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v niektorých obciach spoločne
stretávajú, aby zhodnotili minulé
dianie a pozreli sa na plány do
budúcnosti. Tentoraz prinášame
spravodajstvo z Kacvína a Nedece, kde medzi krajanmi vládla
výborná nálada.
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predsa niektorí z nich sú od vzniku až dodnes jej pevnou oporou.
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Na obálke: Zima pod Babou horou. Foto: M. Smondek. Graﬁcká úprava: E. Koziołová.
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Drahí krajania,
Blíži sa vianočný čas, kedy sa stretávajú príbuzní, známi, keď si sadáme
k spoločnému stolu, aby sme sa tešili
z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné
puto. Vianoce a Nový rok sú obdobím,
kedy sa každý snaží byť so svojimi blízkymi, kedy si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko
sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre
našu veľkú rodinu Slovákov roztrúsených
po celom svete. Pre každého človeka je

dôležité, aby sa jeho dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou a porozumením.
Môžem Vás ubezpečiť, že vláda Slovenskej republiky sa zodpovedne venuje
krajanskej otázke, o čom svedčí aj výška
ﬁnančných prostriedkov určených na podporu krajanských spolkov a organizácií
v zahraničí v rámci grantového systému
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Slovenské slovo, viera, piesne, tance,
zvyky, to všetko sa dedí z pokolenia na
pokolenie a pretavuje sa do všetkých

Vašich aktivít a akcií, ktoré organizujete
a tým dokazujete, že si vážite dedičstvo
predkov.
Drahí krajania, z úprimného srdca
Vám prajem v mene svojom i v mene
celého kolektívu pracovníkov Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí v spokojnosti a radosti prežité vianočné dni a do
roku 2010 veľa zdravia, lásky, životnej
sily a pokoja v duši.
Vilma Prívarová
predsedníčka Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí

POCTA PROF. JOZEFOVI ČONGVOVI
ska, Česka, Bulharska, Grécka, Rumunska, Holandska, Bieloruska, USA, Kanady
a južnej Afriky. Svoj poetický hold vzdal
oslávencovi aj slovenský básnik pochádzajúci z oravskej Jablonky František Kolkovič,
či poľská poetka Ewa Krokosińska. V úvode diela sa môžeme oboznámiť so stručným životopisom a bibliograﬁou jubilanta.
O tom, že nezabudol na svoj rodný Spiš,
svedčí nielen jeho celoživotná činnosť, ale
aj symbolický erb Spiša na vonkajšej strane obálky a mapa časti Spiša, ale i Oravy
z čias Uhorska na vnútornej strane obálky.
Oslávencovi ako aj knihe prajeme veľa
čitateľov, obdivovateľov, nasledovníkov,
výdrž, aby len tak ľahko nepodľahli vonkajším tlakom okolia a aby boli navždy zachované ich ideály a myšlienky.
PhDr. Milica Majeriková
Foto: Marián Smondek
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redseda Spolku Slovákov v Poľsku
prof. Jozef Čongva oslávil v marci
tohto roku významné životné jubileum – sedemdesiatiny. Pri takýchto jubileách sa zvyknú obzrieť za svojím životom
nielen samotní oslávenci, ale taktiež ľudia
okolo nich. Výsledkom bilancovania životných úspechov oslávenca bolo napríklad
ocenenie, ktoré mu udelil prezident Slovenskej republiky. Mnohí ďalší priatelia sa
rozhodli vzdať profesorovi hold spôsobom
sebe vlastným, a to vydaním jubilejnej knihy – „pocty“ k jeho sedemdesiatym narodeninám. Objemná 869-stranová publikácia
vyšla pod gesciou a s ﬁnančnou podporou

Sliezskej univerzity v Katoviciach koncom
kalendárneho roku 2009 vo vydavateľstve
Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove. Obsahuje sedemdesiatosem vedeckých štúdií z najrôznejších oblastí histórie, práva,
štátu a spoločenského života v Európe,
čo vystihuje i názov: Państwo, prawo,
społeczeństwo w dziejach Europy
Środkowej. Okrem tých, ktorí sa
rozhodli prispieť do „pocty“ štúdiou
sa na Tabulae gratulatoria nachádza ďalších stodvadsať gratulantov z rôznych kútov sveta. Svoje
gratulácie, či príspevky posielali
intelektuáli zo Slovenska, Poľ-
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ČO NÁS ČAKÁ V NOVOM ROKU?
Mnohí z nás si na prahu nového roka
kladú tisíce otázok týkajúcich sa budúcnosti. Ľudia sú práve v tomto období plní
očakávania a nádeje. Ak sa niečo v minulom roku nepodarilo, stále je tu šanca na
nový začiatok a ďalšie plány.
Starší aj mladší krajania stoja pred
otázkou - aký bude nový rok? Keďže odpoveď na túto otázku zaujímala aj nás, opýtali sme sa niekoľkých krajanov na Spiši,
čo by chceli v nasledujúcom roku zmeniť
k lepšiemu, prípadne čo je ich prianím pre
rok 2010 a súčasne sme sa pozhovárali o
tom, ako strávili Vianoce a Silvestra.
Ako prvého
sme sa na to opýtali predsedu MS
SSP v Krempachoch Jána Petráška. - Sviatky
boli veľmi pekné
- strávil som ich
tradične v kruhu
mojich najbližších, s manželkou a deťmi. Bola to príležitosť odpútať sa
od bežných starostí spojených s gazdovstvom, - povedal a pokračoval: - Pokiaľ
ide o Silvestra, ten trávime s našimi známymi a priateľmi. Sú to manželské páry,
stretávame sa striedavo - jeden rok sme u
známych, ďalší rok sú oni u nás. Práve tohoročný Silvester sme oslavovali v našom
dome, - zhrnul svoje dojmy zo sviatkov.
Dozvedeli sme sa, že krajan Petrášek
si nezvykne dávať predsavzatia do nového roka. Jediné, čo si praje, je zdravie:
- Mám veľa povinností na gazdovstve. Tieto povinnosti sa nemenia. Bez ohľadu na
to, aký je deň, aké je počasie, každé ráno
treba zavčasu vstávať a postarať sa o dobytok. Ale nesťažujem sa, - dodal a prezradil nám, že jeho najväčším prianím je,
aby boli všetci zdraví, pretože, ak je zdravie, je aj práca a naopak. Podľa jeho slov,
žijeme jednoducho zabehaným spôsobom
života, a to aj mnohí Krempašania: - Ľudia
sú zapracovaní, mnohí ťažko pracujú, tak
ako aj my, na svojom gazdovstve, iní zase
utekajú za prácou do iných miest alebo
zahraničia. Niet sa čomu diviť, peniaze sú
potrebné na vzdelanie detí, na jedlo i domácnosť.
Najbližším plánom na krajanskom poli
sú Fašiangy - Ostatky, ktoré sú príjemným
oživením krajanského diania v Krempa-
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choch. Keďže je už naplánovaný aj presný dátum, určite to bude vhodná príležitosť pre krajanov z Krempách stretnúť sa
s krajanmi z okolitých obcí pri dobrej muzike a bohatom kultúrnom programe. Na
záver nášho rozhovoru poprial predseda
MS SSP J. Petrášek všetkým krajanom a
čitateľom Života veľa zdravia a spokojnosti do nasledujúcich dní.
Krajanka Žoﬁa Bogačíková,
staršia, sa s nami porozprávala
o svojich prianiach v novom
roku. Aj ona si
najviac zo všetkého praje zdravie, pretože je
najdôležitejšie.
- Keď človek nie
je zdravý, nič ho nebaví a rovnako je to
aj, keď človeka niečo bolí. Preto môžem
všetkým priať len jedno - pevné a silné
zdravie. Môžeme mať aj zlato, ale keď
nemáme zdravie, nič nám nie je potrebné, - povedala nám hneď v úvode rozhovoru. Na otázku, ako strávila vianočné
sviatky, nám odvetila, že v rodinnom kruhu, taktiež s vnukmi, hoci poznamenala,
že predsa len jej chýbal syn, ktorý býva
pri Varšave a brat, ktorý žije v Čechách.
S veselším a tajomnejším hlasom dodala, že sa veľmi teší, pretože v novom
roku sa jej rodina rozrastie.
Predseda MS SSP v Jurgove Jozef
Vojtas nám prezradil, že tohoročné vianočné sviatky boli preňho trochu netypické: - Musím sa priznať, že síce som už
zažil Vianoce bez snehu a neskôr sneh
napadol, ale tento rok to bolo ináč - po
snehu ani stopy, napadalo ho len symbolicky a teploty sa držali skôr nad nulou. Na
Silvestra dokonca pršalo. Bolo mi ľúto, že
sa nedá ísť von, deti sa nemohli sánkovať,
ani sa nemohli nadýchať zdravého mrazivého vzduchu. Našťastie, lyžiarsky vlek v
Jurgove aj napriek takémuto počasiu fungoval a turisti sa teda nemohli sťažovať,
- povedal nám a dodal, že za dávnych čias
to bývali iné sviatky - vždy napadalo veľa
snehu.
Čo sa týka sviatkov, tie strávil J. Vojtas s rodinou a tak, ako každý rok, zišli sa
viaceré generácie spolu - starší, ale aj tí
najmladší členovia rodiny.
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Najväčším jeho prianím je, aby sa
krajanské pole utužovalo a samozrejme,
aby boli všetci zdraví. A nezabudol ani na
praktické prianie: - Aby sa ceny potravín
a vecí každodennej potreby už nezvyšovali neúmerne k výške platu, či dôchodku
starších krajanov.
Opýtali sme sa aj zástupcu mladšej
generácie krajana Jozefa Klukošovského
na to, aké si dal predsavzatia do nového
roka.
Dozvedeli sme
sa, že Jožko by si
chcel v budúcnosti ušetriť nejaké
peniaze, aby sa
mohol osamostatniť, čo je snom
mnohých mladých
ľudí. Ďalším z jeho veľkých prianí
je aj to, aby lepšie
vychádzal so susedmi a tak, ako hádam
každý z nás, aj on si praje, aby si ľudia
neubližovali a vzájomne sa neohovárali.
Skôr naopak, ľudia by mali byť k sebe
milší a ústretovejší.
Ďalej nás zaujímalo, čo čaká nášho
mladého krajana v blízkej budúcnosti:
- Mňa, osobne, v novom roku čakajú bakalárske skúšky zo slovenčiny, ktoré dúfam
úspešne ukončím, - prezradil nám a keďže sme sa dozvedeli aj to, že so svojimi
kamarátmi vytvorili novú hudobnú kapelu,
jedno z prianí sa týkalo aj tejto témy. - Bol
by som rád, keby sa nám činnosť kapely
rozvíjala. To sú vlastne moje dve priority
a iné - to ešte neviem, čas ukáže.
Na záver Jožko poprial všetkým krajanom a čitateľom hodne zdravia, veľa
božieho požehnania. Držíme Jožkovi palce, aby sa mu podarilo úspešne uzavrieť
bakalárske štúdium a samozrejme, aby sa
mu splnili aj ďalšie sny a túžby.
Tak nám niektorí z našich krajanov
prezradili, aké priania majú v tomto roku.
Ako vidieť, väčšina z nás si praje predovšetkým zdravie, lebo je tým najvzácnejším, čo človek má. K prianiu pevného
zdravia, ale aj spokojnosti, lásky a úprimnej žičlivosti od našich susedov, krajanov
a našich blízkych sa na vás obraciame aj
my. Aby nasledujúci rok bol takým rokom,
na ktorý budete radi spomínať.
Lýdia Ostrowska
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o pripojení hornej Oravy k Slovenskej republike sa na tomto
území začal nový, oveľa lepší
život. Hneď sa začali opravovať cesty
a vďaka tomu mohli ľudia zarobiť nejaké peniaze. V medzivojnovom období
v Poľsku sme museli robiť na cestách
zadarmo. Každý gazda mal vyznačené, koľko musí na ceste odpracovať.
Nazývali sme to „odrábanie šarvarku“.
Takýmto spôsobom sme v rokoch 19381939 budovali novú cestu z Jablonky
do Zubrice. Zadarmo sme museli voziť
kamene z kameňolomu na stavbu cesty,
ktorú robili junáci z pracovného tábora.
Hovorím o tom len preto, aby sme dokázali porovnať podmienky, aké vládli
v Poľsku v medzivojnovom období v porovnaní s obdobím po pripojení hornej
Oravy k Slovensku.
Ignác Gajňák bol zvolený za richtára v októbri 1939. Bol naozaj dobrým
a múdrym richtárom. O dedinu sa staral
poriadne. Hneď sme dostali autobus,
ktorý dvakrát denne jazdil z Trstenej cez
Jablonku do Podvlka. Pred druhou svetovou vojnou sa Ignác Gajňák zaoberal
pekárstvom. Mal svoju pekáreň, v ktorej
zamestnával dvoch pekárov. V rokoch
1937-1939 zároveň vyrábal tehlu na
stavbu školy v Jablonke. Popritom si
aj on sám postavil poschodový dom.
Mal jedného syna Floriána. Avšak všetky jeho snahy mu nakoniec nie celkom
prospeli. V októbri 1944 prišli na voze zo
Zubrice do Jablonky piati poľskí ozbrojení partizáni. Ignác Gajňák mal krčmu, dal
im teda obed a aj trochu pálenky. Štyria
partizáni hneď na to odišli na voze späť
do Zubrice, lebo gazda, ktorý ich do Jablonky doviezol, na nich čakal. Avšak jeden partizán zostal ďalej v krčme.
Onedlho na to pricestovali do Jablonky na aute nemeckí vojaci. V susednom dome, hneď vedľa krčmy,
bola žandárska stanica. Traja nemeckí
vojaci vošli na žandársku stanicu a ostatní čakali vonku. Partizán však bol po
celý ten čas v krčme u Gajňáka. Ján
Obrokta bol neďaleký sused Gajňáka,
ktorý mu pomáhal pri rôznych prácach.
Gajňák bol na tú dobu veľkým gazdom
a v istom zmysle aj podnikateľom. Poprosil teda Jána Obroktu, aby partizána
previedol za vodu. Vyšli teda zadným
vchodom cez stodolu a humno a hneď
boli medzi domami pri rieke, kde im už
nehrozilo väčšie nebezpečenstvo. Tu
Obrokta kázal partizánovi, aby išiel cez
polia až do Zubrice. Ten ho však nepos-

lúchol a po chvíli vošiel do domu Antona
Pašu a tu sa začal častovať hruškovicou, ktorú dostal od Gajňáka ešte pred
odchodom z krčmy. Nakoniec ju vypil
celú a namiesto toho, aby išiel ďalej do
Zubrice, ako mu kázal Obrokta, vrátil sa
medzi domy späť a vyšiel na nezastavaný pozemok asi 200 m od žandárskej
stanice, odkiaľ začal strieľať z pušky na
nemeckých vojakov. Nemeckí vojaci
ho zastrelili z guľometu. Nakoniec, veď
sám sa im vystavil. Večer jeho telo zobrali kamaráti.
Dalo by sa povedať, že týmto sa
to celé skončilo, avšak smrť partizána
mala veľmi neblahý dopad na Ignáca
Gajňáka i jeho celú rodinu. Totiž Gaj-

vplyv na rozhodnutie súdu? Nevedno,
ale súd rozhodol v neprospech jablonského richtára Ignáca Gajňáka a odsúdil ho na trest smrti. Poliaci na základe
rozsudku žiadali slovenskú stranu o extradíciu.
Pri tom všetkom nešťastí, aké Gajňáka stretlo, mal však aj odrobinu šťastia a okolo seba niekoľko ľudí, ktorí mu
verili. Žandár z Trstenej ho upozornil,
že ho budú hľadať, aby sa teda verejne
s nikým nestretával a aby sa poriadne
ukryl. V roku 1948 bola na Orave veľká
povodeň a tá Gajňáka v istom zmysle
zachránila. Niže Trstenej totiž našli telo
chlapa, ktorý sa počas povodne utopil.
Hneď na to sa po celej Orave rozišiel

Aký bol osud richtára Jablonky
Ignáca Gajňáka po skončení
druhej svetovej vojny?
ňáka nenávidel jeho neďaleký sused
Eugén Verček, ktorý bol ešte pred vojnou cestmajstrom. Hneď po skončení vojny obžaloval Gajňáka z toho, že
telefonoval Nemcom, že do Jablonky
prišli partizáni. Toto obvinenie bolo natoľko vážne, že ešte v tom istom roku,
t.j. v roku 1945, musel Ignác Gajňák
spolu s celou rodinou utiecť z Jablonky
do Trstenej a celý svoj majetok, ktorý
si statočne nahromadil, musel nechať
v Poľsku. Obžalobu proti Gajňákovi
vniesol na súde v Novom Targu Eugén
Verček. V Jablonke ho však považovali
za jedného z najhorších. Stretával sa
totiž s bandou Ognia i so samotným Jozefom Kuraśom, ktorý sa u neho dokonca ukrýval. To tvrdili robotníci, ktorí boli
u Verčeka zamestnaní.
Ignác Gajňák nebol na súde prítomný. Jeho brat Jozef Gajňák zobral so
sebou aj advokáta, aby ho obhajoval,
pretože Verček ho falošne obžaloval.
Na súde vypovedali aj svedkovia, ktorí
svedčili, ako to naozaj bolo. Menovite
boli traja svedkovia: Ján Obrokta, Anton
Paš a jeho syn Ignác. Súd však neuveril, že celý incident po pravde vyzeral
inak, že Ignác Gajňák je falošne obvinený a nijakým spôsobom na nepričinil
k smrti partizána. Všetci traja svedkovia
boli slovenského pôvodu. Či to malo
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chýr, že sa Gajňak utopil a že vraj to
bola dokonca vražda. Nebola to však
pravda, bola to len istá kamuﬂáž, aby
Gajňáka prestali konečne prenasledovať. O niekoľko rokov neskôr bola
v Poľsku vyhlásená amnestia, ktorá
oslobodila od obvinení a rozsudku smrti
taktiež Gajňáka. Aj vďaka nej Gajňákovci získali späť všetko, čo v Jablonke zanechali a Florián - syn Ignáca po návrate
do Jablonky predal dom, v ktorom bola
pekáreň Gminnému družstvu Samopomoc chlopska a murovaný poschodový
dom kúpil Kipta z Czarneho Dunajca.
Tento dom teraz patrí Družstevnej banke, ktorá ho od Kiptu kúpila.
Ako sa hovorí, Božie mlyny melú pomaly, ale isto, a tak ani Verček na tomto
svete príliš veľa šťastia nezakúsil. Jeho
žena o niekoľko rokov nato zostala celá
sparalyzovaná a takto trpela niekoľko
rokov až do smrti. Nešťastie postihlo aj
ich jedinú dcéru Alžbetu. Jej snúbenec
a nádejný zať, za ktorého sa mala vydať,
nešťastne zahynul. Akoby toho nebolo dosť, zahynul taktiež Eugén Verček
počas autonehody na ceste do Nového
Targu.
O niekoľko rokov neskôr zomrela
ešte v mladom veku aj Alžbeta. Nuž,
taký bol koniec rodiny Verčkovcov.
Zo spomienok: Karol Novák
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tomto roku v máji si pripomenieme
65. výročie od ukončenia II. svetovej
vojny. Mnohí naši krajania bojovali na
jej frontoch a položili životy za slobodu, ktorú dnes máme. Jedným z odbojárov je aj
krajan Jozef Petrášek z Krempách.
V jedno mrazivé januárové popoludnie
som sa s ním stretla a porozprávali sme sa
o vojenčine a jeho živote, ktorý veru nebol
ľahký. Napriek všetkému, čo mu priniesol
osud do cesty, je vďačný Bohu za dar života a návrat z frontu domov.
Viacerí krajania ho mohli spoznať na
našich podujatiach, najmä Fašiangoch Ostatkoch, kde sa ukázal ako dobrý spevák.
Narodil sa 13. marca 1920 v rodine Jána
a Johany Petráškovcov. V marci t.r. oslávi
pekné životné jubileum 90 rokov života, k
čomu mu už teraz prajeme pevné zdravie,
božie požehnanie a radosť v rodinnom kruhu, čo, ako povedal, si vie veľmi vážiť, lebo
ho k tomu viedli trpké životné skúsenosti.

Nevedeli presne, kam idú a ani netušili, čo
ich čaká. Po niekoľkých dňoch cesty ich vysadili neďaleko mesta Rostov na Done, odkiaľ ich potom premiestnili na frontovú líniu.
Jozef Petrášek bol zaradený do vojenského
útvaru Matúš 5, ktorý mal na fronte krycie
meno Dávid. Tento útvar zasiahol do bojov
pri Rostove. Červená armáda prelomila front
použitím zakázaných chemických zbraní.
Preto musel Jozefov útvar ustupovať smerom k rieke Don, na ktorej boli nútení rýchlo
postaviť pontónový most, aby sa prepravili
na druhú stranu. Odtiaľ sa autami dostali k
mestečku Golodajevka, kde sa front na niekoľko týždňov zastavil. Boli v ťažkej situácii,
bez zásob potravín a streliva, ktoré preberali
partizánske skupiny v okolí a bez možnosti
kontaktu s inými útvarmi. V týchto podmien-

Spomienky
na vojenčinu

kach prežili pol roka. Neskôr sa presunuli až
za rieku Prekupsk. Tam pod ostreľovaním a
v zákopoch prežili Vianoce roku 1942. Ako
povedal, boli to jeho najsmutnejšie a najtragickejšie Vianoce v živote. Až v marci 1943
nastal celkový ústup. Z Jozefovej roty ostalo
už len 15 vojakov. Aby sa vyhli obkľúčeniu
a zajatiu, veliteľstvo sa rozhodlo vojsko roztrúsiť. Časť ostala pri Kerči, ďalší pri ostrove
Odesa a tretia skupina pri Marianpoli.
Jozef si ešte spomenul, že v zákopoch
na východnom fronte bol s nimi aj slovenský kňaz, ktorý slúžil sv. omše, čo preňho
ako katolíka bolo veľmi dôležité a dávalo mu nádej na návrat domov a stretnutie
s rodinou.
Po toľkých ťažkých dňoch na bojisku
Jozef dostal až pred Vianocami 1943 dovolenku a mohol prísť domov. Vtedy ešte
netušil, že sa na Slovensku chystá Sloven-

Po ukončení vojny sa Jozef snažil zabudnúť na ten hrozný čas a myslel si, že
konečne začne nový život.
No pokojný život mu pretrhlo šarapatenie bandy „Ognia“, ktorá prepádala slovenské rodiny. Keď o nej počuli, všade zavládol strach a obava o vlastný život. Mnohí
krajania sa museli skrývať, aby zachránili

v spomienkach Jozefa Petráška

Jozef Petrášek (druhý zľava) v kruhu ďalších odbojárov a plk. V. Kuzmiaka
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Písal sa rok 1939 a mladý Jozef sa tešil
z mladosti. Bol plný energie a plánov do budúcnosti, ale kdesi v pozadí už bola cítiteľná
hrozba vypuknutia II. svetovej vojny, čo sa aj
onedlho potvrdilo v správach z prvého septembra 1939. Poštári začali roznášať povolávacie lístky do slovenskej armády. V roku
1941 prišiel rad aj na Jozefa a na jeseň narukoval do Popradu, kde prešiel niekoľkomesačný výcvik a v januári nasledujúceho roku
bol prevelený spolu s ďalšími vojakmi do Levoče, kde ho zaradili do 5. pešieho pluku. Asi
po dvojtýždennom zaškoľovaní bol jeho pluk
prepravený do Prešova, kde sa medzitým
sformovala tzv. Rýchla skupina, premenovaná neskôr na Rýchlu divíziu. Odtiaľ ich poslali na východ. Cesta tam bola veľmi dlhá.

ské národné povstanie a že front prejde aj
cez Spiš.
Na začiatku roku 1945 prešli nemecké a
sovietske vojská územím Spiša, preto po návrate do rodnej obce Jozef neoddychoval,
ale chodil kopať zákopy smerom k Tribšu.
Drevo potrebné pri stavbe zákopov dovážali z Podspádov.

