
vrstvou a so zmesou rašeliny a piesku 
v pomere 1:1. Vyberieme si výhonok 
alebo stonkový vrchol aspoň s dvoma 
pármi zdravých listov. Odrežeme ho 
pod druhým párom listov v blízkosti 
hlavnej stonky. Odrezky by mali byť 
dlhé 8-10 cm. 

Stonku odrezkov zrežeme tesne 
pod listom, odstránime spodnú dvo-
jicu listov. Reznú plochu zasypeme 
práškovým stimulátorom. V zemine 
po obvode črepníka urobíme kolíkom 
jamky. Odrezky vložíme do jamiek 
tak, aby listy boli na úrovni zeminy. 
Výdatne zalejeme.

Miriam Chudá

LETNÉ VÝZDOBY OKIEN 
A BALKÓNOV
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Milan Rúfus

LAKTIBRADA
Oženil sa Laktibrada. Veru tak je, tak: 
nemá ho tá žena rada ani za päták.

Darmo prosí, darmo hrozí, darmo dojedá.
Len mu hodí bobček z kozy miesto obeda.

Smeje sa mu: „Akí chlapi, taká porcia!“
Tak ho trápi a čo lapí, tým ho obíja.

„Nieže drichmeš pri komíne!
Variť treba, prať! Ja si idem po doline koňa povetrať.“

Berie metlu a už letí ako kométa.
A on, chudák, hrubé smeti bradou pometá.

Na potoku potom plače, hreší na ženu.
a s jej sukňou zlostne pláče bradu zmočenú.

„Kdekomu som hlavu pílil, iba žene nie.
Rohatí mi posvietili na to ženenie.

Čert ma viedol, čert mi radil takú mladuchu.
Mne, ktorý som kašu chladil chlapom na bruchu!

Mne, ktorý som jedol dievky ako jahody.
Voňalo mi spod pokrievky ako na hody. 

A teraz ma suchá slama v krpci omína.
Striga žena zhodila ma spoza komína.“ 

Laktibrada, Laktibrada, a či je to lož?
Takú našiel, akú hľadal za rovnaký groš.

Sám si kradol, sám si kváril, to je známa vec.
Sám si mrzkú kašu varil, tak ju sám aj jedz!

Sám si ťahaj po priekope svoju taligu.
Kto druhému jamu kope, padne na strigu.   

(Kniha rozprávok, Bratislava: Mladé Letá, 1989) 
 

Marta Šurinová

September
Obloha je ešte belasá, slnko hreje, ale už nepáli. Pomaličky pri-

chádza jeseň. Nad zemou sa tvoria hmly a listy sa začínajú farbiť. 
Tráva je vyblednutá, spálená od slnka a zo záhrad sa šíri vôňa jabĺk 
a hrušiek. Vo viniciach sa nalievajú sladké bobule hrozna. Príroda 
je štedrá, rozdáva svoje plody. Treba sa najesť, lebo v zime už toľko 
nebude. Aj slnečnica, veľké slnko polí a záhrad, už dosvietilo. Pre-
menilo sa na semená. Vtáky sa lúčia s domovom a cestujú do svojich 
zimovísk. Ešte nás čaká zopár pekných dní, vo vzduchu už poletuje 
babie leto, vlákenko pavučiny, na ktorom cestuje malý pavúčik. Pre-
letí aj niekoľko kilometrov, kým sa mu miesto zapáči a zostane tam 
bývať. 

Nech si kalendár hovorí, čo chce, pre školákov je september 
predsa len prvým mesiacom roka, pretože ním sa všetko opäť začína. 
Ibaže o triedu vyššie. 

(Deti v zelenom, Bratislava, 1996)

Fiala, fi ala, bodaj sa prijala,
aby ma moja mať, hoja hojaja, na jeseň vydala, ťuhája.

Vydávala bych sa, ale mám prekážky,
nemajú papiera, hoja hojaja, na moje ohlášky, ťuhája.

Mať moja, mať moja a ja materina,
vydávala bych sa, hoja hojaja, ale kde perina, ťuhája?

Vydám sa ja, vydám, vydám sa ja rada,
aké je to pekné, hoja hojaja, keď je žena mladá, ťuhája.

Veru sa nevydám štyri roky ešte,
bola by som blázon, hoja hojaja, keď ma nikto
nechce, ťuhája.

Fiala, fi ala
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Milí mladí priatelia! 
Redakcia časopisu Život za spoluúčasti spišských a oravských základných škôl a gymnázií vyhlasuje nový ročník 

VÝTVARNEJ SÚŤAŽE LUDWIKA KORKOŠA 2009/10
pod názvom   

VYSNÍVANÉ POVOLANIE
Veríme, že táto téma bude pre vás zaujímavá a povzbudí vašu fantáziu. Na svete existuje mnoho povolaní, ktoré sa 

vám páčia. Každý z vás má však určite aspoň jedno vysnívané povolanie. Možno je podobné tomu, ktoré robia vaši rodi-
čia, či starí rodičia, alebo je vaším vzorom niekto blízky z vášho okolia. Vysnívané povolanie znázornite prostredníctvom 
vašej práce. Predstavivosti sa medze nekladú. 

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií zo Spiša a Oravy, ktorí nám do redakcie pošlú mi-
nimálne jednu prácu na uvedenú tému. Pri práci môžete použiť ľubovoľné techniky: pastelky, ceruzky, kriedu, voskové 
pastelky, textil, krepový papier, farbičky a pod. 

Každá práca zaslaná do výtvarnej súťaže musí obsahovať nasledujúce údaje: názov práce, meno, priezvisko, vek 
a presnú adresu autora, triedu a adresu školy, ktorú navštevuje.

Svoje práce posielajte najneskôr do 31. januára 2010 na adresu redakcie: Redakcia Život, ul. św. Filipa 7/7, 31-150 
Kraków.    

Výsledky súťaže budú vyhlásené v budúcoročnom aprílovom čísle. Výhercovia budú odmenení hodnotnými vecnými 
cenami a zverejnení v našom časopise. 

Srdečne pozývame!     

