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Predsedníčka úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí Vilma Prívarová medzi krajanmi 
v Poľsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6

Počas trojdňovej pracovnej návštevy sa predsedníčka ÚSŽZ 
V. Prívarová stretla so zástupcami Spolku Slovákov v Poľsku a 
krajanmi na Spiši i Orave, kde si zároveň prezrela prebiehajú-
ce investície, ktoré úrad podporil v rámci grantového konania. 

V marcovom čísle nájdete:

sníval o tom, že bude raz biskupom? Priznám sa, na toto som sa 
zabudol opýtať, takže to sa nedozvieme. 

Deň babky a dedka v Harkabúze . . . . . . . . 14
Tento milý sviatok starých rodičov oslavujú deti hádam v kaž-

dej škole. A v každej trochu inak. Harkabúzski učitelia si vymysleli 
súťaž v spievaní kolied dvoch generácií. 

Na obálke: Hudobníčka zo súboru Levočan z Levoče. Foto: L. Ostrowska. Grafi cká úprava: E. Koziołová.

Zúčastnila sa podujatia Fašiangy-Ostatki v Krempachoch a odo-
vzdala všetkým prítomným pozdrav od slovenského prezident-
ského páru. V rámci návštevy sa stretla v Krakove aj s predsta-
viteľkou Malopoľského vojvodského úradu, ktorá ma na starosti 
národnostné menšiny žijúce na území tohto kraja.

Veselé besedovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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Učitelia slovenského jazyka zo Spiša a Oravy sa stretli 
v Krempachoch, aby prediskutovali problémy, s ktorými prichá-

častnením predviedli folkloristi, sóloví inštrumentalisti a speváci. 
Ich pekné vystúpenia odmenilo vrelým potleskom početné publi-
kum, v ktorom nechýbali aj krajania z Oravy. Ozvláštnením tohto-
ročného podujatia bol hosťujúci súbor Levočan zo Slovenska.  

Postavenie slovenského obyvateľstva na 
severnom Spiši a hornej Orave po skončení 
druhej svetovej vojny (1945 – 1947) (2) 26-27
Z diania na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . 28-29
Spomienka na Zdzisława Galika  . . . . . . . . 30

dzajú do styku v každodennej praxi. Rozprávali sa o učebniciach, 
nedostatku digitálnych pomôcok a potrebe tvorby dodatočných 
materiálov, ktoré by podporili vyučovací proces. 

Najstaršia krajanka v Hornej Zubrici . . . . . . 9
Horčičné zrnko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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Rozhodnutie o budúcom povolaní nie je pre ni-
koho jednoduché. Niekedy je náhle a niekedy po-
riadne premyslené. Otec biskup Ján Škodoň sa nad 
kňazským povolaním zamýšľal od detstva. Či však 

Osobnosť, ktorá priťahovala a formovala 15
Prvá písomná zmienka o Kacvíne . . . . 16-17

Poznanie, ktoré nám poskytujú historické pramene je neoce-
niteľné. Vďaka tomu sa dozvedáme o minulosti našich obcí. Na 
základe listín sa podarilo určiť, kedy vznikla obec Kacvín a ako 
sa vyvíjali jej začiatočné dejiny.

Veselá škola v Prívarovke . . . . . . . . . . . . . . 18
Škôlka druhým domovom . . . . . . . . . . . . . . 19
Piate zimné stretnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Fašiangy – Ostatki 2010 . . . . . . . . . . . . 20-23

Ďalší ročník krajanského podujatia Fašiangy - Ostatki Krem-
pachy 2010 je za nami. V pestrom dvojdňovom programe sa zú-
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V dňoch od 6. do 9. januára 2010 navštívila Poľsko predsed-
níčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová. 
Počas svojej cesty sa zúčastnila krajanskej súťažnej folklórnej 
prehliadky Fašiangy – Ostatki 2010 v Krempachoch, navštívila 
stavbu Centra slovenskej kultúry v Novej Belej, oboznámila sa 
s problémami krajanov na Spiši, rokovala so splnomocnenky-
ňou pre národnostné a etnické menšiny pri Vojvodskom úrade 
v Krakove, navštívila sídlo Ústredného výboru Spolku Slovákov 
v Poľsku a redakcie krajanského mesačníka Život v Krakove a na 
záver sa stretla s krajanmi na Orave a zároveň sa oboznámila 
s ďalšími plánmi výstavby Centra slovenskej kultúry v Jablonke, 
pre výstavbu ktorého bol z fi nančných zdrojov Úradu pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí v rámci grantového konania zakúpený 
pozemok v centre Jablonky. (ms)

Na Spiši
Na pozvanie generálneho tajomníka ÚV Spolku Slovákov 

v Poľsku Ľudomíra Molitorisa pricestovala v dňoch od 6. do 9. 
februára na návštevu slovenských krajanov v Poľsku predsed-
níčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová. 

Dňa 7. februára začala predsedníčka svoju návštevu od 
účastí na slovenskej bohoslužbe v Novej Belej, po ktorej si pre-
zrela priestory vznikajúceho Centra slovenskej kultúry. Obozná-
mila sa s postupom prác na stavbe, ktorá je čiastočne dotovaná 
taktiež zo zdrojov určených na pomoc pre krajanov v zahraničí. 
Počas prehliadky budovy ju sprevádzali: generálny konzul SR 
v Krakove Marek Lisánsky, generálny tajomník ÚV SSP Ľudo-
mír Molitoris, richtár Novej Belej a vedúci stavby Jozef Majer-
čák, čestný predseda OV SSP na Spiši krajan František Kurnát, 
predsedníčka MS SSP Jana Majerčáková, historička PhDr. Mili-
ca Majeriková, krajan Jozef Bryja a šéfredaktorka Života Agáta 
Jendžejčíková. Hosťom sa stavba páčila a boli príjemne prekva-

PREDSEDNÍČKA ÚRADU PRE SLOVÁKOV 
ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ VILMA PRÍVAROVÁ 

MEDZI KRAJANMI V POĽSKU

pení pokročilým stavom dokončovacích prác. Ocenili snahu, an-
gažovanosť a odhodlanie generálneho tajomníka Spolku, ako aj 
všetkých, ktorí sa podieľajú na tomto diele. Samozrejme, aby sa 
dospelo ku kolaudácií priestorov, sú potrebné ešte dosť vysoké 
fi nančné prostriedky. 

Neskôr sa V. Prívarová stretla s krajanmi v Krempachoch, 
ako aj z ďalších spišských obcí, ktorí ju oboznámili s problémami 
školského, cirkevného či samosprávneho charakteru. V popo-
ludňajších hodinách sa zúčastnila súťažnej folklórnej prehliad-
ky Fašiangy – Ostatki 2010, ktorá sa konala v Kultúrnom dome 
v Krempachoch.

V Krakove
Na druhý deň navštívila sídlo Ústredného výboru Spolku Slo-

vákov v Poľsku a redakcie krajanského časopisu Život v Krakove, 
kde si bližšie vypočula problémy z cirkevnej oblasti, oboznámila 
sa s otázkami týkajúcimi sa zriadenia krajanských múzeí na Spi-
ši a Orave, ako aj zviditeľnenia významných slovenských umel-
cov pochádzajúcich z týchto oblastí, či už z rodiny Korkošovcov 
z Čiernej Hory, Michala Dočolomankého rodáka z Nedece, alebo 
kanonika Tomáša Červeňa z Chyžného. Prezrela si novovyba-
vené priestory archívu redakcie Život, ktorý postupne vzniká 
z dotácií Úradu v rámci programu tvorenia databázy kultúrneho 
dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. Navštívila aj Galériu slo-
venského umenia, kde bola nainštalovaná výstava venovaná 50. 
výročiu časopisu Život. So záujmom sledovala prácu v tlačiarni 
SSP, kde prebiehala tlač februárového čísla Života a prvé výtlač-
ky poputovali práve do rúk pani V. Prívarovej a gen. konzula SR 
v Krakove M. Lisánskeho. 

Stretnutia sa zúčastnili gen. tajomník ÚV SSP Ľ. Molito-
ris, šéfredaktorka Života A. Jendžejčíková, tajomník redakcie 
M. Smondek a redaktorka L. Ostrowska. Hovorilo sa aj o bi-
laterálnych zmluvách medzi Slovenskom a Poľskom, v rám-
ci ktorých nie sú zohľadnené požiadavky slovenskej menšiny 
žijúcej v Poľsku, čím sa zamedzuje možnosť štúdia na území 

Medzi krajanmi v Krempachoch

Pred stavbou Centra slovenskej kultúry v Novej Belej
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SR pre krajanských študentov, školenia učiteľov slovenči-
ny, hradenia cestovných nákladov pri pobytoch žiakov v škole 
v prírode a pod. Na záver návštevy predsedníčka a gen. kon-
zul dostlali na pamiatku najnovšiu jubilejnú knihu vydanú na 
znak pocty prof. Jozefovi Čongvovi s názvom Štát, právo, spo-
ločnosť v dejinách strednej Európy a ročenku časopisu Život.  
V popoludňajších hodinách sa Vilma Prívarova stretla na pôde Ge-
nerálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove so splnomoc-
nenkyňou pre národnostné a etnické menšiny pri Vojvodskom úra-
de v Krakove Elżbietou Mirga-Wójtowiczovou, s ktorou prerokovala 
otázky pamätných tabúľ venovaných Michalovi Dočolomanskému 
a rodine Korkošovcov, podpory zriadenia krajanských múzeí na 
Spiši a Orave a výstavby domov slovenskej kultúry v jednotlivých 
krajanských centrách. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj generálny 
konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, generálny tajomník Spol-
ku Ľudomír Moitoris a šéfredaktorka Života Agáta Jendžejčíková. 
Pani splnomocnenkyňa sľúbila pomoc v tejto veci a prerokované 
otázky mala predložiť aj malopoľskému vojvodovi.  (aj)

Na Orave    
Posledný deň pobytu predsedníčky ÚSŽZ Vilmy Prívarovej 

patril návšteve Jablonky, kde sa stretla s oravskými krajanmi 
a zároveň si obhliadla pozemok, ktorý bol zakúpený z dotácie 
poskytnutej Úradom za účelom postavenia Centra slovenskej 
kultúry na hornej Orave.

Stretnutie bolo zorganizované na podnet gen. tajomníka 
Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku (ÚV SSP) Ľudomíra 

Molitorisa. Okrem predsedníčky Úradu sa ho zúčastnili: generál-
ny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, konzul z Veľvyslanec-
tva SR vo Varšave Lukáš Lopatník, krajanskú komunitu na Orave 
zastupoval podpredseda ÚV SSP pre Oravu František Harkabuz, 
predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave Genovéva Prilin-
ská, členovia ÚV SSP Vladislava Bogaczová a Eduard Prilinský, 
predsedovia miestnych skupín SSP, o.i. Ján Švientek z Pekelníka, 
Michaľ Soľava z Hornej Zubrice, Ján Bašisty z Jablonky, Ján Zon-
zel z Podsrnia, Žofi a Fifanská z Oravky a ďalší.