2010

seba aj svoje rodiny. Jedného dňa prepadli
aj Jozefov dom. Jozefovi zviazali ruky a nemilosrdne ho bili. Zobrali ho do Fridmana,
kde ho zatkli na 48 hodín. Obvinili ho z takých činov, ktoré v živote nespáchal. Potom
ho prepustili. Po tomto incidente mu ostala
na bruchu jazva do dnešného dňa. Keď to
matka zbadala po návrate domov, omdlela.
Jozef dúfa, že vojnový čas už nebude
nikdy údelom mladej generácie a takisto
povojnové udalosti by sa nemali zopakovať. Ako povedal, to, že v súčasnosti vyhlásili vodcu bandy „Ognia“ za hrdinu, je
prejavom nevraživosti voči obetiam, ktoré
zažili násilie z jeho rúk.
Dnes je síce viac možností prejavovania vlastnej národnej identity, ale či si
to mladí ľudia vážia? Mnohí z Jozefových
spolubojovníkov sa nikdy nevrátili domov a
tí, ktorí prišli naspäť, mali podlomené psychické a fyzické zdravie. Dodnes už viacerí,
ktorí sa vrátili domov, zomreli, a preto nech
odpočívajú v pokoji!
Neskôr sa Jozef oženil s krajankou Ľudmilou Galušovou. S radosťou začali spoločné
gazdovanie a do manželstva im postupne pribudli štyria synovia a dcéra, ktorým sa snažili
vštepiť do sŕdc lásku k slovenčine. Dnes má
každý z nich vlastnú rodinu a vedie samostatnú domácnosť a Jozef je na zaslúženom dôchodku. Za svoju obetavosť na fronte získal
viaceré vyznamenania a odznaky.
Jeho záľubou je aj spev slovenských
ľudových pesničiek, čomu učil aj svojich
vnukov, na ktorých je hrdý.
Dorota Mošová

„Popoludňajšie slnko lenivo zachádzalo nad horizontom, aby sa nakoniec
ponorilo do hlbočín mora. Hladina bola
tichá a pokojná, len v pravidelnom rytme pohybujúca sa galeja narúšala túto
pohodu.“
Áno, z Rímu sme sa dostali na šírošíre
more. Pred rokom sme sa spolu vo februárovom čísle Života zahĺbili do knihy Pretorián, ktorá opisuje príbeh malého chlapca
Proxima a jeho malinkého psíka Krotosa.
Od toho momentu uplynulo už dlhé obdobie, takže stihli za ten čas prežiť spolu mnoho, či už príjemného alebo aj nie a spolu
s nimi aj čitatelia. Najprv spolu dorastali
a pracovali v kameňolome, neskôr musel
Proximus nastúpiť do rímskych légií.
Jeho pes však doma sám nevydržal
a vydal sa v jeho šľapajach. Síce
spočiatku to vyzeralo tak,
akoby sa ich cesty už nikdy nemali zísť, predsa
len osud chcel inak
a stretli sa v dome
veliteľa pluku rímskej
jednotky tribúna Pelágia,
v ktorej Proximus slúžil. Okrem svojho štvornohého priateľa tu však Proximus
našiel aj svoju prvú lásku – Hortenciu.
Vďaka svojim schopnostiam a talentu
sa Proximovi podarilo postúpiť z rímskych
légií do výcvikovej jednotky elitnej gardy
pretoriánov. Avšak tento vzostup sa nakoniec negatívne odrazil na jeho osude.
Od pretoriánov sa nakoniec dostal vďaka intrigám Agripiny na galeje. A práve v
tomto momente sa začína druhá kniha,
ktorá opisuje životný príbeh nášho hrdinu
– Proxima.
Celú trilógiu vydáva vydavateľstvo
WAM. Musím povedať, že sa číta tak isto
dobre, ako ten prvý. Vášnivý čitateľ ju doslova zhltne za niekoľko hodín. Príbeh sa
rozvíja naozaj dynamicky. V niektorých
momentoch sa doslova zdá, že autor sa
s čitateľom pohráva ako s bábkou. Výborné spracovaný dej je prezentovaný v
niekoľkých dejových líniách. Vďaka ich
prelínaniu autor získava situácie, ktoré
potom rozvíja a priťahuje čitateľa. Už sa
zdá, že všetko by mohlo byť v poriadku,
všetko sa opäť napraví, zmení na lepšie,
avšak autorovi stačí jedna malá drobnosť

na to, aby celý dej ešte viac zamotal. Vďaka tomu autor ešte viac stupňuje napätie
natoľko, že čitateľ stráca úplne nádej na
lepší koniec, aby ju po chvíli opäť získal.
Táto hra medzi autorom a čitateľom dodáva knižke akúsi príťažlivosť, ktorej nejeden čitateľ nedokáže odolať.
Istotne takým drobným motívom, ktorý
odohrá dôležitú úlohu prelínajúc dej prvej
a druhej knihy, je obyčajná, drobná, nepozorná ihla, ktorú Proximus po prevezení
na galeju dostal od svojho predstaveného
Agatopia. Vďaka nej sa uvoľ-

Foto: Grzegorz Ladra

ní a nakoniec po
uvoľnení všetkých uväznených prevezme velenie nad
loďou. A to sa stáva práve v momente,
kedy prichádza jeho bývalý pretoriánsky
veliteľ Burrus s listom, na základe ktorého
mal byť Proximus uvoľnený a zároveň menovaný na dôstojníka pretoriánskej gardy.
To sa však nestalo a osud Proxima sa rozvíjal iným smerom. Stal sa kapitánom lode
a spolu so svojimi novými kamarátmi, ktorých uvoľnil, plánuje oslobodzovať ďalších
takýmto spôsobom nespravodlivo odsúdených ľudí. Jeho plán sa podarí dokonca
pri prvom pokuse splniť, ale nie vždy to ide
tak ľahko, ako by sme si želali, o čom sa
Proximus taktiež rýchlo presvedčí.
Nezávisle od osudu Proxima prežíva
svoje trápenia jeho verný spoločník – pes
Krotos. Po uväznení svojho pána sa dostáva do amﬁteátra, kde bojuje s gladiátormi.
V jednom takomto zápase skoro zahynie.
Zachraňuje ho skupinka gladiátorov pod
vedením doctora. Táto skupinka onedlho
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na to utečie aj spolu so psom z gladiátorského „väzenia“ a hľadá si cestu
na voľnosti. A akoby úplnou náhodou sa
osudy gladiátorov a Proxima v istom momente spájajú do jednej dejovej línie. Čo
však bude ďalej, o tom bude tretia, posledná kniha.
Ak si niekto myslí, že v tomto texte je
v skratke opísaný celý dej knihy, tak je na
omyle. Nechcem tu však písať o všetkých
podrobnostiach a zaujímavostiach, pretože tie každý, koho tieto riadky aspoň trochu zaujali, nájde v knihe. A je ich naozaj
mnoho. Ja len dúfam, že každého z vás,
ktorí sa odhodláte knihu si prečítať, zaujme aspoň natoľko ako mňa. Ak všetko
dobre pôjde, posledná časť trilógie by sa
mala v kníhkupectvách objaviť tesne pred
Vianocami tohto roku. Ja v to pevne verím, pretože podľa všetkého prvý diel trilógie sa po roku dostáva do povedomia
čitateľov a ich úvahy sa čoraz častejšie
objavujú na internetových fórach. Nuž, ak
som vás nepresvedčil ja, skúste nahliadnuť tam.
Marián Smondek
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Riaditeľka školy A. Leksanderová sa prihovára
hosťom i žiakom

Podujatie moderovali žiačky gymnázia Oľga Bochaczyková a Aneta Piekarczyková

NOVÁ ŠKOLA V PODVLKU MÁ UŽ 10 ROKOV

M

nohí Podvlčania si dodnes pamätajú, ako museli chodiť do školy,
ktorá by v dnešných časoch nespĺňala hádam žiadne európske kritériá.
A to dokonca ešte koncom 90-tych rokov
minulého storočia. Dve staré a nízke budovy tvorili Základnú školu č. 2 v Podvlku.
Dodnes stoja pri ceste a pri pohľade na
novú budovu školy, ktorá stojí hneď za
nimi, sa ani nechce veriť, že kedysi sa
Podvlčania učili v tak hrozných podmienkach.
Nápad postaviť novú školu nevznikol
náhle, túto požiadavku kládli Podvlčania
už v 70-tych rokoch, avšak na jej realizáciu museli počkať ešte 20 rokov. Nakoniec
sa však tohto snu dočkali. V roku 1994 sa

konečne začalo s výstavbou novej budovy
školy. Stavba trvala päť rokov a nakoniec
ju dovŕšili v roku 1999. V tomto roku prvýkrát prekročili prah novej školy prví žiaci.
Neboli to však žiaci základnej školy, ale
prví gymnazisti, pretože práve od roku
1999 sa začala v Poľsku zavádzať nová
školská reforma. Až po nich sa do školy
presťahovali žiaci základnej školy.
Školu slávnostne otvorili 16. októbra 1999 a odvtedy sa začala písať nová,
dalo by sa povedať, omnoho krajšia história vzdelávania v Podvlku. Veľkú zásluhu
na tom nepochybne má bývalá riaditeľka
Základnej školy č. 2 v Podvlku pani Pierogová, vďaka ktorej sa sen o novej škole
podarilo splniť, a zároveň bývalý riaditeľ
gymnázia Zbigniew
Pekný vianočný program si pripravili žiaci základnej školy
Grzybacz. Vďaka
ich úsiliu, ale taktiež
mnohých ďalších,
mohla podvlčianska škola osláviť
toto síce neveľké,
ale zato pekné jubileum.
Učitelia,
ale
i žiaci sa na tento
deň náležite pripravili. Slávnostným
programom
nás
sprevádzali žiačky
gymnázia Oľga Bochaczyková a Aneta
Piekarczyková. Desať rokov síce nie
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je až tak veľa, predsa len v školskej kronike je zaznamenaných mnoho príjemných
i nepríjemných udalostí. Hádam medzi tie
najhoršie patrí dvojnásobné vykradnutie
počítačovej pracovne. A možno práve to
natoľko vzoprelo pedagogický zbor, že
tých dobrých vpisov do kroniky je mnohonásobne viac ako tých zlých. Najkrajšie z nich boli priblížené v multimediálnej
prezentácii pod názvom Je to už 10 rokov,
ktorú pripravili Oľga Bochaczyková, Aneta
Piekarczyková a Dariusz Skiciak. Počas
prezentácie ju svojimi komentármi a spomienkami sprevádzali Zbigniew Grzybacz
a Agata Gaceková.
Najprv sme sa zoznámili s postupom
výstavby školy, ktorá bola ukončená jej
slávnostným otvorením. V ďalšom poradí
sme sa oboznámili s bežným kalendárom
podvlčianskej združenej školy, do ktorého patrí mnoho slávností – o.i. pasovanie prvákov, imatrikulácie gymnazistov,
Deň učiteľov, Deň nezávislosti, Vianoce
a s nimi spojené koledovanie a jasličky,
a ak je sneh, tak aj tzv. kulig čiže jazda
na saniach s konským záprahom a riadna
sánkovačka. Nemôže chýbať ani Deň starých rodičov a taktiež pravdivý fašiangový
karneval s nádhernými maskami, sviatok
sv. Valentína, Medzinárodný deň žien,
deň záškolákov, ktorý je spojený s prvým
jarným dňom, počas ktorého nechýba ani
vynášanie Moreny. S Veľkou nocou sa
spája Mistérium utrpenia Pána, súťaž o
najkrajšie veľkonočné vajíčko a medzi posledné slávnosti patrí Deň ústavy PR, Deň

matiek, Medzinárodný deň detí a oravský
deň. Pri toľkých sviatkoch, na ktoré si žiaci
pripravujú zakaždým vhodný program, sa
predsa musia dennodenne pripravovať do
školy. Kedy to stíhajú, neviem. Veď sa musia pripraviť aj na tie náročnejšie dni, medzi
ktoré nepochybne patria záverečné skúšky šiestakov základných škôl a tretiakov
gymnázií. A popritom sú počas školského
roka organizované viaceré športové podujatia a literárne stretnutia nenachádzajúce
sa v školskom kalendári.
Akoby toho nebolo dosť, okrem toho
sa podvlčianski žiaci zúčastnili multimediálneho programu EÚ, v rámci ktorého
spoznávali oravský región, jeho tradície
a zvyky, ale i ﬂóru, faunu, históriu, geograﬁu a pod. Aktuálne škola rozbehla ďalší projekt v rámci európskeho programu
Comenius, na ktorom sa zúčastňuje spolu
so ZŠ v Trstenej a ZŠ v Žirovniciach v Čechách. A samozrejme, že medzi obľúbené formy vyučovania patria taktiež školy
v prírode, ktoré sa snažia Podvlčania každoročne zorganizovať pri Baltskom mori,
a zájazdy, počas ktorých navštívili nielen
najbližšie okolie, teda zaujímavosti Oravy
či Malopoľska, ale taktiež Prahu, viaceré
miesta na Slovensku či v Taliansku. Na
záver školského roka všetci slávnostne
preberajú vysvedčenia a lúčia sa so žiakmi najvyšších ročníkov. Nuž treba priznať,
že je toho naozaj dosť, takže tie prázdniny
prídu skutočne vhod nielen pre učiteľov,
ale i pre žiakov, aby sa po dvojmesačnom
oddychu mohli opäť vrhnúť do kolobehu
bohatého školského programu.
Po tak obšírnej prezentácii sa zúčastnením prihovorili pozvaní hostia, medzi
ktorými nechýbali riaditeľ Družstevnej
banky v Jablonke Józef Szperlak, riaditeľka gminnej školskej správy (poľ. GZEAS)
v Jablonke Maria Staszkiewiczová, dp.
farár Kazimierz Gunia a ďalší. Hostia vo
svojich príhovoroch predovšetkým gratulovali vedeniu školy, a ako vidieť, mali
na to dôvod. Okrem toho Józef Szperlak
v mene Družstevnej banky v Jablonke
odovzdal pracovníkom školy pamätné
medaile vydané pri príležitosti 80. výročia
založenia banky.
Záver jubilejnej slávnosti patril žiakom
VI. triedy ZŠ, ktorí sa predstavili so svojím
vianočným programom.
Ako posledná sa všetkým prihovorila
riaditeľka Združenej školy v Podvlku Alina
Leksanderová, ktorá všetkým hosťom poďakovala za to, že prišli na jubilejnú slávnosť. Zasa terajším pracovníkom školy,
ale aj tým bývalým poďakovala za výdrž

Pohľad na budovu jubilujúcej školy

a ochotu v práci so žiakmi, v úsilí čoraz
lepšie zdokonaľovať nekonvenčné formy vyučovania, medzi ktoré nepochybne
patria rôzne kultúrne programy a zájazdy, a zároveň popriala všetkým mnoho
síl a vytrvalosti v ďalšej práci v prospech
školy. Ku tomu sa pripájame aj my a veríme, že spolupráca so Slovenskom, ako
aj so Spolkom Slovákov v Poľsku sa bude
aj naďalej plodne rozvíjať, čo si zo srdca
želáme.
Po slávnostnom programe pripravili
hostitelia pre pozvaných hostí milé posedenie spojené s občerstvením. Na záver
musím ešte dodať, že celý program sprevádzala krajanská ľudová hudba Krištofa
Pieronka, v ktorej podaní zaznelo mnoho
slovenských i oravských piesní.
Marián Smondek

Józef Szperlak odovzdáva pamätné medaily
Družstevnej banky v Jablonke

Slávnosti sa zúčastnili mnohí pozvaní hostia a žiaci školy
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Horčičné zrnko
10. 1. 2010
KRST KRISTA PÁNA
(Lk 3, 15 – 16. 21 – 22)
V Lukášovom opise krstu vystupujú
tri elementy, ktoré majú istý vzťah k Starému zákonu. Otvorené nebo, hlas, zoslanie
Ducha. Zatvorené nebo vyjadruje múr, výsledok hriechu, ktorý oddeľuje človeka od
Boha. Je znakom Božieho hnevu vo vzťahu
k ľudskej hriešnosti. Väzba medzi nebom
a zemou bola pretrhnutá. Pri Ježišovom krste sa nebo otvára a múr oddeľujúci nebo od
zeme ostáva zborený. Skončil sa čas ťažko
znesiteľného Božieho mlčania. Nielen nebo
ostane otvorené, pretrhnuté ostane aj mlčanie. Boh si berie hlas. Jeho nanovo znejúci
hlas poukazuje na prítomnosť jeho Syna.
Ježiš je deﬁnitívnym Božím Slovom v tomto
svete. Okrem toho, že zaznieva Otcov hlas,
zostupuje Duch v podobe holubice. Máme
tu teda, podľa niektorých autorov, dočinenia
so slávnostným uvedením do úradu, nie iba
jednoduchým predstavením. Čo všetko sa to
udialo kvôli človekovi a to bez akýchkoľvek
našich zásluh. Boh nám ide v ústrety ako
prvý. Ale jestvuje iba jediný spôsob, ktorý
vedie k stretnutiu s Ním. Uznanie, že ho potrebujeme.
17. 1. 2010
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(Jn 2, 1 – 11)
Neviem, či viem, čo je to zázrak. Týmito
slovami privítal v apríli 1990 prezident Havel
pápeža Jána Pavla II. Bolo to iba niekoľko
mesiacov po páde komunizmu. Počas tej
doby bol pápež nepriateľom režimu. Po toľkých rokoch neslobody sa táto udalosť javila
ako zázrak. Evanjelium opisuje prvý zázrak
v Káne Galilejskej. V Ježišovej dobe trvala
svadba aj týždeň. Často boli pozvaní všetci obyvatelia mesta a odmietnutie pozvania
na svadbu sa považovalo za urážku. Preto
sa svadba musela starostlivo pripraviť. Ak
došlo víno, bolo to pre hostiteľa veľkou hanbou a bol tým porušený nepísaný zákon o
pohostinnosti. A toto sa stalo na svadbe v
Káne. Ježiš urobil svoj prvý zázrak. Urobil
ho práve na svadbe. On svojou prítomnosťou urobil svadbu príjemnou. Vieme si veľmi
dobre predstaviť, čo v tej chvíli prežívali či
už novomanželia, ich rodičia alebo tí, ktorí
mali na starosti víno, keď museli konštatovať
- “nemáme víno”. Čo by robili hostitelia, keby
Ježiš na tejto svadbe nebol? Novomanželia
by sa hanbili, pokazil by sa celkový dojem zo
svadby. Ale Ježiš tam bol. A nielen bol, ale
aj zázračne pomohol. Prečo sa udial zázrak
v Káne Galilejskej? Pretože tam bol prítomný Ježiš! Snúbenci ho na svadbu pozvali.
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Pozvať Ježiša do našich denných záležitostí
znamená otvoriť sa jeho zázračnému pôsobeniu.
24. 1. 2010
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(Lk 1 – 4; 4, 14 – 21)
Ježiš sa vracia do rodného Nazareta. Do
mesta, kde vyrástol a v ktorom bol vychovaný. V čase návratu ho už predchádza chýr
múdreho učiteľa a divotvorcu, ktorý bol rozšírený v celej Galiley. Vstupuje do synagógy
a zapája sa do sobotnej liturgie. Číta a komentuje fragment z knihy proroka Izaiáša.
V ňom je reč o deﬁnitívnom oslobodení tých,
ktorí sú podrobení útlaku a prežívajú ťažké
chvíle okupácie vo vlastnej krajine. Vykúpenie je predstavené ako odvrátenie aktuálnej
situácie. Ježiš prečítané slová vzťahuje na
seba a vyhlasuje ich za program svojho poslania. Jasne potvrdzuje: Bohom sľubované
vykúpenie sa realizuje tu a teraz v mojej
osobe. Dnes sa často hovorí o oslobodení.
Ale málokedy sa vtedy myslí na oslobodenie
celého človeka. Oslobodenie ohlasované
Kristom sa týka celého človeka. Oslobodenie človeka nie je úplné, ak sa obmedzuje
iba na problém chleba a zabúda sa na hlad
ideálov, spravodlivosti, zmyslu života. S celkovým oslobodením máme dočinenia vtedy,
keď človek môže byť tým, ktorým má byť.
Oslobodenie sa týka nielen oblasti konania, ale predovšetkým oblasti bytia. Človek
má mať možnosť svojej realizácie zhodne
s pravdou vlastnej osoby, v zhode so svojou
vôľou, idúc za svojím vlastným povolaním.
Slobodu nemôžeme očakávať od iných, slobodu nám dáva Kristus. Ide o slobodu, ktorá
je pre nás darom, ale zároveň darom, ktorý
sa treba snažiť dobývať.

31. 1. 2010
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(Lk 4, 21 – 30)
V stredoveku sa objavil blud pod názvom manicheizmus. S týmto učením prišiel
perzský kňaz Mání a tvrdil, že jestvujú dva
rovnocenné princípy dobra a zla, ducha
a hmoty, ktoré medzi sebou vedú neustály
boj. Podľa neho tento boj prebieha aj v človeku. V čom bolo toto učenie nebezpečné?
Dva rovnocenné princípy dobra a zla. Svätý
Ján napísal: Boh je Láska a diabol, ktorý šíri
nenávisť, nie je rovnocenný. Už na začiatku,
keď sa diabol vzoprel Bohu, bol postavený
mimo. A rozpor dobra a zla, lásky a nenávisti
bol vyriešený aj v človeku Kristovou smrťou
na kríži. Vtedy nám svitla nádej, že diablova nenávisť bude na nás prikrátka a nezničí
našu spásu. My nezažívame ani zďaleka
to, čo sa ušlo prorokom. Lenže aj to mini-
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mum nenávisti, ktorá sa nás dotkne, je ťažké
zniesť, ak svoj problém neponúknem Bohu.
Prví kresťania zomierali s modlitbou na perách, niekedy dokonca spievali. Boli si úplne
istí, že nenávisť, ktorá ich pripravila o život,
prinesie im spásu.
Svätý Ján Bosco vo svojich radách vychovávateľom uvažuje o tom, aké je ľahké
vzplanúť hnevom, nenávisťou voči zverencom. Oveľa ľahšie, ako niečo zniesť. Aké je
ľahké trestať, no náročnejšie je vedieť prijať
toho druhého, zniesť ho a napraviť ho takýmto spôsobom značne miernym.
Šíriť lásku môže byť dnes rovnako ťažké,
ako bola prorocká úloha v Starom zákone.
Proroci nikdy neznenávideli tých, ku ktorým
ich Boh poslal. I keď boli málokedy prijatí ako
Boží hovorcovia. Záležalo im na ľuďoch, ktorým zvestovali Božie posolstvá a ich služba
bola vlastne obrovským prejavom lásky.

7. 2. 2010
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(Lk 5, 1 – 11)
Prvý, s kým Ježiš prichádza do kontaktu
z tých, ktorých si neskôr povolá za apoštolov, je Peter. Aj v evanjeliách sa jeho meno
spomína najčastejšie. Celkom je to 195-krát,
kým ostatní apoštoli iba 130-krát. Peter prejavil veľkú odvahu, keď pre Ježiša opustil
živobytie aj domov. Prudkú povahu prejavil
zase vtedy, keď vojaci prišli zatknúť Pána a
on odťal Malchusovi ucho. Bol vystatovačný, lebo prisahal, že on Učiteľa nezradí, aj
keď všetci ostatní áno. Uvedomoval si svoje
hriechy a preto, ako sme to počuli v evanjeliu, prosil Pána, aby od neho odišiel. Bol
však Ježišovi hlboko oddaný a keď ho mnohí
opustili, on vyznal, že niet nikoho, ku komu
by mohli ísť, pretože iba on má slová večného života. Bol súcitný, tasil meče, protestoval, keď mu chcel Spasiteľ umyť nohy...
Aká drobnosť je na začiatku povolania tohto apoštola. Obyčajný nevydarený rybolov.
Naša cesta k spáse spočíva v neustálom
hľadaní a plnení Božej vôle. Ale tak, ako to
bolo veľmi často v Petrovom prípade, nemusí sa nám to vždy dariť. Vtedy, keď sa nám
nechce, keď sa nedarí, keď sme na posmech
a vyzeráme nemoderne, vtedy sú nám adresované slová dnešného evanjelia: ...zatiahni
na hlbinu, ...začni odznova v mojom mene.
Pretože najhorší pád je ten, po ktorom nevstaneme. A nemusíme čakať ani na chvíľu,
kedy by sme vynikli nejakým super skutkom.
Apoštoli rástli po Ježišovom boku postupne.
Peter by iste nebol hneď po svojom povolaní
schopný toho, ako skončil v r. 67 v Ríme.
Spracoval Viktor Pardeľ

V

dňoch od 27. novembra do 23. decembra 2009 sa hlavné varšavské
námestie zmenilo na nepoznanie.
Dôvodom bol tradičný Vianočný jarmok,
počas ktorého mesto celkom ožilo a nabralo státisíce nových farieb. Ako väčšina
hlavných európskych miest, aj Varšava sa
v predvianočnom období zaplnila nielen
turistami, ale aj miestnymi obyvateľmi, ktorí si nenechali ujsť príležitosť niečo pekné
si kúpiť, prípadne sa zúčastniť rozličných
sprievodných vianočných podujatí. Jedným z nich bol aj Slovenský víkend, ktorý
sa uskutočnil v dňoch 12. – 13. decembra.
Svoj organizačný podiel na tomto podujatí
mal aj Slovenský inštitút vo Varšave.
Ako sľubovali reklamné plagáty, práve
počas spomínaného slovenského víkendu
sa mali reprezentovať umelci zo Slovenska, ale aj súbor Zelený javor. Že tomu
tak naozaj bolo, nám potvrdila vedúca
tohto súboru Mária Wnęková, ktorá nám
ochotne poskytla fotograﬁe a informácie
týkajúce sa vystúpenia Krempašanov vo
Varšave. Aj vďaka tomu sme sa na chvíľu
preniesli na varšavské námestie plné spevu a tanca.
Medzi prvými účinkujúcimi sa prezentovala najskôr ľudová kapela z Martina
– Kramárovci. Popritom sa naskytla divákom aj príležitosť ochutnať pravé slovenské medovníčky, ktoré napiekli slovenské
gazdinky. Učastníci mohli hneď zrána
obdivovať aj zručnosť slovenských remeselníkov – drotárov a rezbárov, prípadne
si kúpiť pekný hrnček či džbán vypálený
v pravej slovenskej peci.
Priestor na predstavenie svojich rezkých tancov dostali napokon aj Krempašania a v priebehu dvoch dní vystúpili
v štyroch tanečno-hudobných predsta-

ZELENÝ JAVOR VO VARŠAVE
veniach. Predviedli sa však nielen mládežníci zo Zeleného javora, ale aj mladší
členovia folklórneho súboru Javorinky.
O tom, že si zaslúžili veľký obdiv, svedčil
predovšetkým obrovský potlesk, ktorým
boli odmenení. Podľa slov Márie Wnękowej repertoár pozostával z ukážok tancov
a spevov zo Spiša, ako aj z Horehronia
a Šariša. Hoci bola v tomto čase vo Varšave poriadna zima, Krempašania svojím
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vystúpením rozihrali krv v žilách hádam
všetkým, ktorí s obdivom sledovali ich vystúpenie.
Ako to už býva, sviatočnú atmosféru umocňoval nielen spev, tanec a krása
ľudového umenia, ale aj dobré a chutné
jedlá tradičnej slovenskej kuchyne.
Text: Mária Wnęková, Lýdia Ostrowska
Foto: Mária Wnęková
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KACVÍNSKY URBÁR
V minulom roku som sa zaviazal, že sa na stránkach časopisu Život budem snažiť približovať dejiny Kacvína, starobylej
spišskej obce, ktorá tento rok bude oslavovať vzácne jubileum
690 rokov prvej písomnej zmienky. Napíšem však o tom v nasledujúcom čísle.
Tentoraz sa budeme venovať téme urbáru, ktorý v Kacvíne
naďalej funguje a v súčasnosti patrí k najstarším hospodárskym
inštitúciám. Sám som jeho členom a vlastním 2 čiastky kacvínskej urbárskej pôdy, ktorá postáva väčšinou z lesov. Od svojho
zriadenia až do dnešného dňa prešiel kacvínsky urbár viacerými
zmenami. Na začiatku si vysvetlíme význam slova “urbarium”,
ktoré je latinského pôvodu, pomenúva súpis pozemkových povinností poddaných voči zemepánovi v dobe feudalizmu. Bol to
vlastne mestský alebo obecný súpis daní zapísaný v pozemkovej knihe alebo písomnosti, obsahujúci celý pozemkový majetok,
od ktorého sa v istej obci určovali povinnosti poddaných, ktoré
museli plniť. Na území Slovenska, ktoré patrilo Uhorsku, urbáre
začali vznikať už v druhej polovici 15. stor., ale jednotné urbáre
zaviedla až Mária Terézia v roku 1767 v dobe osvietenstva tzv.
urbárskou reguláciou. Tereziánsky urbár, ktorý získal meno panovníčky, upravoval jednotným spôsobom v celej krajine vzťahy
medzi zemepánom a jeho poddaným, obyčajne obyvateľom dediny, roľníkom. Prvotnou myšlienkou, ktorá viedla Máriu Teréziu