ÚLOHA
Milé deti! Školské triedy cez leto zívali prázdnotou, no teraz sa naplnia žiakmi 

a učiteľmi. Určite sa medzi vami nájde mnoho prvákov, ktorí sa trochu obávajú, 
čo ich v škole čaká. Aby sme vám tieto dni spríjemnili, posielame vám obrázok 
psíka Bonifáca. Ako ste si všimli, treba ho vymaľovať. Keď tak urobíte, obrázok 
nám pošlite do redakcie. Najkrajšie obrázky odmeníme!

Z prác, ktoré nám do redakcie prišli minulý mesiac sme odmenili: Kamila 
Pacigu z Krempách a Paulínu Vojenskú z Kacvína. Blahoželáme!

Oberačka
Oberáme hrušky, slivky,
mama nám z nich spraví džem.
Urobí nám palacinky,
ja ich veľmi rada jem.

Ani nás tu nenechajte!
- Horekujú jablká.
- Zoslabneme, popadáme,
mráz nám kožku rozpuká.

Otecko vás pooberá,
vrecko pripäl k palici.
Všetky zdravé uložíme
na poličku v pivnici.

Je nás veľa. Ale skúste,
iste sa vám podarí
udržať nás dobré, zdravé,
až do marca, do jari.

Učím sa od dedka...
Učím sa od dedka
mať jeseň rád.
Vtedy je vždy plný
ovocný sad.

Zaskočím na hrušky,
na jablká.
Aj slivka dobroty
mi ponúka.

- Berte nás! Jedzte nás!
Veď sme vaše!
Lebo nás o chvíľu
vietor skmáše.      

(V. Šimková, J. Domasta, Prvosienka, 
Bratislava, 1981)
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ZUZANA 
KRÓNEROVÁ

Slovenská herečka Zuzana Krónero-
vá pochádza z hereckej rodiny, v ktorej 
sa hereckému povolaniu venoval nielen 
jej otec - kultový herec Jozef Króner, 
ale aj jej brat a ujo. Narodila sa v roku 
1952 v mestečku Martin. Tu prežila 
svoje detstvo a ranú mladosť. Veľmi 
skoro sa ukázalo, že  po otcovi zdedila 
herecký talent, takže bolo rozhodnuté, 
akým smerom sa bude uberať. Po ma-
turite sa prihlásila na štúdium herectva 
na VŠMU v Bratislave, čo sa jej, sa-
mozrejme, podarilo. Po skončení štú-
dia pôsobila v trnavskom divadle, urči-
tý čas hosťovala aj v Národnom divadle 
v Prahe a napokon aj v Slovenskom 
národnom divadle v Bratislave, kde sa 
začiatkom 90. rokov usadila natrvalo. 

Od tohto času je jej domovskou scé-
nou bratislavské divadlo Astorka. 

Na divadelnej scéne teda účinkuje 
už viac ako 30 rokov. Rovnaký čas pô-
sobí ako fi lmová herečka a neodmysli-
teľnou súčasťou jej práce je aj dabing. 

slovenských rozprávkach. Zahrala si 
aj v známom slovenskom fi lme, ktorý 
vznikol v roku 1981 pod režisérskou 
taktovkou Juraja Jakubiska - Nevera 
po slovensky, ktorý sa natrvalo zapísal 
do slovenskej kinematografi e, ba nie-
ktorí ho dodnes považujú za najlepší 
slovenský fi lm. Svoj komediálny talent 
prejavila v roku 1996 aj v humornej 
snímke - Ženský vtip, či v rozprávke 
Zhŕňajova nevesta z roku 1991, kde 
si zahrala s dnes už nebohým význam-
ným hercom Vladimírom Millerom.    
Za posledné roky je veľmi populár-
nou a často obsadzovanou herečkou 
v českých fi lmoch. V roku 2001 získa-
la fi lmové ocenenie - Českého leva za 
vedľajší herecký výkon vo fi lme Divoké 
včely. O dva roky neskôr si zahrala aj 
v českej komédii Pupendo a naposledy 
si zahrala v českom  fi lme Šťastie, ktorý 
režíroval Bogdan Sláma.   

Hoci Zuzanu Krónerovú môžeme 
spokojne zaradiť medzi fi lmové hviez-
dy, nepatrí k herečkám, ktoré dlhé ho-
diny trávia v kozmetických salónoch a  
pútajú pozornosť svojimi škandálmi. 
Obdiv si zasluhuje nie svojou krásou, 
ale predovšetkým šarmom a chariz-
mou, zaujímavým hlasom a iskrou 
v očiach, ktorá jej nikdy nechýba. (lo)  

ALFA MITO
Alfa MiTo je čistým extraktom 

hodnôt Alfa Romeo a vznikla zo snahy 
obdariť každé, aj to najmenšie vozid-
lo Alfa Romeo, výnimočnosťou danou 
zmyselným štýlom a technic-
kou dokonalosťou s dôrazom 
na pôžitok z jazdy. Alfa MiTo 
predstavuje pre mladých ľudí 
možnosť zabezpečiť si prvé špor-
tové vozidlo, ktoré je bezpečné 
a ktoré sa od ostatných líši štý-
lom a technickými parametra-
mi. Dospelých záujemcov určite 
nadchne dynamické vybavenie, 
malá spotreba paliva a paramet-
re spĺňajúce čím ďalej tým viac 
presadzovaný „downsizing“. V 
neposlednom rade predstavu-
je MiTo, ako každé auto značky Alfa 
Romeo, koncentrát avantgardnej tech-
nológie vďaka mnohým špeciálnym 
prvkom.

Svižný motor 1,6 JTDM 120k s 
výkonom 120 k optimálne kombi-
nuje preverené vynikajúce prvky ako 

dieselové vstrekovanie common rail 
poslednej generácie. Motor 1,6 Mul-
tijet má vylepšený výkon, pružnosť a 
znížené emisie, spĺňa normu Euro 5, 
vyžaduje nižšie prevádzkové náklady 
a ponúka výrazné výhody. Pri rovna-
kom výkone vykazuje o takmer 25 % 

na zrýchlení, ktoré z 0 na 100 km/h 
dosahuje hodnotu 9,9 s pri priemer-
nej spotrebe 4,8 l/100 km. V trase je 
spotreba ešte nižšia.