Počas stretnutia sa preberali najpálčivejšie otázky krajanskej 
komunity na Orave. Prvým z problémov bola otázka fi nancovania 
organistu, ktorý hráva na slovenskej sv. omši. Krajanom z Oravy 
táto otázka leží na srdci, pretože sv. omša v slovenskom jazyku 
sa slúži len v Jablonke. Organista, ktorý na nej hráva, každý týž-
deň dochádza zo Slovenska. Na sv. omšiach v poľskom jazyku 
hráva rehoľná sestra z Jablonky. A tu je vlastne celý problém. 
V spišských farnostiach totiž ten istý organista hráva i na sloven-
skej, i na poľskej sv. omši.

V každej farnosti je na začiatku roka organizovaná zbierka, 
ktorej výnos je určený pre organistu. Podobne je aj v Jablonke 
s tým, že pre slovenského organistu je určená len jedna zbierka, 
keďže hráva len na slovenskej sv. omši. Výška zbierky dokáže 
pokryť výdavky spojené s organistom na jednu tretinu roka. Zo-
statok doteraz fi nancoval Spolok. Vzhľadom na nepriaznivú fi -
nančnú situáciu a taktiež istú rovnosť voči spišským farnostiam, 
kde si organistu platia farníci, sa Spolok túto situáciu už niekoľko 
rokov snaží vhodne vyriešiť. Zatiaľ však bezúspešne. Vo veci 
podpory organistu poslali dokonca krajania z Oravy list s pros-
bou o pomoc na Gen. konzulát SR v Krakove. Počas stretnutia 
padlo aj niekoľko návrhov, ako vzniknutú situáciu riešiť. Jedným 
z nich bolo zorganizovanie ďalších dvoch zbierok pre potreby 
organistu počas roka. O možnostiach riešenia tohto problému 
by bolo potrebné porozprávať sa predovšetkým s miestnym dp. 
farárom, keďže v prvom rade táto otázka sa týka jeho farnosti, 
avšak zároveň je to problém týkajúci sa celej slovenskej komu-
nity na Orave, pretože v iných farnostiach sa sv. omša v sloven-
skom jazyku neodbavuje.

Druhým, azda ešte pálčivejším, problémom sa ukázala vý-
stavba Centra slovenskej kultúry v Jablonke. Vďaka fi nančnej 
podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa vlani po 
dlhoročných prieťahoch podarilo kúpiť pozemok v centre Jablon-
ky. Úradu by sa patrilo poďakovať aj preto, že sa podarilo vďaka 
tejto podpore ukončiť niekoľkoročné prieťahy s Úradom gminy 
v Jablonke ohľadom vhodného pozemku určeného pre tento účel. 
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Prvé, čerstvé výtlačky Života v rukách hostí Prehliadka tlačiarne Spolku 

Oravskí krajania vítajú vzácnych hostí
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D A R  S R D C A
Do našej akcie Dar srdca sa zapojil krajan František Vodžak 

z Čenstochovy sumou 100 zlotých, ktoré určil pre potreby Spolku 
Slovákov v Poľsku. 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. 

Žiaľ, viacerí krajania sa skôr vo svojich slovách sústredili na 
kritiku vedenia Spolku, ako na vyjadrenie vďaky za pomoc zo 
stany Úradu. A žiaľ, vôbec sa nedotkli otázky, koľko vecí sa ne-
podarilo pozitívne na Orave vyriešiť kvôli negatívnemu postoju 
bývalého gen. konzula SR, ktorý kvôli spolupráci s Úradom gmi-
ny Jablonka odmietal v akomkoľvek smere pomáhať krajanskej 
komunite.

Hádam najväčším kameňom úrazu viacerých krajanov na 
Orave je fakt, že na Spiši sú postavené už dva domy a na Orave 
nestojí ani jeden. To je síce pravda, ale možnosť výstavby Centra 
slovenskej kultúry v Novej Belej sa objavila ako blesk z jasného 
neba. Bolo to v čase, keď už Spolok vyvíjal snahy za účelom 
kúpy pozemku alebo domu v Jablonke. Na základe dokumen-
tácie bolo v tejto veci v priebehu posledných 4 rokov vyslaných 
niekoľko desiatok listov, avšak všetky problémy a prieťahy celú 
vec zdržali natoľko, že sa v medzičase Centrum slovenskej kul-
túry v Novej Belej podarilo postaviť. Ani ďalší argument vo veci 
neúmernosti fi nancovania krajanov na Orave a na Spiši neobsto-
jí, pretože do toho nemôžeme zarátať fi nancie určené na investí-
cie s účelových dotácií. Prečo? Pretože vzhľadom na problémy 
s nadobudnutím pozemku v Jablonke a s odmietnutím predaja 
budovy starej škôlky v Podvlku nebolo možné v Poľsku na Minis-
terstve vnútra a administratívy o takúto dotáciu požiadať, pokiaľ 
Spolok nie je majiteľom nehnuteľnosti. A práve túto podmienku 
SSP nespĺňal kvôli mnohým problémom, ktoré sa vyskytli nezá-
visle od vôle Spolku. 

Nechcem tu menovať, ani citovať krajanov, ktorí robia rozdie-
ly medzi Spišom a Oravou, pretože si myslím, že by to nebolo 
vhodné, ale zároveň si treba uvedomiť, že takéto reakcie svedčia 
skôr o hašterivosti, ako o rozhodnosti dosiahnuť svoj cieľ, o kto-
rý sa oravská komunita snaží už niekoľko desaťročí. Myslím si 
však zároveň, že by bolo naozaj na škodu pokaziť to, čo sa za 
posledné štyri či päť rokov podarilo dosiahnuť. Veď pred piatimi 
rokmi klubovňa Spolku na Orave sídlila v dome, kde v zime ne-
fungovala ani len toaleta. Odvtedy sa zmenilo naozaj veľa. Klu-
bovňa v Jablonke bola presťahovaná do prenajatých priestorov v 
budove Gminného družstva. Vďaka snahe krajanky Kristíny Gri-
bačovej vznikla klubovňa v Podvlku, vďaka nej a bývalému šéfre-
daktorovi, ako aj ústretovosti riaditeľky školy, sa podarilo obnoviť 
vyučovanie slovenského jazyka na ZŠ č. 2 v Podvlku. Spolok 
zamestnal na Orave jednu osobu, ktorá tieto dve klubovne ve-
die. Následne vďaka tomu sa v spolupráci s Oravským kultúrnym 
strediskom v Dolnom Kubíne podarilo zrealizovať dva celoroč-

né projekty zamerané na oživenie krajanského života na Orave. 
Vlani sa podarilo kúpiť pozemok za nemalú čiastku, o ktorej by 
Spolok mohol len snívať nebyť pomoci zo strany prezidenta SR 
Ivana Gašparoviča a ústretovosti Úradu. A okrem toho Spolok 
fi nancuje náuku hry na husliach pre krajanské deti, dychový or-
chester v Podvlku a dve ľudové kapely – jednu v Podvlku a druhú 
v Harkabúze. Zároveň podporuje činnosť krajanského ochotníc-
keho divadielka Ondrejko v Podvlku. Ak som na niečo zabudol, 
vopred sa za to ospravedlňujem. Ak si však naďalej niekto myslí, 
že je to málo, tak potom asi o tom všetkom nevedel, alebo vlast-
ne ani len nemá poňatia, s čím všetkým sa takáto činnosť spája.

Počas rozhovorov s pani predsedníčkou sa krajania dotkli 
aj školskej otázky, s ktorou sa spája vyučovanie slovenčiny na 
jednotlivých školách a otázky pôsobenia slovenských kňazov vo 
farnostiach, v ktorých býva slovenská menšina. Sú to problémy, 
ktoré sa Spolok snaží riešiť už dlhšiu dobu, avšak až na niekto-
ré výnimky sa neustále stretá s odmietavým postojom zo strany 
zodpovedných úradov. (ms)

Trojdňová návšteva predsedníčky Úradu pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí Vilmy Prívarovej zameraná na slovenskú komu-
nitu v Poľsku, počas ktorej ju sprevádzal generálny konzul SR 
v Krakove Marek Lisánsky, bola momentom, v ktorom sa zviditeľ-
nili mnohé chvályhodné aktivity, ale aj niektoré boľačky, s ktorými 
sa Spolok dennodenne trápi. Týmto by sme chceli v mene kraja-
nov poďakovať za povzbudzujúce slová im adresované, za pod-
poru vo veci pamätných tabúľ a múzeí, ako aj doterajšiu fi nančnú 
podporu, ktorú Úrad udelil slovenskej komunite v Poľsku, bez 
ktorej by neboli tak dynamicky realizované investície zamerané 
na pomoc a udržanie slovenského národného povedomia medzi 
krajanmi v Poľsku. Nepochybne táto návšteva pozitívne prispe-
la k riešeniu mnohých problémov, s ktorými si Spolok Slovákov 
v Poľsku sám neporadí. Preto pomoc zastupiteľských úradov SR 
je nepochybne potrebná.

Redakcia
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Počas diskusie v Jablonke

Spoločná fotografi a na kúpenom pozemku v Jablonke
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Prezentácia 
slovenských fi riem

V stredu 24. februára 2010 sa blízkosti 
Wieliczky uskutočnil obchodný deň, ktorý 
organizovalo Obchodné zastúpenie spo-
ločnosti Slovarm a.s. Myjava so sídlom na 
ulici Saskej 4 v Krakove. Cieľom podujatia 
bolo uvedenie slovenských fi riem SLO-
VARM a.s. Myjava, SLOVPLAST Myjava 
a.s. a PREMATLAK a.s. Stará Turá na poľ-
ský trh, ktoré sú členmi skupiny ENERGY 
GROUP, ako aj prezentácia ich výrobkov. 

Výrobné programy a obchodnú poli-
tiku prezentovali akcionári a členovia ve-
denia jednotlivých spoločností. Firmy sa 
zaoberajú výrobou mosadzných ventilov 
a komponentov, ako aj PPR rozvodov pre 
vodovody a kúrenie, výrobou sanitárnej 
armatúry, meracej a regulačnej techniky 
(tlakomery, teplomery). Prezentáciu spes-
trila aj krakovská ľudová hudba.

Irena Waliszewska, vedúca 
obchodného zastupiteľstva v Krakove

L ITERÁRNY KEŽMAROK 2010
MESTO KEŽMAROK

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA - SLOVENSKÉ NÁRODNÉ LITERÁRNE
MÚZEUM V MARTINE A MATICA SLOVENSKÁ

vypisujú
v rámci VL. ročníka Literárneho Kežmarku

CELOSLOVENSKÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ
žiakov základných škôl v Slovenskej republike

študentov stredných škôl v Slovenskej republike
a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

I. kategória (8- až 11- roční) - poézia a próza
II. kategória (12- až 15- roční) - poézia a próza 
III. kategória (16 - až 18- roční) - poézia a próza

Podmienky súťaže
Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu 

spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana = 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), 
ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 5 exemplároch. 
Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. 
Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o 
víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

Adresa pre odosielanie prác:
Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika

Uzávierka súťaže: 15. apríla 2010
Vyhodnotenie súťaže: 17. -18. júna 2010 v Kežmarku

Zápisy na slovenčinu
Rodičia školopovinných detí majú mož-

nosť zapísať svoje ratolesti do polovice 
apríla 2010 na vyučovanie slovenského 
jazyka na nový školský rok 2010/2011. 
Môžu to urobiť v tých školách, v ktorých sa 
aktuálne slovenčina vyučuje tj. ZŠ v Novej 
Belej, ZŠ v Krempachoch, ZŠ v Nedeci, 
ZŠ v Kacvíne, ZŠ v Jurgove, gymnázium 
v Krempachoch, Białke Tatrzańskej, a v 
Nižných Lapšoch, ako aj Združená škola 
(tj. ZŠ č. 2 a gymnázium) v Podvlku. Zápisy 
vedú riaditelia škôl.