Prvá stránka Urbáru

k vydaniu tohto reformátorského nariadenia, bol jej záujem o
zlepšenie hospodárskej situácie v Rakúsku a Uhorsku, tým aj
na Slovensku, ku ktorému Kacvín do roku 1920 patril. Hlavným
cieľom tejto reformy bolo zaistenie vyššieho výberu daní, ktoré
panovníčka potrebovala pre svoje reformné snahy. V dobe jej
panovania viedenský dvor totiž pochopil, že rozvoj cisárstva je
možný len vtedy, ak nastane zmena ničím nekodiﬁkovaného postavenia poddaných, jedinej produktívnej vrstvy feudálnej spoločnosti, úplne závislej od svojvôle vládnucého zemepanstva.
S takýmto návrhom Mária Terézia vystúpila na sneme v r. 1764
– 1765, keď požiadala, aby bola obnovená platnosť už zabudnutého zákona z r. 1723 a aby sa postavenie poddaných upravilo
urbármi. Navrhla zároveň, aby jej snem zveril právo hlavného dozoru pri ich schvaľovaní. Túto iniciatívu sa Márii Terézii, napriek
odporu uhorskej šľachty, ktorá vzťah medzi zemepánmi a poddanými považovala za vzťah čisto súkromnoprávny a nemienila
na danom stave nič meniť, podarilo
presadiť v januári roku 1767. Tak
vznikol Tereziánsky urbár.
Základnou črtou tereziánskej urbariálnej reformy bol zámer uviesť
dávky a povinnosti poddaných voči
zemepánovi do určitého pomeru
s rozsahom pôdy, ktorú poddaný
obrábal a stanovenie maximálnej
hranice feudálnej renty (dávok).
Poddanské dávky a povinnosti sa
Pečať mestečka Kacvín
tak stanovili jednotne pre celé Uhorsko, teda aj pre Kacvín, ktorý k tomuto štátnemu útvaru patril
od svojho vzniku. Zavedenie jednotných urbárskych povinností
narazilo spočiatku na mimoriadne ostrý odpor uhorskej šľachty.
Vo viacerých oblastiach Slovenska šľachta protestovala, avšak
nemáme žiadne informácie, či protestovali aj zamagurskí zemepáni. Do roku 1774 tereziánsky urbár bol zavedený vo všetkých
slovenských župách.
Z tohto obdobia pochádza prvý kacvínsky Urbár, ktorý je zároveň prvým súpisom obyvateľov Kacvína, poddaných Antonia
Mednanszkého de Medgyes – vlastne pani veľkomožnej Mednynszkej – ako sa píše v úvode dokumentu, ktorej prináležalo
celkovo 99 rodín; poddaných panstva Görgey 5 rodín a árendátorov kacvínskej farnosti - 5 rodín. Dokument URBAR č. 87
Osady Kacvink rečenej, ku pánu veľkomožnému baró Paloczaj
Jozefonovi prinaležejicej (takáto rukou napísaná poznámka sa
nachádza na úvodnej strane písomnosti) v mene celej kacvínskej
obce podpísali 3. októbra 1771: Michel Pacziga, richtár, Joannes
Sewcsik, Lorence Kolek, Kuba Wojtasow a Michal Sewcsik a lakovými pečiatkami červenej farby potvrdili a podpísali zástupcovia cisárskej vrchnosti Gabriel Podhorányi exmissus conscriptor
(vyslaný pisár) a Jozephus Horansky, adjektus conscriptor (pomocník pisára). Dokument bol vyhotovený vo viacerých kópiách,
kópia č. 2 sa zachovala v Štátnom archíve v Levoči a je uložená
vo fonde Urbárske písomnosti1.
Urbár upravoval vzťah a povinnosti poddaných voči zemepánovi, ktoré spočiatku upravovalo miestne obyčajové právo
a rôzne zmluvy. Do tejto doby však v Kacvíne žiadne takéto
zmluvy neboli, čo bolo veľmi veľkým problémom feudálnych
vlastníckych vzťahov. Potvrdzuje to prvý bod kacvínskeho urbariálneho spisu:
1
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I. Žedneho urbaru nemame.
II. Žaden contract nememe, ale z (...) pany welkomoznej
Mednyanszkej od davnich rokuw w jednim spusobe zme.
III. Ustne z pany welkomoznou pred stiracet rokami o pansciznu do terajsiho casu terwajicu zme se dokoncili.
Čo znamená, že okolo roku 1731 ústne vyjednali výšku ich
poddanských záväzkov (možno v dôsledku spomínaného zákona z roku 1723) a stalo sa to predmetom miestneho práva.
Predmetom urbárskeho spisu bolo vymedzenie časti šľachtického majetku, ktoré dlhodobo a trvalo užívali poddaní bez právneho nároku na ne, ale so záväzkom plniť za to urbárske povinnosti. Poddaný bol teda len užívateľom pozemkov patriacich k jeho
usadlosti. Rozoznávali sa 3 druhy urbárskeho majetku. Urbárska
usadlosť (sessia), ktorá v urbárskom (feudálnom) práve pozostávala z „domového gruntu“ intravilánu a tvoril ho dvor, záhrada,
záhumnie, najviac o rozmeroch 1 jutra (plošná jednotka siahovej
sústavy – 0,575 ha) a „chotárneho gruntu“ extravilánu, ktorý tvorili
polia, lúky s rôznou výmerou podľa klasiﬁkácie pôdy. Podľa kvality
pôdy sa odvádzali feudálne poplatky – renta. Poddaní sa rozlišovali podľa toho, či mali v držbe celú, polovičnú, štvrtinovú alebo
len osminovú usadlosť. Podľa prvého urbárskeho súpisu majetku
najviac pozemkov v Kacvíne v roku 1771 mal Jendrek Pavelak
a Jass Marczinov po 2/4 usadlosti, 2 záhrady, 70 jutár (40,25 ha)
a 8 lúk, takú istú rozlohu gazdovstva mal Macsek Kerczov, avšak
jeho usadlosť bola 1/4. Tretím gazdom s najrozľahlejším gazdovstvom bol Jendrek Spernoga, ktorý používal – 1/4 usadlosti,
2 záhrady, 66 jutár (37,95 ha) a 8 lúk. Majetnejšiu skupinu uzatváral
Michael Jurass, ktorý používala 2/4 usadlosti, 2 záhrady, 50 jutár
(28,75 ha) a 8 lúk. Najviac roľníkov – 69 gazdovalo používalo – 1/4
usadlosti, 1 záhradu a od 25 do 37 jutár a 4 lúky, dvaja – Tomek
Vida a Marczin Mlinarov mali po 40 jutár. K najbiednejším, ktorí
mali len 1/8 usadlosti, od 1/2 do 1 záhrady, od 1 do 13 jutár a od
1/2 do 2 lúk, patrilo 28 roľníkov. Najbiednejšou skupinou vtedajšej
kacvínskej spoločnosti boli piati farskí árendátori (nájomcovia) domov, ktoré boli vo vlastníctve miestnej fary – Marczin Sventy, Relicta Vicvicska, Michael Marssallek, Bartek Urbanov a Michael Merda
(Merva, alebo Berda), ktorí nemali žiadnu pôdu. Celkovo, podľa
urbárskeho zápisu bolo v roku 1771 v Kacvíne 23 a 1/4 usadlostí a
kacvínski roľníci (bez árendátorov) hospodárili na 107 záhradách,
2 798 jutrách pôdy (1 608,85 ha) a 363 lúkach. Z knihy Urbár sa
dozvedáme, že v 1771 v Kacvíne žilo 109 poddanských rodín.
Nie sú to však všetci obyvatelia tejto obce, len tí, ktorí boli poddaní. V Urbáre sa stretávame s menami, ktoré sa už v súčasnosti
v Kacvíne nevyskytujú a ostali len ako prezývky – (Franek) Hajcsi,
(Tomek) Pasztircsik, (Kuba) Gacek, (Tomek) Franassek, (Jassek)
Kretek, (Jass) Petrov, (Marcin) Micsada, (Sobek) Sztrelecz, (Macsek) Duda, (Relicta) Kovolka, (Vidua) Kravczova. V celom urbárskom súpise poddaných sú uvedené len dve ženy.
Kacvínsky Urbár stanovoval taktiež výšku dávok a povinností
poddaných voči ich pánovi. Bola to základná črta urbárskych reforiem Márie Terézie. Tieto povinnosti boli v priamom pomere k
rozlohe pôdy, ktorú jednotliví Kacvínčania používali. Zavedením
urbáru sa stanovila maximálna výška týchto povinností pre celú
krajinu. Podľa týchto ustanovení roľník hospodáriaci na celej
usadlosti musel ročne na panskom odpracovať 52 dní so záprahom alebo 104 dní bez záprahu. Keďže v Kacvíne nikto negazdoval na celej usadlosti, len traja gazdovia na 2/4, vo väčšine
však na 1/4 a 1/8, ich povinnosti boli úmerne nižšie.
Kacvínsky Urbár je napísaný slovakizovanou češtinou a vytlačený švabachom na ručne vyrobenom papieri. Vedľa podpisu

Posledná strana písomnosti

richtára a ďalších zástupcov obce sa nachádza nalepený suchý
odtlačok kacvínskej pečiatky s erbom Kacvína, mužom vychádzajúcim z vody, ktorý v oboch rozostretých rukách drží lampáše. V kruhu je nápis SIGILLUM OPPIDI KACZWINKELL 1704,
čo v preklade znamená: Pečiatka Mestečka Kacvín 1704. Je to
doteraz najstarší známy odtlačok kacvínskej pečiatky. Samotná
pečiatka, vyrobená z mosadze, sa taktiež zachovala a je uložená
vo Štátnom archíve v Levoči vo fonde Pečatidlá.
Na záver ešte uvediem, že orná pôda sa dostala do skutočného vlastníctva kacvínskych roľníkov až po roku 1848, v dôsledku
pôsobenia tzv. marcových zákonov, ktorými sa zrušilo poddanstvo. Pokiaľ ide o lesy, ktoré dodnes v Kacvíne vlastní Urbár, rozhodol o tom až zákon uhorského snemu z roku 1871. Od tohto
roku možno hovoriť o skutočnom vzniku Urbárskej spoločnosti a
jej samostatnom hospodárení.
Ľudomír Molitoris

Oprava
V Živote č.12/2009 na str. 11 v článku Úctyhodný vek by
malo byť správne napísané: Agneša Dydová z Nižných Lápš sa
narodila v roku 1907 v rodine Alžbety a Martina Molitorisovcov
v Kacvíne. Jej matka Alžbeta bola rodená Galovičová. V súčasnosti je najstaršiou žijúcou rodáčkou z Kacvína.
Redakcia
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Anna Malinowská a manželia Kolkovičovci

M

ožno aj tak by sme mohli nazvať
vernisáž výstavy obrazov, ktorá
sa uskutočnila 11. decembra 2009
v krakovskej pobočke Katolíckeho združenia - Civitas Christiana.
Všetci tí, ktorí si v predvianočnom čase
predsa len našli čas a zavítali na spomínanú vernisáž, mohli obdivovať krásu výtvarnej tvorby Anny Malinowskej a manželov
Františka a Kristíny Kolkovičovcov, ktorí žijú
v Szczawnici - obklopení krásou malebných
Pienin. Niet sa čomu diviť, že jedinečnosť
tohto miesta je pre nich bohatým zdrojom
inšpirácie. Ako poznamenal František Kolkovič, v prípade jeho tvorby, hlavným zdrojom
inšpirácie je predovšetkým rodná Orava a
Slovensko.
Ako prvý sa prihovoril účastníkom vernisáže Stanisław Pażuch - predseda krakovskej pobočky KZ - Civitas Christiana.
Privítal hostí podujatia, medzi ktorými nechýbal ani kolektív pracovníkov Spolku Slovákov v Poľsku. Nezabudol pripomenúť, že
so Spolkom ho viaže dlhodobá spolupráca,
keďže Civitas Christiana už niekoľkokrát
využila služby, ktoré ponúka spolková tlačiareň. Neskôr prezradil, že má nesmiernu
radosť, že môže na krakovskej pôde predstaviť umenie troch štiavnických umelcov.
Postupne predstavil tvorbu každého z nich
a priamo a úprimne podotkol, že v prípade
Anny Malinowskej obdivuje farebnosť jej
olejomalieb, u Kristíny Kolkovičovej obdivuje precíznosť a dokonalosť, akú si vyžaduje
jej tvorba a v prípade Františka Kolkoviča
ho zaujali jemné obrazy krajiniek a zátišia,
ktoré autor zobrazuje tak, ako ich sám vidí,
vďaka čomu sa jeho tvorba vyznačuje výraznými prvkami realizmu.
Neskôr sa ujala slova Anna Malinowská. Prezradila, že nie je rodáčkou zo
Szczawnice, no dnes toto turistické mestečko a zdravotné stredisko pokladá za
svoj domov. Charakteristické pre jej tvorbu
sú olejomaľby kvetín, ale účastníci výstavy
si mohli bližšie pozrieť aj jedinečný obraz
goralskej chaty, výnimočný tým, že zobrazuje chatu, ktorá dnes už neexistuje, ako aj
iné motívy Pienin, Szczawnice i jej okolia.

PIENINSKÉ INŠPIRÁCIE
Bližšie nám predstavila činnosť szczawnickej pobočky Spolku priateľov výtvarného
umenia, ktorého členmi sú aj manželia Kolkovičovci a v ktorom od roku 2005 zastáva
funkciu generálnej tajomníčky. - Združujeme dovedna 21 členov - výtvarníkov, ktorí
sa vo svojej tvorbe zameriavajú na rozličné techniky - maľbu na skle, olejomaľbu,
graﬁku, ale patria tu aj umelci zaoberajúci
sa fotografovaním, drevorezbou a taktiež hudobnou tvorbou a písaním poézie.
Sme veľmi rôznorodou skupinou, no jedno
máme spoločné - lásku k umeniu a obdiv
k Pieninám. Organizujeme svoje spoločné výstavy, zúčastňujeme sa konkurzov a
snažíme sa byť vo svojej tvorivej činnosti
aktívni, - dodala s hrdosťou v hlase.
Kristína Kolkovičová sa priznala, že
inšpirácie pre svoju tvorbu nečerpá, na
rozdiel od manžela, z reálneho obrazu skutočnosti, ale zo svojej obrazotvornosti. Jej
tvorba totiž nie je verným zobrazením skutočnosti, ale nájdeme v nej, okrem iného,
rozprávkové motívy, poetickosť a hravosť.
Na výstave nám predstavila nielen svoje
čierno-biele graﬁky, ale aj graﬁky doplnené
pastelom.
- Perokresba pripomína doslovne mravčiu robotu a práca s tušom a pierkom si
vyžaduje veľmi veľa precíznosti, - jednou
vetou charakterizovala svoju tvorbu, ktorá je rozšírená aj o olejomaľbu. Na záver

Aj Spolok Slovákov mal na vernisáži svoje zastúpenie
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svojho príhovoru s úsmevom dodala, že ju
prekvapuje fakt, že hoci sú s manželom na
dôchodku, na všetko majú hádam ešte menej času, než mali, keď pracovali.
Nakoniec sa všetkým prihovoril František Kolkovič. Vo svojej tvorbe využíva
techniky, ako napríklad akvarel, olejomaľbu, pastel i temper. - Najradšej zobrazujem
oravské krajiny a záleží mi na vierohodnosti
každého obrazu. Niekoľko obrazov zo série
krajiniek mohli obdivovať aj účastníci výstavy a medzi vystavovaným obrazmi nechýbal napríklad ani Nedecký zámok, či obraz
starého Prešova.
Treba ešte podotknúť, že výstava predstavovala celkový prierez tvorbou Anny
Malinowskej a manželov Kolkovičovcov
- mohli sme na nej vzhliadnuť najstaršie
obrazy Františka Kolkoviča z roku 1963,
prípadne z roku 1984, ale aj najnovšie obrazy a graﬁky tvorcov z roku 2009.
Hádam každý z účastníkov si na výstave prišiel na svoje a domov odchádzal
s presvedčením, že hoci sa vystavované
obrazy od seba odlišovali, ich tvorcovia sú
si v mnohom podobní - Všetci traja majú
rovnaké zanietenie a vášeň pre svoju výtvarnú činnosť a ako vidieť, oplatí sa mať
takéto vášne a záľuby - presne tak to na
záver vernisáže vyslovil Stanisław Pażuch.
Lýdia Ostrowska

Manželia Kolkovičovci v kruhu svojich obdivovateľov
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eprezentant slovenskej katolíckej moderny, spisovateľ, básnik
s mnohými prirovnaniami – mág
slovenského slova, knieža básnikov, básnik stratenej slovenskej slobody, nehodné
dieťa sv. Františka… Tak sa o ňom písalo
a píše na Slovensku, aj keď svoje rodisko
priskoro opustil, ale v myšlienkach až do
smrti zostal doma, na Orave.
Básnik, ktorý nad každým riadkom
napísaného (jeho tvorba je i rozsahom
obdivuhodná) stál v pochybnostiach. „Pri
písaní svojho diela stojím bezradne a pýtam sa sám seba: nie je toto to, čo som
nechcel napísať? Nemám nič, len srdce
mám, ktoré chcelo mať svoju poéziu,
a mám v srdci jeden nepokoj, ten som
napísal… Nesmrteľnej básni neverím,
vy tvrdíte opak, ó, rúhate sa! Nesmrteľná báseň by bola tá, ktorú by mohol iba
Boh kanonizovať. Boh je krása a najvyššia poézia,“ napísal. Nesmrteľnosti básne
sám neveril, ale pozoruhodným dielom sa
navždy zapísal do dejín slovenskej poézie.
Rudolf Dilong sa narodil 1. augusta
1905 v Trstenej ako tretie dieťa v chudobnej rodine pláteníka Štefana Dilonga.
Matka Johana, rodená Adamčíková, mu
zomrela, keď mal dva roky, a smútok za
ňou, nedostatok pravej materinskej lásky
ho poznačili na celý život. Otec sa síce
druhýkrát oženil, ale deti u macochy nikdy nenašli lásku a vnútorne sa s ňou nezblížili. Ľudovú školu a nižšie gymnázium
navštevoval do roku 1920 v Trstenej, potom chcel zo vzdoru odísť z domu a vstúpil do františkánskeho noviciátu v Trnave,
kde pokračoval v štúdiách. Roku 1929
bol v Nitre vysvätený za kňaza. Pôsobil
ako františkánsky kazateľ a katechéta
v Kremnici, Hlohovci, Malackách, Skalici
a v Žiline, kde v rokoch 1924 – 1928 študoval teológiu.
Písaniu sa venoval už ako študent, debutoval zbierkou tradičnej piesňovej lyriky
Budúci ľudia (1931), v ďalších zbierkach
sa popri náboženských motívoch objavujú aj prírodné – Slávne na holiach (1932),
Dýchajte lazy (1933), do jeho neskorších
kníh, ktoré vychádzali takmer každý rok,
začali prenikať vplyvy poetizmu a surrealizmu. Antológiou mladej slovenskej poézie
(1933) rozvíril diskusiu o konfesionálnej
poézii. Vo svojich básňach, bohatých na
metaforu, vyjadroval najintímnejšie pocity,
osobné bôle a túžby – Hviezdy a smútok
(1934), Helena nosí ľaliu (1935), Mladý
svadobník (1936), Mesto s ružou (1939).
Zbierka Gardisti na stráž (1939) obsahuje

patetické nacionálne básne. Pred emigráciou napísal aj autobiograﬁckú knihu
Zakliata mladosť (1943). Bol mimoriadne
činný, okrem písania spolupracoval aj pri
vydávaní viacerých periodík, do ktorých
aktívne prispieval.
Počas druhej svetovej vojny pôsobil
ako vojenský kňaz v slovenskej armáde
a dostal sa aj na východný front. Dovtedajší Dilongov život bol poznačený smútkom, hľadal sám seba a často prežíval
duševné krízy. Vo františkánskej reholi
našiel zmysel života, ale neraz sa ťažko
spútaval jej prísnymi pravidlami. V žilách

nakrátko zasvietila roku 1969, keď bol vo
Viedni. Na dva dni prišiel do Bratislavy,
stretol sa s niekdajšími priateľmi, pochodil
známe miesta a zmocnila sa ho túžba vrátiť sa domov. No po vypočúvaní na polícii,
kde ho zavolali pod zámienkou nejasností
v pase, sa rozhodol návrat domov odložiť. Situácia v bývalom Československu
sa o pár mesiacov zmenila, hranice sa
na dlhé roky zavreli a básnik až do smrti
zostal za nimi.
V plodnej básnickej aktivite pokračoval
aj v nasledujúcich rokoch, o čom svedčia
napríklad zbierky Švih (1973), Srdce bije

Nešťastný, ale predsa šťastný

RUDOLF DILONG
(1. 8. 1905 – 7. 4. 1986)
básnik

mu prúdila krv rebela túžiaceho po vnútornej slobode. Búrlivák a sveták – tak
o ňom hovorili spolupútnici. Život v komunite, ale i v bohémskej spoločnosti priateľov umelcov – to bol jeho život, ktorý sa
odrazil v pestrej a nezvyčajne rozsiahlej
literárnej tvorbe. Spolu vydal okolo sedemdesiat kníh, najviac básnické zbierky,
ale aj romány a divadelné hry.
V lete 1945 odišiel Rudolf Dilong do
emigrácie a v Ríme účinkoval v Slovenskom akčnom výbore Ferdinanda Ďurčanského. O dva roky neskôr odcestoval do
Argentíny, kde pôsobil v kláštore v Buenos Aires. Po strastiplných rokoch sa tam
ako-tak uchytil a našiel si i priateľov, ale
rany osudu ho sprevádzali aj tam. Roku
1955 stúpenci prezidenta Peróna vypálili
kláštor, v ktorom býval, a oheň zničil všetky jeho knihy, rukopisy, preklady a korešpondenciu. Nešťastie „vyplakal“ v zbierke
Stopy v ohni, ktorá vyšla roku 1956.
Roku 1965 sa presťahoval do Pittsburghu, kde žil v miestnom kláštore. Stál
pri zrode antikomunistickej vysielačky
Barcelona, bol popredným funkcionárom
Slovenského oslobodzovacieho výboru
a aj tam neúnavne písal. Vedel, že ako
emigrant sa ťažko bude môcť vrátiť na
Slovensko. Iskierka nádeje na návrat mu
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(1975), Poď, nasleduj ma! (1979). Poetickú
tvorbu zavŕšil zbierkami lyrických meditácií o zmysle života a o Bohu v zbierkach
Belasý blankyt (1983), Milovať – žiť (1984),
Sväté rozjímanie (1984).
Rudolf Dilong žil v emigrácii prakticky
až do smrti, redigoval krajanský mesačník
Listy sv. Františka, v ktorom uverejňoval
nielen svoje básne, ale aj mnohé náboženské úvahy, ktoré neskôr vyšli v knihe
Svätec z Assisi (1975, 1984).
Od skončenia druhej svetovej vojny
bol Rudolf Dilong na Slovensku prohibitným autorom, až po roku 1989 vyšiel
výber z jeho exilovej básnickej tvorby
pod názvom Ja, Rudolf Dilong, trubatúr
(1992), spomienková nedokončená próza
Ruža Dagmar (2000) a životopisný zápisník Mladosť očistca (2001).
Posledným snom básnika bolo, aby
ho pochovali na Slovensku, ale to sa mu
nesplnilo. Zomrel 7. apríla 1986 a v tom
čase to nebolo možné – emigrácia sa
v bývalom Československu neodpúšťala. Dilong realisticky videl emigráciu, keď
napísal: „Emigrácia je strašná forma života, pre inteligenta a kresťana trestom za
vlastné hriechy a viny, alebo nezaslúženou ochranou Božou?“
Jozef Leikert

15

SPOMIENKA NA KAPELNÍKA VALENTA KOVALČÍKA
4. januára 2010 odišiel od nás vo
veku 95 rokov krajan Valent Kovalčík z
Krempách. Bol kapelníkom krempašskej
dychovky v rokoch 1945-1969 a priamym
účastníkom II. svetovej vojny, odbojárom,
ako aj aktívnym členom krajanského života v Krempachoch.
Narodil sa v roku 1915. V rokoch
1920-1926 absolvoval povinnú školskú
dochádzku v rodnej obci. Ako mladý chlapec sa prizeral organizačným činnostiam
spojeným so vznikom dychového orchestra. Už vtedy ho ťahalo k hudbe a hre na
hudobných nástrojoch. V 30-tych rokoch
minulého storočia sa stal členom dychovky a postupne aj jedným z najaktívnejších
členov tohto kolektívu.

V roku 1937 dostal povolávací rozkaz
do poľskej armády do Cieszyna. Tam ho
zastihol začiatok II. svetovej vojny. Spolu s
armádou odišiel na východný front. Pod koniec vojny sa dostal do nemeckého zajatia
do pracovného tábora v Kaisensteinbruch
v Rakúsku. Po štyroch mesiacoch bol prepustený domov, vďaka tomu, že sa priznal
k slovenskej národnosti. V roku 1941 ho
zasa povolali do slovenskej armády. Bol v
kasárňach v Spišskej Novej Vsi a Levoči.
Po vojne sa pustil do obnovenia činnosti dychovky. Začal učiť 20 chlapcov
hrať na hudobných dychových nástrojoch.
Svoj voľný čas venoval dychovke a účinkovaniu v nej. Neskôr v rokoch 1945-1959
sa stal jej kapelníkom. Ako voľakedy sám
povedal, hudba a dychovka boli jeho dve veľké záľuby. Ešte pred vojnou začal hrať aj v ľudovej kapele
spolu s Jánom Slovíkom,
Karolom Slovíkom, Micha-

lom Tomáškovičom. Bola to kapela, ktorej
dobrá povesť sa niesla po širokom okolí
až do 60-tych rokov minulého storočia.
Popri činnosti v dychovke sa oženil
s krajankou Annou, rodenou Galiniakovou a spoločne vychovali štyri deti, ktorým
vštepili slovenské povedomie. Dožili sa
viacerých vnukov a pravnukov, ktorí ich
navštevovali.
Keď vznikala miestna skupina Spolku
v Krempachoch, taktiež stál pri jej zrode.
Vždy podporoval krajanské dianie a mal
oň veľký záujem.
Na poslednej ceste na krempašský cintorín 6. januára t.r. ho sprevádzali tóny domácej dychovky, jej členovia, rodina, priatelia a krajania. Nech odpočíva v pokoji!
Úprimnú sústrasť celej rodine zosnulého vyjadruje MS SSP v Krempachoch,
dychovka a redakcia Život.
Text: František Paciga
Foto: Kajot

Rozlúčka so zosnulým na krempašskom cintoríne

Foto: archív FP

Posledná
skladba pre
bývalého kapelníka

H

Krempašská dychovka v roku 1946

BLAHOŽELANIE
K úprimným gratuláciám generálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľudomírovi Molitorisovi, pri príležitosti jeho významného
pracovného jubilea, sa pripája aj Miestna
skupina krajanov zo Sliezska. Členovia
tejto skupiny si spomenuli na Ľ. Molitorisa na nedávnom tradičnom Ondrejskom
večierku spojeným s oslavou 30. výročia
svojej činnosti. Účastníci podujatia dodatočne podčiarkli slová prianí všetkého
najlepšieho do ďalších rokov, počas ktorých bude robiť všetko pre dobro Slová-

16

kov žijúcich v zahraničí - našich krajanov
- pohárom slovenského vína. Takto si uctili dvadsať rokov zvolenej funkcie generálneho tajomníka Spolku a všetky jeho
záslužné činy, ktoré doposiaľ vykonal na
krajanskom poli.
Hádam ani netreba pripomínať, že
Miestna skupina zo Sliezska patrí k horlivým čitateľom nášho krajanského časopisu, vďaka ktorému sú všetci informovaní
o tom, čo sa deje na Orave, Spiši, na Slovensku i vo svete.
Slová vďaky a úprimnej radosti adresované generálnemu tajomníkovi Spolku
znejú:
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Prajeme Vám úspešné pokračovanie
plnenia si svojej funkcie, odhodlanie a silu
pre spoľahlivú a zodpovednú prácu, ktorú
vykonávate pre Spolok Slovákov v Poľsku.
Želáme Vám veľa zdravia, elánu, síl
a entuziazmu v prospešnej krajanskej
činnosti. Nech sa Vám darí aj v rámci
medzinárodnej spolupráce, ktorá padne
na úžitok zveľaďovaniu organizačnokultúrneho diania nášho Spolku aj v ďalekej budúcnosti.
Za výbor MS SSP na Sliezsku
Bronislav Knapčík

P

od takýmto názvom sa konalo
6. decembra 2009 v Kultúrnom
dome v Krempachoch stretnutie ľudových kapiel a muzikantov.
Organizátormi tohto podujatia boli:
vedúca folklórneho súboru Zelený javor Mária Wnęková a priateľ ľudovej
hudby Ján Švarc z Vyšných Lápš.
Na toto podujatie boli pozvaní viacerí
hostia, o. i.: riaditeľka Nedeckého Zamku
Ewa Jaworowská - Mazurová, riaditeľka
Kultúrneho domu z Nedece Krystyna
Milaniaková, riaditeľ Okresného kultúrneho centra z Nového Targu Tadeusz
Watycha, členovia Spolku pre rozvoj
Spiša a okolia a zástupcovia médií.
Cieľom tohto stretnutia bolo vypočuť
si rezké melódie spišských ľudových kapiel. Na spoločné koncertovanie pozvali
najstarších muzikantov z celého Spiša,
ktorí, ako povedala Mária Wnęková, sú
vzorom spišského štýlu a zároveň aj
mladých, ktorí tento štýl dnes tradujú.
Na javisku sa ako prvý ukázal domáci folklórny súbor Zelený javor, ktorý minulý rok oslávil 20. výročie svojej
existencie. Potom už vystupovali pozvané ľudové kapely z Kacvína, Jurgova, Krempách,
Čiernej Hory od Tribša,
Fridmana, Nižných Lápš
a Novej Belej. Okrem ľudových kapiel zo Spiša
ako hosť vystúpila aj ľudová kapela z Nižných
Sromoviec a Leśnice.