MiTo je prvé z vozidiel Alfa Ro-
meo, ktoré je vybavené „Alfa D.N.A.“, 
systémom ktorý moduluje hlavné pa-

rametre riadenia (chod motora, 
kontrolu stability a posilňova-
nie riadenia). Je to systém do-
teraz vyhradený pretekárskym 
vozidlám a špeciálnym mo-
delom. Pre tých, ktorí si chcú 
dopriať uvoľnenú jazdu v totál-
nom bezpečí, je určený Normal 
mode. Priaznivcom športovejšej 
jazdy stačí prepnúť na polohu 
Dynamic: v tomto programe 
ponúka Alfa D.N.A. jedinečnú 
skúsenosť. Posilňovanie riade-
nia je zredukované a ponúka 

tým športovejšie riadenie k zachova-
niu kontroly nad vozidlom. Tretie na-
stavenie All weather zvyšuje účinnosť 
protišmykového systému a citlivosť 
na efekt μ-split a systém Alfa D.N.A. 
uľahčuje kontrolu nad vozidlom na 
povrchu s nízkou adhéziou. (ms)

vyšší krútiaci moment (320 Nm pri 
1750 ot./min.), o 8 % nižšiu spot-
rebu paliva (merané v cykle Nedc) a 
podstatne väčšie potešenie z riade-
nia vďaka úctyhodným hodnotám 
krútiaceho momentu pri nízkych 
otáčkach. To sa nepochybne odráža 

Pokiaľ ide o účinkovanie vo fi l-
moch, prvýkrát si zahrala v roku 1973 
v rozprávke Vymenená princezná. 
V nasledujúcich rokoch sa objavila 
ešte v mnohých slovenských, či česko-
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Drožďová polievka
40 g masti, 40 g cibule, 40 g čerstvé-

ho droždia, 20 g hladkej múky, 1 lyžička 
mletej červenej papriky, 1 1/2 l vody, 50 g 
mrkvy, soľ, mleté čierne korenie, 50 g ste-
rilizovaného hrášku, petržlenová vňať.

Masť rozpustíme a speníme na nej 
nadrobno pokrájanú cibuľu, pridáme 
droždie a za stáleho miešania opražíme. 
Potom pridáme múku, znovu popraží-
me. Nakoniec pridáme trochu mletej 
papriky, zalejeme vodou, pridáme umy-
tú, očistenú a pokrájanú mrkvu, osolí-
me, okoreníme mletým čiernym kore-
ním a varíme dovtedy, pokiaľ zmäkne 
mrkva. Do hotovej polievky dáme pre-
hriať scedený hrášok a pred podávaním 
posekanú petržlenovú vňať.

Bažant alebo kura na víne 
s čučoriedkami

Bažant alebo kurča, 2 dl červeného 
vína, mrkva, petržlen, kaleráb, zeler, ču-
čoriedkový kompót, zemiaky, ryža, cibu-
ľa, klinčeky, sladká smotana.

Mäso z bažanta alebo kurčaťa os-
mažíme na masti. Pridáme červené 
víno so zeleninou, cibuľou a klinček-
mi a všetko dusíme. Podľa potreby 
podlievame vodou. Tesne pred dodu-
sením odstavíme, vyberieme zeleninu, 
rozmixujeme a nalejeme späť. Pridáme 
1 dl šťavy z čučoriedkového kompótu 
a sladkú smotanu. Desať minút pova-
ríme a pri zovretí pridáme čučoriedky. 
Odstavíme a podávame so zemiakový-
mi kroketami alebo ryžou.

ZÁKUSKY

Kokosové cukrovinky
250 g keksov, 3/4 až 1 dl mlieka 

(podľa potreby), 10 g kakao, podľa potre-
by strúhanka z piškót na dosku, 2 poliev-
kové lyžice griotky (deťom sirup), podľa 
potreby strúhané orechy.

Keksy pomelieme alebo valčekom 
rozmrvíme, dáme do misky, kde ich 
zalejeme mliekom a spracujeme hus-
té, súdržné cesto. Rozdelíme ho na dve 
časti. Do jednej pridáme preosiate ka-
kao a spracujeme tmavé cesto, do dru-

hej časti dáme griotku (deťom sirup) a 
spracujeme farebné cesto. Farebné cesto 
na posypanej doske vyvaľkáme na plát 
o hrúbke asi pol cm, natrieme kokoso-
vou plnkou. Naň položíme vyvaľkaný 
plát z tmavého cesta. Povrch potrieme 
zvyškom plnky, posypeme pomletými 
orechmi a pokrájame na malé kocky.
Kokosová plnka: 2 bielky, 80 g kryštálo-
vého cukru, 100 g pomletého kokosu.
K bielkom pridáme cukor a nad parou 
šľaháme do zhustnutia. Potom odstaví-
me a do teplej zmesi primiešame kokos.

   ŠALÁTY

Liptovský šalát
500 g liptovskej salámy, 1 konzervu 

kukurice, 1 konzervu sterilizovaného 
hrášku, 2 väčšie cibule, 3 natvrdo uvare-
né vajcia, kyslé uhorky, paradajkový pre-
tlak, trošku octu, 1 biely jogurt, tatársku 
omáčku, soľ, čierne mleté korenie.

Pretlak rozriedime asi v 2 dcl vody, 
prevaríme a pridáme trošku octu. Ne-
cháme vychladnúť. Salámu a vajcia 
nastrúhame na veľkom strúhadle. Pri-
dáme hrášok, kukuricu a nadrobno na-
krájané cibule a kyslé uhorky. Zalejeme 
vychladnutým pretlakom a premieša-
me. Pridáme tatársku omáčku rozmie-
šanú s bielym jogurtom. Dochutíme 
soľou a korením. (Zdroj: recepty.sk)

MILAN BUDZÁK

SNÍVALO SA MI
Snívalo sa mi, že som dieťaťom bol.
Nevinnosť, raj pre nebo, škoda, že
tak krátko sníval som.