Okrem týchto škôl môžu rodičia za-
písať svoje deti na slovenčinu v každej 
inej škole, ktorú navštevujú deti z Oravy 
a Spiša a kde sa v súčasnosti slovenči-
na nevyučuje, po splnení nasledujúcich 
podmienok, záväzných pre vytvorenie 
dodatkového predmetu tj. slovenského 
jazyka na základe Nariadenia ministra 
národného vzdelávania a športu PR (Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w spra-

wie warunków i sposobu wykonywania 
przez szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie poczu-
cia tożsamości narodowej, etnicznej, ję-
zykowej i religijnej uczniów należących do 
mniejszości narodowych i grup etnicznych 
[Dz. U. z dnia 19 grudnia 2002 r.]). Sku-
pinka (v prípade základných škôl a gym-
názií) môže byť vytvorená vtedy, pokiaľ sa 
z jednej triedy na vyučovanie slovenského 
jazyka prihlási aspoň 7 detí (por. § 5 naria-
denia). Ak nedokáže byť splnená táto pod-
mienka, existuje možnosť vytvorenia tzv. 
medziškolnej alebo medzitriednej skupin-
ky. V tomto prípade sú podmienky bližšie 
opísané v § 6 a § 7 nariadenia:

§ 6. W przypadku gdy liczba zgłoszo-
nych uczniów jest mniejsza niż ustalona w 
§ 5, nauczanie języka (w języku) mniejszo-
ści narodowej lub grupy etnicznej organizu-
je się w grupach międzyoddziałowych lub 
międzyklasowych, przy czym:

1) grupa międzyoddziałowa - utworzo-
na z uczniów różnych oddziałów tej samej 
klasy - nie może liczyć mniej niż 7 uczniów 

w szkołach podstawowych i gimnazjach i 
mniej niż 14 uczniów w szkołach ponad-
gimnazjalnych;

2) grupa międzyklasowa - utworzona z 
uczniów różnych klas - pracuje na zasadach 
stosowanych w klasach łączonych i nie może 
liczyć mniej niż 3 i więcej niż 14 uczniów.

§ 7. 1. Jeśli w szkole nie ma możliwości 
zorganizowania nauczania języka mniejszo-
ści narodowej lub grupy etnicznej z powodu 
zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub 
z braku nauczyciela, dyrektor szkoły prze-
kazuje listę uczniów zgłoszonych na naukę 
tego języka organowi prowadzącemu szko-
łę publiczną, który uwzględniając możliwo-
ści komunikacyjne, organizuje międzysz-
kolne zespoły nauczania.

2. Liczba uczniów w zespole międzysz-
kolnym nie może być mniejsza niż 3 i więk-
sza niż 20.

3. Wymiar godzin przeznaczonych na 
naukę języka mniejszości narodowej lub gru-
py etnicznej na zajęciach, o których mowa w 
ust. 1, wynosi 3 godziny tygodniowo.

Redakcia
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VESELÉ 
BESEDOVANIE

V nedeľu 31. januára t.r. sa už tradične 
v jurgovskej požiarnej zbrojnici uskutočni-
lo vianočno-novoročné stretnutie krajanov 
z Jurgova, Čiernej Hory a Repísk. Zorga-
nizoval ho miestny výbor MS SSP.

Krajania s ochotou prichádzali na be-
sedu, keďže je to pre nich možnosť spo-
ločne sa porozprávať, zistiť ako sa im na-
vzájom darí a predovšetkým si spoločne 
zaspievať slovenské pesničky. Pozvanie 
prijal aj miestny kaplán Krzysztof Pie-
chowicz, ktorý posvätil oblátky a krajnia 
sa nimi mohli podeliť i popritom si popriať 
všetko najlepšie v novom roku. 

Posedenie spestrila jurgovská kapela, 
ktorá prihrávala vianočné koledy a jur-
govské i slovenské melódie. Pri besede, 
speve a malom občerstvení krajanom milo 
ubiehalo nedeľňajšie poobedie. Do svojich 
domov sa rozchádzali s prísľubom ďalších 
stretnutí v krajanskom duchu.

Anna Šoltysová

Krátko zo Spiša 
14. februára sa v Krempachoch usku-

točnili hody na sv. Valentína. Slávnostné 
sv. omše v tento deň odbavili: o 10.00 dp. 
Mieczysław Zoń z Dębna, ktorý zároveň 
oslavoval 50. výročie kňazstva a rodák dp. 
páter Pschalis Griguš, ktorý slávil 57. vý-
ročie kňazstva. Ako povedal, presne pred 
57. rokmi 14. februára nastúpil na cestu 
hlásania Božieho evanjelia a prvýkrát sa 
mu podarilo až teraz slúžiť hodovú sv. 
omšu v rodnej obci. O 11.30 slovenskú bo-
hoslužbu odbavil vdp. Pavol Kubani z Kra-
kova, zaoberajúci sa otázkami mládeže 
v krakovskej kúrii. Sv. omše obohatil spev 
zboru Cantata pod vedením J. Pierzgu, 
dychovka, miništranti, krempašský štu-
dent krakovského kňazského seminára 
Krištof spolu s kolegom. 

Táto slávnosť bola o to krajšia, že 
v kostole sv. Valentína sú už namonto-
vané tri vitráže. Finančné prostriedky 
na posledný zobrazujúci pietu Bolestnej 
Panny Márie s Ježišom v náručí poskytli 
farár Jan Wróbel a páter Paschalis Gri-

guš. Na príprave slávnosti sa podieľala 
aj farská rada, ktorá vlastnoručne pri-
pravila voskové sviece, s ktorými veriaci 
chodia okolo oltára a vyprosujú si zdra-
vie a uzdravenie z chorôb od sv. Valen-
tína. (fp)
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Na začiatku februára t.r. sa usku-
točnilo stretnutie učiteľov sloven-
ského jazyka zo Spiša a Oravy 

v Krempachoch, ktoré pripravila redakcia 
v spolupráci so Spolkom. Podnetom pre 
zorganizovanie spoločnej diskusie boli po-
žiadavky učiteľov objavujúce sa na strán-
kach časopisu Život a ochota nadviazania 
diskusie spojenej so školskými otázkami 
a nedostatkami v rámci vyučovacieho pro-
cesu. 

Cieľom bolo prediskutovanie prob-
lémov, s ktorými prichádzajú učitelia do 
styku v každodennej práci so žiakmi na 
hodinách slovenčiny, nedostatkom učeb-
ných pomôcok, didaktických materiálov, 
hľadaním nových riešení a spôsobov ich 
realizácie vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese.

Prvou témou, ktorej sa venovala po-
zornosť, bol nedostatok učebníc a cvi-
čebníc na školách, ako aj príručiek a slov-
níkov slovenského jazyka. Podľa slov 
vyučujúcich, to čo majú k dispozícii, sú vo 
väčšine staršie vydania a dnes už neak-
tuálne. Prejavili záujem najmä o pravidlá 
slovenského pravopisu, krátky slovník 
slovenského jazyka a encyklopedické po-
môcky. Napokon z rozhovorov vysvitlo, že 
zoznam učebníc a cvičebníc určených pre 
vyučovanie slovenského jazyka, uvedený 
na stránke ministerstva školstva PR, nie je 
úplný a objavujú sa tam chyby v názvoch. 
Generálny tajomník Spolku PhDr. Ľudo-
mír Molitoris sa podujal zistiť skutočný 
stav a nabádať ministerstvo k oprávam. 
V zozname je napr. uvedená cvičebnica 
od Głodasikovej M. pod názvom Vretienko 
pre  III. roč. ZŠ, pričom táto kniha má sku-
točný názov Slniečko. 

Ďalej sa diskutovalo o programovej 
osnove, ktorú si učitelia musia prispôsobo-
vať podľa potrieb a podmienok, v ktorých 

sa vyučuje. Jednalo sa najmä o otázku vy-
učovania spojených tried, kde sa ťažko re-
alizujú samostatné témy. Treba brať vždy 
ohľad na úroveň skupín žiakov, ktoré sú 
momentálne na takomto vyučovaní 

Všetci prítomní ocenili zasielanie 
detských časopisov do škôl, ako napr. 
Včielka, Macko Pusík, Vrabček, Zornička 
a pod. Táto pomôcka podporuje oživenie 
vyučovania, nabáda deti k čítaniu sloven-
skej tlače, vzbudzuje u nich záujem o Slo-
vensko. K motivujúcim prvkom patria aj 
pobyty v škole v prírode, letné jazykové 
tábory, súťaže a výlety na Slovensko, kto-
ré organizuje Spolok Slovákov v Poľsku. 
Avšak uvítali by zároveň didaktické hry 
pre žiakov, slovenský Šlabikár, digitálne 
pomôcky, o. i. CD s nahrávkami sloven-
ských pesničiek pre deti, DVD so sloven-
skou fi lmovou a rozprávkovou tvorbou. 

Konštatovali taktiež, že pociťujú nedo-
statok metodického poradcu pre sloven-

ský jazyk pri školskej správe v Poľsku. 
Ako sa ukázalo, jedným z problémov 
v niektorých gminách alebo školách je aj 
otázka školení z oblasti vyučovania slo-
venského jazyka, ktoré sa neorganizujú 
priamo na školách a na Slovensko učitelia 
nemôžu odchádzať, keďže to nie je vyrie-
šené v rámci poľsko-slovenskej bilaterál-
nej školskej zmluvy, v ktorej by sa hovorilo 
o tejto téme. Pokiaľ to tam nie je, učiteľ 
nemôže byť delegovaný na školenie, pre-
tože mu nemá kto zaplatiť cestovné tro-
vy, neráta sa to ako služobná cesta a na 
pracovisku žiadajú od neho neplatené 
voľno a dodatočne zadováženie niekoho 
na suplovanie počas jeho neprítomnosti. 
Z toho vyplýva, že by učiteľ musel ešte 
zaplatiť suplujúcemu kolegovi za vyučo-
vanie žiakov. Je to otázka, ktorú Spolok 
mnohokrát predkladal zodpovedným or-
gánom ministerstiev PR i SR, ale doposiaľ 
sa nedočkala žiadnej odozvy. Podľa toho 
môžeme len usudzovať, že kompetentné 
orgány nemajú o to záujem a je im jed-
no či učiteľ bude mať možnosť ďalšieho 
vzdelávania či nie. 

Učitelia podali návrh prípravy nových 
dodatočných pomôcok v podobe cvičení 
zameraných skôr na konverzáciu v každo-
dennej praxi. Rozhodli sa, že sa pokúsia 
spoločnými silami zostaviť cvičebnicu. 