Sromowiec
Hosťujúca kapela z Niżných

Mladí, nádejní huslisti z Nižných Lápš...

VEČER
VEČER SO
SO SPIŠSKOU
SPIŠSKOU MUZIKOU
MUZIKOU
Všetky kapely na záver večera dostali pamätné diplomy a hostia obdržali
darčeky, vianočné ozdoby, ktoré vyrobila krempašská mládež, ktorá sa stretáva v kultúrnom dome. Nakoniec si

všetci vypočuli spoločný spev krásnych
spišských aj slovenských ľudových pesničiek.
Pozvaní hostia boli veľmi spokojní s ideou stretnutia a gratulovali organizátorom za realizáciu výbornej
... a ich sta
rší, skúsen
myšlienky, akou bol večer so
ejší kolego
via
spišskou muzikou, kde v príjemnej a uvoľnenej atmosfére
hudobníci, ale aj pozvaní hostia
milo strávili čas, pričom všetci
dúfajú, že takéto stretnutia prerastú do každoročnej tradície.
Dorota Mošová
J. Plučinská
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N

a slovenských cestách začali pribúdať nové dopravné značky. Vidieť
to napríklad na úseku diaľnice D1
z Bratislavy do Trnavy, kde spolu s tretím
pruhom pribudli aj nové tabule.
Správcom komunikácií nariadil vymieňať značky nový zákon o cestnej premávke platný od februára. Zákon zmenil podobu mnohých značiek, vo väčšine prípadov
však ide o kozmetické úpravy. Napríklad
žltý štvorec na značke koniec hlavnej cesty nie je už po novom preškrtnutý hrubým
čiernym pásom, ale šiestimi tenkými pásikmi.
Len na cestách I. triedy musí Slovenská správa ciest do konca júna 2012 vymeniť zhruba 500 značiek o konci zákazu
predbiehania.
Najvýraznejšie sa výmena značiek
dotkne diaľnic a rýchlostných ciest.
Mení sa totiž aj vzhľad všetkých návestí.
Zmenšilo sa písmo a pribudli nové údaje.
Na návestiach budú pre lepšiu orientáciu
všetky výjazdy označené číslom, pribudnú
červené políčka s písmenom D alebo R a
s číslom diaľnice alebo rýchlostnej cesty.
Diaľničná spoločnosť doposiaľ vymenila trinásť informatívnych tabúľ na hraničných priechodoch a značky na úseku D1
medzi Trnavou a Bratislavou.
Hoci zákon o cestnej premávke platí
len od februára, ministerstvo vnútra chystá už jeho piatu zmenu. Tu je výber z 99
zmien:

• Parkovanie na chodníku by malo byť
možné, ak ostane voľná šírka chodníka
aspoň 1,2 metra (teraz 1,5 metra).
• Kamióny a autobusy by mali na diaľnici, rýchlostnej ceste a ceste I. triedy dodržiavať odstup najmenej 50 metrov, pre
možné problémy pri elektronickom výbere
mýta.
• Pokuta za neoprávnené parkovanie
na mieste pre invalidov by sa mala zvýšiť
až na 300 eur.
• Zavedenie malých technických preukazov vo forme čipovej karty.
• Za prekážku cestnej premávky sa
má považovať aj havarované auto.
Nové značky na ďalších úsekoch ciest
by mali začať pribúdať v priebehu tohto
roka.
Značky by mali najskôr pribúdať na
najstarších úsekoch diaľnic a rýchlostných
ciest, ako posledné prídu na rad novšie
úseky s novšími značkami.
S osadzovaním značiek začali už aj niektoré kraje a mestá, drvivá väčšina značiek
však na výmenu ešte len čaká. Napríklad
Prešovský samosprávny kraj zatiaľ vymenil
len tabule na hraniciach označujúce maximálne povolené rýchlosti.
Zákon zaviedol aj úplne nové značky.
Na výjazdoch z diaľnic budú osadené varovné tabule o zákaze vjazdu s textom Ste v
protismere. Na diaľniciach pribudnú hmlové
body, na chodníkoch pred priechodmi zas
vodiace pásy pre nevidiacich. (Denník SME)

oncom novembra a začiatkom decembra bol slávnostne otvorený
a spustený do prevádzky mengusovský tunel Bôrik, ktorý by mal vyriešiť
problém „lievikového efektu“ v meste
Svit a skompletizovať tak tzv. tatranskú
diaľnicu. Ide o jeden z najmodernejších
tunelov spĺňajúci prísne bezpečnostné
kritériá. Celková dĺžka je 999 metrov,
cesta je široká 7,5 m, pričom po oboch
stranách sú metrové chodníky. Nachádza sa tu 14 protipožiarnych kabín,
39 kamier, evakuačný rozhlas, svetlá
informujúce o vzdialenosti k najbližšej
únikovej ceste a na batizovskej strane
aj dve odpočívadlá s hygienickým zariadením a občerstvením. Z tunelových
rúr vyťažili takmer 240 000 m3 horniny.
(mm)

* * *

S

por medzi Ruskom a Ukrajinou
o tranzitné poplatky by mohol viesť
k opätovnému zníženiu, či zastaveniu
dodávok ropy na územie Slovenska.
Preto 28. decembra zasadala Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, ktorá
zhodnotila riziko ohrozenia energetickej bezpečnosti Slovenska. Na rozdiel
od minuloročnej „plynovej krízy“ by zastavenie dodávok ropy nemalo výraznejšie zasiahnuť slovenskú ekonomiku.
SR má totiž aj v súlade s európskou legislatívou zásoby na 94 dní. (mm)

* * *

Č

oraz nástojčivejší problém odchodu
najmä mladých ľudí zo Zamaguria,
by mali pomôcť vyriešiť investície do
bývania. Preto sa minulý rok v jedinom
zamagurskom meste Spišská Stará
Ves začalo s výstavbou nájomných bytov. Prvá 20-bytová jednotka už bola
odovzdaná do užívania, ďalšia 16-bytová jednotka by mala začať nájomníkom slúžiť už v ďalšom roku. (mm)

* * *

P

očas decembra sa uskutočnilo veľké čistenie slovenských brehov rieky Dunajec. Vyzbieralo sa pri ňom 50
vriec odpadu. Okrem toho sa na brehoch našej hraničnej rieky nachádzali
aj pneumatiky, prepravky, pletivá, či
železá. (mm)

18

JANUÁR

2010

Z diania na Slovensku
Diaľničné nálepky na rok 2010

M Ý T O
na Slovensku
po novom
Ceny diaľničných nálepiek sa v roku
2010 nezmenia. Vodiči osobných a malých nákladných áut s hmotnosťou do 3,5
tony zaplatia rovnako ako v tomto roku za
ročnú známku 36,50 eura (1099,50 Sk),
mesačná ich vyjde na 9,90 eura (298 Sk)
a týždňový kupón na 4,90 eura (147,50
Sk). Ceny diaľničných známok pre osobné
autá sa na Slovensku už niekoľko rokov
nemenili.
Diaľničné nálepky si môžete v SR
zakúpiť na hraničných priechodoch, vybraných čerpacích staniciach, vybraných
prevádzkach pošty a iných predajných
miestach. Všetky predajné miesta sú riadne označené!
Dobrá správa je pre tých, ktorí vlastnia
karavány a kempingové autá, tí sú v roku
2010 oslobodení od poplatkov za prejazd
po slovenských cestách.
Nálepky na prejazd po diaľniciach a
rýchlostných cestách už od januára nepotrebujú šoféri nákladných vozidiel, kamiónov a autobusov. Dôvodom je spustenie
elektronického systému výberu mýta. Kilometer jazdy po spoplatnenej ceste vyjde
po zavedení mýta od 6,3 centa (1,90 Sk)
do 20,9 centa (6,30 Sk) bez dane z pridanej hodnoty v závislosti od typu cesty a
kategórie vozidla.

Základné informácie
o novom systéme:

1

Nový systém spoplatnenia vybranej
cestnej infraštruktúry v Slovenskej
republike bol uvedený do prevádzky od 1.
januára 2010.

Ročná nálepka je
platná od 01.01.2010
do 31.01.2011

Mesačná nálepka je
platná 30 dní vrátane
vyznačeného dňa

2

Spoplatnenú cestnú infraštruktúru
tvoria vymedzené úseky ciest v súlade s vyhláškou č. 413/2007 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky v platnom znení. Ide
o vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a vybraných ciest I. triedy.
Mýto je úhrada za používanie vymedzených úsekov ciest na základe
elektronicky získaných údajov a je príjmom
správcu výberu mýta – Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“).
Vozidlá s povinnosťou platiť mýto sú
motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony,
určené na prepravu tovaru a motorové
vozidlá, umožňujúce prepravu viac ako
deviatich osôb vrátane vodiča.
Sadzba mýta je stanovená za 1 km
prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku ciest a závisí od kategórie vozidla, počtu náprav a emisnej triedy. Sadzba mýta je deﬁnovaná Nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 350/2007 Z.z. v
platnom znení, ktorým sa stanovuje výška
sadzby mýta za používanie vymedzených
úsekov pozemných komunikácií.

3
4
5

Týždňová nálepka je
platná 7 dní vrátane
vyznačeného dňa

6

Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvára Správca výberu
mýta (NDS, a.s.) a Prevádzkovateľ vozidla alebo iná osoba na to oprávnená (ďalej
len „Prevádzkovateľ vozidla“). Správca
výberu mýta sa v nej zaväzuje umožniť
Prevádzkovateľovi vozidla používanie vymedzených úsekov ciest. Prevádzkovateľ
vozidla je povinný za používanie vymedzených úsekov ciest platiť mýto a plniť
si záväzky s tým súvisiace.
Systém elektronického výberu mýta
umožňuje Prevádzkovateľovi vozidla
vybrať si z dvoch režimov platby. V režime
predplateného mýta môže Prevádzkovateľ
vozidla používať vymedzené úseky ciest
až po jeho uhradení (obdoba predplatenej
karty u mobilných operátorov). V režime
následného platenia mýta môže Prevádzkovateľ vozidla používať vymedzené úseky ciest, pričom za ich používanie zaplatí
vypočítané mýto v pravidelných zúčtovacích obdobiach (obdoba paušálu u mobilných operátorov).
Palubná jednotka je elektronické
technické zariadenie (tzv. OBU z anglického On-Board-Unit), ktoré musí byť
inštalované vo vozidle podliehajúcom mýt-

7

8

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
Kategória vozidla

Nákladné vozidlá

Autobusy

3,5 t – do 12 t
2 nápravy
3 nápravy
12 t a viac
4 nápravy
5 náprav
3,5 t – do 12 t
12 t a viac

Emisná trieda
EURO 0 – II
0,093 € (2,80 Sk)
0,193 € (5,80 Sk)
0,202 € (6,10 Sk)
0,209 € (6,30 Sk)
0,206 € (6,20 Sk)
0,090 € (2,70 Sk)
0,186 € (5,60 Sk)

EURO III
0,086 € (2,60 Sk)
0,183 € (5,50 Sk)
0,193 € (5,80 Sk)
0,199 € (6,00 Sk)
0,193 € (5,80 Sk)
0,086 € (2,60 Sk)
0,176 € (5,30 Sk)

EURO IV, V, EEV
0,083 € (2,50 Sk)
0,179 € (5,40 Sk)
0,189 € (5,70 Sk)
0,196 € (5,90 Sk)
0,189 € (5,70 Sk)
0,083 € (2,50 Sk)
0,173 € (5,20 Sk)

Ceny sú uvedené v EUR/km (Sk/km) bez DPH a prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK
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Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy
Kategória vozidla

Nákladné vozidlá

Autobusy

Emisná trieda

3,5 t – do 12 t
2 nápravy

EURO 0 – II
0,070 € (2,10 Sk)

EURO III
0,063 € (1,90 Sk)

EURO IV, V, EEV
0,063 € (1,90 Sk)

0,146 € (4,40 Sk)

0,136 € (4,10 Sk)

0,136 € (4,10 Sk)

3 nápravy

0,153 € (4,60 Sk)

0,146 € (4,40 Sk)

0,143 € (4,30 Sk)

4 nápravy

0,156 € (4,70 Sk)

0,149 € (4,50 Sk)

0,146 € (4,40 Sk)

5 náprav

0,153 € (4,60 Sk)

0,146 € (4,40 Sk)

0,143 € (4,30 Sk)

3,5 t – do 12 t

0,066 € (2,00 Sk)

0,063 € (1,90 Sk)

0,063 € (1,90 Sk)

12 t a viac

0,139 € (4,20 Sk)

0,133 € (4,00 Sk)

0,110 € (3,30 Sk)

12 t a viac

Ceny sú uvedené v EUR/km (Sk/km) bez DPH a prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK
nej povinnosti pri jazde po vymedzených
úsekoch ciest. Údaje získané z palubnej
jednotky slúžia na výpočet mýta v elektronickom mýtnom systéme.
Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky uzatvára Prevádzkovateľ mýtneho
systému (SkyToll, a.s.) s Prevádzkovate-

9

ľom vozidla. Táto zmluva upravuje všetky
podmienky poskytnutia palubnej jednotky
(OBU).
Informácie o elektronickom výbere mýta získate najmä na zákazníckej linke: + 421 2 35 111 111, na
internetovom portáli www.emyto.sk a

10

v sieti zákazníckych miest. Sieť tvorí 8
kontaktných miest vo všetkých krajských
mestách a viac ako 90 distribučných miest
na vybraných čerpacích staniciach a hraničných prechodoch označených logom
služby Mýto.
(Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť)

Posviacka zdravotného strediska v Nižných Lapšoch
Dňa 10. decembra 2009 bolo v Nižných Lapšoch posvätené tamojšie zdravotné stredisko. Po ďakovnej sv. omši,
ktorú celebroval krakovský kardinál Stanisław Dziwisz a miestný farár, všetci pozvaní hostia a obyvatelia Nižných Lápš sa
presunuli pred zmodernizované zdravotné
stredisko na slávnostné posvätenie. Tejto
slávnosti sa zúčastnili o. i. poslanec PR
Edward Siarka, novotársky starosta Krzysztof Faber, poslanci gminy Nižné Lapše a ďalší hostia.
V roku 2007 sa stál vojtom mgr. Paweł Dziuban a prvým veľkým problémom,
ktorému sa musel venovať, bola modernizácia zdravotného strediska. Objavila sa
totiž hrozba, že toto stredisko budú musieť
uzavrieť, pretože nespĺňalo podmienky
pre tohto typu verejné zdravotnícke zariadenie. Pripravený bol projekt prestavby s urýchleným konaním. Práce na tejto
investícií sa začali v auguste 2008. V pomerne krátkom čase sa podarilo projekt
zrealizovať. Počas prestavby zdravotné
stredisko fungovalo síce s istými obmedzeniami, ale celý čas slúžilo pacientom.
Pracovníci a aj pacienti prestavbu trpezlivo znášali, veď to bolo všetko pre to, aby
obyvatelia gminy Nižné Lapše získali lepšie podmienky na liečenie. Táto investícia
stála viac než 2,2 milióna zlotých.

20

Zmodernizované zdravotné stredisko v Nižných Lapšoch

Po modernizácii tento objekt spĺňa
európske štandardy zdravotníckeho zariadenia. Má automatickú ekologickú kotolňu
na biomasu, slnečné kolektory. Vďaka
príspevku Krajského fondu na rehabilitáciu hendikepovaných ľudí je v budove namontovaný aj výťah.
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Slová vďaky patria aj všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave projektu Veľké
spišské hranie, z ktorého výťažok v posledných dvoch rokoch poputoval na rehabilitačné prístroje do novootvorenej rehabilitačnej poradne.
Dorota Mošová

VOLEBNÉ SCHÔDZE NA ORAVE A SLIEZSKU
Na základe uznesenia Ústredného
výboru Spolku Slovákov v Poľsku zo dňa
26. apríla 2009 sa v miestnych skupinách
rozbehla predvolebná kampaň spojená s
voľbami výborov v jednotlivých miestnych
skupinách a výberom delegátov na obvodnú schôdzu a celoštátny zjazd.
Popritom boli spomedzi krajanov vybratí doručovatelia Života a prerokované
boli taktiež problémy spojené s fungovaním Spolku v jednotlivých obciach, z čoho vzišli mnohé otázky, ktoré by mali byť
neskôr prerokované na obvodnej schôdzi
alebo na celoštátnom zjazde.

DOLNÁ ZUBRICA
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa 19.
októbra 2009.
VÝBOR MS
predseda – Vendelín BOSÁK, č.d. 35
podpredseda – Milan KULAVIAK, č.d. 216
tajomník – Ľudmila VENGRÍNOVÁ, č.d. 221
člen – Ján MASTELA, č.d. 230
člen – Ján BALÁŽ, č.d. 271
člen – Jozef ZUBRICKÝ
DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU
Vendelín BOSÁK, Milan KULAVIAK
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Vendelín BOSÁK, Milan KULAVIAK
DOPISOVATEĽ ŽIVOTA
Vendelín BOSÁK

JABLONKA
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
11. novembra 2009.
VÝBOR MS
predseda – Ján BAŠISTY, ul. Górska 14
podpredseda – Ján NOVÁK,
ul. P. Borowego 8
tajomník – Mária POLUŠOVÁ,
ul. Krakowska 27
pokladník – Mária KAŠPRÁKOVÁ,
ul. Wilsona 32
člen – Mária PASEKOVÁ, ul. Sobieskiego 23
člen – Cecília ZBOREKOVÁ, ul. Leśna 47
člen – Monika SZEWCZYKOVÁ
člen – Alojz HARKABUŽIK
DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU
Ján BAŠISTY, Mária PASEKOVÁ,
Mária POLUŠOVÁ

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Ján BAŠISTY, Mária PASEKOVÁ,
Mária POLUŠOVÁ
DOPISOVATELIA ŽIVOTA
Mária PASEKOVÁ, Mária POLUŠOVÁ

CHYŽNÉ
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
6. decembra 2009.
VÝBOR MS
predseda – Karol FULA, č.d. 171
tajomník – Ján LACIAK, č.d. 164
pokladník – Ján CAPEK, č.d. 147
člen – Štefan JURČAŠÁK, č.d. 208
člen – Alžbeta KOIS, č.d. 171
DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU
Karol FULA
Štefan JURČAŠÁK, č.d. 210
Marzena LENCZOWSKA, č.d. 3
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Karol FULA, Štefan JURČAŠÁK
DOPISOVATEĽ ŽIVOTA
Karol FULA

ORAVKA
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
8. novembra 2009.
VÝBOR MS
predseda – Žoﬁa FIFANSKÁ, č.d. 3
tajomník – Bogumila STAŠÁKOVÁ, č.d. 5a
pokladník – Jozef GROBARCZYK
člen – Jozef KWAŚNICA, č.d. 220 b
DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU
Žoﬁa FIFANSKÁ
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Žoﬁa FIFANSKÁ
DOPISOVATEĽ ŽIVOTA
Krištof STAŠÁK

HORNÁ ZUBRICA
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
6. decembra 2009.
VÝBOR MS
predseda – Michal SOĽAVA, č.d. 96
podpredseda – Ján PAVLÁK, č.d. 529
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tajomník – Marcelína PAVLÁKOVÁ,
č.d. 113a
pokladník – Štefánia SOĽAVOVÁ, č.d. 96
člen – Julián KOVALČÍK, č.d. 35
člen – Barbara KOVALČÍKOVÁ, č.d. 225
DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU
Vladislava BOGACZOVÁ, č.d. 49
Michal SOĽAVA, Ján PAVLÁK,
Julián KOVALČÍK
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Vladislava BOGACZOVÁ,
Michal SOĽAVA, Ján PAVLÁK,
DOPISOVATEĽ ŽIVOTA
Adam SOĽAVA, č.d. 96

SLIEZSKO - MIKOŁÓW
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
28. novembra 2009.
VÝBOR MS
predseda – Jozef GRAPA,
ul. Wileńska 31, 41-216 Sosnowiec
podpredseda – Jolanta ILEVIČOVÁ,
ul. H. Sawickiej 12/4, 44-100 Gliwice
tajomník – Bronislav KNAPČÍK,
ul. Młyńska 4a/37, 43-190 Mikołów
pokladník – Štefánia KNAPČÍKOVÁ,
ul. Młyńska 4a/37, 43-190 Mikołów
člen – Štefan ADAMČÍK, Mikołów
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Jozef GRAPA, Bronislav KNAPČÍK
DOPISOVATEĽ ŽIVOTA
Bronislav KNAPČÍK
Redakcia

Dar srdca
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil
krajanka Štefánia Knapčíková z Mikołova sumou 2 107,- zlotých, ktoré
určila pre potreby Miestnej skupiny na
Sliezsku. Srdečne ďakujeme.
Ktokoľvek by chcel podporiť náš
Spolok, môže prispievať na adresu:
Towarzystwo 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.
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Oblátkové stretnutia

SVIATOČNE V KACVÍNE
Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Toto prajeme do nového roku všetkým
krajanom. V niektorých miestnych skupinách Spolku sa pestuje už niekoľkoročná
tradícia stretávania sa počas vianočnonovoročného obdobia. Každý rok sa krajania na toto stretnutie svedomito pripravujú, aby dopadlo čo najlepšie. Je to čas
na spoločné rozhovory, diskusie, počas
ktorých sa môžeme dozvedieť, ako sa im
darilo minulý rok a aké problémy a otázky
ich trápia. Trochu si pritom ponariekajú a
možno sa aj niečím novým pochvália. Dôležité je, že sa spolu stretnú, zablahoželajú si a pobesedujú.
3. januára 2010 sa pri spoločnom stole zišli Kacvínčania, aby sa podelili oblát-

umelecký rast. Je
to zásluha dobrej
práce školiteľa a
ochoty účinkujúcich. Existenciu
dychovky podporuje Spolok
a
ústretovosť
rodičov, ktorí sa
tešia z úspechov
svojich ratolestí.
Neskôr sa Gen. tajomník ÚV SSP
ujal slova gene- Ľudomír Molitoris
rálny tajomník
ÚV SSP Ľudomír
Molitoris a všetkým zhromaždením poprial
pokoj, lásku a úspešný nový rok. Spomenul tiež, že obec Kacvín bude tento rok
sláviť 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci. A oboznámil zhromaždených
s dokladmi, ktoré sú v archívoch z tohto
obdobia. Zároveň vyjadril radosť z toho,

Diskusie krajanov v skupinkách

Predseda MS SSP v Kacvíne
Ján Venit

že stúpol počet detí, ktoré navštevujú slovenský jazyk na základnej škole.
Potom slovo patrilo predsedovi MS
SSP v Kacvíne Jánovi Venitovi, ktorí privítal hostí a všetkým zhromaždeným zavinšoval v novom roku hojnosť radosti, zdravia a vzájomnej úcty a všetkým zaželal
príjemné spoločné posedenie.
V ďalšej časti nasledovalo delenie sa
oblátkou medzi krajanmi a novoročné blahoželania. Šikovné kacvínske gazdinky
pripravili chutné občerstvenie, ktoré poputovalo na stoly. Na sále sa rozprúdili živé
rozhovory. Do toho krajan Andrej Soja
prihrával na harmonike slovenské ľudové
melódie a krajania spievali pesničky. S
radosťou a v dobrej nálade uplynul nedeľňajší večer v kacvínskom chotári.
Ostáva nám už len poďakovať výboru
MS SSP v Kacvíne za pozvanie a pekné
strávený večer v kruhu krajanov.
Dorota Mošová

kou a najčastejším prianím bolo zdravie,
ktoré má naozaj váhu zlata.
Na úvod stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v nedeľňajší večer, v kacvínskom Dome
slovenskej kultúry, vianočnú náladu navodili žiačky, ktoré predniesli básne s vianočnou tematikou. Potom čas spríjemnila
mládežnícka dychovka pod vedením kapelníka Stanisława Wojtaszka. Zahrala
známe slovenské aj poľské koledy. Krajania si v jej sprievode zaspievali aj viaceré
z nich. V tejto výbornej nálade pokračovala dychovka koncertom ďalších skladieb,
o. i. pekne zahrala pochod Radeckého,
čo prítomní odmenili vrelým potleskom.
Dychový orchester pôsobí pri Dome slovenskej kultúry už pár rokov a podľa počtu
vystúpení, ktoré má za sebou, vidieť jeho
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Koncertuje mládežnícka dychovka
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Oblátkové stretnutia

Mariola a Lýdia otvorili
program prednesom básní

Príhovor M. Krempaskej

Vdp. kaplán K. Kašprák
požehnáva oblátky

NOVOROČNE V NEDECI
Nový rok, nové predsavzatia, nové
plány, ktoré veríme, že sa nám podarí
uskutočniť. A aj v krajanskom prostredí
sa na začiatku nového roka organizujú
spoločné posedenia a stretnutia, ktoré
sú zárukou spolupatričnosti a vzájomnej
radosti. Krajania majú možnosť nielen sa

E. Neupauer sa delí oblátkom
s vdp. K. Kašprákom

porozprávať o vlaňajšku a budúcnosti, ale
sa aj rozptýliť a zabudnúť na každodenné starosti. S touto myšlienkou vianočnonovoročné stretnutie usporiadal výbor
miestnej skupiny Spolku v Nedeci.
Ako povedali krajania, tradíciu delenia
sa oblátkou a spev kolied si veľmi radi
uchovávajú, pretože sa medzi nimi vždy
nájdu ochotní pobesedovať si spolu.
Tentoraz 10. januára v nedeľňajší podvečer, aj keď v neveľkom počte, ale v teplej a srdečnej nálade privítal prítomných
predseda MS SSP v Nedeci Emil Neupauer a všetkým zaželal príjemné besedovanie. Neskôr slovo odovzdal generálnemu
tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi, ktorý
poďakoval nedeckým krajanom za ochotu
stretnúť sa spolu a úsilie vynaložené pri
príprave posedenia. Zároveň poprial miestnemu výboru veľa úspechov v tomto roku.
Na oblátkové stretnutie prijala pozvanie
aj historička PhDr. Milica Majeriková, nedecký kaplán Krištof Kašprák a redaktorka
Života Dorota Mošová.