A potom čierne mračná, ba aj
búrka, krupobitie, zloba.
Čo sa to so mnou stalo?
Prežil som pozemský raj?
Ale aký raj, aké šťastie?

To bol ten blažený život celebrít?
Nie, to démoni ovládli dušu moju.
Už som tam, nie, ešte nie, pomáhajte.
Kde ste šašovia moji?

Nakoniec som priazeň osudu mal,
detský sen pokračoval.
 
 
 

FRANTIŠEK KOLKOVIČ

PODJESEŇ
Tak rýchlo minulo leto,
keď v jeho rúchu chodili sme.
No znenazdania pestré farby tieto
tmavejú, keď udrú zvony času prísne.

Obzeráš sa potom po nich hľadave,
akoby si chcel mať drahú pamiatku.
Ostáva iba posmutnelé nebo tmavé
a farby podjesene hrajú melódiu krátku.

Paleta farieb spolu s babím letom
začína v mysli tuho utkvievať,
chcel by si natrhať letných kvetov,
kvitnú však jesienky, slávik prestal spievať.

Podjeseň kročí matná, fi alová,
myšlienka tiež taká, z podjesene,
zahalená do hmiel, skrýva slová
hovoriace o voňajúcom sene.   
(1969)
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„Można mieć romans 
z czekoladą...” 

Nie trzeba do niej nikogo przeko-
nywać, nie tylko świetnie smakuje, ale 
i ma dodatni wpływ na wygląd. Czeko-
lada coraz powszechniej stanowi skład-
nik produktów kosmetycznych. Mamy 
już pełną gamę zabiegów na twarz i 
ciało, a do tego czekoladowe mydła, 
kremy, żele i peelingi. Największą za-
letą tych „pysznych” kosmetyków są 
ich właściwości aromaterapeutyczne, 
poprawiające nastrój,  jest to także 
wspaniała dawka energii dla naszego 
organizmu. Zapach czekolady wpra-
wia nas w dobry humor oraz powoduje 
wydzielanie się hormonów szczęścia - 
endorfi n. Ziarna kakaowca, z których 
składa się czekolada, obfi tują w żela-
zo, magnez, cynk i wapń oraz kofeinę 
- czyli substancje pobudzające krążenie 
krwi w skórze, zmniejszające obrzę-
ki i przyspieszające spalanie tłusz-
czu. Zabiegi kosmetyczne z użyciem 
czekolady mają na celu pobudzenie 
naszego krążenia, spalenie tłuszczu 
oraz nawilżenie i regenerację skóry. 
Kremy na bazie czekolady zatrzymują 
wodę, przez co skóra jest dobrze nawil-
żona. Czekolada kosmetyczna ma silne 
działanie antycellulitowe, dzięki swoim 
składnikom pobudza krążenie krwi, 
redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej, 
ma działanie stymulujące, regenerujące 
oraz wygładzające Oto kilka prostych 
przepisów na wykorzystanie czekolady 
w domowym zaciszu:

Maseczka czekoladowa 
na twarz

Łagodzi podrażnienia, nawilża i 
odpręża skórę, neutralizuje działanie 
wolnych rodników.

Składniki:
łyżeczka serka homogenizowanego
łyżka naturalnego kakao
dwie łyżki ciemnej czekolady
cynamon

Składniki maseczki wymieszaj w 
misce i wstaw ją do garnka z gorącą 
wodą. Powoli podgrzewaj „mikstu-
rę”, mieszając równomiernie. Gdy 
uzyskamy już jednolitą, kremową 
konsystencję, odstawiamy maseczkę 
do wystygnięcia. Po nałożeniu na 
twarz pozostawiamy na ok. 20 mi-
nut.

Maseczka czekoladowa 
na ciało
Można ją stosować w dwóch wer-
sjach – identycznej, jak w przypadku 
maseczki lub bez dodatku serka ho-
mogenizowanego – uzyskamy wtedy 
dużo gęstszą konsystencję. Wystarczy 
wtedy nałożyć maseczkę na ciało i 
położyć się wygodnie na ok. pół go-
dziny.

Peeling
Do przygotowanej według pierw-

szego przepisu maseczki dodajemy 
cukier i równomiernie rozcieramy na 
twarzy kolistymi ruchami. Gdy cu-
kier się rozpuści, pozostawiamy cze-
koladę na twarzy jeszcze przez około 
pięć minut.

Mam nadzieję, że i tym razem 
skorzystacie z tych pysznych prze-
pisów. Do zobaczenia za miesiąc!

 D.

Chromanie 
przestankowe
Chromanie przestankowe defi niu-

je się jako wywoływany wysiłkiem, 
niedokrwienny ból kończyn dolnych. 
Najczęściej podczas marszu chory od-
czuwa ostry ból na skutek zwiększone-
go zapotrzebowania metabolicznego 
mięśni kończyn. Chwilowy odpoczy-
nek powoduje ustąpienie dolegliwości 
i umożliwia kontynuowanie marszu. 
Odległość jaka dzieli dwa miejsca za-
trzymania, określamy jako dystans 
chromania. W związku z koniecznością 
częstego zatrzymywania się objaw ten 
nazywany jest również „objawem oglą-
dającego wystawy sklepowe”. W zależ-
ności od stopnia niedrożności i miejsca 
zwężenia tętnic, chory może odczuwać 
ból w całej nodze lub też łydce, udzie 
lub/i pośladku. Czynniki ryzyka wystę-
powania choroby to:  miażdżyca, pale-
nie tytoniu, cukrzyca, otyłość, nadciś-
nienie tętnicze, podwyższony poziom 
cholesterolu, nadkrzepliwość krwi i 
brak aktywności fi zycznej. U części 
pacjentów mimo istnienia zaburzenia 
krążenia obwodowego w kończynach 
dolnych nie jest odczuwane typowe 
chromanie przestankowe, ponieważ 
występują choroby np.: dyskopatia, 
choroby zwyrodnieniowe stawów 
kończyn dolnych lub choroba niedo-
krwienna serca, przy których chroma-
nie nie ujawnia się, bo chory nie jest w 
stanie wykonać wysiłku fi zycznego.