Ako povedali, takéto stretnutie im po-
núklo priestor na diskusiu, nové nápady, 
porozprávali sa o problémoch, s ktorými 
prichádzajú so styku vo vyučovacom pro-
cese, a preto sa rozhodli, že v priebehu 
školského roka budú pokračovať v spo-
ločných diskusiách.

Agáta Jendžejčíková

Stretnutie učiteľov
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Dlhovekosť je jednou z najzaují-
mavejších otázok, akou sa vedci zao-
berajú. Snažia sa nájsť príčiny, priaz-
nivé vplyvy prostredia, vďaka ktorým  
sa ľudia dožívajú tak vysokého veku. 
Nepochybne dôležitú rolu zohrávajú 
gény a pravdepodobne aj v prípade 
Júlie Pavlákovej zohrali najdôležitej-
šiu úlohu. Svedčí o tom skutočnosť, 
že vysokého veku sa dožili všetci jej 
súrodenci.  

Júlia Pavláková sa narodila 7. októbra 
1912 v Hornej Zubrici, v slovenskej rodi-
ne Jána a Rozálie Mšalovcov. Orava bola 
neveľmi priaznivým krajom pre gazdov 
a tak sa každá ruka zišla v práci na poli. 
Jej rodičia gazdovali na niekoľkohektáro-
vom hospodárstve. Júlia sa narodila ako 
najmladšia. Mala ôsmich súrodencov. 
Štyri sestry tj. Cecíliu, Johanu, Máriu a 
Emíliu a štyroch bratov tj. Jána, Františka, 
Ignáca a Eugena. Johana a Mária zomreli 
ešte maličké. Brat Ignác prechladol počas 
koledovania a na následky prechladnutia 
zomrel ako 12-ročný. Aj keď sa všetci po-
zostalí súrodenci dožili vysokého veku, 
dnes už žije spomedzi všetkých súroden-
cov len najmladšia Júlia.

Obdobie jej raného detstva pripadlo 
na búrlivé roky. Rozpad Rakúsko-uhor-
skej monarchie a následný vznik Česko-
slovenskej republiky pripadol práve na 
čas, kedy malá Júlia začala chodiť do 
školy. V tom čase sa v Hornej Zubrici vy-
učovalo po slovensky. To sa však onedl-
ho po presunutí hraníc zmenilo a tak Júlia 
dokončila školu už po poľsky. O takej ško-
le, aká existuje dnes, mohli vtedajšie deti 
len a len snívať. Učebníc nebolo a tobôž 
zošitov. Jedinou učebnicou bol šlabikár 
a namiesto zošita bola tabuľka, na ktorú 
deti písali a potom to zotreli, aby mohli 
zapísať niečo ďalšie. Okrem školských 
povinností však všetky deti museli odma-
lička pomáhať na rodičovskom hospodár-
stve. - Všetko sa robilo ručne. Orali sme 
koňom, obilie sa mlátilo cepmi a mama 
chodievala prať do potoka. Jedávali sme 
čierny jačmenný chlieb, na ktorý sme si 
sami mleli múku, kapustnicu, zemiaky a 
v lete sme zbierali lesné plodiny a lipový 
kvet, ktorý sme usušili a mali sme na celú 
zimu dobrý čaj, - spomína si Júlia.

Aby si gazdovia zarobili aj nejaké 
peniaze, z toho čo vypestovali a docho-
vali, časť chodili predávať do Jablonky 

NAJSTARŠIA KRAJANKA Z HORNEJ ZUBRICE
na trh. - Za zarobené peniaze sme kupo-
vali cukor, soľ, petrolej a látky na šaty. V 
detstve, podobne ako ostatné deti, som 
chodila v lete na boso. V zime som nosila 
krpce, pod ktorými boli omotané onuce. 
Prvé topánky som dostala ako 14-ročná a 
vydržali mi niekoľko rokov. Obúvala som 
si ich totiž iba pred kostolom.

Aj keď sa dnes hovorí, že najmladší 
súrodenci sa majú najlepšie, nie vždy to 
je pravda. Tí najmladší totiž najrýchlejšie 

dom, a popri tom všetkom začali pribúdať 
aj nové rodičovské povinnosti. Postupne 
sa im narodilo sedem detí. Najstaršia bola 
Bronislava (1938), ktorá neskôr úspešne 
ukončila štúdia na Jagelovskej univerzite 
a teraz býva v Czarnom Dunajci, o štyri 
roky neskôr sa narodil Bronislav (1942), 
žiaľ, po dvoch týždňoch zomrel, k ďalším 
rodinným prírastkom patril Ján (1943), 
Vladislav (1950), dvojičky Helena a Anna 
(1953), a napokon najmladší Bronislav 
(1955).

Čoraz viac starostí o deti, zmena 
hraníc, povolávací rozkaz a odvod Fer-
dinanda do slovenskej armády, v ktorej 
bol napokon len dva týždne, druhá mo-
bilizácia, opätovná zmena hraníc a na-
pádanie bánd spoza starej poľskej hra-
nice poznačili prvé roky ich spoločného 
manželského života. - Za Slovenského 
štátu bolo ľuďom na Orave dobre. Nevy-
skytovali sa krádeže, neboli vysoké dane, 
občania dostávali prídely na múku, cukor 
a pod. Po skončení vojny museli roľníci 
odovzdávať vysoké kontingenty, začali sa 
krádeže, dokonca aj nám ukradli kravu. 
Všetko však spoločne zniesli a vydržali. 
Ferdinand sa napokon zamestnal v druž-
stevnom obchode v Dolnej Zubrici, kde 
pracoval až do dôchodku. Júlia sa starala 
o dom a deti. Popritom však manželovi 
v práci pomáhala.

Spoločnými silami vychovali sedem 
detí. V roku 1968 odišiel Ferdinand do 
dôchodku, ale aj tak si naďalej privyrábal 
v družstevnom obchode v Hornej Zubrici. 
Napokon sa z toho dôchodku dlho nete-
šil, pretože v roku 1972 zomrel. 

Po 35-ročnom manželstve Júlia ov-
dovela. Aj neskôr, na starosť sa snažila 
svojim deťom pomáhať, no síl jej pomaly 
ubúdalo. Žiadne útrapy však nedokázali 
zotrieť úsmev z tváre. A bolo jej niekedy 
naozaj ťažko. Dnes žije u svojej dcé-
ry Anny. Medzičasom sa dožila devät-
nástich vnukov a dvadsiatich deviatich 
pravnukov. Pri oslave tých stých narode-
nín, ktoré sa pomaly blížia, by bola nao-
zaj riadna oslava. Veď vnuci a vnučky sa 
už poženili a povydávali a už aj pravnuci 
dorastajú. Prajeme teda našej najstaršej 
krajanke v Hornej Zubrici hodne zdravia, 
šťastia, požehnania, aby sa tej okrúhlej 
storočnice dožila a oslávila ju v kruhu 
svojej najbližšej rodiny. 

Marián Smondek

osirejú. Ani Júlia nebola výnimkou. Matka 
jej zomrela, ešte poriadne ani nevyrástla, 
zostala preto doma na gazdovstve a spo-
lu so staršou sestrou pomáhali otcovi na 
gazdovstve.

Svojho manžela poznala už dávnej-
šie. Ferdinand Pavlák, mládenec starší 
od Júlie o šesť rokov sa s Júliou chcel 
oženiť už skôr, ako to nakoniec bolo. Jú-
lia však nesúhlasila a tak sa Ferdinand 
oženil s inou. Či mu bola Júlia súdená, 
či nie, pravda je taká, že veľmi rýchlo ov-
dovel. Ako mladý vdovec opäť začal cho-
diť k Mšalovcom a tentoraz už dosiahol 
svoje, pretože Júlia prosbu o ruku prijala. 
Sobáš mali 10. júla 1937 v kostole sv. Mi-
chala v Hornej Zubrici. Nebola však príliš 
veľká, lebo ešte pred svadbou zomrel Jú-
lii aj otec.

Rodičovské gazdovstvo bolo bez 
chlapskej ruky a tak Júlia spolu s manže-
lom začali pomaly hospodáriť na svojom. 
Staršia sestra už predtým z domu odišla, 
pretože sa vydala do Dolnej Zubrice. Ro-
boty na gazdovstve bolo veľa, postavili si 
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HORČIČNÉ 
ZRNKO

V jednom článku sa píše o pravover-
ných židoch, ktorí dodnes očakávajú prí-
chod Mesiáša. Podľa židovskej tradície 
Mesiáš príde v sobotu. A títo židia slávia 
sabat s veľkou radosťou a s veľkým oča-
kávaním – čo ak dnes príde Mesiáš? V 
piatok večer s východom prvej hviezdy za-
paľujú sviece, modlia sa, spievajú a tancu-
jú, lebo hovoria: „Ak príde Mesiáš, nemôže 
nás predsa nájsť smutných. Nemôže nás 
nájsť na poli či na cestách či v nejakej prá-
ci. Ak príde, musí vidieť, že ho čakáme.“ A 
keď sa končí sabat, s povzdychom hovo-
ria: „Tak Mesiáš teraz neprišiel. Ale možno 
príde už najbližšiu sobotu.“ S týmto ve-
domím sa púšťajú do práce ďalšieho týž-
dňa v nádeji, že možno najbližšiu sobotu 
Mesiáš predsa len príde. A o nás, kres-
ťanoch, hovoria: „Kresťania tvrdia, že 
Mesiáš už prišiel. To nemôže byť pravda, 
lebo to na nich nevidno. Neradujú sa. Dokon-
ca ani vtedy, keď idú v nedeľu z kostola.“

Prežívaním pôstneho obdobia sme-
rujeme k prežitiu dní Pánovho utrpenia, 
smrti a slávneho zmŕtvychvstania. Od prí-
pravy a sústredenia cez zmierenie k pre-
žitiu veľkonočnej radosti z nášho vykúpe-
nia a upevnenia sa v predsavzatí, že na 
prvom mieste je pre nás spása duše.

Požehnané veľkonočné sviatky!

14. 3. 2010

4. pôstna nedeľa 

(Lk 15, 1 – 3, 11 – 32)
Podobenstvo o stratenom a znovu 

nájdenom synovi nám približuje skuto č-
nosť Božieho odpustenia. Podstata hrie-
chu je vždy v tom, že človek sa slobodne 
rozhodne opustiť Otca, vezme svoj podiel, 
ktorý má u neho a minie ho podľa vlast-
ných predstáv. Boh vždy rešpektuje slobo-
du svojho dieťaťa, nezastavuje ho násilím 
alebo nátlakom. Iba zosmutnie, čaká, no 
neprestáva ho milovať. Z každého návra-
tu sa teší a prijíma naspäť do Otcovského 
domu. 

„Tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol 
stratený a našiel sa.“ Nikto z nás nemôže 
povedať, že sa ho tieto slová podfarbené 
Božou bezpodmienečnou láskou netý-
kajú. Byť mŕtvy a ožiť, byť stratený a byť 
nájdeným je možné vďaka jeho odpus-

teniu. Kým ľudia medzi sebou potrebujú 
mať pri zmierení obojstranný záujem, aby 
niekto odpustil tomu, kto sa uchádza o od-
pustenie. A nemusí sa tak stať vždy. Vo 
vzťahu k Bohu máme vždy istotu. Ak sa 
uchádzam o jeho odpustenie, vždy mi ho 
ponúka. 