Blahoželania

Poetické čaro Vianoc navodila svojím prednesom Mariola Klaková. Neskôr
zhromaždeným pekne zavinšovala Lýdia
Milaniaková. Po dievčatách sa ujala slova
krajanka Mária Krempaská a z jej úst poplynulo more novoročných prianí. Na záver
zaželala všetkým zhromaždeným príjemne
strávený večer, ktorý nám ostane v pamäti
po celý rok.
Nadišla dlho očakávaná chvíľa, kedy
kaplán požehnal oblátky a krajania si navzájom zablahoželali. Po nich nastal čas
spevu kolied, ktoré nesú nádej a predovšetkým radosť z narodenia Ježiška.
Oblátkové stretnutie sa konalo v klube u
Milaniakovcov, vďaka ústretovosti majiteľov
- krajanov Haliny a Emila. Usilovné krajanky sa postarali, aby na stoloch nič nechýbalo. Stretnutie prebehlo vo výbornej nálade
a klub preplnili diskusie v skupinkách a prekrásny spev slovenských ľudových pesničiek. No čas je neúprosný a toto príjemné
stretnutie dobehlo do konca, ale krajania
rozchádzajúc sa do svojich domácností si
sľúbili, že sa stretnú takto spoločne opäť o
rok, čo im zo srdca prajeme.
Dorota Mošová
Zhromaždení pozorne sledujú program

Úvodné slovo patrilo predsedovi
MS SSP v Nedeci E. Neupauerovi
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Poviedka na voľnú chvíľu
I
Beštia Pojtek (veru beštia!) bol chlap
bohatý - a predsa sa ulakomil na cudzie.
Vzal pluh a raz ráno, keď oral, odoral Janovi Metesovi z role.
Bolo toho čosi vyše pol lakťa.
Jano Metes zemou neoplýval, preto
hneď zbadal. Vychytil sa za Pojtkom. Rozhodil rukami a zvolal:
- Odoral si mi!
Čo mohol Pojtek? Rozhorčil sa:
- Ja...? Ja som ti odoral...?
Beštia! Ešte aj ruku zdvihol a tak zrúkol:
- Ako je boh nado mnou!
Ale Metes nepopustil. Bol presvedčený, že mu Pojtek odoral.
- Netrep! Ty si to bol, - povedá. A pritom ani brvou nemihol.
- Nebol, - hučí Pojtek od pece ako vlk
a čerí naňho zuby.
- Bol, - Metes na to.
- Nebol! - tak Pojtek.
Stoja oproti sebe. Len skočiť a chytiť
sa pod krky.
Ale Metes nepatril k tým, čo hneď do
bitky. Premeral si Pojtka temným pohľadom, zaťal plisť, potriasol ňou v povetrí,
veľkou, mocnou, a pohrozil:
- Veď ti to na súde povedia... A odišiel.
II
Metes beštiu Pojtka (tak vravel: beštiu) zažaloval. Pojtka predvolali i vypočuli.
Vypočuli raz, potom druhý aj tretí raz, lebo
to bolo akési zamotané. Metes tiež musel
ísť a išiel, s tým rozdielom, že zakiaľ sa
Pojtek vozil v nových košinách, Metesovi
prichodilo pešo. Ale chodili: Metes i Pojtek, a tak chodievali až do leta.
V lete prišli inžinieri. Zem premerali a
Pojtka s Metesom kedysi na jeseň znovu
predvolali. Boli obaja: Pojtek v nových košinách a Metes... Ako inak? Pešo. Čo bolo,
ako bolo, čertvie! Páni mali svoje rozumy,
svoju reč. V záplave učených slov podstata sa im stratila, a tak, keď sa po rozsudku
vracali domov, Pojtek sa usmieval a Metes
hrešil.
- No i čo...? - smeje sa Pojtek rozvalený v svojich košinách, predbiehajúc ho
hneď za mestom. - Kto mal pravdu? Ja,
či ty?
- Ja! - uťal Metes. A zas ani brvou nepohol.
- A prehral si, - uškŕňal sa Pojtek.
- Ešte nie, - tak mu Metes.
- Nie...? A ako? - čudoval sa Pojtek.
- Tak, že nie! - uťal Metes tajomne.
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Bol presvedčený, že pravda je na jeho
strane, že ju musí dosiahnuť. Preto apeloval. „Beštia Pojtek,” vravel kdekomu,
„musí moje vrátiť. Musí! Aj keby popod
holé nebo lietal.“
A tak začali poznove chodiť, ibaže ďalej - do župného mesta. Pojtek v košinách
a Metes pešo k najbližšej železničnej stanici, kde sadali na železnú obludu. A železná obluda ich odvážala, privážala v senné
i obilné zbierky. Zanedbávali ich. Obaja.
Po dva aj po tri dni. Domov sa vracali: Metes namrzený, ale Pojtek s úsmevom, ktorý prezrádzal, že mu na stratených dňoch
neveľmi záleží. Veď čo... Kým Metesa
nemal kto nahradiť, za Pojtka robili dvaja
paholci, slúžka, žena, syn a dve dcéry.
Ale Metesovi chýbalo vyše pol lakťa
zeme.

Olešniak, nič nepoviem. Nemajú, ulakomili
sa. Ale Pojtek... Panebože! Boháč: tisícky
v banke, gruntu ani hnoja, doma statku,
že nespočítaš, a predsa... Taká beštia sa
ulakomí a tebe, žobrákovi, odorie, len tak
hvizdne. A keby len odoral... Ale on ešte aj
v tom jedinom, čo máš, v pravde... v pravde ťa prekrúti...
Zmocnilo sa ho rozhorčenie. Do plaču
mu bolo. „Ako...? Či som nemal pravdu?“
prepaľovali ho dobiedzavé otázky a pred
očami mu tancovalo pol lakťa zeme na
Gonšorovke - milovanej, dobrej zeme,
ktorú s toľkou láskou obrábal a z ktorej mu
akoby nič odorali. Dožadoval sa pravdy,
lebo si myslel, že zákony sú na to, aby
ju každému (chudobnému či bohatému)
rovnako vysluhovali, ale... O, beštie! Aj z
pravdy odorali. On, Metes, prehral, ba na

Milo Urban

PRAVDA
A mal aj pravdu.
Mal. Lenže...
Ako sa ukazovalo, pravdy preňho nebolo. Nie! Nebolo. Či už inžinieri mali plané oči alebo Pojtek naozaj nosil akýmsi
pánom v meste hydinu (ako sa o ňom v
dedine povrávalo), nevedno. Dosť na tom,
že raz (bolo to kedysi na jar) zavolali ich
znova oboch, a tu sa Metes dozvedel, že
prehral aj apeláciu.
- Do čerta!... - uronil, opúšťajúc súdnu
sieň.
Nešiel ďaleko. Pred sedriou si sadol
na schody. Podoprel dlaňou hlavu i zahľadel sa pred seba. Pojtek šiel okolo. Chcel
sa ho vari spýtať, kde je tá jeho pravda,
ale nespýtal sa.
Metesovi horeli oči.
III
- Beštia Pojtek! - dudral si Metes pod
nos, vracajúc sa z mesta trochu podnapitý domov. - Zem som mal, odoral, pravdu
som mal, a prekrútil ma v nej. Prekrútil!
Panské rozumy si kúpil, aby mňa, žobráka, ošudil.
A tu sa Metesovi seba samého uľútilo.
- Ech, veru žobráka... - lamentoval,
zapletajúc nohami. - Všivák si, do úst ti
nezvyšuje, a taký Pojteček, taká beštia,
čo sa v peniazoch a v sadle topí, odorie
ti ako zo svojho. Keby to Maroň alebo hen
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dôvažok bude musieť platiť ešte aj trovy. Tu zastal. Pokrútil hlavou:
- Ja trovy platiť? Aj keď mám pravdu...?
Ako to? Dupol nohou:
- Nebudem platiť! - povedal si.
Zaťal zuby a už bez slova kráčal domov. Ale čím bližšie prichodil k rodnej
dedine, tým väčšmi mu horeli oči silným
predsavzatím. Ono mu rozjasňovalo aj
tvár. „Nie. Ja im trovy platiť nebudem. Ani
ma nehne! Pravda je na mojej strane,“
umieňoval si.
Prišiel pred dolnú krčmu. Stál tam richtár Porubský, prísažný Ondrej Valiga, starší Koričan, Hlbocký a ešte niekoľkí z výboru. Podistým mali nejakú komisiu. Vidiac
ich pokope, v Metesovi hrklo. „Počkaj...“
povedal si. Pristúpil k nim, rozkročil sa a
za horúca položil im otázku:
- Ľudia, a ste za pravdu?
Pozreli naňho, či nemá pod klobúkom.
Ale Metes mal už iba zaťaté zuby a rozpálené oči. Preto sborom odvetili:
- Sme. Pravdaže sme!
- Tak poďte, - volal ich.
- Kam? - čudovali sa. A on:
- Uvidíte, kto mi odoral, kto ma prekrútil v pravde.
Ako hej, ako nie, dali si povedať. Zvedaví, čo má Metes za lubom, pobrali sa
za ním. Idú hore dedinou; psi pobrechávajú a ľudia, vidiac toľko chlapov pokope,

Poviedka na voľnú chvíľu
hneď: „Aha! Pozrite: richtár, prísažní... Do
paroma! Čosi sa robí... Kdeže idú...? Kde
ich zas čert nesie?” Aby im niečo neuniklo, vybiehajú z dverí, z dvorov, zakrádajú
sa sprvu, ale potom sa pridá jeden, druhý,
tretí, a zástup cestou rastie, pribúda ho
ako cesta vo vahane.
Metes...? Nevie, čo sa za ním robí. Neobzerá sa, len zuby zatína a kráča, kráča,
takže mu ostatní skoro nestačia. A rovno k
Pojtkovej chalupe.
Tam búcha na okno.
- Čo je? Čo sa robí? - čuduje sa vyplašený Pojtek.
- Poď! - rozkazuje Metes. - Ideme
pravdu merať.
- Akú pravdu? - vypliešťa Pojtek oči.
- Moju, - rána Metes.
- Tú už odmerali páni v meste, - pokúša sa Pojtek o posmech.
- Ale zle, - odbíja ho Metes obratom.
- Ba nie! Tí predsa majú zákony.
- Majú. Ale i prekrútiť ich vedia. A podplatiť sa dajú...
Richtár sa mračí. Vrchnosť! Podistým
nesúhlasí. A Valiga s Koričanom podobne. Pojtek sa ešte pokúša usmievať, ale
zástup pred domom sa prebúdza. „Aha,
beštia!... Vidíte ho? Pravdaže! On vie, ako
s pánmi, a páni vedia, ako s ním,” pohadzujú si ľudia. Nemajú radi Pojtka ani pánov. Zlé skúsenosti im v tom bránia. Preto
dychtivo využívajú príležitosť.
- Bojí sa, - švihne jeden.
- Pojtek sa bojí, - prisviedča druhý.
- Nemá pravdu, - pomáha im tretí. A už
sa to sype:
- Kto má pravdu, nebojí sa.
- Pojtek odoral.
- Odoral!
Výkriky šľahajú ako blesky. Podpaľujú
vysušené srdcia. Tu-tam sa dokonca vystierajú i ruky - žilnaté, lačné po pravde. A
zástup volá, kričí:
- Pravdu chceme!
- Pravdu ideme merať.
- Páni pravdu nemajú!
- Zákony prekrúcajú.
- Aj podplatiť sa dajú...
Zástup sa tlačí k dverám. Pojtek bledne. No potom sa jednako vzchopí.
- Dobre, - súhlasí. - Keď toľme chcete... Idem.
IV
Obstúpia beštiu Pojtka - a iba keď idú.
Metes, pravdaže, vpredu. Kam...? Vedie
ich rovno ku kostolu. Zástup sa čuduje,
ale tým väčšia je jeho dôvera, tým mocnejšie zanietenie i horlivosť za pravdu. Ľu-

ďom žiaria oči. Šli by za ňou teraz hoci na
koniec sveta. Veria, že v kostole sa stane
zázrak - že tam nájdu aspoň kúsok z nej.
„Po kňaza! Po kňaza!“ ozýva sa nedočkavé volanie. Ktosi beží, ale kňaza niet
doma. Preto vedú kostolníka.
- Otvor! - káže richtár, natešený, že pobúrenie nadobúda prijateľnejšiu podobu.
Kostolník otvoril ťažké dvere. Z hlbín kostola vyvalilo sa ticho, zafarbené
šerom. Vrhlo sa na Pojtka. Zamrazilo ho
studeným prívalom. Trhol sa, chcel vari
utiecť, ale ruky žízniacich po pravde sa
vystreli za ním. Strhli ho - vlečú ho ďalej,
do kostola.
- Pravdu... Pravdu chceme! - vykrikujú
ľudia a opreteky sa hrnú za ním.
Tam...
Pojtka dotiahli pred hlavný oltár. Ba
kostolník na čísi rozkaz zapálil aj sviece.
V nepokojnom žltom svetle z výklenkov
hľadí Matka božia s doráňaným srdcom,
svätý Jozef s pílkou v ruke, svätý Peter
so svätým Pavlom, a ani na druhej strane
nechýba pozorovateľov. Dokonca i svätý
Juraj akoby na chvíľu odvrátil hlavu od obludy pri svojich nohách - udivený pozerá,
čo sa robí, kto ho to vyrušuje v odvekom
zápase. Pojtek v pomykove klipká očami,
preskakuje pohľadom z jedného na druhého. Rozmýšľa, tuho rozmýšľa, na ktorého
by sa obrátil o pomoc, ktorý by ho vytiahol z tejto šlamastiky. Aj by dačo obetoval
(keď išla krava, nech ide aj teľa), ale beda
- na kamenných tvárach nevidí ochoty.
Svätý Peter sťahuje obočie, svätý Pavol
ľútostivo, lež bezmocne potriasa plešivou
hlavou, zatiaľ čo Matka božia sa celkom
otvorene priznáva: „Nemôžem, Pojtuško.
Nemôžem! Čo by povedal môj syn? On za
pravdu zomrel, a ty... Čo si s ňou robil?”
Zahanbený Pojtek prehadzuje pohľad na
svätého Juraja. Ak by ten... Tuhý chlap nebojí sa ani ohnivého draka. Taký by mohol mať trochu porozumenia s človekom,
čo v slabej chvíľke podľahol pokušeniu a
v súre namiesto piky oháňa sa tým, čo má
naporúdzi: húskou, sliepočkou - ako príde.
No svätý Juraj... Už očividne zúri. Prekára
ho zlovestným pohľadom a Pojtek priam
čuje, ako sa v tichom kostole rozkrikuje:
„Mars! Prac sa odtiaľto... My na tvoju hydinu kašleme!“ Aj by ho poslúchol, ale za
ním stojí vari pol dediny. Ľudia pochmúrne
mlčia; čakajú na zázrak, len Metes... Znezrady (ako sa mu v tom tichu pozdáva)
hromovým hlasom povie:
- Prisahaj! Prisahaj, že si neodoral. A
zástup sťa ozvena opakuje:
- Prisahaj!
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Pojtka už nezaujíma oltár ani svätí.
Sklonil hlavu. Vidí len zem. No aj tak má
drvivý pocit, že hľadí naňho ktosi ohromný, vševládny, strašný, od vekov do vekov
prítomný všade a vo všetkom - akási desivá sila, čo bedlí v prírode i v ľuďoch, čo
nedovolí šliapať po pravde, čo dôsledne
a nemilosrdne pomstí každý násilný zásah, každý priestupok proti nej. A za ním...
Aj tam. Tam je celá reťaz uvzatých, rozpálených očí, celý zástup rozčertených,
všelijako gniavených, a do pravdy predsa
po uši zaľúbených metesovcov, ktorých
možno ošmeknúť, ktorým sem-tam možno odorať z kadečoho, len z pravdy nie.
Hľa, ako svorka ho obklopili. Stoja za ním,
strežú ho, prebodávajú rozpálenými pohľadmi, lační, smädní po troche pravdy,
po nepatrnej omrvinke, po smiešnom kúsku z toho, čo tak dlho a tak krvopotne bolo
treba vydolovať aj povynášať z nesmiernej
hlušiny sveta. Odolať takým pohľadom?
Poprieť všetko? Odprisahať...? Pojtek
bledne. Trasie sa ani osika. Iba Metes...
Zamračený, zaťatý hľadí naňho. Nakláňa
sa k nemu. Hrozivo dobiedza:
- Prisahaj, že si neodoral.
A netrpezlivý zástup hrozivo opakuje
za ním:
- Prisahaj!
Prisahať...? Pojtek nevdojak dvíha
ruku. Mimovoľne otvára ústa. A možno by
v tej súre, v tom pomykove a strachu aj
prisahal, ale tu ktosi obrovský kladie mu
ruku na ústa. Mohutnú, strašnú ruku. Pojtkovi sa pod ňou zastavuje dych, oči obracajú stlpkom. Tak mu je ako medzi dvoma
mlynskými kameňmi, ale - kto pomôže
nešťastnému človeku? Páni...? Smiešne!
A potom... Panebože! Aká je to pravda,
čo kúpiš za hus alebo za sliepku? Ako si
môžeš takú pravdu vážiť, ako ju chceš
brániť? A kam s ňou zájdeš? Zem je dobrá
- o tom ani reči. Ale zem ukradnutá, podfukom získaná - zem bez pravdy, oplakaná,
vydretá, vyšvindľovaná... Darmo! Pojtek
nemôže. Ktosi strašný hľadí naňho pohľadom ako more nekonečným, úžasným, čo
vidí cez neho sťa cez sklo.
Nie!
Taký pohľad páni v meste nemali.
Pojtek padá pod ním ako smrek pod
náporom víchrice. Berie hlavu do dlaní a
skuhravo sa priznáva:
- Nemôžem. Ja... ja som odoral!
(1926)
Výkriky bez ozveny,
Slovenský spisovateľ 1965
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keď počet kňazov, ktorí agitovali za
pripojenie sporného územia k Poľsku
bolo menej ako tých, čo boli za ČSR,
existovali určité obavy, že sa im prostredníctvom apelácie na náboženské cítenie
podarí zvrátiť mienku časti miestneho
obyvateľstva v prospech Varšavy. Slovenskí agitátori sa dožadovali výraznejšej pomoci z radov duchovenstva, avšak s vylúčením Čechov, z už skôr spomenutých
dôvodov. Jeden z nich o tom v decembri
1919 zo Spiša písal: „V terajších vážnych
časoch čo sa týka agitačného účinkovania
v tunajšom okolí ve prospech Č.S. Republiky je veľmi vážnym, podľa tunajších
pomerov najlepšie by bolo vec túto zveriť slovenským, ale spoľahlivým, kňazom,
poneváč ľud má ku kňazom veľkú dôveru.
Podobným spôsobom účinkuje námestník
spišského biskupa Dr. Marián Blaho na
verejných zhromaždeniach v Starej Vsi
a okolí. Moc poburujúcim a neúspešným
by bolo poslať sem ľudí českého pôvodu;
tí by sa potkali tu z nezdarom.“24
Úsilie oboch strán získať si obyvateľstvo na svoju stranu bolo však nakoniec
úplne zbytočné, pretože o spornom území
nerozhodol plebiscit ale medzinárodná arbitráž, na čo dali 10. júla 1920 v belgickom
Spaa súhlas oba zainteresované štáty.
V mene Najvyššej rady rozhodla o riešení sporu Veľvyslanecká rada, a to 28. júla
1920. Na základe toho došlo k rozdeleniu
sporného územia. Slovensko tak stratilo
25 obcí s približne 25 000 obyvateľmi.
Na častiach pripojených k Poľsku
bol od začiatku na obyvateľstvo vyvíjaný
značný polonizačný tlak. Z pôvodných
učiteľov väčšina odišla na Slovensko.25
Do škôl postupne prichádzali poľskí učitelia. Do úradov poľskí úradníci. Trochu
iná situácia bola s kňazmi. Pripojené
územie totiž naďalej spadalo v cirkevnej
oblasti pod právomoc spišského biskupa
na Slovensku. Poľsko tak bolo nútené
prevziať s práve nadobudnutým teritóriom aj tamojších duchovných, ak sa rozhodli tam zostať, čo nie celkom zapadalo
do polonizačných koncepcií novej moci,
keďže väčšina z nich bola orientovaná
proslovensky.26 Išlo najmä o Františka
Móša v Tribši (neskôr v Novej Belej),
Antona Kubasáka v Jurgove (do 1921),
Pavla Drbiaka v Krempachoch (do 1921),
Jána Pataka v Kacvíne (do 1922), Vojtecha Pataka (do 1922) a Adreja Hrica (asi
do 1926) vo Vyšných Lapšiach, Jozefa
Laurinca v Hladovke (od 1921) Františka
Rajčána v Novej Belej, Františka Urvaya
v Nižných Lapšiach (do 1928) a Štefana
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Andrašovského vo Fridmane.27 V obciach,
kde pôsobili slovenskí kňazi sa slovenčina
udržiavala zväčša i naďalej, a to najmä
v kostole. Pri zavádzaní poľštiny do škôl
dochádzalo ku konﬂiktným situáciám, pretože dovtedy bola väčšina cirkevná. V Poľsku boli všetky štátne. Slovenskí duchovní
sa teda dožadovali, aby o učiteľoch rozhodovala spišská diecéza. V Tribši odmietol
slovenský kňaz odovzdať poľskej učiteľke
kľúč od školy s odôvodnením, že je cirkevná a poslal list spišskej diecéze so žiadosťou, aby tam mohol ustanoviť nekvaliﬁkovanú učiteľskú silu. V odpovedi mu bolo
oznámené, že diecéza „nemôže naskrze

sedníctvom Františka Móša Školská rada,
ktorá rozhodla o odvolaní poľskej učiteľky
a požiadala ho, aby sa ujal výučby v slovenčine. O niekoľko dní na to prišiel do
Tribša riešiť vzniknutú situáciu školský
inšpektor Wendelin Haber, ktorý na stretnutie s Františkom Móšom spomína takto:
„Zavolal som ho na poradu, ktorá mala
spočiatku dosť ostrý priebeh. V prípade
návratu poľskej učiteľky, hrozil štrajkom
detí. Nakoniec sme ale predsa len dospeli
k dohode. Učiteľka sa mala vrátiť na svoje
miesto, zatiaľ čo slovenský jazyk mal naďalej zostať v škole v rozsahu 4 hodín týždenne vrátane hodín náboženstva.“30