Leczenie – wybór metody leczenia 
chromania przestankowego zależy od 
tego, jak szybko choroba postępuje oraz 
od dystansu i tolerancji chromania, a 
także od obecności chorób współist-
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niejących. Podstawowym sposobem 
leczenia jest leczenie farmakologicz-
ne i leczenie ruchem, głównie z za-
stosowaniem treningu marszowego.

W programowaniu ćwiczeń i 
obciążeń chorego z niewydolnością 
tętniczą obwodową konieczne jest 
określenie stadium tej niewydolno-
ści. Według Fontaine’a można wy-
różnić 4 stadia/okresy niewydolności 
tętniczej obwodowej:

I stadium – nieznaczne drętwie-
nie, mrowienia, nużliwość  kończyn 
dolnych oraz wzmożona ich wrażli-
wość na zimno,

II stadium – występowanie bólu 
wysiłkowego, chromanie przestan-
kowe,

III stadium – bóle spoczynkowe, 
nasilające się w nocy,

IV stadium – martwica, zgorzel, 
obrzęk kończyn.

W I i II stadium stosujemy tre-
ning marszowy – odcinek drogi, 
który polecamy przejść powinien 
wynosić w przybliżeniu 2/3 dystansu 
chromania. W ten sposób chory uni-
ka okresu poprzedzającego ból, któ-
ry manifestuje się uczuciem zmęcze-
nia i „ciągnięcia” w łydkach. Chory 
powinien przystanąć wcześniej niż 
wystąpi ból będący niepożądanym 
bodźcem, wywołującym kurcz tęt-
nic. W miarę poprawy i wydłużania 
się dystansu chromania w czasie le-
czenia – należy stopniowo zwiększać 
odcinek drogi marszu. Czas marszu 
trzeba wydłużać, ale nie należy prze-
kroczyć 45 minut. Chorym zaleca 
się powtarzanie treningu marszowe-
go raz lub dwukrotnie w ciągu dnia. 
Trasę należy dobierać w terenie tak, 
aby chodzić po dość miękkim pod-
łożu (drogi leśne, polne). Chory po-
winien mieć wygodne obuwie, prze-
wiewne, nie uciskające stóp.

W III stadium  u większości cho-
rych i w IV stadium nie stosuje się 
ćwiczeń czynnych i nie wykonuje się 
treningu marszowego.

Leczenie może wspomóc rzuce-
nie palenia, walka z nadwagą, dieta 
niskotłuszczowa z dużą zawartością 
błonnika. I co koniecznie musi wie-
dzieć chory, żadne leki nie powinny 
zastąpić ćwiczeń fi zycznych czy zdro-
wego stylu życia, ale współistnieć z 
nimi. 

Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii

Prawo jazdy dla 
niepełnoletniego

Jeśli zamierzasz kupić dziecku mo-
torower lub skuter, pamiętaj, że prowa-
dzenie takiego pojazdu jest możliwe po 
ukończeniu 13 lat. Ponadto, w przy-
padku osób w wieku poniżej 18 lat, 
muszą one uzyskać kartę motorowe-
rową. O uzyskanie karty można starać 
się u dyrektora gimnazjum lub innej 
szkoły ponadpodstawowej.

Co można poprawić 
na recepcie?

Z kontroli recept przeprowadzo-
nych przez NFZ wynika, że najczęst-
szym błędem popełnianym przez leka-
rzy jest nie napisanie pełnych danych 
pacjenta. Farmaceuta w aptece może, 
na podstawie Twojego dowodu oso-
bistego, dokonać korekty numeru 
PESEL, jeśli zapomniał go wpisać le-
karz. Ponieważ bez PESEL-u recepta 
jest nieważna.

Nie płać zbędnego 
ubezpieczenia

Spłaciłeś przed terminem pożycz-
kę gotówkową? Nawet jeśli fi rma po-
życzkowa zmusiła Cię do wykupienia 
ubezpieczenia na cały przewidziany 
wstępnie okres spłaty, nie musisz płacić 
składek ubezpieczeniowych za czas po 
wcześniejszym spłaceniu całej pożycz-
ki. Składki za niewykorzystany okres 
muszą zostać zwrócone. 

Wygodnie zarazem 
oszczędnie

Zmywarka to duży wydatek, ale 
dzięki niej możesz sporo zaoszczędzić 
na rachunkach za prąd i wodę. Na tra-
dycyjne zmywanie w zlewie zużywasz 
jednorazowo 50-100 l wody. Zmywar-
ka zużywa jej ok. 15-22 l, a modele 
wodooszczędne – 9 l. Dodatkowo naj-
nowsze modele zmywarek oszczędzają 
do 33% energii i 50% wody więcej 

w porównaniu z urządzeniami tego 
typu sprzed kilku lat. Pamiętaj, aby 
uruchamiać zmywarkę, gdy jest peł-
na. Dzięki temu zaoszczędzisz rocznie 
nawet do 200 złotych na rachunkach 
za prąd i wodę. 

Reforma szkolna
Zostały wprowadzone nowe prze-

pisy dotyczące posyłania dzieci do 
przedszkola i szkoły. W wyniku re-
formy w latach szkolnych 2009/10, 
2010/11, 2011/12, w jednych kla-
sach będą uczyć się 6-latkowie i 
7-latkowie. Decyzje o tym podejmie 
dyrektor szkoły, który będzie musiał 
wziąć pod uwagę liczebność klas. 
Może bowiem zadecydować także o 
rozdzieleniu 6- i 7-latków. 

Dzieci będą nauczane według no-
wego programu, który będzie łączył 
zabawę z nauką. Sale lekcyjne dla 
1-klasistów maja składać się z części 
edukacyjnej z ławkami i tablicą oraz 
rekreacyjnej. W klasach I-III nadal 
edukacja będzie powierzona jednemu 
nauczycielowi, z tym że np. zajęcia z 
muzyki czy języka obcego będą mogli 
prowadzić specjalnie wykwalifi kowa-
ni nauczyciele.