21. 3. 2010

5. pôstna nedeľa

(Jn 8, 1 – 11)
Evanjelium zachytáva dramatickú si-

tuáciu ženy prichytenej pri cudzoložstve. 
Ženu dovliekli pred zástup a zverejnili jej 
prípad. Nečakali, aby Ježiš dal žene roz-
hrešenie, ktorá takto pošliapala Boží zá-

28. 3. 2010

Kvetná nedeľa, 
utrpenia Pána 

(Lk 22, 14 – 23)
„Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v člo-

veka.“ (Jer 17, 5) Skúsenosť, ktorá sa za-
žíva nejedenkrát. Podobne sa vodilo i Ježi-
šovi. V skúške Zeleného štvrtku sa apoštoli 
ukázali ako ľudia malého formátu. Už ho-
dinu po veľkých sľuboch vernosti sklama-
li. Rozpŕchli sa a opustili Ježiša. Ešte po 
vzkriesení budú plní strachu a skrytí za 
zaistenými dverami. Až po zoslaní Ducha 
Svätého majú silu k vernosti vo vyznávaní. 
Vernosť až k mučeníctvu. Je to paradox, že 
hoci učeníci opúšťajú Pána, Pán ich neo-
púšťa ani po ich úteku. Hoci človek je ne-
verný, slabý a hriešny, Boh zostáva navždy 
verný a plní sľub spásy, ktorý dal ľuďom. 
Tak tomu bolo v Starom zákone pri Abrahá-
movi, Mojžišovi, Dávidovi a prorokoch. Tak 
tomu bolo v prípade apoštolov a v dvojti-
sícročnej histórii Cirkvi. Tak je tomu dnes. 
Z Kristovho umučenia máme veľkú útechu, 
že i naša cesta smeruje vďaka Božej dob-
rote, od slabosti k sile, z noci zrady a úteku 
k svätodušným udalostiam.   

4. 4. 2010

Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania

(Jn 20, 1 – 9) 
Prázdny hrob. Ako prvá ho nachádza 

Mária Magdaléna. Oddelila sa od ostat-
ných žien, ktoré sa pripravovali na poma-
zanie Ježišovho mŕtveho tela. Pri pohrebe 
sa to nedalo stihnúť, veď sa blížili sviatky. 
Bežala k hrobu sama, ešte za tmy. Kňaz 
Jozef Hrbata poznamenáva, že to zodpo-
vedalo jej nepokojnému temperamentu. 
Boh používa všetky ľudské vlastnosti na 
dobro. Veľký piatok bol strašnou katastro-
fou. Po nej sa nedokázali rýchlo spamätať 
ani apoštoli, ani Magdaléna a vôbec si 
nedokázali spomenúť na slová o zmŕt-
vychvstaní. Keď sa Magdaléna ocitla pri 
prázdnom hrobe, v prvom momente rea-
guje spôsobom, že Ježišovo telo niekto 
premiestnil. S touto správou sa chystá 
k apoštolom. Po obrátení pre ňu existo-
vala jediná ústredná myšlienka: JEŽIŠ. Ak 
v tom napodobníme Máriu Magdalénu, tak 
ako u nej, i v našom prípade, mnohé hrie-
chy a nedostatky zastrie láska k Pánovi.

Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ
 

kon: „Mojžiš nám v zákone prikázal takéto 
ženy ukameňovať. A čo povieš ty? Aký je 
tvoj rozsudok?“ Ježiš ostal v prítomnosti 
ženy sám, pretože všetci sa vytratili. Fulton 
Sheen v Živote Krista kladie otázku. Prečo 
Ježiš neodsúdil ženu? Lebo on bude od-
súdený miesto nej. Nevinný neodsudzuje, 
lebo nevinný bude trpieť za vinných. Za 
nás všetkých vinných. Pôstne obdobie 
sa dostáva do svojho záveru a osobnou 
prípravou na Veľkú noc sa môžeme pripo-
dobniť omilostenej hriešnici. Pred Božou 
tvárou neukryjeme žiadny hriech. Ani ten, 
ktorý ostal skrytý iba v myšlienkach. Ces-
ta k slobode je jednosmerná. Spoznať, 
priznať a oľutovať vinu. Odpustenie nám 
zabezpečil Kristus na vrchu troch krížov. 
Bolo tak zadosťučinené spravodlivosti 
a odtiaľ sa šíri na celý svet milosrdenstvo. 
Vďaka tomu nám zaznievajú tie vzácne 
slová na záver svätej spovede: „Pán Ježiš 
ti odpustil hriechy. Choď v pokoji!“
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Vstupom do manželstva sa nič nekon-
čí. Je to len spečatenie vzťahu, toho, že 
dvaja ľudia chcú byť navždy spolu. Aspoň 
by to tak malo byť. Tento deň by si teda 
mali pripomínať každý rok. Veď to bol ich 
šťastný deň. 

Roky sa míňali a manželia Alžbeta 
a Ján Krištofekovci z Krempách si každý 
rok pripomínali ten výnimočný deň, až 
v tomto roku vo februári oslávili 
krásne výročie – zlatú svadbu. 
Pri tejto príležitosti sa v kruhu 
rodiny a celej farnosti modlili na 
slávnostnej sv. omši v kostole 
sv. Martina. Neskôr sa zišli vo 
veselej nálade spolu s rodinou 
v zbrojnici, kde mali prichysta-
nú symbolickú zlatú svadobnú 
hostinu. Deti a vnuci im pripravili 
blahoželania, krásnu kyticu ruží 
a tortu, ale najdôležitejšie bolo to, 
že láska, ktorá spojila jubilantov 
20. februára 1960, sa im vrátila 
v podobe radosti z detí a úsme-
vov na tvárach vnukov.

Ján pochádza z mnoho-
detnej rodiny. Narodil sa v roku 
1934. Mal sestru Alžbetu, bratov 
Andreja, Františka a Jozefa, kto-
rí odišli za prácou na Sliezsko 
a tam sa aj usadili. Sestra žije 
v rodnej obci a brat Jozef odišiel neskôr 
s rodinou do Nemecka a tam býva dopo-
siaľ. Jánove detstvo uplynulo v znamení 
práce a pomoci rodičom. Navštevoval slo-

Naši zlatí jubilanti

venskú základnú školu. Po vojne v období 
výstavby školy v obci isté obdobie chodil 
do školy v Nižných Lapšoch a Novej Belej. 
Ako mládenec sa zúčastňoval prác na bri-
gádach pri obnove Poľska z vojnových 
trosiek. Neskôr dostal povolávací rozkaz 
do poľskej armády na tri roky. Ako dospelý 
ukončil základné vzdelanie v Novom Tar-
gu. Popritom si urobil kurz murára. Keďže 

bol najstarším synom, zdedil po rodičoch 
gazdovstvo, ale vďaka výučnému listu mu-
rára mohol si aj dobre privyrobiť. V tomto 
období bol jedným z mála kvalifi kovaných 
odborníkov v obci, ktorý mohol viesť aj 
svoju fi rmu. V 60-tych rokoch min. storočia 
dozeral na stavbu chodníkov pozdĺž vzni-
kajúcej asfaltovej cesty v obci. V posled-
nom čase bol členom farskej rady počas 
dvoch volebných období. Je zaneprázd-
neným človekom a vždy sa rád angažoval 
do spoločenského diania. Popri všetkých 
povinnostiach si predsa našiel čas na žen-
bu a vyhliadol si dievča, ktoré mu padlo do 
oka a neskôr i do srdca. Alžbetu poznal od 
detstva, ale až v dospelosti zistil, že by ju 
chcel pojať za manželku.

Alžbeta, rodená Surmová, sa narodila 
v roku 1941. Školu navštevovala v povoj-
nových rokoch a období stavby vtedajšej 
školskej budovy. Od najmladších rokov 
spolu so sestrou Irenou boli členkami 
divadielka pri miestnej skupine Spolku, 
ktoré viedli učitelia zo Slovenska, ale aj 
krajan Alojz Galuš – v úlohe šepkára, kto-
rú neskôr prevzal Jozef Lojek, vtedajší ve-

Manželský chodníček dúci klubovne v Krempachoch. Dnes žije 
v USA. Spolu s divadielkom vystupovala 
doma i v okolitých spišských obciach. Vo 
svojom repertoári mali o.i. hry: Svedomie, 
Kocúrkovo, Pytliakova žena, Tri vrecia 
zemiakov. Nacvičené mali aj hry Záveje 
a Ulička, ale nikdy ich neuviedli. Obidve 
aj veľmi pekne spievali. Dlhé roky spievali 
v kostole pašie pred Veľkou nocou. Svoju 
veselú povahu a spevácke nadanie využí-
vali aj na svadbách, kde vyspevovali žar-
tovné piesne o mladomanželoch a svadob-

níkoch, ktoré si samé prichystali. 
Od 70-tych rokov min. stor. obidve 
patrili do Spolku domácich gaz-
diniek. Zúčastňovali sa súťaží 
regionálnych jedál, šitia, pečenia 
zákuskov a ďalších. Krempašské 
domáce gazdinky sa už 35 rokov 
zúčastňujú Gminnej súťaže regio-
nálnych jedál v Lopušnej a okrem 
varenia si vždy pripravia aj zaují-
mavý umelecký program. Alžbeta 
okrem starostlivosti o rodinu a 
gazdovstvo pracovala v obuvníc-
kom závode v Novom Targu a ne-
skôr ako predavačka v obchode.

Alžbeta a Ján spoločne vycho-
vali štyri deti: Jána, Félixa, Máriu 
a Krištofa. Dočkali sa jedenástich 
vnukov, ktorí im spríjemňujú čas. 
Tri deti sa usadili v rodnej obci 
a syn Krištof s rodinou býva v zá-
morí, kde ho rodičia aj navštívili. 

Gazdovstvo odovzdali do rúk mladšej 
generácie, ale naďalej sa snažia pomá-
hať. Manželia Krištofekovci si nažívajú 
v porozumení, zdraví a spokojnosti. V ich 
rodine odjakživa vládol slovenský duch, 
ktorého si preniesli zo svojich rodinných 
domov a odkázali svojim deťom a vnukom. 
Patria taktiež medzi aktívnych členov MS 
SSP v Krempachoch. Živo sa zaujímajú 
o dianie na krajanskom poli a sú vernými 
čitateľmi Života.  

Do ďalších spoločných dní prajeme 
jubilantom veľa radosti, zdravia, veselosti 
a elánu v každodennom živote.

František Paciga  

Jubilanti v kruhu detí

Manželia Krištofekovci v deň výročia

Starí rodičia so svojimi vnukmi
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40 ROKOV KŇAZOM

prostotou, podobne ako o 18 rokov neskôr 
prijali správu o tom, že som sa stal bisku-
pom. Pre nich to bola Božia milosť, ktorú 
udelil Boh ich synovi, ale taktiež im osob-
ne. Nikdy sa však tým nepýšili, nikdy sa 
z tohto dôvodu nevynášali nad iných. Za-
iste sa tešili, ale zároveň ich radosť bola 
radosťou vnútornou a skromnou.