PAVOL MATULA

ÚLOHA CIRKVI
V ZÁPASE O NÁRODNÚ IDENTITU
OBYVATEĽSTVA SEVERNÉHO
SPIŠA A ORAVY
V ROKOCH 1918 – 1939 (2)
zaujať nejaké také stanovisko, ktoré by
odporovalo nariadeniam poľskej vlády“,
teda poslať tam nediplomovanú silu a že aj
keby poslali kvaliﬁkovanú a nevyhovovala
poľským úradom, nemohli by ju tiež potvrdiť, lebo „poľská vláda nedá štátnej podpory“. Podobne sa na obranu cirkevnej školy
postavil v Jurgove kňaz Anton Kubasák.
Poľské úrady ho upozornili, že cirkevných
škôl v Poľsku niet. Zároveň mu pohrozili, že ak neprestane robiť problémy, dajú
ho zavrieť.28 Tribšký farár František Móš
sa však zastrašiť nedal a poľskej učiteľke
dal najavo, že v slovenskej obci nemá čo
robiť. Jej budúci muž na to vo svojich pamätiach spomína: „Istého dňa kaplán Móš
vtrhol na hodinu učiteľky Rzepeckiej... a
na ňu slovne zaútočil: ‚Prečo ste tu prišli
učiť po poľsky, keď sú tu Slováci!‘, na čo
mu ona odpovedala: ‚Keby som vedela,
že sú tu Slováci, určite by som neprišla.‘“
Manžel Rzepeckiej Jan Pluciński ďalej pokračuje: „Kaplán neraz vtrhol na hodinu...
a učil po slovensky. Mimoškolská mládež,
na ktorú mal vplyv tento kňaz, robili učiteľke rozličné zlomyseľnosti. Natierali kľučky
na jej dverách h..., v noci bolo často počuť búchanie alebo kopanie do dverí, či
výkriky, aby odišla z dediny...“29 V polovici
decembra 1920 zasadala v obci pod pred-
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Problémy so zavádzaním poľštiny do
cirkevných, pôvodne slovenských, škôl
boli aj v iných obciach na pripojenom
území. Wendelin Haber sa o začiatkoch
poľského školstva v týchto oblastiach na
stránkach Gazety Podhalańskej v roku
1930 vyjadril takto: „Tak Spišiaci ako aj
Oravci boli v značnej časti nadchnutí sympatiami a istého druhu gravitácie k Československému štátu, špeciálne k Slovensku. Po obsadení obcí Poľskom boli
dosadení do všetkých obcí poľskí učitelia,
vo všetkých školách sa učí len po poľsky.
Rodičia nechceli posielať deti do poľských
škôl, prichádzali na školský inšpektorát do
Kežmarku a s plačom prosili o vymenovanie slovenských učiteľov. V niektorých
obciach až v súčasnom školskom roku
boli rodičia trestom donútení posielať deti
do poľskej školy... Začal som obsadzovať školy čisto poľskými silami. Aby som
nenarazil na odpor, posielal som učiteľov
najprv do obcí nám najviac žičlivých, postupne do horších. Počas informatívnych
ciest som však zbadal, že organizácia
školstva nepôjde pre nás tak ľahko. A takto, 9. septembra 1920, bolo zasadnutie
školskej stolice v Čiernej Hore, v ktorej
bolo rozhodnuté neprijať poľského učiteľa... Za takýchto okolností po porade s dr.
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Bednárskim som odcestoval na miesto v
sobotu dňa 8. januára 1921. Záležitosť
som mal urovnať dohodou, v opačnom
prípade som mal uzavrieť školu. Vidiac zaťatosť a odpor, neslýchanú nenávisť ľudu
k všetkému, čo je poľské, stratiac nádej na
kompromis, vyhlásil som zavretie školy a
opustil miestnosť. Takéto boli vo všeobecných črtách počiatky poľského školstva na
Spiši a Orave.“31
Nie všade však boli slovenskí duchovní tak vytrvalí a mnohí sa začali postupne
podvoľovať polonizačnému tlaku. V Novej
Belej odovzdal slovenský kňaz František
Rajčán vyučovanie náboženstva poľskej
učiteľke hneď nasledujúceho školského
roku 1921/22 s odôvodnením, že nechce
„aby bol medzi Poľskom a Slovenskom
nesúlad, tým skôr, že výučba v tejto škole
prebieha v poľskom jazyku.“32 Podobne
sa zachoval Štefan Andrašovský, farár
vo Fridmane, o ktorom sa František Móš
vyjadril, že sa „zmieril... s osudom, prispôsobil... pomerom, takže slovenský život
z neho veľa nemal“.33
Zatiaľ čo aktivity poľských školských
úradov pri dosadzovaní učiteľských síl na
pripojenom území by sa dali z hľadiska
kompetencii čiastočne pochopiť, keďže v
Poľsku existovali len školy štátne, snahy
o zasahovanie do výberu a ustanovovania
nových kňazov na farnostiach v uvedených oblastiach sú však už len ťažko obhájiteľné. Napriek tomu k ním dochádzalo.
Dokladom toho je list spišskooravského
starostu Jana Bednarského Prezydiu Województwa w Krakowie z 24. mája 1922,
v ktorom prosí o intervenciu na krakovskom biskupstve vo veci uprázdneného
miesta kaplána v Nedeci, aby tam bol dosadený Poliak „a to z ohľadov ako národných tak aj politických“. Biskupské konzistórium by malo „v tejto veci bezodkladne
zasiahnuť a obsadiť tak dôležité miesto
osobou náležite kvaliﬁkovanou na prácu
v pohraničí“. Ďalej upozorňuje, že dočasne túto funkciu vykonáva kňaz Pataky –
Slovák, farár a dekan zo susedného Kacvina, čo podľa neho nie je najvhodnejšie,
pre jeho vysoký vek, keďže administrácia
nedeckej farnosti „s ohľadom na povahu
obyvateľstva, potrebuje silnú ruku“. Poukazuje tiež na to, že z dôvodu podceňovania dôležitosti tejto otázky biskupským
konzistóriom stratili „už jedno miesto na
Orave – konkrétne vo farnosti Hladovka,
do ktorej spišský biskup dosadil za administrátora vlastného kňaza, údajne v zhode s krakovským konzistóriom, v dôsledku
čoho nastala taká anomália, že na území,

ktoré patrí Poľsku a poľskej diecéze je administrátorom farnosti cudzí kňaz podriadený a vyslaný cudzím biskupom“.34
Obavy z vplyvu slovenských duchovných na obyvateľstvo však nemali len
orgány štátnej a verejnej správy, ale aj
jednotliví poľskí či polonoﬁlskí kňazi. Najmä tí, čo sami pôsobili na pripojenom území a usilovali sa o jeho spolonizovanie.
K najznámejším patril Anton Sikora, jeden
z Machajových spolupracovníkov, ktorý
sa stal administrátorom fary v Jurgove po
smrti Antona Kubasáka v marci roku 1921.
Okamžite začal kázať po poľsky, napriek
výraznému odporu miestneho obyvateľstva.35 Započaté úsilie nechcel prerušiť
ani v čase svojho pobytu na liečení a tak
hľadal spôsob ako nájsť za seba vhodnú
náhradu v čase neprítomnosti. Spišský
biskup, na ktorého sa obrátil, mu odporučil
dvoch: Antona Langa (Poliaka) a druhého
Františka Móša. V svojom liste krakovskej
diecézy sa však o Móšovi vôbec nezmieňuje, pýta sa len na Langa, resp. na iných
poľských kňazov, ktorí by ho mohli zastúpiť. V tejto veci intervenuje aj Władysław
Semkowicz, predseda Tow. Kresów
Południowych (Spolok južného pohraničia) podotýkajúc, že v prípade nenájdenia
náhrady by administráciu Jurgova prevzal
„kňaz Móš zo susedného Tribša, presvedčený Slovák-Čechoﬁl, ktorý nám tu môže
veľa poškodiť ako to robí aj v Tribši, kde
bolo potrebné poslať vojsko a zavrieť 11
ľudí“. Nakoniec zdôrazňuje, že „Jurgov
teraz nemôže ani deň zostať pod patronátom kňaza Slováka, a to navyše nám
nežičlivého“.36
Nakoľko boli úspešné Sikorové aktivity
smerujúce k zmene národnej identity jeho
veriacich po viac ako desaťročnom úsilí,
vypovedá list troch starostov obcí Jurgova,
Repísk a Čiernej Hory zaslaný 26. marca
1932 Metropolitnej kúrii v Krakove so žiadosťou o ponechanie aspoň slovenských
spevov v kostole, keďže všetko ostatné je
už len v poľštine. Sikorovi bolo nakoniec
prikázané, aby svojim veriacim vyhovel.37
Zdá sa, že krakovská diecéza mala
o čosi zhovievavejší postoj k snahám tamojšieho obyvateľstva o zachovanie si
slovenčiny ako administratívne orgány,
o čom svedčí i politický tlak na ňu, aby
preložila Františka Móša z Tribša, ktorému nakoniec pridelili faru podľa jeho vlastného výberu – v neďalekej obci Krempachoch.
Štátne orgány v svojej snahe o spolonizovanie pripojeného územia nepoľavovali a v roku 1926 nariadili žandárom
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konﬁškovať po domoch kalendáre Spolku
sv. Vojtecha. Františkovi Móšovi dokonca poslal starosta okresu Nowy Targ list,
v ktorom ho žiadal, aby využil svoj vplyv
na veriacich a presvedčil ich, nech namiesto slovenských čítajú poľské kalendáre a brožúry. Vzápätí na to dostal zásielku
poľských modlitebných kníh, ktoré mal
rozdať medzi veriacimi.38
Po tom, čo medzi Móšom a miestnymi
učiteľkami v Krempachoch vznikol v roku
1933 spor ohľadom jazyka piesní spievaných v kostole a následnom zorganizovaní
hlasovania veriacich na túto tému (v drvivej väčšine dopadlo v prospech slovenčiny), dostal od starostu Nového Targu opäť
list. Žiadal ho v ňom, aby „vzhľadom na
čisto poľský charakter Spiša“ spevy v kostole v Novej Belej a Krempachoch prebiehali „iba v poľskom jazyku“.39
Problémy s okresným úradom však
kvôli spomínanej veci nemal len on, ale
dokonca i samotní poľskí kňazi. Jeden
z nich Stanisław Wciśłak, farár v Nižných
Lapšoch, dostal v júni 1939 od starostu
list, v ktorom mu odporúčal, aby upustil
od slovesných piesní v kostole a pridŕžal
sa len poľských, keďže si vraj tamojší
obyvatelia želajú „odvrhnúť cudzie zvyky“.
V októbri toho istého roku, keď severný
Spiš a Orava pripadli Slovensku, použil Wciślak uvedený list ako dôkaz toho,
koľko si „musel vytrpieť od niektorých poľských šovinistov“.40
Nie všetci poľskí kňazi sa však chovali
takto tolerantne k prejavom slovenskosti svojich veriacich a neraz tieto prejavy
tvrdo potláčali i prostredníctvom udávania na príslušných policajných orgánoch.
Častým javom to bolo napríklad v Tribši,
kde farnosť od roku 1932 viedol Jan Wilhelm. Ten využíval i to, že na obyvateľstvo
severného Spiša a Oravy sa administratívne orgány pozerali ako na nespoľahlivé.
Keď sa dostal do sporu so svojimi veriacimi kvôli nadužívaniu dreva z farského
lesa, stačilo na súde znížiť vierohodnosť
protivníka vetami typu: „A, panowie, ja ich
trzymie, to są Czechoﬁli“ a spor vyhral.41
Podobne, teda ako na cudzorodý element,
sa na obyvateľov pripojeného územia
pozerali domáci Poliaci z okolitých obcí.
Často ich pri cestách do Nového Targu
napádali a bili. Keď sa na to sťažovali starostovi okresu, ten celý problém vysvetľoval odlišnosťou ich kroja.42
Takmer dvadsaťročné úsilie o polonizáciu obyvateľstva územia severného Spiša a Oravy štátnymi a cirkevnými orgánmi
neprinieslo očakávaný výsledok. Okrem
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iného to dosvedčuje i list kacvinského kňaza Józefa Świsteka
z 24. januára 1939 krakovskej diecéze, v ktorom žiadal o preloženie na inú faru zdôvodňujúc to slovami „už mám dosť desaťročného pobytu na tomto hnusnom pohraničí“. Zo svojho
zoznamu potenciálnych miest, o ktoré by sa mohol uchádzať,
hneď aj vylučuje obce Hladovku a Suchú Horu, pripojené
k Poľsku na jeseň roku 1938, pretože nemá záujem „zápasiť
s tamojšími ľuďmi o poľskosť“ a naviac s „rodákmi z pohraničnej stráže a polície, či učiteľmi, ktorí budú žiadať zázraky“,
keďže, ako ďalej podotýka, „na to sa už necítim“. V závere
ešte dodáva, že sa nechce dostať „z dažďa pod odkvap, lebo
ak tu na Spiši po dvadsaťročnom prináležaní k Poľsku sú ešte
stále rôzne politické problémy, tak v Hladovke si bude musieť
kňaz dosť veľa vytrpieť“.43
Cirkev mala na obyvateľstvo severného Spiša a Oravy
odjakživa veľký vplyv a tento fakt sa snažili v medzivojnovom
období v rôznych formách využiť obe strany sporu o národnú identitu tamojšej populácie. V rokoch tesne po vojne sa
koncentroval najmä na obdobie plebiscitných príprav. Po roku
1920, keď severný Spiš a Orava pripadli Poľsku, zápas prebiehal medzi veriacimi spolu s časťou slovenských kňazov
a poľskou administratívou a cirkvou. Ako sa ukázalo, úsilie
o polonizáciu tamojšieho obyvateľstva v medzivojnovom období nedosiahlo také úspechy, ktoré by mohli poľskú stranu
uspokojiť.
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Volebná schôdza výboru MS (1998)

K 30. VÝROČIU MS SSP
NA SLIEZSKU
Miestna skupina na Sliezsku oslávila koncom minulého roka
tridsiate výročie vzniku. Predsa len na prvom mieste sa patrí
podotknúť, že táto skutočnosť bola dôvodom radosti všetkých
organizátorov myšlienky o vytvorení miestnej skupiny Spolku na
Sliezsku, ktoré malo miesto v hostinci v Katoviciach ešte v roku 1973, kde sa stretlo niekoľko členov vtedajšieho sliezskeho
aktívu. Do novo vytvorenej miestnej skupiny sa s entuziazmom
prihlasovali sliezski krajania a počet členov rýchlo stúpal. V istom
momente ich bolo dokonca viac ako sto. Avšak spolu s členmi
pribúdali aj nové problémy.
Medzičasom miestna skupina na Sliezsku rozšírila svoju
pôsobnosť na väčšie územie Sliezska, vďaka čomu sa zväčšil
priestor nášho súčasného diania. Teší nás predovšetkým skutočnosť, že styky so Slovenskom a slovenčinou vďaka atraktívnej
tlači z turistickej a rekreačnej oblasti prihraničných regiónov Slovenska sú čoraz častejšie. Zároveň pociťujeme, že Slovensko
a slovenčina sa stali pre nás omnoho prístupnejšie v porovnaní
s minulosťou. Z toho všetkého vyplýva naša radosť a v tejto sfére
nachádza naša miestna skupina priestor pre svoje uplatnenie.
Na vatre na Skrzycznom (1999)
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Krajanský výlet na Slovensko (1987)

Krajanka I. Ilevičová s rodinou a expremiérom PR J. Buzkom v Bruseli (2005)

S istou radosťou sme si prečítali správu po slovensky o tom,
že zvlášť občania severného Spiša a hornej Oravy vedia, že tých
25 a 30 tisíc Slovákov pochádzajúcich z uvedeného terénu je
dnes už vo veľkom počte roztrúsených po celom Poľsku. A preto, že priemyselné Sliezsko ako priemyselná oblasť sa nachádza
v najbližšom susedstve spišských a oravských obcí v Poľsku,
usadil sa na ňom najväčší počet Slovákov, ktorí odchádzali do
rôznych regiónov Poľska za prácou. Číselný počet týchto Oravcov a Spišiakov tuná osadených presahuje s istotou tisícku. Je
toho dosť, čo kladne prospieva na potreby nášho pôsobenia, ako
aj na spĺňanie stanovených úloh. Smelo sa možno domnievať, že
mnohí z krajanov tuná osadených sú naďalej úzko spätí s rodným Slovenskom. Sme si istí, že vo vedomí podporovania slovenského národného povedomia koná nielen Matica slovenská
ako najstaršia národná ustanovizeň Slovákov, ale aj náš Spolok
Slovákov v Poľsku s Ústredným výborom v Krakove.
V dnešnej dobe je však cestovanie do rodných oblastí hornej
Oravy a severného Spiša oveľa prístupnejšie a jednoduchšie ako
kedysi. Je to, samozrejme, vďaka omnoho lepším podmienkam
a modernej technike. S túžbou za rodnou domovinou prichádzajú
na Spiš a Oravu aj naši členovia, teraz už ako zaslúžení dôchodcovia, ako napr. krajan Štefan Adamčík zo Zubrice, František Šeliga z Durštína, Jozef Grapa z Podvlka či Bronislav Knapčík zo
Zubrice, vďaka čomu udržujú kontakt s dedovizňou a so svojimi
slovenskými koreňmi. Táto spojitosť vďaka lepšej prístupnosti sa

odráža nielen na atraktívnosti členstva v našej miestnej skupine, ale zároveň znásobuje pocit spolupatričnosti s krajanmi na
Spiši a Orave. Popritom sa sliezskí krajania často stretávajú na
Skrzycznom, zvlášť na lyžovačke od novembra až do mája, keďže nadmorská výška zaisťuje dobré lyžiarske podmienky po celých 6 mesiacov. A vzhľadom na to, že táto oblasť patrí do Euroregiónu Beskydy, do ktorého patria aj severné regióny Slovenska
a východné regióny Čiech, sa naša národná spolupatričnosť ešte
viac zveľaďuje. Aj touto cestou našich členov v tohoročnej sezóne ešte raz radostne pozývame.
Pri príležitosti 30. výročia pôsobenia Miestnej skupiny
na Sliezsku treba zdôrazniť, že neustále rastie počet priaznivcov
nám naklonených. Domovinu, materčinu a dejiny našich predkov
nám najlepšie približuje a prezentuje náš krajanským mesačník
Život, za čo sme veľmi povďační. Podľa potrieb zaisťujeme predplatné v každom kúte Sliezska obývaného krajanmi a chceme
v tom pokračovať aj v budúcnosti. V poslednom čase máme na
Sliezsku čoraz viac styku so Slovenskom a s ľúbozvučnou slovenčinou v oblasti školstva, kultúry a športu, čo nás veľmi teší.
Mesto Mikołów navštívili tento rok delegácie miest Ilava a Dolný
Kubín, ktoré sa taktiež zúčastnili futbalového turnaja, na ktorom
Ilava obsadila 3. miesto a Dolný Kubín 2. miesto. Tieto kontakty
taktiež posilňujú krajanské dianie a zároveň i slovenské povedomie členov sliezskej skupiny.
Bronislav Knapčík

Letná pohoda (2008) a ...

... lyžovačka na Skrzycznom (2009)
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Novoročné stretnutie
Na začiatku januára sa uskutočnilo
stretnutie pracovníkov Spolku - tlačiarne, redakcie Život, sekretariátu a graﬁckého oddelenia. Vo svojom príhovore
generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír
Molitoris poďakoval všetkým za vynaložené úsilie a prácu v prospech dobrého
mena Spolku. Ako povedal, nebyť práce
zamestnancov, nedalo by sa zvládnuť
úlohy, ktoré boli vytýčené na realizáciu
v minulom roku. Vlaňajšok bol bohatý na
rôzne úlohy, okrem iného, na vydavateľskom poli, kde sa vydalo na objednávku
aj spolu s graﬁckou úpravou hodne poetických zbierok, prózy a ďalších písomností, s ktorými boli zákazníci veľmi spokojní. Príjem z tejto činnosti nám umožnil
napĺňať aj kultúrne ciele Spolku a podporil vydávanie nášho časopisu Život.
V oblasti kultúry sa uskutočnili cyklické
podujatia a vernisáže, výlety pre školskú
mládež na Slovensko a ďalšie akcie. A

nechýbali ani aktivity spojené s investičnou činnosťou. Za najväčší úspech v
tejto oblasti sa pokladá nákup pozemku
pod Centrum slovenskej kultúry na Orave v Jablonke, ktorý sa podaril aj vďaka
ﬁnančnej podpore zo strany Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.

Návšteva generálneho konzula SR
V prvej polovici decembra 2009 navštívil sídlo Spolku v Krakove novovymenovaný generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky. Stretol sa s generálnym tajomníkom ÚV SSP Ľudomírom
Molitorisom, šéfredaktorkou časopisu Život Agátou Jendžejčíkovou a tajomníkom redakcie Život Mariánom Smondekom.

V novom roku poprial všetkým veľa
úspechov a elánu do ďalšej práce. Pri
symbolickom pohári šampanského si pracovníci navzájom priali všetko dobré a najmä veľa zdravia a ochoty podnikať nové
kroky v záujme rozvoja našej činnosti.
Agáta Jendžejčíková

BLAHOŽELANIE
14. decembra 2009 oslávila krajanka Anna Bednarčíková z Novej Belej 80. narodeniny, ku ktorým jej neter
Mária s rodinou zasiela blahoželanie.
Veľa zdravia, šťastia, lásky,
žiadne starosti, žiadne vrásky.
Radosť z vnúčat, z rodiny,
a k tomu hojnosť božích milostí,
prajeme krásne narodeniny.

Narodeninový pozdrav

Generálny konzul Marek Lisánsky je známy v našom prostredí, keďže v minulosti zastával post konzula SR v Krakove.
V rozhovore boli naznačené problémové otázky, ktoré by sa
mohli vyriešiť za spolupráce s generálnym konzulátom SR v Krakove. Ako nám prisľúbil pán generálny konzul, oboznámi sa s
nimi podrobnejšie a pri ďalších stretnutiach budeme o nich diskutovať a hľadať vhodné riešenia.
Novému generálnemu konzulovi prajeme veľa síl do práce, ako
ja úspešnú spoluprácu so Spolkom Slovákov v Poľsku. (aj)
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Dňa 17. mája 2009 oslávil 50 rokov krajan Ondrej Gronský z Nedece, kým 4. októbra 2009 jeho dcéra Dominika 18 rokov.
Pri tejto príležitosti im celá rodina praje veľa
zdravia, šťastia a hojnosť božích milostí
a pripájajú vinš:
Je nám veľkým potešením,
želať Vám v deň narodenín,
veľa zdravia, šťastia veľa, všetko,
čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti,
úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku.

2010
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Krátko zo Spiša
Vo vianočno-novoročnom období ozdobou krempašského chrámu sv. Martina
sú nové jasličky, ktoré darovali pre farnosť

ktorý pripravili deti a mládež pod vedením
riaditeľky KD Márie Krištofekovej. (fp)

* * *
18. decembra 2009 sa uskutočnila
v Spišskej Starej Vsi konferencia, ktorou
sa otvorila realizácia projektu s názvom
Modernizácia cestnej infraštruktúry Osturňa – štátna hranica – Nedeca. Financie pochádzajú z Programu cezhraničnej
spolupráce Poľská republika – Slovenská
republika na roky 2007-2013. O postupe
tejto investície budeme informovať na
stránkach časopisu. (fp)

JEZERSKO
sa prebúdza
Po úspešnom spustení štvorsedačky
v lyžiarskom areáli, ktorý v týchto dňoch
využívajú desiatky návštevníkov tohto obľúbeného športu, aj samotná obec
Jezersko sa podujala spríjemniť prežitie
Silvestra návštevníkom ako aj miestnym

* * *
manželia Mária a Dominik Łojekovci zo
Spojených štátov amerických. (fp)

* * *
V priebehu mesiaca januára sa vo
viacerých spišských obciach uskutočnili
obecné výročné schôdze, na ktorých sa
uzavrel vlaňajšok a prijali sa nové opatrenia pre tento rok. (aj)

Tradícia koledovania na Spiši sa ešte
stále udržiava a to hlavne vďaka žiakom,
ktorí chodia po štedrej večeri s príbehom
o narodení Krista, vinšujú hojnosť všetké-

* * *
Rozlúčka so starým a privítanie nového
roka bola plná radosti, prípitkov a veselej

nálady pri pozorovaní ohňostrojov. V Krempachoch je už tradíciou, že obyvatelia vychádzajú privítať nový rok do ulíc. (fp)

* * *
Po Vianociach sa v Kultúrnom dome
(KD) v Krempachoch zišli obyvatelia obce,
aby si pozreli príbeh o narodení Ježiška,

ho na gazdovstve, v komore i v ľudských
srdciach a tým aj vnášajú do domácností
radosť. Na fotograﬁi autorky T. Ziembovej
je kolednícka skupina z Novej Belej. (aj)

Slovenská sv. omša
v Krakove
Sv. omša sa bude odbavovať každú
druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke
v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• Január – 10.01.2010
• Február – 14.02.2010
• Marec – 14.03.2010
• Máj – 9.05.2010
• Jún – 13.06.2010
• Júl – 11.07.2010
• August – 8.08.2010
• September – 12.09.2010
• Október – 10.10.2010
• November – 14.11.2010
• December – 12.12.2010
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občanom, chalupárom a chatárom. Posledný deň v roku sa tam konala zabíjačková slávnosť. Po úvodnom obrade, ktorý
vykonal majster mäsiar, jezerský rodák
Jožko Vnenčák, návštevníci mohli ochutnať zabíjačkové špeciality tohto známeho
odborníka. Podávala sa pečená klobáska,
jaternička, grilovaná krkovička, zabíjačková polievka. Návštevníci hádam najviac
ocenili vlastný recept majstra - chlebík obložený zabíjačkovou zmesou a zabíjačkovú kapustu. Starosta obce Milan Budzák
zase svoju špecialitu - Medvedie mlieko.
Do tanca vyhrávala ľudová kapela z Kolačkova pod vedením primáša Zamišku.
Silvestrovská oslava potom pokračovala
v penzióne obecného úradu, kde všetci
prítomní privítali Nový rok.
(Podtatranské noviny)
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 28. októbra 2009 zomrela vo Fridmane vo veku 80 rokov krajanka

MÁRIA TURKOTOVÁ
(rod. Markovská)

od nás vzorná krajanka, starostlivá matka,
babička, prababička a svokra. Nech odpočíva v pokoji!

* * *
Dňa 7. decembra 2009 zomrela v Košiciach vo veku 75 rokov krajanka

MÁRIA BITTOVÁ
(rod. Majerčáková)

Zosnulá bola vernou čitateľkou časopisu Život. Odišla od nás dobrá krajanka,
starostlivá matka, svokra a sestra. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP vo Fridmane

* * *
Dňa 3. decembra 2009 zomrela v Novej Belej vo veku 69 krajanka

ANNA MAJERČAKOVÁ
(rod. Klukošovská)

Zosnulá pochádzala z Novej Belej.
Rada čítala Život a vždy sa živo zaujímala
o dianie v rámci krajanského hnutia v rodnej obci. Radosťou pre ňu boli návraty do
rodiska. Odišla od nás dobrá krajanka,
starostlivá manželka, matka, svokra, babička, sestra, teta a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Zosnulý bol členom Spolku, dlhoročným čitateľom Života a aktívnym členom
DPZ v Tribši 31 rokov. Za prácu v požiarnictve bol vyznamenaný bronzovou, striebornou a zlatou medailou. Odišiel od nás
dobrý krajan, požiarnik, syn, brat, švagor
a kamarát. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP a DPZ v Tribši

* * *
Dňa 24. decembra 2009 zomrela v
Tribši vo veku 91 rokov krajanka

JÚLIA VADOVSKÁ
(rod. Petrášková)

* * *
Dňa 26. decembra 2009 zomrel v Novej Belej vo veku 92 rokov krajan

FRANTIŠEK NEMEC

Zosnulá bola dlhoročnou členkou MS
SSP v Novej Belej a vernou čitateľkou
časopisu Život. Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá manželka, matka, svokra, babička, sestra a teta. Nech odpočíva
v pokoji!