Jeśli twoje dziecko urodziło się 
w 2006 roku lub później, nie masz 
wyboru – dziecko będzie musiało 
rozpocząć naukę w 1 klasie już w 
wieku 6 lat, razem ze swymi rówieś-
nikami. Oznacza to, że maluch nie 
będzie uczęszczał do tzw. zerówki, 
która pełniła funkcje przygotowania 
do szkoły. 

Od 1 września 2009 r. dziecko 
w wieku 5 lat będzie mieć prawo 
uczęszczania na roczne przygotowa-
nia przedszkolne. Jeśli nie masz na 
to dodatkowych funduszy i będziesz 
chciała posłać dziecko do bezpłatne-
go przedszkola, gmina będzie mieć 
obowiązek zapewnienia mu w nim 
miejsca. 

Od 1 września 2011 r. roczne 
przygotowanie przedszkolne będzie 
już dla 5-latków obowiązkowe. (aj)
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VÁHY (24.9.-23.10.)
Tvoja kariéra sa pohla. Daj si po-

zor, aby ťa nevyniesla príliš vysoko. 
Radšej sa na to pozri reálnym okom. 
Nesúper so všetkými, ktorých stret-
neš. V tvojom partnerskom vzťahu si 
nevytváraj príliš veľké ambície a preži 
tento mesiac v pokoji. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Riaď sa rozumom. Nemúdre roz-

hodnutia môžu pokaziť naozaj veľa 
vecí. Snaž sa udržať na úrovni a uvi-
díš, že sa všetko uloží tak ako sa má. 
Premysli si, či netreba niečo zmeniť? 
Budúci mesiac by mal byť dobrý, vy-
riešiš všetky problémy.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Používaj zásadne rozum. Každé 

nepremyslené rozhodnutie ti môže 
priniesť obrovské straty. Ak si poradíš 
s problémami so spokojnou hlavou, 
na isto na tom len a len získaš. Zamys-
li sa však radšej nad svojim životom. 
Možno treba niečo zmeniť.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Tento mesiac je ako stvorený pre 

teba. Budeš mať veľmi veľa energie. 
Podarí sa ti zrealizovať mnohé plány. 
Čaká ťa množstvo úspechov a gratulá-
cií. Takže nemusíš byť až taký skrom-
ný. Zostatok energie využi niekde na 
relax napr. na bazéne.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Naozaj by si si mal oddýchnuť 

niekde v prekrásnej prírode. Natráp 
sa, že v niektorých dôležitých veciach 
sa práve nič nedeje. A nemaj ani zby-
točné obavy. Ale riaď sa striedmou 
hlavou a udržuj si od všetkého celý čas 
mierny odstup.

RYBY (19.2.-20.3.)
Ak ťa prerastú nostalgické spo-

mienky, stratíš sa vo víre naliehavých 
vecí. Drobnosťami sa radšej nezaobe-
raj a oddýchni si. Blíži sa babie leto. 
Minulosť hoď za hlavu a zabudni na 
to, čo už dávno stratilo zmysel. Máš 
šancu nadviazať novú známosť.

BARAN (21.3.-20.4.)
Sústreď sa na to, čo je najdôležitej-

šie. Budeš mať šťastie na peniaze. Ak 
nemáš prácu, istotne si ju nájdeš. Ak 
by si chcel uzavrieť nejakú obchodnú 
zmluvu, nečakaj a určite na tom zís-
kaš. V láske buď radšej opatrný, aby si 
sa nepotkol sám o seba.

BÝK (21.4.-20.5.)
Budeš riadnou hviezdou. Jedno-

ducho teraz alebo nikdy. Všetko sa 
bude sústrediť na teba. Budeš môcť 
zmeniť vo svojom živote veľa vecí. Ak 
hľadáš niečo zaujímavejšie – oplatí sa 
riskovať. Ak sa ti bude snívať o výhre, 
tak si kúp žreb.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Ak bude v istých momentoch ťaž-

ko a povieš si, že viac nevydržíš, už 
ďalej nedokážeš ísť, nakoniec v tom 
zmätku nájdeš cestu ďalej. Príliš však 
neriskuj. Urob niečo správne - po-
upratuj si v citoch. Je čas, aby si skon-
čil istú toxickú známosť. 

RAK (22.6.-22.7.)
Tvoj život ide v dobrom tempe. 

V nastávajúcom mesiaci urobíš toho 
naozaj veľa. Nové kontakty a zná-
mosti ti v tom určite pomôžu. Mô-
žeš vyhľadávať nové veci, rozširovať 
horizonty. Neprotestuj však, ak bude 
treba zmeniť nejaké maličkosti. 

LEV (23.7.-23.8.)
Ak si chceš ešte chvíľku oddých-

nuť, urob to, ale rýchlo. Končí sa čas 
leňošenia, pretože prídu chvíle, v kto-
rých sa budeš musieť celkovo anga-
žovať. Práce bude neúrekom. Budeš 
unavený a občas aj smutný. Neber to 
príliš osobne a budeš mať šťastie tak-
tiež v láske.

PANNA (24.8.-23.9.)
Síce leto sa už končí, čakajú ťa 

romantické chvíle. Tvoja tajná láska, 
ktorá bola doteraz len snom, sa stane 
skutočnou. Odpoveď na ňu by mala 
byť tiež pozitívna. Splnia sa ti aj ďalšie 
tajné sny a o peniaze sa príliš neboj, 
isto sa nejaké nájdu. (ms)

NÁŠ TEST

VIETE SA SPRÁVAŤ 
AKO DIPLOMAT?

1. Dokážete sa niekedy poriadne rozčúliť?
a) Často – 6; b) nikdy – 0; c) občas je to potrebné – 4; d) len 

veľmi zriedka ma niekto dokáže poriadne „vytočiť“ – 2.
2. Poteší vás, keď sa vám podarí niekoho „oblafnúť“?
a) Áno, svedčí to o mojej šikovnosti – 0; b) nie, pripadal 

by som si ako podvodník – 6; c) niekedy to v človeku 
zdvihne sebavedomie – 2; d) podľa toho, o akého člo-
veka sa jedná – 4.