Ako si spomínate na prvé roky 
kňazstva a svoje prvé kaplánske pôso-
biská?

Po vysviacke ma otec kardinál Wojtyła 
poslal do mojej prvej farnosti do Makowa 
Podhalanského. Dva roky som tu pôsobil 
ako kaplán. Odtiaľto som mal odísť na 
štúdiá, ale nakoniec bolo toto rozhodnutie 
presunuté o rok, takže ešte rok som pô-
sobil ako kaplán v Borku Fałeckom v Kra-
kove. Na štúdia pastoračnej teológie som 
odišiel so zameraním na pedagogiku rodi-
ny na tri roky na KUL do Lublina. Po obhá-
jení doktorátu som mal ďalej pokračovať 
v štúdiu vo Viedni a Belgicku. Všetko už 
bolo dokonca vybavené. Vtedy si ma kar-
dinál Wojtyła zavolal k sebe a povedal mi, 
že je potrebný sekretár diecéznej syno-
dy. Túto ponuku mi predložil veľmi jemne 
a navrhol mi, aby som rozhodnutie o štú-
diách posunul o tri roky a aby som v tom 
čase pracoval v krakovskej kúrii a diecé-
ze ako sekretár synody, ktorá v tom čase 
prebiehala. Priznám sa, že táto ponuka 
ma veľmi prekvapila. Otec kardinál ma 
ešte raz pozval k sebe a povedal mi: Ak 
sa uprieš, to choď! A ja som sa vtedy roz-
hodol, že zostanem. Nejedenkrát si na to 
s úctou k nemu spomínam. Otec kardinál 
mal predsa právo rozkázať mi, aby som 

„Srdce moje k Tebe dvíham 
už od rána, Bože môj,
ako si ma v noci chránil, 
tak aj cez deň pri mne stoj! 
Klaniam sa Ti, milujem ťa, 
ako dieťa s dôverou…”

To bola taká prvá modlitba, ktorú som 
sa modlieval spolu s babičkou hneď zrána 
ako ma zobudila, - spomína si otec biskup 
Ján Škodoň. - Večer sme sa znovu modlili 
veľký ruženec po poľsky. Môžem povedať, 
že u nás doma sme sa niektoré modlitby 
modlili po slovensky a niektoré po poľsky. 
Napríklad každý rok v marci existoval 
u nás taký zvyk modlenia sa spolu so su-
sedmi v takej veľkej skupinke, a to sme 
sa modlili a spievali raz po slovensky, raz 
po poľsky. 

22. marca tohto roku uplynie 40 rokov 
od kňazskej vysviacky, ktorú prijal otec 
biskup Ján Škodoň z rúk biskupa Karola 
Wojtyłu v Jablonke spolu s kňazom Joze-
fom Pilchom, ktorý pochádza z Jablonky. 
V tom čase bola taká prax v krakovskej 
diecéze, že kardinál Wojtyła väčšinu kan-
didátov – diakonov vysväcoval na kňazov 
v katedrále na Waweli a niekoľkí mali 
kňazskú vysviacku vo farnostiach, odkiaľ 
aspoň jeden z klerikov pochádzal. Podob-
ne bolo aj pri jeho vysviacke. V tom roku 
9 diakonov prijalo kňazskú vysviacku na 
Waweli a Ján Škodoň spolu s Jozefom Pil-
chom ju prijali v Jablonke.

Otec biskup sa narodil 19. decembra 
1946 v rodine Jána a Johany Škodoňov-
cov v Chyžnom. Vychoval sa vo farnosti, 
ktorú vedie rehoľa Karmelitánov. Tí sa do 
Chyžného dostali po druhej svetovej vojne 
hlavne preto, lebo v krakovskej diecéze 
bol nedostatok kňazov, kostol v Chyžnom 
bol v značnej miere zničený a v tom čase 
boli z východu vysídlení poľskí rehoľníci, 
ktorí tu boli poslaní do pastoračnej práce. 
Základnú školu navštevoval v Chyžnom, 
neskôr chodil do lýcea v Jablonke, kde aj 
zmaturoval a po maturite nastúpil do kňaz-
ského seminára v Krakove. Začítajme sa 
však spoločne do jeho spomienok:

Aké vyzeralo Vaše rozhodnutie stať 
sa kňazom? 

O rozhodnutiach mladých ľudí viem 
naozaj veľa. Desať rokov som bol totiž 
duchovným dôverníkom v kňazskom se-
minári. Počas týchto desiatich rokov som 

spoznal veľa histórii o povolaní z vnútor-
nej strany. Naozaj, nejedenkrát je povola-
nie náhlym rozhodnutím, akýmsi osviete-
ním. Čo sa však mňa týka, čosi také náhle 
sa nestalo. U mňa sa povolanie rozvíjalo 
pomaly od základnej školy. Dospieval som 
s vedomím, že mojou životnou cestou je 
kňazstvo. Rozmýšľal som o tom na zá-
kladnej škole, rozmýšľal som o tom ešte 
viac v období lyceálneho štúdia v Jab-
lonke, takže toto rozhodnutie nebolo plo-
dom vnútorného boja, zápasov, akýchsi 
výnimočných zážitkov. Rozhodnutie bolo 
pre mňa dosť jednoduché a samozrejmé, 
ktoré som si poriadne počas dospievania 
premyslel. 

Kto mal najväčší vplyv na Vaše roz-
hodnutie?

Najväčší vplyv na výber povolania 
mala naisto moja rodina, ktorá sa podo-
bala iným rodinám na Orave. Ako všade, 
aj u nás boli väčšie či menšie každoden-
né problémy, ale ten každodenný život 
prebiehal v presvedčení, že najdôležitejší 
je Pán Boh. Všetko, čo sa dialo, sa dialo 
v Božej prítomnosti. To boli základy viery, 
ktoré som prijal od rodiny. Každodenná 
gazdovská práca sa prirodzeným spôso-
bom prelínala s každodennou modlitbou. 
Ja som mal túto prácu veľmi rád a tak je 
tomu dodnes. Život na Orave sa odjakživa 
spájal s prácou, s tým, že ľudia sa rodili 
a umierali. To bol prirodzený kolobeh živo-
ta. Ako príklad môžem uviesť moju babku 
zo strany mamy, ktorá bývala neďaleko 
nás. V posledných rokoch svojho života, 
vo veku vyše deväťdesiatich rokov, už len 
ležala. V tom čase sa zamýšľala už len nad 
tým, že sa blíži koniec jej života. Avšak to 
bolo také pokojné prežívanie vlastnej smr-
ti, nebolo to nič strašné, jednoducho sa 
snažila na ňu náležite pripraviť. Pamätám 
si dodnes, ako raz babka prišla ku nám 
a hovorila mojej mame: „Vieš, už som si 
myslela, že tejto noci zomriem, tak som 
sa zle cítila.“ Ja som si myslel, že ju moja 
mama začne upokojovať a ona jej na to 
odpovedala: „A na čo sa tým trápite, veď 
ste pripravená.“ Nebolo to isto z dôvodu 
akejsi neprajnosti voči babke, ale z také-
ho prirodzeného vnímania viery, života 
a s ním spojenej smrti.

Ako prijali Vaše rozhodnutie rodičia 
a okolie?

Myslím si, že niektorí to už skôr vycítili. 
Rodičia moje rozhodnutie prijali s veľkou 
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zostal, pretože som sľuboval poslušnosť, 
ale chcel, aby som sa sám rozhodol, či zo-
stávam alebo nie. Nakoniec som dva roky 
pracoval ako sekretár synody.

Počas práce v krakovskej kúrii som 
býval v novovznikajúcej farnosti v Bro-
nowiciach, kde som počas víkendov vy-
pomáhal kňazom v pastoračnej činnosti. 
V tomto období som okrem toho počas 
prázdnin pravidelne viedol duchovné ob-
novy pre mládež, maturantov a pod. Vďa-
ka tomu som mal celý ten čas aspoň mini-
málny kontakt s farnosťami a pastoráciou. 
Bola to pre mňa veľká radosť a zadosť-
učinenie, a zároveň som pociťoval akúsi 
zodpovednosť za mladých.

V októbri 1978 bol Karol Wojtyła zvo-
lený na pápeža, takže rok 1979 sa niesol 
znamení mnohých zmien. Rektor seminá-
ra dp. Macharski sa stal krakovským ar-
cibiskupom, duchovný dôverník Stanisław 
Nowak, dnes už čenstochovský biskup, sa 
stal rektorom a mňa vybrali na miesto dp. 
Stanisława Nowaka na seminárneho vy-
chovávateľa a zároveň som prednášal na 
teologickej fakulte, neskoršej Pápežskej 
teologickej akadémii a dnešnej Univerzite 
Jána Pavla II. Ako vychovávateľ klerikov 
som v seminári pracoval 10 rokov do roku 
1988, v ktorom som prijal biskupskú vy-
sviacku a začal plniť funkciu pomocného 
krakovského biskupa.

A ako nakoniec dopadli štúdiá?
Zo štúdií nakoniec nič nebolo, neskôr 

som mal absolvovať docentúru, ale keďže 
potom som mal už nové povinnosti ako 
duchovný dôverník, mal som veľa práce 
a svoju silu i väčšinu času som venoval 
klerikom. Okrem toho som mal prednášky, 
viedol som magisterské semináre a ku 
tomu som sa angažoval čiastočne aj vo 
farnostiach, takže vedecký rozvoj zostal 
odsunutý nabok.

Akú náplň mala Vaša práca ako du-
chovného dôverníka v kňazskom semi-
nári?

To je taká zvláštna funkcia, pretože se-
minár vedie rektor, a pomáhajú mu vycho-
vávatelia. Oni rozhodujú o tom, či niekto 
môže postúpiť ďalej. Avšak duchovný dô-
verník je od nich nezávislý. Musí udržať 
tajomstvo vo všetkom, čo sa od klerika do-
zvie a len klerikovi môže povedať - radím 
ti, aby si zo seminára odišiel. Okrem toho 
sa snaží pomáhať klerikom, ktorí prežívajú 
ťažké chvíle. Duchovný dôverník sa syste-
maticky stretáva s každým z klerikov. Kaž-
dý klerik však môže v každej chvíli prísť 
k nemu po radu. Duchovný dôverník ve-

die stretnutia s jednotlivými ročníkmi, tzv. 
duchovné konferencie, prednášky o práci 
nad samým sebou, o kňazstve, a taktiež 
vedie rekolekcie. Pre tých, ktorí sa tak 
rozhodnú, je taktiež spovedníkom. Práca 
duchovného dôverníka je veľmi zodpo-
vednou prácou, a zároveň ťažkou, pretože 
duchovný dôverník rozhoduje len vnútor-
ne. A len od samého klerika už závisí, či 
duchovného dôverníka poslúchne, alebo 
nie. On je len duchovným poradcom.

Či môže duchovný dôverník vplývať 
na rozhodnutia rektora?