* * *
Dňa 5. decembra 2009 zomrela v Novej Belej vo veku 81 rokov krajanka

MÁRIA PETRAŠKOVÁ
(rod. Kurnatová)

Zosnulá bola členkou Spolku a čitateľkou Života. Odišla od nás dobrá krajanka,
starostlivá manželka, matka, babička a
prababička. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Tribši

* * *
Zosnulý bol odbojárom. Zúčastnil sa
II. svetovej vojny, bojov na východnom
fronte v jednotke guľometníkov a SNP.
Za svoju obetavú vojenskú službu získal
viaceré vyznamenania. Bol členom Spolku a dlhoročným čitateľom časopisu Život.
Odišiel od nás vzorný krajan, starostlivý
otec, dedo, pradedo a prapradedo. Nech
odpočíva v pokoji!
Rodinám zosnulých vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP v Novej Belej
a redakcia Život

* * *
Zosnulá bola dlhoročnou členkou Spolku a vernou čitateľkou časopisu. Odišla
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Dňa 25. novembra 2009 zomrel v
Tribši vo veku 51 rokov krajan

ANDREJ KAČMARČÍK
JANUÁR

2010

Dňa 2. novembra 2009 zomrel vo Veľkej Lipnici vo veku 87 rokov krajan

FLORIÁN KRAMÁR

Zosnulý bol dlhoročným členom Spolku a verným čitateľom Života. Odišiel od
nás vzorný, starostlivý a statočný krajan,
ktorý sa až do konca svojho života zaujímal o krajanské dianie i dianie na Slovensku. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Veľkej Lipnici - Prívarovke

Poľnohospodárstvo

ŽIVÉ PLOTY Z LISTNATÝCH DREVÍN

K

eď sa hovorí o živých plotoch,
predstavujú si mnohí ľudia často
iba pravidelne strihané ploty z
listnáčov alebo ihličnanov. Živé
ploty však môžu byť a dnes sú väčšinou zostavované z voľne rastúcich,
prevažne pekne kvitnúcich okrasných
krov, ktoré sú rovnako vzrastné a často
vytvárajú aj farebne harmonický celok.
Dosť často sa živé ploty vysádzajú iba
z jedného druhu.
Živé ploty vytvorené zo vždyzelených listnáčov majú svoje prednosti.
Jednak vytvárajú po celý rok nepriehľadné steny, jednak pomerne pravidelnými tvarmi vytvárajú steny, ktoré
pôsobia dojmom, akoby boli strihané.
A nakoniec tmavými odtieňmi listovej
zelene vytvárajú kontrastné pozadie
ďalším rastlinám.
Živé ploty z opadavých listnáčov
pôsobia vzdušným dojmom, sú efektné
v období kvitnutia, na jeseň sfarbením
listov a vo voľných prírodných úpravách
sú nepostrádateľné. Pokiaľ ich neupravujeme strihaním, zaberú obyčajne viac
miesta ako tvarované živé ploty alebo
živé ploty z ihličnanov.
Vyššie dreviny vysádzame v línii
plota a pred ne vysadíme nepravidelné
skupiny nižších drevín. Tým sa celkový
prírodný dojem úpravy ešte umocní.
Vo voľne koncipovaných záhradách
s prírodnými výsadbami volíme radšej
ploty a plôtiky z netvarovaných, prirodzene sa rozrastajúcich listnatých i ihličnatých drevín, ktoré sú tvarom, pekným olistením a mnohokrát krásnymi
kvetmi oveľa pôsobivejšie a rovnako
vytvoria intímne prostredie napríklad
na terasách, pri oddychových kútikoch
v záhrade ap.
Dobre zasadené a ošetrované,
účelne vybrané kry, nedajú pestovateľovi veľa práce, napriek tomu podstatne
zvyšujú pôvab každej záhradky. Udržiavací rez sa robí väčšinou raz za rok, po

odkvitnutí. Vzdialenosť krov
od plota pri vysádzaní má byť
0,8 až 1 m. Vzájomná vzdialenosť hustých krov je pri nízkych plotoch asi 0,6 m a pri
stredne vysokých plotoch 0,8
až 1,5 m, podľa vzrastu jednotlivých druhov a kultivarov. Pri
hrabe napríklad vysádzame 2
až 3 rastliny na jeden bežný meter, pri
zobe dávame na rovnakú vzdialenosť
3 až 4 rastliny.
Okrasné kry si vyžadujú okrem
bežného ošetrovania aspoň raz za rok
plné hnojenie (NPK), ktoré zlepšuje a
urýchľuje ich rast. Základom úspešného hnojenia však i tu zostáva hnojenie
dobre vyzretým kompostom. Krom veľmi prospieva občasné nakyprenie pôdy
a dôkladná zálievka v období dlhšie
trvajúceho sucha.

i nízky, stiesneno rastúci kultivar Buxus
sempervirens ‚Suffruticosa‘ s lesklými zelenými lístkami, potom niektoré
kultivary bršlenu Fortunovho (Euonymus fortunei), napríklad ‚Variegatus‘
so sivastozelenými, bielo žilkovanými
listami, často s ružovým nádychom,
zemolez lesklý (Lonicera nitida) s
množstvom husto, lesklo zeleno olistených konárikov a zemolez kapucňovitý
(L. pileata) s lesklo zelenými listami a
voňajúcimi žltými kvietkami. Tento druh
je odolnejší ako zemolez lesklý.
Spracovala: Miriam Chudá

Zelené steny
Okrasné a krycie kry v súvislých
pásoch, vytvárajúce zelené steny vysádzame všade tam, kde chceme čo
najrýchlejšie zakryť zelenou hradbou
olistenia nepekné pozadie, ako nevzhľadné steny a múry, alebo oddeliť
úžitkovú časť záhrady od okrasnej. V
niektorých prípadoch vysádzame aj
jednotlivé kry ako nepravidelnú pred
výsadbu pred súvislý pás krov, aby
sme tak nenásilným spôsobom zmäkčili
strohú líniu pásu.
V skupinách vysádzame menej
vzrastné kry 1,5 až 2 m od seba, vzrastnejšie vo vzdialenosti o niečo väčšej,
obyčajne 2 až 2,5 m. Plotové, typicky
krycie kry môžeme vysádzať len do jedného radu vo vzdialenosti 1 m od seba.
Ak chceme, aby nám skoro vytvorili
hustú stenu, vysádzame ich hustejšie.

Nízke živé ploty
K dobre rastúcim, bohato kvitnúcim
alebo pekne olisteným okrasným krom,
vhodným na vysádzanie živých plotov
vysokých do 0,4 m, patria napríklad
niektoré vždyzelené dráče, ako Berberis buxifolia ‚Nana‘, B. candidula alebo
B. verrucandii. Berberis buxifolia ‚Nana‘
výborne znáša rez, je nenáročný a znáša i suchšie, piesočnaté pôdy na slnečných miestach v polotieni. Vzhľadný je
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OKIENKO
VČELÁRA
V januári dbáme o to, aby včelstvá
nič nevyrušovalo, urobíme prehliadku
vo včelnici. Keď sú včelstvá zaviate
snehom, odhádžeme ich. Sledujeme
poveternostné správy, či teplota nevystúpi na 10˚C, pri ktorej býva prečisťovací prelet včiel. V takom prípade
vytiahneme z úľov podmetovú podložku, z ktorej môžeme zistiť, v akom stave je včelstvo. Podmetová podložka
je akýmsi „zrkadlom“ včelstva. Na nej
možno zistiť množstvo skonzumovaných zásob, silu včelstva, vlhkosť v úli,
prípadnú stratu matky, prítomnosť piskora alebo myši. Podozrivé prípady si
poznamenáme a v čase prvého jarného preletu chyby odstránime.
Vo voľnom čase sa včelári venujú
štúdiu odbornej literatúry, časopisov,
napr. Včelár.
Je to čas, kedy sa môžeme oboznámiť aj s novinkami, ktoré sa objavili
vo včelárstve. (aj)
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Luci

a Žá
ryová
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TIL S
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aťko dostal na narodeniny celkom malého škrečka. Pripomínal
bielu myšku, len bol oveľa krajší
a milší. Celý prvý deň pišťal a pišťal, asi
mu bolo smutno za mamičkou. Zaliezal
do škár, za skrine, pod postele. Pobadali sme, že sa schovával aj pred svetlom
a vyhľadával tmavé miesta.
Za obydlie sme mu určili akvárium. Deti
popílili na balkóne staré latky a piliny z nich
nasypali do akvária. Rastík zhlobil z dreva
celkom maličký domček v tvare psej búdky, lenže s dvoma otvormi - vchodmi. Tak
to bude mať škrečok pestrejšie. Keď vylezie predným vchodom, ocitne sa pri miske
s jedlom, keď zadným, narazí na prekážku, na konárik, ktorý musí preliezť. Maťko
roztrhal na väčšie kusy papierové obrúsky
a vhodil ich do akvária. Poradil mu to kamarát Radko, ktorý už čo-to o škrečkoch
vedel.
Nakoniec sme chvejúce zvieratko vložili do nového obydlia. Ešte vždy pišťalo
a pišťať neprestávalo, a tak sme ho nazvali Pištík. Rastík usúdil, že je hladný a dal
mu do jednej misky kukuricu a do druhej
vodu. Na akvárium položili deti vyrezanú
sklenú tabuľu a podložili ju štyrmi odrezanými zátkami. Vznikla tak asi centimetrová
medzera, aby sa dnu dostal vzduch.
Večer deti starostlivo skontrolovali
Pištíkovo obydlie. Mali už skúsenosti, vedeli, že škrečky prehryzú nielen papierové, preglejkové, ale aj drevené škatule či
debničky. A práve preto, že škrečok je tvor
hryzúň, tentoraz mu urobili sklené obydlie.
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Spokojne šli spať a na druhý deň ráno,
len čo nakuklo slnko do detskej izby, Maťko
vybehol za škrečkom. V akváriu bolo všetko rozbŕlané, poprehadzované. Obrúskami
potrhanými na malilinké kúsky bol vystlaný
celý drevený domček. Maťko si spočiatku
myslel, že sa do nich Pištík zahrabal. Prekutral všetko, ale nikde ho nebolo. Hádam
len neutiekol uzučkou medzerou pod sklom?
Prehľadali sme celý byt, aj balkóny.
Nikde nič. Maťko plakal, keď v tom pribehol Ivko a utešujúco no i vyčítavo povedal:
- Tak vidíš, máš po štrnástich korunách!
Všetci sme sa naňho osopili, že tu nejde o koruny, ale o živého tvorčeka. Hľadali
sme aj večer, ale márne. Ani na druhý deň
sa Pištík nenašiel.
Dni ubiehali a život plynul ďalej aj bez
škrečka. Asi po týždni pribehol Maťko do
izby s krikom, že vrece s kukuricou na
balkóne má naspodku veľkú rozstrapkanú
dieru, a po celom balkóne sú rozvláčené zrnká. Najprv sme sa začudovali, ale
hneď nám svitlo: Škrečok žije!
Opäť sme dôkladne hľadali, Prekutrali
sme celý zaprataný balkón. Bez výsledku!
Za súmraku vyšiel Ivko na balkón. Hoci
bolo bezvetrie, zazdalo sa mu, že v papieroch v smetnom koši čosi šuchoce. Nazrel
doň, no nezbadal nič. Práve chcel odísť,
keď z neho vykukla biela fúzatá hlavička.
Vrhol sa za ňou, no bleskovo zmizla. Napriek odporu vopchal ruku do koša a hľadal
malého tvorčeka. Pod kuracími kosťami
nahmatal čosi mäkučké. No nie nadlho.

Zvieratko sa zakutralo ešte hlbšie. Tentoraz bol však Ivko šikovnejší a urýchlene
zdrapol teplého, chvejúceho sa Pištíka.
Držal ho silno prstami, aby mu nevykĺzol,
ale dlho sa netešil, lebo brániaci sa škrečok opäť zmizol!
Na Ivkov krik sme všetci pribehli a začali sme nanovo trpezlivé hľadanie. Všetky štyri debničky so starými a zimnými
topánkami sme rad-radom prezerali. Keď
sme sa prehŕňali v tých najspodnejších,
zdúpneli sme od hrôzy. Kožušinové lyžiarky, korčuliarske topánky, čižmy, všetko
zničené. Kožušina rozkmásaná a povytŕhaná, pozvláčaná na hŕbku v najteplejšej
detskej čižmičke - a v tej kôpke sa chúlil
náš Pištík.
Tam si teda urobil brlôžtek. Ušiel na
slobodu, sám sa o seba postaral. Bodaj by
aj nie, keď mal vedľa vrecko s kukuricou.
Veľa zŕn sme našli aj v iných topánkach
i škárach, všade. Škrečok si chystal zimné
zásoby.
Napriek všetkej škode bola naša radosť ohromná. Deti dali opäť Pištíka do
dreveného domčeka, ale tentoraz zakryli
akvárium drôtenou sieťkou. Naliali mu
do misky vody, škrečok okamžite vyliezol
a všetku do dna vychlípal. Naliali mu znovu. Chudáčik, riadne vysmädol. Potom si
pomädlil labky a spokojne zaliezol do staronového obydlia.
Celkom dobré čižmy, lyžiarky museli
ísť do smetníka, ale čo tam po tom, hlavne, že sa Pištík našiel!
(Ohník č. 3/1997)

DIEVKY,
DIEVČATÁ
Dievky, dievčatá,
keby ste znali,
jak je dobre spať,
keď je muž mladý.
Leží jak pierko,
hreje jak slnko
a pri ňom dievča
jak božô drievča.
Lepšie je s mladým
aj pod trninou
ako so starým
aj pod perinou.
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Mladým – mladším – najmladším
Jana Belašičová

SLOVENČINA PRE NAJMENŠÍCH

Hladný ježko

ilí naši najmladší čitatelia, rozhodli sme sa oživiť detské stránky o niekoľko noviniek, čo možno uvítajú aj Vaši rodičia či učitelia slovenského jazyka. Čo keby
sme každý mesiac spoločne riešili rozličné úlohy a cvičenia zo slovenčiny?
Keďže sa medzi Vami nájdu aj takí, ktorí ešte nevedia dobre písať, môžu Vám pomôcť
súrodenci, či mamička s oteckom!
Do januárového čísla nášho časopisu som pripravila prvú úlohu, ale najskôr sa Vás musím
opýtať - poznáte rozprávku o dvanástich mesiačikoch? Určite viete, že ich je presne toľko,
koľko mesiacov v roku. Keďže teraz je pred nami celučičký nový rok, poďme si ich spolu pripomenúť aj vďaka krátkemu textu o dvanástich bratoch. Meno každého z nich Vám pripomenie
jeden mesiac v roku. Uhádnete ktorý?
Vo vysokých horách, ktoré sa rozprestierajú nad mestami a dedinami, v spokojnosti si
nažíva dvanásť bratov: Janko, Februal, Marcel, Arpík, Majo, Justín, Julko, Augustínko, Sepko,
Otko, Noro a Decembal. Janko je vždy a všade prvý, Februk sa neustále obzerá v zrkadle,
pretože sa chce páčiť dievčatám a stále je zaľúbený, Marcel vždy netrpezlivo čaká na prvé
lúče jarného slniečka, pretože mu je skoro stále zima a veru sa aj podobá na snehuliaka. Arpík
si z každého robí žarty a Majo sa vždy teší na leto. Justín vždy ohlasuje koniec školského
roka a Julko a Augustínko si poriadne užívajú prázdniny a čas oddychu, zatiaľ, čo Sepko už
myslí na školu a povinnosti, ktoré ho čakajú. Otko s Norom sú hundroši a veľmi často sú zamračení a mrzutí. Ale zato Decembal je vždy v dobrej nálade a najradšej zo všetkého chodí na
vianočné nákupy. Hoci každý z bratov je iný, tvoria jeden veľký celok - družinu, ako sa patrí.
Vašou úlohou je dopísať ku každému z dvanástich bratov mesiac v roku, ktorý vám pripomínajú ich mená a celý obrázok vyfarbiť a poslať do redakcie. Netrpezlivo čakám na Vaše
listy. Najrýchlejší z Vás si zaslúžia peknú slovenskú knižku. Z prác, ktoré do redakcie prišli minulý mesiac, sme odmenili: Natáliu Bugajskú z Pekelnika a Wiolettu Starostovičovú z Vyšných
Lápš. Blahoželáme!
Pripravila: Lýdia Ostrowska

Prosí ježko svoju ženu
o kašičku obľúbenú.
Do jedla sa pustí hneď,
veď už je čas na obed.

Nešťastné stonožky
Slimák videl stonožky
ako perú ponožky.
Potešil sa slimák trošku,
že má iba jednu nôžku.

M

Janko to je _ _ _ _ _ _
Februal to je _ _ _ _ _ _ _
Marcel to je _ _ _ _ _
Arpí k to je _ _ _ _ _
Majo to je _ _ _
Justín _ _ _

Mravčeky
Marcel

Jeden mravček, druhý, tretí,
z mraveniska rýchlo letí.
Batôžky na chrbtoch majú,
keď prázdniny začínajú.

Noro
Otko

Julko _ _ _

Vrabček
č. 10/2004

Augustí nko _ _ _ _ _ _
Sepko _ _ _ _ _ _ _ _ _
Otko _ _ _ _ _ _ _
ík

Noro _ _ _ _ _ _ _ _

Arp

Decembal _ _ _ _ _ _ _ _
JANUÁR
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Film a moto

MACIEJ STUHR
Tento nádejný a talentovaný herec
mladšieho pokolenia sa narodil 23. júna
1975 v Krakove.
Dá sa predpokladať, že na dráhu herectva sa vydal podľa vzoru svojho otca,
známeho poľského herca - Jerzyho Stuhra,
ktorého hádam ani netreba predstavovať.
Treba však poznamenať, že prvou voľbou
týkajúcou sa budúcnosti nebolo štúdium
herectva. Po ukončení strednej školy, ktorú
absolvoval v Krakove, rozhodol sa najskôr
pre štúdium na Katedre psychológie na
Jagielovskej Univerzite v Krakove, ktoré
ukončil v roku 1999. V tom čase mal za
sebou niekoľko ﬁlmových úloh. Po prvýkrát sa na ﬁlmovom plátne objavil vo ﬁlme
Dekalog X v réžii Krzysztofa Kieślowského
v roku 1988. Potom nasledovalo účinkovanie vo ﬁlme VIP a Deti vetra. Vo všetkých uvedených snímkach hral ako herec
– amatér. Napokon sa však prihlásil na štúdium herectva na známej krakovskej PWST
(Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im.

TOYOTA IQ
Toyota iQ spája v sebe doteraz absolútne nezlučiteľné vlastnosti. Pri prvom
pohľade na toto japonské čudo by ste asi
neverili, že za vodičom a spolujazdcom sa
skrývajú ešte dve ďalšie sedadlá. Podarilo sa to vďaka
viacerým patentom, napríklad novému konceptu klimatizácie a kúrenia, nízkoproﬁlovej nádrži, ultratenkým
sedadlám a novému umiestneniu diferenciálu či spojovacích tyčí riadenia. Pritom má
iQ na dĺžku len 2990 mm, ale
na šírku solídnych 1680 mm.
A pritom tento japonský trpaslík zvláda štyroch pasažierov
ľavou zadnou.
Vpredu budete z iQ doslova očarený. Sedadlá sú
nečakane široké a pohodlné a za robustný kožený volant by sa nemuseli hanbiť
ani športové verzie hot-hatchov nižšej
strednej triedy. Avšak v záujme priestoru
zmizlo rádio zo svojho zvyčajného miesta.
Na vysokej stredovej konzole je umiestnená len CD mechanika a nad ňou displej
bezpečnostných kontroliek. Audio sa totiž
ovláda výlučne joystickom na ľavom ra-
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Ludwika Solskiego), ktoré absolvoval v roku 2003. V tom istom roku sa objavil vo ﬁlme - Počasie na zajtra, ktorý vznikol pod
režisérskou taktovkou jeho otca M. Stuhra.
Nasledoval ﬁlm Svadba v roku 2004 a niekoľko ďalších ﬁlmových titulov. Zaujímavosťou je, že si zahral aj v slovensko-poľskom
poetickom ﬁlme Jahodové víno, ktorý bol
natočený v roku 2007 na motívy Haličských poviedok Andreja Stasiuka. Spomínaný ﬁlm sa dostal na plátna poľských kín
v uplynulom roku a treba poznamenať, že
zožal pomerne veľký úspech. Okrem toho
si zahral aj v poľsko-českej tragikomédii
- Operácia Dunaj.
Popri ﬁlmoch sa venuje aj dabingu,
účinkovaniu v rozhlasových hrách a vidieť ho môžeme na varšavskej divadelnej
scéne. Krakovské publikum si ho spája
predovšetkým s kabaretnými vystúpeniami, vďaka ktorým sa okruh jeho fanúšikov
výrazne rozširuje.
Za posledné roky sa umiestňoval na
popredných priečkach v konkurzoch o najpopulárnejšie herecké osobnosti Poľska a
podľa vyjadrení divadelných a ﬁlmových

mene volantu a displej audio sústavy je
len súčasťou prístrojového panelu.
V sérii sa našlo mnoho bezpečnostných prvkov ako napr. stabilizačný systém VSC či deväť airbagov. Základná
verzia Luna obsahuje taktiež klimatizáciu,
diaľkové centrálne uzamykanie, elektricky

ovládané okná a zrkadlá, kožený volant,
optitrónové podsvietenie prístrojov či audiosústavu s CD a šiestimi reproduktormi.
Batožinový priestor má však rovnaký objem ako nádrž – presne 32 litrov. V praxi to
znamená, že po otvorení veka uvidíte len
akúsi štrbinu, do ktorej sa zmestí nanajvýš
taška s notebookom. To sa však mení po
sklopení jedného alebo oboch zadných
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kritikov má pred sebou sľubnú, rozvíjajúcu
sa hereckú kariéru. Neostáva nám teda
nič iné, len si počkať na ďalšie ﬁlmové novinky, v ktorých bude v budúcnosti účinkovať a ktorými nás určite prekvapí. (lo)

operadiel. K dispozícii máte potom prijateľných 240 litrov.
Trojvalec 1.0 VVT-i s variabilným časovaním patrí k najmodernejším motorom vo
svojej triede. Dynamika síce nie je očarujúca, ale do mesta zrýchlenie na stovku za
16,6 sekundy bude úplne stačiť. Predbiehať s litrovým trojvalcom nie
je však žiadna sláva. Päťstupňová prevodovka má,
tak ako sa na Toyotu patrí,
presný a ľahký chod. Zázračne nízku spotrebu však
nečakajte. S veľmi ľahkou
nohou na plyne a v súlade
s odporúčaním asistenta radenia na prístrojovom paneli
sa síce dá dostať na päť litrov, ale radšej rátajte s litrom
viac. Ak si však v meste nedávate pozor, môže sa údaj
palubného počítača vyšplhať
aj nad sedem litrov.
Za volantom vás iQ milo prekvapí. Od
krátkeho dvojmetrového rázvoru síce nemôžete čakať zázraky, no tento hendikep
iQ sčasti kompenzuje relatívne širokým
rozchodom a posunutím kolies do rohov
karosérie. Výsledkom je stabilita, ktorú
by ste nečakali a, navyše, akýsi „motokárový efekt“, ktorý robí z jazdy skutočnú
zábavu. (ms)

Umenie a varenie

FRANTIŠEK KOLKOVIČ

Korene

Vedia ešte hrdo popri sebe stáť,
odolávať búrkam, severákom chladným,
čo dujú strmo opreteky?
Ako odpovedať pohľadom zradným
a nezabúdať pravú na postať?

Tie naše staré jablone,
čo rástli radom v sade
mocné mali korene,
ovocie však trpké všade
ako na medziach trnky.
Život tiež býval taký...
Padáme preto, aby sme vstávali,
priťažké nesúc občas bremená.
Tie smreky, čo nám hrdo hrávali
či dávajú ešte zdravé semená?

Keby sme preto, ako tie smreky
vždy husto popri sebe stáli,
koreňmi držali sa tuho rodnej zeme,
predsa by nás ľahko nezlámali
a nebáli sa, že aj tak zahynieme.
(2002)

ZUZKA VARÍ
ČO NA OBED
Maďarská zemiaková
polievka
50 g údenej slaniny, 1 cibuľa, 150 g
koreňovej zeleniny, 40 g hladkej múky, 2
lyžičky mletej červenej papriky, mleté čierne korenie, 400 g zemiakov, 1,25 l vody,
100 g párkov alebo inej mäkkej údeniny,
zelená petržlenová vňať.
Údenú slaninu nakrájame na malé
kocky, rozškvaríme, pridáme cibuľu nasekanú nadrobno a očistenú koreňovú
zeleninu nakrájanú na kolieska. Všetko
spolu opražíme, poprášime múkou, znova
opražíme, pridáme mletú červenú papriku, mleté čierne korenie a očistené pokrájané zemiaky. Zalejeme vodou a uvaríme
takmer domäkka. Potom pridáme nakrájanú údeninu a dovaríme. Podávame so
zelenou petržlenovou vňaťou nasekanou
nadrobno. Polievku môžeme podľa chuti
okoreniť aj polievkovým korením. Hotová
polievka má byť hustejšia.

Hus dusená
s hubami
1 kg hus, soľ, mleté čierne korenie,
100 g cibule, 30 g sušených húb, 150 g
husacej masti, vývar z kostí.

Očistenú a umytú hus rozsekáme na
jednotlivé porcie, osolíme, okoreníme a
necháme dusiť na opraženej, nadrobno
pokrájanej cibuli. Pred dokončením pridáme sušené huby, ktoré sme uvarili vo
vode, podusíme na husacej masti a spolu
ešte podusíme do mäkka. Šťavu zalejeme
trochou vývaru a povaríme. Hus polievame prírodnou šťavou s hubami.