3. Čo pre vás znamená zásada „Čo na srdci – to na ja-
zyku“? 

a) Správne konanie – 6; b) treba mať na to odvahu – 5; 
c) takéto správanie sa mi zdá naivné – 0; d) občas je 
to výhodné – 2.

4. Ako reagujete na kritiku?
a) Pokojne si ju vypočujem a nereagujem – 1; b) zlostne 

vybuchnem – 7; c) prekvapene oponujem – 5; d) po-
čúvam a so všetkým súhlasím – 0.

5. Dokážete pozorne počúvať?
a) Áno, ak sa niekto potrebuje vyrozprávať, tak som 

samé ucho – 0; b) ak sa jedná o niečo rozumné, tak 
dokážem byť veľmi vnímavý – 2; c) musí to byť veľ-
mi dôležité, aby som niekoho pustil k slovu – 7; d) 
najzaujímavejšie rozprávam ja, takže som zvyknutý, že 
vždy počúvajú iní – 9.

6. Ak niekto nie je dostatočne otvorený, tak podľa vás 
prejavil...

a) ... zbabelosť – 6; b) ... ohľaduplnosť – 2; c) ... taktnosť 
-0; d) ... ľahostajnosť – 4.

7. Vypočujete si banálne klebety?
a) Áno, to je základ informovanosti – 0; b) nie, nezaují-

majú ma – 9; c) občas, keď sú naozaj niečím pozoru-
hodné – 2; d) len keď mám dosť času – 4.

8. Viete zatajiť, čo si skutočne myslíte?
a) Nie, aj tak to nie je potrebné – 5; b) áno, moje sku-

točne názory by asi spôsobili v mojom okolí poriadnu 
paniku – 0, c) niekedy sa mi to podarí – 2; d) väčšinou 
je to pre mňa problém, a preto sa na mňa občas niekto 
nahnevá – 3.

9. Ako reagujete, keď vám niekto lezie na nervy?
a) Nevšímam si ho – 3; b) usmievam sa – 0; c) vzdialim 

sa od neho – 2; d) som podráždený – 6.
VYHODNOTENIE

0-13 bodov: Ste diplomat každým „cólom“ svojho 
charakteru. Robíte si takmer čo chcete, a pritom to ešte 
vždy viete „zaonačiť“, že aj ten najväčší odporca s vaším 
konaním nakoniec súhlasí. Málokto do vás vidí, ale zato 
vás mnohí obdivujú, a radí by prišli na to, ako to robíte.

14-29 bodov: Máte isté nepopierateľné diplomatické 
vlohy, avšak niekedy prevládne váš temperament nad 
snahou o diplomatické jednanie. Ak na sebe trochu „za-
pracujete“, časom sa budete vedieť oveľa lepšie ovládať 
a veľmi rýchlo dotiahnete svoje diplomatické nadanie do 
dokonalosti.

30-44 bodov: Vaša impulzívnosť váz zrádza. Nech sa 
akokoľvek snažíte reagovať diplomaticky, vždy sa vám 
podarí niečo pokaziť. Na svoje omyly však viete reago-
vať s takým šarmom, že vám ich vaše okolie väčšinou 
s ochotou odpúšťa. A aj v tom je kus diplomacie i keď 
trocha netradičnej.

45-58 bodov: Diplomacia – neznámy pojem. Snažíte 
sa hovoriť pravdu, väčšinou ste otvorený a priveľmi úp-
rimný, čo možno svedčí o vašom pevnom charaktere, 
ale v žiadnom prípade sa nezlučuje s jednaním diplo-
mata. Správate sa ako „slon v porceláne“, a tak sa ne-
môžete čudovať, že pri takomto nedostatku diplomacie 
s niektorými ľuďmi vôbec nevychádzate. (aj)             
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AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, 

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

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

WKU – Wojskowa Komisja Uzupełnień ÚVK – Ústredná vojenská komisia
batalion prápor
kompania rota
pułk pluk
obuwie na zmianę prezuvky
zmieniać obuwie prezúvať sa
przybory szkolne školské potreby
dziennik lekcyjny triedna kniha
energooszczędny energeticky úsporný
ergonomiczny ergonomický
asesor súdny praktikant
attaché atašé

Včera  v  noci 
som  prechladol. 
Padám  na  juh!

Policajt zbadá na okraji cesty pri le-
síku zaparkované auto. Vystúpi, prejde 
pár krokov a kričí:

- Je tu majiteľ auta BA001AA?
- Áno, tu som!
- A papiere máte?
- Nie, mne stačí aj lopúch!

***
Viete, prečo musí ísť trabant rýchlo 

cez dedinu???
Aby ho neroztrhali psi.

***
Kúpte kvety pre svoju ženu. Nech 

ony prehovoria namiesto vás, - pre-
sviedča pouličná kvetinárka okoloidú-
ceho muža.

- Dobre, tak mi dajte jeden kvietok.
- Prečo len jeden?
- Ako poznám svoju ženu, ostatné 

by sa už nedostali k slovu.
***

Pri nebeskej bráne preveruje sv. Pe-
ter pána Jakuboviča.

- Kde ste sa narodili?
- V Rakúsko-Uhorsku.
- Kde ste žili?
- V Maďarsku.
- Kde ste sa oženili?
- V Československu.
- Kde ste zomreli?
- V Rusku.
- Takýchto svetobežníkov do neba 

neberieme!
- Ale svätý Peter, ja vám prisahám, 

že som sa z toho Mukačeva celý život 
nepohol!