Nie, práveže na tom je založená auto-
nómia tejto funkcie. Duchovný dôverník je 
zaviazaný tajomstvom. Aj keď môže byť 
presvedčený, že klerik by nemal postúpiť 
ďalej, nikomu inému o tom nemôže pove-
dať, len samotnému klerikovi. Je to vlastne 
tá veľkosť funkcie, ale zároveň aj jej nároč-
nosť. Napríklad rektor môže oceniť nejaké-
ho klerika, a ja síce môžem vedieť, že to nie 
je pravda, nemôžem s tým nič urobiť.

To je naozaj náročné. Podľa toho, 
čo hovoríte, práce ste mali neúrekom. 
Keď ste sa však stali biskupom, isto sa 
vaše úlohy v rámci diecézy zmenili. 

V porovnaní s funkciou duchovného 
dôverníka je to úplne niečo iné. V semi-
nári som pracoval v uzavretom prostredí 
medzi konkrétnymi ľuďmi, s ktorými som 
sa mnohokrát stretával. Avšak ako biskup 
plním funkciu v celej diecéze. Neustále sa 
stretávam s novými ľuďmi. 

Čo všetko patrí do povinností po-
mocného biskupa?

V Krakove sú teraz traja pomocní bis-
kupi. Sú spolupracovníkmi diecézneho 
biskupa a plnia povinnosti, ktoré im dáva 
kardinál. Medzi ne patrí spravovanie die-
cézou. Diecézny biskup využíva ich pri-
pomienky, návrhy, spoločne hodnotia isté 
pozitívne i negatívne javy. Je to vlastne 
istý podiel na spravovaní diecézy.

Druhou povinnosťou biskupa sú vi-
zitácie. Každých 5 rokov je v krakovskej 
diecéze vizitovaná každá farnosť, a tých 
je v diecéze okolo 450. Medzi nimi sú 
farnosti malé, v ktorých pôsobí len jeden 
kňaz a má okolo 1000 veriacich. Ale sú 
taktiež veľké farnosti, ako napr. novohut-
ské. Vizitácia sa spravidla začína v nedeľu 
a  trvá tak dlho, ako je to potrebné vzhľa-
dom na veľkosť farnosti. V rámci vizitácie 
sa biskup stretáva s farskými skupinkami, 
ktoré pôsobia vo farnosti, navštevuje kláš-
tory a všetky školy, stretáva sa s učiteľmi, 
takže niekedy taká vizitácia trvá 3-4 dni či 
dokonca celý týždeň. 

V niektoré nedele spojené s veľkými 
sviatkami alebo stretnutiami biskupov 
máme ako biskupi iné povinnosti. Vzhľa-
dom na to vizitácie trvajú od začiatku 
pôstneho obdobia do adventu s prestáv-
kou počas letných prázdnin. Priemerne 
v priebehu roka jeden pomocný biskup 
našej diecézy navštívi v rámci vizitácií 25-
30 farnosti. To je druhá dôležitá úloha. 

K ďalším povinnostiam biskupa patrí 
udeľovanie sviatosti birmovania. Birmu-
jeme hlavne počas veľkého pôstu a od 
Veľkej noci do prázdnin. Sviatosť birmova-
nia udeľujeme každý deň okrem tých dní, 
počas ktorých sme na vizitácii. Dá sa teda 
povedať, že od začiatku Veľkého pôstu 
každý deň jazdíme do farností. Taká cesta 
trvá od popoludňajších hodín do neskoré-
ho večera v závislosti od toho, ako ďaleko 
sa daná farnosť nachádza.

Podľa toho, čo hovoríte, sa dá usú-
diť, že biskupská služba je neustálou 
službou na cestách...

Áno, neustále cestujeme. A okrem 
toho je ešte veľa iných stretnutí, ktorých 
sa ako biskup zúčastňujem. Dnes naprí-
klad slúžim sv. omšu v Lagievnikoch, ktorá 
je začiatkom rekolekcií pre obhajcov živo-
ta, zajtra o 12. hod. mám sv. omšu spoje-
nú s posvätením základov domu sociálnej 
starostlivosti pre starých a osamelých. 
Vždy sa snažíme, aby aspoň jeden biskup 
našej diecézy bol prítomný na pohreboch 
kňazov a pokiaľ je to možné, taktiež na 
pohreboch rodičov kňazov. Vo voľnom 
čase, ak sa to tak dá povedať, sa snažím 
niečo napísať, vydávam knihy a na to tak-
tiež treba nájsť trochu času.

Či popritom všetkom ešte naďalej 
máte prednášky na Pápežskej univerzi-
te v Krakove?

Áno, ale už len v obmedzenej forme. 
Prednášam len v zimnom semestri a ve-
diem prednášky pre najstarších klerikov, 
ktorí sú už diakonmi. Na prednášky pri-
chádzajú krakovskí, bielskí a sosnoviec-
kí klerici, ako aj niekoľkí rehoľníci. Avšak 
školiteľom magisterských prác už dlhší 
čas nie som. 

Ďakujem otcovi biskupovi Jánovi Ško-
doňovi za rozhovor a do ďalších rokov 
pastoračnej práce mu v mene redakcie 
i všetkých krajanov prajem hodne Božích 
milostí a požehnania, aby sa vinica Pá-
nova dobre rozvíjala a prinášala bohaté 
ovocie.

Zhováral sa: Marián Smondek
Foto: Archív biskupa J. Škodoňa
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Dňa 2. februára t.r. sa opäť v harka-
búzskej požiarnej zbrojnici stretli 
deti zo základnej školy v Harkabú-

ze spolu so svojimi starými rodičmi, aby 
spoločne oslávili deň starých rodičov. Toto 
stretnutie sa už tradične spája s rodinnou 
súťažou spievania kolied a treba priznať, 
že má medzi starými rodičmi čoraz väčší 
úspech. Veď na podujatie neprišli len starí 
rodičia z Harkabúza a Bukoviny – Sídlis-
ka, ale aj z Podsrnia, Podvlka či Spytko-
vic. Nuž, naozaj ich do zbrojnice prišlo 
neúrekom. Všetkých hostí privítal riaditeľ 
školy Grzegorz Bisaga a poprial všetkým 
milú zábavu. Prítomným sa prihovoril aj 

DEŇ BABKY 
A DEDKA 

V HARKABÚZE

vojt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz, 
ktorý na margo počtu hostí podotkol, že 
keby bol vedel, že do Harkabúza príde 
toľko starých rodičov, určite by na toto 
podujatie pozval aj televíziu. Program sa 
začal scénkou o narodení Ježiška, po kto-
rej nasledovala rodinná súťaž v spievaní 
kolied. Jednotlivé rodiny sa na tento deň 
poriadne pripravili a tak bol spevácky re-
pertoár naozaj bohatý. Porota sa teda tro-
chu natrápila, pokiaľ sa jej podarilo určiť 
poradie najlepších spevákov.

V druhej časti programu sa predstavili 
žiaci s básničkami a pesničkami venova-
nými starým rodičom. Nechýbali ani dar-
čeky pre starých rodičov, ktoré deti vyrobili 
vlastnoručne a ktoré im počas tohto pod-
ujatia venovali. Záver patril spoločnému 
pohosteniu, spevu a tancu, pri ktorom sa 
zabavili nielen starší, ale aj deti. Spoloč-
ná zábava mladších i starších sa hlboko 
zapísala do pamäti detí, ktoré na takéto 
stretnutia budú istotne ešte dlho spomí-
nať. Veľká vďaka patrí teda nielen usilov-
ným deťom a starým rodičom, ale aj uči-
teľom prvého stupňa, ktorí celý program 
pripravili. 

František Harkabúz

DEŇ BABKY 
A DEDKA 

V HARKABÚZE

O P R A V A
Chcel by som uviesť na správnu mieru 

moju výpoveď v článku „Zasvätil som život 
Bohu...“, ktorý bol publikovaný vo februá-
rovom čísle mesačníka Život na str. 14-15, 
a zároveň sa ospravedlniť všetkým, ktorých 
som neúmyselne uviedol do omylu uvádzajúc 
neoverenú informáciu o tom, že vtedajší pán 
riaditeľ základnej školy bol prvým tajomníkom 
strany v gmine.

Predovšetkým by som sa chcel z toho 
dôvodu ospravedlniť bývalému riaditeľovi 
školy a celej jeho rodine, ktorých som si vždy 
vážil a považujem ich za svojich priateľov od 
momentu, odkedy som sa spriatelil s ich 
synom, čo sa, dúfam, nezmení ani po mo-
jom skorigovaní výpovede, pretože mi moju 
chybnú informáciu a ďalšiu moju nepresnú 
výpoveď môžu právom zazlievať a cítiť sa 
ňou dotknutí. Uvádzajúc v tomto článku 
výpoveď o komunistických reštrikciách na 
základnej škole (a podobne, pokiaľ ide o lý-
ceum), nemyslel som tým, že pán riaditeľ 
osobne zavádzal tieto reštrikcie, ale to, že 
to bolo obdobie, v ktorom sa riaditeľ každej 
školy musel pridŕžať istých nariadení, ktoré 
stanovili ich nadriadení, čo sa okrem iného 
spájalo taktiež s tým, že riaditelia škôl museli 
byť v strane. Teda škola v Chyžnom sa v ni-
čom nelíšila od ostatných škôl v Poľsku.

Chcel by som pri tejto príležitosti taktiež 
otvorene povedať, že som nikdy nebol v škole 
z náboženských dôvodov nikým šikanovaný, 
a tobôž nie bývalým riaditeľom školy. A to, že 
sa po školách šepkalo o takýchto domnelých 
šikanovaniach, bolo príčinou toho, že som sa 
o svojom výbere životnej cesty nikomu ne-
chválil a nikomu som o tom nehovoril, čo som 
chcel vyjadriť vo svojej nepresnej výpovedi.

Je mi veľmi ľúto, že moja výpoveď bola 
zle pochopená, a to hlavne z toho dôvodu, 
že kvôli mne a kvôli takejto interpretácii bolo 
narušené dobré meno bývalého riaditeľa 
školy a jeho rodiny, ktorí sú dobrými ľuďmi a 
praktizujúcimi katolíkmi, ktorí mi nikdy neuro-
bili žiadnu krivdu a skôr mi vo svojej žičlivosti 
a priazni preukázali mnoho dobrého. Preto 
pociťujúc svoju vinu ešte raz sa zo srdca a 
verejne v mesačníku Život ospravedlňujem a 
prosím o odpustenie.

páter Zbigniew Czerwień
Ospravedlňujem sa týmto všetkým, kto-

rých som urazil a predovšetkým bývalému 
riaditeľovi školy a jeho rodine za uvedenie 
nesprávnych a mylných informácií týkajúcich 
sa riaditeľa základnej školy v Chyžnom, ako 
aj za to, že som si získané informácie neoveril 
z ďalších zdrojov. Marián Smondek
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Do dejín Slovenska vstúpil rímsko-
katolícky kňaz Anton Bernolák ako 
prvý kodifi kátor spisovnej sloven-

činy. Pri dôkladnejšom pozorovaní tejto 
osobnosti treba dodať, že Anton Berno-
lák bol mimoriadne všestranný vzdela-
nec, ovládal viacero cudzích jazykov, 
mal rozsiahle znalosti zo všeobecných 
dejín, ekonomiky, medicíny, prírodných 
vied, estetiky, hudby a politiky, rozsahom 
a historickým zameraním svojho diela 
patrí k najvýznamnejším predstaviteľom 
slovenského osvietenstva. Bol priam cha-
rizmatickou osobnosťou, ktorá priťahova-
la ostatných, vďaka čomu dokázal okolo 
seba združiť vzdelancov. Je prirodzené, že 
sa v tom čase zameral práve na jazykove-
du. Veľmi dobre si totiž uvedomoval, že ak 
ľudia žijúci na území Slovenska nebudú 
mať vlastný jazyk, ktorý budú používať na 
verejnosti a v školách, nebudú svojbytným 
národom. V tomto duchu napísal aj svoje 
najznámejšie práce.