ZÁKUSKY
Babkina bublanina
1 hrnček hladkej múky, 1 hrnček výberovej múky, 1 hrnček kryštálového cukru,
2 vajíčka, 1 hrnček mlieka, 1/2 hrnčeka
oleja, 1/2 prášku do pečiva, 2-3 PL kakaa,
2 postrúhané jablká.
Múky, cukor, mlieko, olej, prášok do
pečiva a vajíčka zmiešame dokopy. Polovičku masy vylejeme na plech, a do
druhej vmiešame kakao. Potom tú masu
lejeme do plechu s prvou masou tak, aby
sme vytvarovali mozaiku podľa vlastného
vkusu. Slabo potrasieme s plechom, aby
sa masa usadila, a poukladáme na celú
masu postrúhané jablká (ovocie môžeme
dať podľa sezóny). Dáme piecť až do zlatista.
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ŠALÁTY
Bylinkový šalát
s ovčím syrom
Na 4 porcie: čerstvé majoránkové listy,
8 polievkových lyžíc extra virgin olivového
oleja, soľ a mleté čierne korenie, 2 hrste
rukoly, 1 fenikel nakrájaný na drobno, za
hrsť čiernych olív, nakrájané na drobno,
čerstvé bazalkové listy, šťava z ½ citróna,
200 g ovčieho syru, 2 čerstvé čili papričky,
nakrájané na drobno.
Vyhrejeme rúru na 200°C. Majoránkové listy nakrájame na drobno. Dáme ich
do misky spolu s 2 lyžičkami oleja a štipkou mletého čierneho korenia. Do tohto
primiešame ovčí syr, dáme na malý plech
a dáme do rúry na 15 minút dozlatista.
Rukolu, fenikel, olivy a bazalku dáme do
šalátovej misky. Pridáme 6 polievkových
lyžíc oleja, citrónovú šťavu a soľ. Naservírujeme šalát na 4 taniere spolu s ovčím
syrom a čili papričkou. Podávame s chlebom.
(Zdroj: recepty.sk)
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Porady
kosmetologa
W

itam serdecznie w nowym 2010
roku. Chciałbym w tym numerze
przybliżyć Państwu zagadnienie Trychologii. Trychologia jest nową nauką o naturalnej pielęgnacji włosów, pomocną we
wszystkich przypadkach wypadania włosów, łysienia i innych dolegliwościach, jak
łuszczyca, łupież, łojotok itp.
W wyniku zatrucia środowiska, spalin,
promieniowania powodowanego przez telefony komórkowe i komputery obserwowany jest wzrost przypadków wypadania
włosów. Dolegliwość ta często pozostaje w
związku ze złym krążeniem krwi w skórze
głowy. Mieszki włosowe nie są obumarłe,
lecz „uśpione” i można je ponownie pobudzić do życia poprzez lepsze ukrwienie i
dostarczenie odpowiednich substancji
odżywczych. Rozróżnia się kilka rodzajów
wypadania włosów:
Alopecia areata (łysienie plackowate) – łyse miejsca – odrost włosów następuje po 3-6 miesiącach. Dolegliwość
ta często występuje u kobiet przechodzących klimakterium lub w okresie ciąży.
Przyczyną jest stres.
Alopecia totalis (łysienie głowy)
– utrata włosów na całej głowie. Głowa
zarasta włosami po co najmniej 8 miesiącach zabiegów trychologicznych.
Alopecia universalis (łysienie całkowite) – wypadanie włosów na całym ciele.
Trudne do leczenia. Możliwe jest przywrócenie najpierw owłosienia głowy, a następnie brwi i rzęs.
Łysienie rozlane – może mieć miejsce
po przebyciu choroby, być spowodowane
przyczynami genetycznymi, zaburzeniami
hormonalnymi, stresem lub występować
na podłożu alergicznym. Odrost włosów
następuje po 3 – 6 miesiącach.

włosowych i odrostu włosów. Skóra głowy
pobudzana jest drogą masażu oraz nacierania różnymi olejkami i esencjami pochodzenia naturalnego.
Stosuje się wyłącznie produkty naturalne, testowane na ludziach (nie na
zwierzętach) pod względem braku działań
ubocznych mogących wywołać alergię.
Dzięki unikalnym metodom rezultat pojawia się w ciągu trzech miesięcy. Wypadanie włosów w stadium początkowym
można zatrzymać już po 10 zabiegach.
Przebieg leczenia zostaje dostosowany
do potrzeb każdego pacjenta i dobrane
zostają odpowiednie olejki, minerały i
białka w celu oczyszczenia skóry głowy
i dostarczenia substancji odżywczych do
korzeni włosów.
Łysienie plackowate można wyleczyć
po 6 –12 miesiącach zabiegów.
Trychologia udziela pomocy w przypadku łysienia typu męskiego (testosteronowego) oraz łysienia kobiet w okresie
klimakterium, gdy następują zaburzenia
hormonalne. Udziela także pomocy w
przypadku łysienia plackowatego. Przyczyną łysienia plackowatego są zaburzenia w działaniu mechanizmów obronnych
organizmu. Mózg może wysyłać fałszywe
sygnały, w wyniku których mechanizm
obronny powoduje wypadanie włosów.
Problemy te powstają na tle stresu, a w
szczególności jego skutków negatywnych
lub oksydazowych.
W Polsce mamy 2 wiodące gabinety
Trychologiczne w Krakowie i w Warszawie. Bliższe informacje i adresy gabinetów
dostępne w redakcji. Życzę udanego Nowego Roku i do zobaczenia za miesiąc.
Dawid

Leczenie trychologiczne – rozpoczyna się od dokładnego poznania problemów danego pacjenta i polega na
zbadaniu jego skóry głowy za pomocą
mikrokamery. Pozwala nam ocenić kondycję włosów, stanu skóry głowy i korzeni włosów. W razie stwierdzenia choćby
najmniejszych objawów chorobowych w
mieszkach włosowych, stosowana metoda umożliwia nam na dostarczenie białka
i minerałów w celu pobudzenia mieszków
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Jozefa Pieronek
CHOROBA
ALZHEIMERA
Najczęstsza degeneracyjna choroba
mózgu prowadząca do otępienia została
opisana w 1906 roku przez niemieckiego neurologa Alojsa Alzheimera. Występuje najczęściej u osób powyżej 65 roku
życia. Zdarza się jednak, że chorują na
nią osoby dużo młodsze. Typowy jest
podstępny początek, powolny przebieg,
zaburzenia pamięci początkowo świeżej,
później także odległej, trudności z wysławianiem się, powtarzające się gubienie
wątków rozmowy, zaburzenia orientacji
i zachowania, problemy z traﬁeniem do
domu, kłopoty z wykonywaniem codziennych, rutynowych czynności np. mycie
się. Chory przestaje dbać o siebie. Początkowo przy zachowanym krytycyzmie
może pojawić się obniżenie nastroju,
rzadziej depresja, w późniejszym okresie
choroby częściej występują zaburzenia
nastroju ze skłonnością do drażliwości i
wybuchowości, czasem wesołkowatość
lub mania połączona z niepokojem, brakiem koncentracji uwagi, przymusowym
chodzeniem. Zaburzenia snu towarzyszą
zwykle późniejszemu okresowi choroby.
Typowe jest przestawienie rytmu dobowego z sennością w ciągu dnia i nocnym
pobudzeniem (tzw. objaw zachodzącego
słońca). W zaawansowanym okresie choroby pojawia się problemy kontroli zwieraczy, halucynacje, urojenia, pogarsza się
zdolność chodzenia, postępuje osłabienie
i usztywnienie sylwetki. W ostatnim okresie choroby pacjenci nie są w stanie poruszać się samodzielnie, później nawet przy
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pomocy innych, czego konsekwencją jest
leżenie w łóżku, występują zaniki mięśniowe, przykurcze kończyn, następuje
utrata zdolności do porozumiewania się,
następuje całkowite uzależnienie od opiekuna (konieczność karmienia), występują
niekontrolowane zachowania np. ciągły
krzyk. Pojawiają się powikłania: odleżyny, infekcje w drogach moczowych i oddechowych, które stanowią najczęstsze
przyczyny zgonu chorych. Przyjmuje się,
że przeciętny czas trwania choroby od początku jej rozpoznania trwa ok. 8-14 lat.
Bardzo często opiekunowie czują się
bezradni i bezsilni, ale jeśli chcą opiekować się chorym w domu, odradzam im
oddawanie bliskich do szpitali psychiatrycznych we wczesnym stadium choroby. Każdy taki pobyt sieje spustoszenie
w psychice chorego, przyśpiesza rozwój
choroby i niszczy te umiejętności, które
były w zasięgu jego możliwości, jak reagowanie choćby na potrzeby ﬁzjologiczne.
Stan chorego na Alzheimera po powrocie
ze szpitala bywa dla rodziny szokiembezpowrotnie zostały zapomniane niektóre czynności. To co możemy dać najcenniejszego choremu na tę chorobę, to
doczekanie jej końca w rodzinnym domu
wśród bliskich. Ale żeby to było możliwe
należy stosować odpowiednie leczenie
farmakologiczne i rehabilitację ruchową,
dostosowaną do aktualnych możliwości
chorego. W każdym okresie choroby celem rehabilitacji jest maksymalne wykorzystanie potencjalnych możliwości pacjenta
w zakresie samoobsługi, podtrzymywanie
niezaburzonych jeszcze w przebiegu procesu otępiennego umiejętności samodzielnego funkcjonowania (m.in. ćwiczenia rąk
umożliwiające samodzielność w jedzeniu
i ubieraniu, ćwiczenia mięśni miednicy w
celu zachowania kontroli zwieraczy, przeciwdziałanie upadkom, unieruchomieniu w
łóżku, usztywnieniu mięśni. A w ostatnim
okresie choroby zadaniem rehabilitacji
jest proﬁlaktyka powikłań, głównie odleżyn i infekcji. Od pewnego czasu działają
stowarzyszenia Alzheimerowskie, których
zadanie jest wspieranie rodzin opiekujących się chorymi na Alzheimera, warto też
uzbroić się w literaturę fachową na temat
tej choroby, by lepiej z nią walczyć.
W Nowym Roku 2010 życzę dużo
zdrowia!
Wasza ﬁzjoterapeutka
Józefa Pieronek

Prawnik
Nowy obowiązek
pracodawcy
Od początku stycznia pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych
warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze zobowiązani będą do odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Obowiązek ten nakładają
przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
emeryturach pomostowych.

Nowe obowiązki dotyczą pracodawców,
którzy zatrudniają pracowników urodzonych
po 31 grudnia 1948 r. i wykonujących prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których to pracach mówi
ww. ustawa.
Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych należy opłacać za wszystkich spełniających ustawowe warunki pracowników, a
więc także za tych, którzy wykonują prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze
czasu pracy lub nie wykonywali tego typu
prac przed 1 stycznia 1999 r. Składkę na
FEP płatnicy obowiązani będą odprowadzać
także za:
- zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu
Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej
Straży Pożarnej, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do
emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób,
- pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury
pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, za
okres wykonywania prac górniczych o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach
u rentach z FUS, nie wcześniej jednak niż za
okres od 1 stycznia 2010 r.
Za pracowników wykonujących prace w
szczególnych warunkach uważa się także
ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej oraz tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie
ustawy prace związane z bardzo ciężkim
wysiłkiem ﬁzycznym. Osoby te będą zobowiązane do opłacania składek na FEP za
siebie.
Podstawę wymiaru składek na Fundusz
Emerytur Pomostowych stanowi podstawa
wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
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talne i rentowe. Stopa procentowa składki na
Fundusz Emerytur Pomostowych wynosi 1,5
proc. podstawy jej wymiaru. Składka jest w
całości ﬁnansowana przez płatnika składek.
Szczegółowe informacje na temat obowiązku i zasad odprowadzania składek na
Fundusz Emerytur Pomostowych można
uzyskać na stronie internetowej ZUS pod
adresem: http://www.zus.pl/ﬁles/FEP_ZUS.
pdf (źródło: www.zus.pl)
ZUS nie będzie już wydawał legitymacji ubezpieczeniowych
Od 2010 roku ZUS nie będzie już wydawał papierowych legitymacji ubezpieczeniowych, a jednym z dowodów ubezpieczenia
będzie druk ZUS RMUA.
Fundusz jest właścicielem ubezpieczenia zdrowotnego, który ustala procedury korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i
listę dokumentów, które potwierdzają prawo
do tych świadczeń. ZUS przesyła jedynie
elektronicznie do NFZ wszystkie potrzebne
dane identyﬁkacyjne i tylko od NFZ zależy
kiedy i w jakiej formie te dane traﬁą do szpitali czy przychodni.
Wynika z niego, że w przypadku osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dokumentem potwierdzającym prawo
do świadczeń jest każdy dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne: druk zgłoszenia do ubezpieczenia
zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez
pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa z
aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.
Książeczki ubezpieczeniowe nie znikają.
Są ważne do końca 2010 roku. ZUS jedynie
kończy ich druk z końcem tego roku. Niektóre zakłady pracy robią zapasy książeczek,
by je wydawać pracownikom także w przyszłym roku. NFZ przypomina, że jest to stan
przejściowy do czasu wprowadzenia elektronicznych Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Gdy ubezpieczony nie ma książeczki,
może przedstawić raport ZUS RMUA, który
zawiera podstawę wymiaru i kwotę składki
na ubezpieczenie zdrowotne, a także datę
jego sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.
Osoby, które nie chcą ujawniać swoich
dochodów, ukrytych w podstawie wymiaru
składek na druku RMUA, mogą okazywać się
zaświadczeniem uzyskanym od pracodawcy
potwierdzającym prawo do świadczeń. Wtedy
wystarczy zaświadczenie z zakładu pracy,
które potwierdzi odprowadzanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne. (rynekzdrowia.pl)
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Zábava a humor

NÁŠ TEST

STE SEBAVEDOMÁ?

HVIEZDY O NÁS
VODNÁR (21.1.-18.2.)

LEV (23.7.-23.8.)

V tvojom vzťahu sa môžu objaviť problémy. Stráň sa všetkých sporov
a rozhovorov a dávaj si pozor na vlastné
zdravie. Budeš mať väčšie šťastie v zárobkoch. Môže sa stať, že získaš lepšie
pracovné miesto. Istotne budeš z práce
spokojný. Vo všeobecnosti bude január
dosť chaotický mesiac.

Začiatok mesiaca nebude príliš
príjemný. Aj keď sa budeš snažiť, výsledok nebude príliš oslňujúci. Trochu ťa to
rozbije. Rodinné konﬂikty budú na každodennom poriadku. Od polovice mesiaca
sa situácia trochu zlepší. Nájdeš nové
spôsoby, ako by si mohol vyriešiť ﬁnančné problémy.

RYBY (19.2.-20.3.)

PANNA (24.8.-23.9.)

Začiatkom mesiaca ťa bude niečo trápiť. Ale, našťastie, rýchlo vyriešiš
tento problém. Po ﬁnančnej stránke sa ti
bude dariť. Všetko, čo by si chcel tento
mesiac urobiť, bude sa ti dariť. Takže neváhaj a rýchlo do roboty. V druhej dekáde
možno vyhráš istú ﬁnančnú sumu.

Nedôveruješ si. Nedorozumenie
s partnerom sa môže zmeniť na väčší
konﬂikt. Ani s inými sa ti nebude ľahko vychádzať. Dávaj si pozor na to, čo hovoríš.
Drž sa príslovia: hovoriť je striebro, mlčať
zlato. Tento mesiac nerob radšej žiadne
zmeny. Na konci mesiaca dostaneš nejakú ponuku.

BARAN (21.3.-20.4.)
Tento mesiac ťa budú choroby
obchádzať. Nastávajúci čas však nie je
vhodný na dlhšiu cestu, ani na dôležité
ﬁnančné rozhodnutia. V prvej polovici
mesiaca budeš vyčerpaný prácou a aj
ﬁnancie ti narobia trochu starostí. V druhej polovici sa to napraví, avšak nebudeš
úplne spokojný.

BÝK (21.4.-20.5.)
Začiatok mesiaca bude pre teba
dobrý, v tomto čase sa ti podarí vybaviť
skoro všetko, čo potrebuješ. Druhý týždeň
bude ako stvorený na vzdelávanie sa.
V podnikaní sa ti nebude príliš dariť. Očakávaj taktiež isté problémy so zdravím. Ak
hľadáš prácu, je šanca, že ju nájdeš.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
V prvej polovici mesiaca sa ti bude
dariť a peniaze Ti chýbať nebudú. Možno
sa budeš sťahovať. Ak pracuješ, môžeš
získať lepšie pracovné miesto. V druhej dekáde získaš nových priateľov. Priateľstvo
sa môže zmeniť na lásku. V druhej polovici
mesiaca môžeš mať problémy so zdravím.

RAK (22.6.-22.7.)
Tento mesiac sa ti bude dariť
lepšie, ako si si len mohol myslieť. Plány
sa pomaly zmenia na skutočnosť a ľudia
ti budú v rámci svojich možností pomáhať. Čaká ťa príjemná a veľmi zaujímavá
cesta. Na konci mesiaca je možné, že sa
zvýšia ﬁnančné výdavky, ale isto si s tým
poradíš.
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VÁHY (24.9.-23.10.)
Tvoja námaha ti prinesie pozitívne hodnotenie, možno postúpiš vďaka
tomu v kariére. Nájdeš nové spôsoby zárobku. Staré konﬂikty sa konečne skončia. Ak začneš podnikať, čaká ťa úspech.
To ťa povzbudí v ďalšej práci. Podarí sa
ti urobiť aj to, čo si pokladal za nemožné.
Vo vzťahu sa ti bude dariť.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
V prvom týždni vydáš veľa peňazí.
Zrazu sa objaví mnoho vecí, ktoré budeš
musieť zaplatiť. Trochu ťa to znechutí.
V druhej polovici mesiaca sa objaví niečo,
čo ťa poteší, vďaka čomu získaš chuť do
práce. Čaká ťa dobré obdobie, takže sa
nedaj znechutiť zlými myšlienkami.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Máš pred sebou čas ťažkej práce. Čakajú ťa zdravotné problémy. Začiatok mesiaca bude náročný, neskôr by sa
mala situácia aspoň trochu polepšiť. Po
ﬁnančnej stránke budeš na tom tak isto,
ako si aj bol. V poslednej dekáde mesiaca
ťa čakajú príjemné chvíle v kruhu rodiny.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V januári ťa čakajú ﬁnančné problémy. Zárobky síce nebudú slabšie, ale výdavky budú výrazne väčšie. Dbaj o svoje
zdravie. Niektorá z osôb tebe blízkych ochorie. Aj keď bude tento čas citovo náročný,
vďaka vnútornej sile si s ním poradíš. Čaká
na teba aj niekoľko príjemnejších dní. (ms)
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1. Úspech má každý vo svojich rukách. Súhlasíte s týmto tvrdením?
a) Jednoznačne áno – 3; b) Nie, väčšinou to
záleží na okolnostiach a šťastí – 1; c) Treba len trochu šťastia, ostatné už zvládnem
sama – 2.
2. Ste prvý deň v novej práci. Ako sa cítite?
a) Perfektne, cítim sa tam ako doma – 3,
b) O pár dní budem absolútne uvoľnená
– 2; c) Radšej budem nenápadná a sledovať
všetko z diaľky – 1.
3. Dozviete sa, že vás kamarátka ohovára. Čo
urobíte?
a) Nechám to tak a budem sa tváriť, že o ničom neviem – 1; b) Chvíľu počkám a ak sa
ohováranie potvrdí, spýtam sa jej na to – 2;
c) Zdvihnem telefón a okamžite si to s ňou
vydiskutujem – 3.
4. Už pätnásť minút sedíte v poloprázdnej kaviarni a obsluha si vás aj napriek vašej snahe
doteraz nevšimla.
a) Počkám ešte päť minút a potom zmením
podnik – 2; b) Nahlas upozorním na svoju
prítomnosť a vypýtam si kávu – 3; c) Pôjdem
si objednať k baru, asi majú veľa práce – 1.
5. Robí vám problém ísť na obed sama?
a) Nie, prečo? – 3; b) Radšej obedujem v spoločnosti, ale nie vždy to je možné – 2; c) Ak by
som mala ísť do reštaurácie sama, uprednostním donášku do kancelárie alebo domov – 1.
6. Ste spokojná so svojím výzorom?
a) Toľko by som toho na sebe chcela zmeniť...
– 1; b) V podstate áno. Viem, ako čo zamaskovať a čo zvýrazniť – 2; c) Moje rovesníčky
mi môžu závidieť – 3.
7. Kúpili ste si nové šaty, ale až doma ste zistili,
že sú poškodené. Ako sa zachováte?
a) Hneď sa vrátim do obchodu a budem žiadať
výmenu tovaru alebo peniaze – 3; b) Mala
som si to skontrolovať hneď, ale aj tak skúsim šaty čo najskôr vymeniť – 1.

VYHODNOTENIE:
7-11 bodov: Radšej sedíte v kúte a čakáte,
ako sa veci vyvinú, než aby ste sa ich pokúsili
zmeniť. Nerada na seba priťahujete pozornosť
a príležitosti vám neraz pretekajú doslova medzi
prstami. Máte v sebe obrovský potenciál a silu
zmeniť sa, treba na to len trochu odvahy. Doprajte
si nový účes, vyberte moderné okuliare, nebojte
sa povedať svoj názor. Potom to už pôjde samo.
12-16 bodov: Sebavedomie vám nechýba,
ale ani to s ním nepreháňajte. Viete odhadnúť
situácie, v ktorých je lepšie byť ticho, a, naopak,
viete, kedy sa máte ozvať. Na okolie pôsobíte
vyrovnane, vaše sebavedomie a vystupovanie
je prirodzené.
17-21 bodov: Veríte si a sebavedomie by ste
mohli rozdávať. No vaše správanie neraz hraničí s drzosťou. Hoci ste už vďaka svojej povahe
veľa dosiahli, skúste občas ubrať plyn. Skôr, ako
niečo poviete, počítajte do desať a premýšľajte.
Nemusí byť vždy všetko podľa vašich predstáv
a aj vy máte právo na omyly. (aj)

Slovník a humor

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, reklamy, dopravy a spojov, ekonómie, kultúry, turistiky a pod.
V POĽŠTINE

V SLOVENČINE

skrzypce

husle

lutnik

husliar

lutniczy

husliarsky

skrzypek

huslista

utwór na skrzypce

husľová skladba

klucz skrzypcowy

husľový kľúč

struny skrzypiec

husľové struny

wiolonczela

violončelo

wiola

viola

kontrabas

kontrabas

Príde Dežo do predajne elektra a vraví
predavačovi:
- By som chcel tamten CD prehrávač.
Predavač nevie ktorý, pozerá, dumá
a vzápätí si uvedomí, že Dežo pozerá na
jednoplatničkový varič. Na Dežove naliehanie mu ho zabalí. Dežo príde domov,
zvolá rodinu, postaví varič na stôl, položí
naň CD-čko a prístroj zapne. Po chvíli sa
valí z CD-čka dym a smrad. Dežova žena
Araňa sa na neho pozrie a hovorí:
- Ty dilino, ty si nekúpil CD prehrávač,
ty si kúpil napaľovačku.

***
Móricko dostane v škole päťku. Rodičia zúria.
- Vieš, že za toto je bitka?
- Viem, môžeme ísť hneď, poznám učiteľovu adresu.

***
Ide si muž po ulici vo New Yorku. Zrazu
vidí, ako besný pitbull napadne malé dievčatko. Zoberie najbližšiu palicu a umláti
ňou psa na smrť. V tom k nemu pribehne
muž a vraví:
- Páni moji, ja som videl, čo ste spravili... som novinár z The New York Times...
už vidím tú titulku - Americký hrdina zachránil dievča pred besným psom!
- Ale ja nie som Američan... pochádzam z Iránu.
Na druhý deň je v The New York Times
obrovitánska titulka:
MOSLIMSKÝ EXTRÉMISTA ZABIL
AMERICKÉHO PSA!

***
Náčelník má s policajtmi hodinu fyziky:

Vzhľadom na krízu som prestala páliť... v peci

Manželka sa vráti ubehaná domov a
vraví:
- Teda, ale si ma naštval! Ja ťa hľadám
po všetkých krčmách a ty si tu spokojne
umývaš riad!!

***
Volá rozrušená blondínka svojmu
manželovi do práce na dôležitú schôdzu:
- Miláčik mám strašný problém!
- Ale drahá, vieš predsa, že mám schôdzu a naozaj teraz nemám čas riešiť tvoje
problémy!

- Prosím...
- No dobre, o čo ide?
- Neviem si rady s poskladaním puzzle.
- Na škatuľke od puzzle je predsa obrázok, ktorý máš poskladať. Zober ho a
povedz mi, čo na ňom je.
- Je tam taký macko, ktorý papá nejaké hnedé guľôčky.
- To sú corn-ﬂakesy!

***
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- Viete, prečo vlak na koľajniciach
drnčí? Rozoberieme si problém: Vlak, to
je vlastne lokomotíva a vagóny. Vagóny
sa len vezú, takže ich zanedbáme. Zostáva nám lokomotíva - to je vlastne motor a kolesá, ostatné je nepodstatné, to
zanedbáme. Po koľajniciach idú len kolesá, takže motor tiež zanedbáme. Kolesá
si zjednodušíme na jedno koleso, a to je
vlastne kruh, všakže. Kruh, to je pí er na
druhú. Pí je konštanta, tú zanedbáme a
zostane nám er na druhá, čo je vlastne
štvorec. A čo robí štvorec, keď sa točí?
Drnčí.

***
Hosť zavolá vrchného a sťažuje sa
mu:
- Tá fašírka je strašne tvrdá.
Vrchný mu odpovedá:
- Máme málo psov, meliem aj s búdami.
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Zaujímavosti
Najvyššia budova
sveta
Za prísnych bezpečnostných opatrení otvorili začiatkom nového roka v Dubaji doposiaľ najvyššiu budovu sveta.
Dubajskú vežu začali stavať v roku
2004 - v čase, keď bol v súčasnosti hlboko zadlžený emirát na vrchole
ekonomického boomu. Na stavbe
pracovalo približne
12 000 robotníkov.
Jej otvorenie bolo
dvakrát odložené.
Burdž Dubaj, ktorej
stavba stála okolo
1,5 miliardy dolárov
(okolo miliardy eur),
mnohí označujú
za
architektonický zázrak. Pýši sa
najväčším počtom
podlaží a najvyššie
položeným obývaným podlažím na
svete. Je vôbec
najvyššou stavbou
na svete a v tomto smere porazila
televíznu vežu v
Severnej Dakote.
Ďalším z rekordov
je najvyššie položená pozorovateľská plošina - nachádza
sa na 124. podlaží. Presná výška, ktorá
presiahne 800 metrov, bola až do otvorenia objektu prísne utajovaná. (Zdroj:
TASR)

Na Silvestra sa dal
zatknúť
Tridsaťpäťročný Sicílčan, ktorý nechcel stráviť Silvestra s manželkou a jej prí-

buznými, prišiel vo Silvestra na policajnú
stanicu a požiadal, aby ho zatkli. Dával
totiž prednosť noci vo väzbe pred manželkinou rodinou. Policajti mu však nevyhoveli, pretože nespáchal žiaden zločin.
Muž však následne reagoval svojsky. S
nožíkom v ruke prepadol predajňu tabaku hneď vedľa policajnej stanice, kde sa
vyhrážal majiteľovi, a zobral tam nejaké
sladkosti. Potom stoicky vyčkal na príchod policajtov, ktorí ho zadržali za lúpež.
(Zdroj: TASR)

Čo je lepšie ako
orgazmus?
Ženy majú síce sex rady ako muži,
ale rozhodne u nich nie je tak vysoko na
rebríčku priorít ako u mužov. Ťažko človek pohľadá muža, ktorý zažije väčšiu
slasť zo zapnutia starých nohavíc než z
poriadneho vyvrcholenia. Ale až tretina
žien pociťuje väčšiu rozkoš z faktu, že
sa vojde do starých obľúbených noha-
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víc. Tretina žien tiež radšej než o sexe s
hollywoodskym hercom fantazíruje nad
tým, že sa vojde do starého oblečenia,
ktoré nosili v mladosti, kedy mali štíhlejšie telo. A 35% žien odmieta vyhodiť pár
starých riﬂí, pri ktorých stále dúfa, že ich
raz zase oblečú. Vyplynulo to
z prieskumu britských konzumentiek cereálií. Podľa prieskumu, ktorého sa zúčastnilo
2 200 žien z celej Británie,
ženy majú veľmi silné puto k
džínsam, o ktorých vedia, že
sa v nich skvele nie len cítili,
ale v nich aj výborne vyzerali. Berú ich ako porovnávacie
meradlo a motivačný nástroj k
chudnutiu, vôbec nezáleží na
tom, aké staré sú tie nohavice.
(Zdroj: Famous)
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FAŠIANGY –
OSTATKI 2010
S

rdečne Vás pozývame na Fašiangy
– Ostatki 2010, ktoré sa uskutočnia
6. - 7 . februára v krempašskom Kultúrnom dome. Podrobnejší program nájdete na plagátoch.
Foto: L. Ostrowska

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW
W POLSCE
SPOLOK SLOVÁKOV
V POĽSKU
POLECAMY NASZE WYDAWNICTWA
Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków . . . 10,00 zł

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

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

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

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

Miejsce w zdarzeniu – antologia współczesnych opowiadań słowackich,
Kraków 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 zł

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

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

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

Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza (Deti Prometeusa),
Kraków 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł

Július Balco, Wróbli król, Kraków 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł
Milica Majeriková, Vojna o Spiš, Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

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

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

Antologia współczesnej poezji słowackiej, w przekładach Bohdana
Urbankowskiego, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 zł

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

Julian Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie
w latach 1945–1957, Kraków 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

NOWOŚĆ:

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

J. Ciągwa, Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy
Środkowej, Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 zł
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