S ÚSMEVOM
Dve prasiatka jedia z válovčeka a jedno do neho začne grcať a druhé hovorí:  (TAJNIČKA – 27 písmen)

A R E I D R I A V A S T R A V A D A S O N M A L I N A

T M E O B Z O R N M T E N D E B I O A P R Č U S O I Z

I L O P A L O K I I A E N Z V D S D K V A A T L A M A

C A N R J L K R L N T E M E N O Z L N R K O D E I R S

A T E R E P O R D A K S E I L A A T E K N A D E S C P

P O M T O T O P I R Y E O V R U Í I M O T O R K A A A

A R E L E Z H Š A E I J A H N M T P Ž E R F I A L K A

K O R E L A Ý E T T D E H A T S A K I N A P N M T A Ĺ

T P B A N K O V K Y A A K V O N A L U P O K A Ť O E D

autor: Pav©l Surovec

ALOPAT, AMORET, ANKETA, BANKOVKY, BEDNE, BREMENO, DIERA, DRIEK, DRINA, DROZD, ESEJE, 
FIALKA, HOSTINA, HRAZDA, HVIEZDA, INDIA, KAPACITA, KARATE, KASTA, KLAUN, KOPULA, KORELA, 
KRIEDA, LANOVKA, LIESKA, LIETADLO, LOSOS, MALINA, MINARETY, MOTORKA, MULICA, OBZOR, 
ODKLAD, OPALOK, OPERETA, OSADA, PALMA, PANIKA, POROTA, POŠTY, PRASA, RAKVA, RIAVA, ROKLA, 
SALTO, STATKY, STIERAČ, STONOŽKA, STRAVA, TEMENO, TLAMA, TULENE, VÝZOR, ZELER, ZMIER.
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Pozor na pekné predavačky!
Obchodníci by sa mali mať na pozore. Austrálski vedci 

tvrdia, že atraktívne predavačky odrádzajú zákazníčky. Od 
nákupu sa nechajú mladé zákazníčky odradiť najmä vtedy, 
ak si myslia, že predavačka vyzerá lepšie ako ony. Odborníci 
z Univerzity v Južnej Austrálii sledovali správanie žien vo 
veku 18 až 26 rokov pri nákupe v obchodoch, v ktorých ich 
obsluhovali atraktívne predavačky, ale aj ich menej atraktív-
ne kolegyne. Mladá zákazníčka pri stretnutí s predavačkou, 
ktorá sa im zdala krajšia, však nebola príliš odhodlaná míňať 
peniaze bez ohľadu na to, či chcela kúpiť kozmetiku ale-
bo mobilný telefón. Výsledky štúdie odzrkadľujú tak zvanú 
sociálnu komparatívnu teóriu, podľa ktorej sa ľudia porov-
návajú s inými, aby získali predstavu o tom, ako by mali 
vyzerať. Porovnávanie sa s atraktívnymi predavačkami však 
môže u ľudí vyvolať strach či dokonca podlomiť ich sebave-
domie. Obchodníci si však stále myslia, že keď nejaký pro-
dukt propaguje známa a pekná celebrita, tak rovnaký efekt 
bude mať aj atraktívna predavačka. (SITA)

Londýnska polícia „kradne“!
Veliteľstvo londýnskeho Scotland Yardu vyhlásilo, že 

polícia v Richmonde prehliada neuzamknuté autá, hľadá 
v nich cenné veci a občas ich vezme so sebou do bezpe-
čia. Zároveň tvrdí, že zámerom tejto akcie je pripomenúť 
majiteľom vozidiel, aby si zamkýnali dvere na autách, za-
tvárali okná a osobné veci umiestnili mimo dohľadu zlo-
dejov. Policajti pátrajúci po neuzamknutých autách napíšu 
majiteľom varovanie, alebo vezmú veci z vozidla a nechajú 
odkaz, že ich odniesla polícia do svojej úschovy. Právnik 
Orlando Pownall pre britskú spravodajskú stanicu BBC 
povedal, že polícia by mohla byť trestne stíhaná za neo-
právnené vniknutie do auta. (TASR)

Láska sa dá vypočítať!
Austrálska matematička Clio Cresswell z University of 

Sydney tvrdí, že ľudia, ktorí vo svojom živote vystriedali 
minimálne 12 partnerov, majú väčšiu šancu nájsť skutočnú 

lásku. Autorka knihy Mathematics and Sex potom dáva hľa-
dajúcim až 75-percentnú šancu na to, aby si našli životného 
partnera. Nie je to o správnom, či nesprávnom výbere, je to o 
zákonitosti. Ten pravý alebo tá pravá len tak neprídu do nášho 
života, jednoducho musíme na tom pracovať,“ povedala Cres-
swell. Podľa jej slov je teória založená na prínose racionálnych 
prvkov do často iracionálneho procesu zaľúbenia sa a nemala 
by sa zamieňať s radami o partnerskom živote. (SITA)

Dinosaury z kurčiat?
Hans Larsson z katedry makroevolúcie McGillovy univerzi-

ty v Montreale chce stvoriť živé dinosaury pomocou genetickej 
manipulácie kurčiat. Vedec strávil roky pátraním po skamene-
ných prehistorických zvieratách. Chce to dosiahnuť genetickou 
manipuláciou s embryiami kurčiat. Výskum je na začiatku, pri-
znal Larsson v rozhovore pre agentúru AFP. Mohol by však 
podľa neho viesť k tomu, že sa jedného dňa podarí vyvinúť živé 
prehistorické plazy. Larsson však tvrdí, že sa takých ambícií z 

etických a praktických dôvodov vzdal. Podľa neho, ak sa jasne 
dokáže, že u vtákov je možné vyvinúť potenciálne anatomické 
rysy dinosaurov, opäť sa dokáže, že vtáky pochádzajú priamo 
z dinosaurov. Viaceré kanadské vedecké organizácie a skupina 
National Geographic súhlasili s tým, že budú projekt fi nanco-
vať. Nápad sa zrodil pri diskusiách so známym americkým pa-
leontológom Jackom Hornerom, ktorý pôsobil ako technický 
poradca pri fi lme Jurský park. (ČTK)



Priehliadka dychoviek
Foto: Redakcia Život

FS Spiš z Novej Belej

Dychovka z Podvlka

Mažoretky z Podvlka

Dychovka z Malej Lipnice

Dychovka z Vyšných Lápš

Dychovka z Novej Belej

Mažoretky z Považskej Bystrice

Ľudová kapela Krištofa Pieronka z Podvlka



BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA SŁOWAKÓW W POLSCE
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków.............................. 10,00 zł

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

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

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

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

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich, 

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

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

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa), 

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

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

Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana 

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

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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