Dátum narodenia Antona Bernoláka 
sa v literatúre uvádza rozdielne, neved-
no, či ide o tlačové chyby alebo inú nedô-
slednosť. Faktom je, že za jediný overený 
dátum jeho krstu, resp. narodenia, treba 
pokladať 3. október 1762. Narodil sa v Sla-
nici, obci zatopenej Oravskou priehradou, 
ako najmladší zo siedmich detí. Jeho otec 
Juraj bol zeman, ale aj sedliačil a obcho-
doval s plátnom, preto si mohol dovoliť 
poslať najnadanejšie z detí do škôl. Anton 
začal študovať v Námestove, pokračoval 
na gymnáziu v Ružomberku a neskôr 
študoval fi lozofi u a teológiu v Trnave a vo 
Viedni. Roku 1782 vydal svoju literárnu 
prvotinu, oslavnú reč venovanú zaklada-
teľovi uhorského štátu Štefanovi I.

Zo všetkých miest, kde študoval, ho 
najväčšmi ovplyvnila Viedeň. Ocitol sa 
tam práve počas radikálnych jozefínských 
reforiem, podľa ktorých sa kňazi mali stať 
prvými úradníkmi cisára. Jozef II. bol 
ovplyvnený jansenistickými myšlienkami 
a vysoko hodnotil duchovných, najmä ich 
prácu v prospech štátu. Zrušil biskupské 
semináre a namiesto nich zriadil tri gene-
rálne semináre pre celé Uhorsko, z ktorých 
jeden bol od roku 1784 na Bratislavskom 
hrade. V treťom ročníku teológie sa tam 
z Viedne dostal aj mladý Anton Bernolák, 
ktorý bol zanieteným propagátorom joze-
fínskych reformných snáh, o čom svedčí 
už počas štúdií zostavený anotovaný ru-
kopisný bibliografi cký súpis literatúry pre 
bohoslovcov Nova bibliotheca, obsahujúci 
diela z ekonomiky, fi lozofi e, umenia a prí-
rodných vied. 

OSOBNOSŤ, KTORÁ 
PRIŤAHOVALA A FORMOVALA

Anton Bernolák
(3. 10. 1762 – 15. 1. 1813)

jazykovedec

V bratislavskom seminári sa stretli chlap-
ci z celého Slovenska hovoriaci rôznymi 
nárečiami a práve tam si niektorí profesori 
a starší poslucháči uvedomovali potrebu 
jedného materinského jazyka. Z podnetu 
profesora Kratochvíla založili Spolok na pes-
tovanie slovenského jazyka, v ktorom pod 
vedením Antona Bernoláka vyšla roku 1787 
jazykovedná práca Dissertatio philologico-
critica de literis Slavorum (Filologicko-kritic-
ká rozprava o slovanských písmenách). 
V začiatkoch prípravy práce bol Bernolák 
dvadsaťdvaročný. V generálnom seminári 
sa v duchu jozefínskych reforiem okrem 
teologických disciplín prednášali aj prírod-
né vedy a ekonómia, ktoré boli zamerané 

na poľnohospodárstvo a budúci kňazi mali 
využiť tieto vedomosti v pastoračnej čin-
nosti. Z pozostalosti Antona Bernoláka, 
v ktorej sa našiel jeho spis De Oeconomia 
Ruali, resp. Perceptiones de agrorum cultu 
(Náuka o poľnohospodárstve), je zjavné, 
že sa venoval i tejto činnosti. Mladý, nada-
ný, húževnatý a ctižiadostivý Bernolák bol 
už v bratislavskom seminári charakterovo 
i svetonázorovo sformovaný a nečudo, že 
sa dostal na čelo študentov krúžku „vlaste-
neckých fi lológov“.

Roku 1787, hneď potom ako dokončil 
spomínanú rozpravu o slovenských pís-
menách, odišiel Anton Bernolák z gene-
rálneho seminára za kaplána do Čeklísa 
(dnešné Bernolákovo) a v začatej práci 
pokračoval aj tam. Roku 1790 vydal už 
v Trnave učebnicu Grammatica Slavica 
a anonymne spis na obranu Juraja Fán-
dlyho Toto maličké písmo má sa pánovi Anti-
Fándlymu do jeho vlastních ruk odevzdať. 
Popritom celý rok intenzívne pracoval na 
slovníku. O rok neskôr v lete nastúpil do 
ústredného úradu ostrihomského vikariátu 
v Trnave do funkcie tajomníka a kance-
lára, pracoval ako archivár, cenzor kníh 
a istý čas aj ako prísažný notár ústrednej 
cirkevnej stolice. No ďalej neúnavne písal 

a vydal príručku o tvorení slov Etymologia 
vocum slavicarum (Etymológia sloven-
ských slov).

V súvislosti s Antonom Bernolákom 
nemožno zabudnúť na literárno-vydava-
teľský spolok Slovenské učené tovarišstvo, 
ktorého bol vedúcou osobnosťou. Hlav-
ným cieľom spolku bolo vydávaním kníh 
prispievať k rozvoju nového spisovného 
jazyka a literatúry. V Trnave, kde sídlila 
pobočka spolku, sa sústredila jeho vyda-
vateľská činnosť. Keď Bernolák dokončil 
Slovár, začal oslovovať predplatiteľov, ale 
po dvoch rokoch sa ich prihlásilo iba 56 
a vydavateľ odmietol dielo vydať, lebo bolo 
fi nančne náročné. Významné slovníkové 

dielo Slovár slovenskí, česko-laťinsko-ňe-
mecko-uherskí zásluhou Juraja Palkoviča 
vyšlo v šiestich dieloch v Budíne v rokoch 
1825 až 1827 a stalo sa normatívnou prí-
ručkou v otázkach slovnej zásoby spisov-
nej slovenčiny.

Úspešná vedecká dráha Bernoláka sa 
čiastočne pretrhla roku 1797, po odchode 
z Trnavy za farára do Nových Zámkov. Na 
novej rozsiahlej farnosti mal veľa povinností, 
stal sa aj správcom mestskej školy, učiteľom 
náboženstva, roku 1799 ho vymenovali za 
dekana novozámockého dištriktu a čas na 
písanie mu zostával iba v noci. No celkom 
tvoriť nikdy neprestal. V tom čase do jeho 
života však väčšmi ako predtým zasiahli 
spoločenské a politické udalosti, ku ktorým 
nebol nikdy ľahostajný. Počas napoleon-
ských vojen napríklad zabezpečoval výstroj 
vojakom i fi nančné prostriedky pre Nitriansku 
stolicu. Osobné nešťastie ho postihlo v máji 
1810, keď mu pri veľkom požiari v Nových 
Zámkoch zhoreli hospodárske stavy a utrpel 
značné škody, ale biskup Perényi mu ich 
odmietol uhradiť. Tieto problémy a rodinné 
starosti ho natoľko vyčerpali, že 15. januára 
1813 náhle zomrel. Mozgová mŕtvica ho za-
stihla iba ako päťdesiatjedenročného.

Jozef Leikert
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Prvá písomná zmienka o obci Kacvín 
pochádza zo 7. októbra 1320. Bola 
vyhotovená v latinskom jazyku v 

hodnovernom mieste na Spiši, v Spišskej 
Kapitule pri kostole svätého Martina,  kde 
osem dní po svätom Michalovi Archanje-
lovi, roku Pána 1320 (post octavas b[eati] 
Mychaelis Arch., a. d. M CCC XX)25 pri-
šli magister Kokoš [Kokos], syn comesa 
Rykopha a magister Ján [Iohann], brat 
Kokoša, so synom Michalom [Mychael] 
a uzavreli zmluvu, na základe ktorej ma-
gister  Kokoš predal svojmu bratovi Jano-
vi a jeho synovi Michalovi zem Fridman 
[terram Fredmanuagasa], založenú na 
novom rúbanisku - šesťdesiat lánov pri 
rieke Dunajec [Dunauychz] a po oboch 
stranách rieky Bela, dedinu Kacvín [villam 
Kachuynkul] - osemdesiatštyri lánov po 
oboch stranách  rieky Nedeca  [Nyzythz] 
a  dedinu Frakova [villam Frankaugasa], 
založenú na novom rúbanisku - šesťde-
siat lánov po oboch stranách tej istej rieky 

za päťdesiat mariek striebra [pro quingen-
tis marcis]. Originál listiny sa nezachoval, 
publikovaný text je z odpisu, ktorý bol vy-
hotovený v Spišskej kapitule 24. februá-
ra 1334 a nachádza sa v archíve rodiny 
Berzeviczy de Brezovica v Maďarskom 
krajinskom archíve  vo fonde Diplomati-
kai levéltar v Budapešti26 a má inventárne 
číslo 6882127

Pred rokom 1320 nemáme žiadne 
správy o obci Kacvín na Zamagurí. S lo-
kalitou (časťou mesta) s takým istým ná-
zvom sa však stretávame na dnešnom 
území mesta Levoča, približne na mieste 
terajšej Košickej brány, po oboch stranách 
hradieb. Spomína ju maďarský vedec A. 
Fekete Nagy na základe Hainovej kroni-
ky, kde sa tvrdí, že na ulici nazývanej Ka-
tzwinkel, už v roku 1045, 200 rokov pred 

25  Citované podľa:  Sedlák Vincent  Regesta 
diplomatica nec non epistolaria Slovaciea, Tomus 
II, Sumptibus Academiae csientiarum Slovacae, 
Bratislava 1987 MCMLXXXVII, pag. 261-262, 
num. 569, publikoval ju taktiež Fejér Georgius: 
Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac 
civilis. VIII, 2, s. 289, č. 121 – VIII, 5, s. 113, č. 66. 
Buda 1829-1844. 

26  Sedlák Vincent:  Regesta diplomatica..., 
262.

27  Magyar Országos Levéltar vo fonde Dip-
lomatikai levéltar v Budapešti (ďalej: MOL DL), 
č. 68821.

založením mesta, sa nachádzal  kostol 
sv. Ducha28. Iným prameňom potvrdzu-
júcim tento fakt je miestna ústna tradícia 
Levoče z 18. storočia, zaznamenaná v 
kronike levočských františkánov, ktorá je 
uložená v Maďarskom krajinskom archíve 
(Magyar Országos Levéltár) v Budapešti. 
Podľa tejto kroniky časť mesta pomeno-
vaná menom Katzwinkel bola slovanskou 
osadou s vlastným kostolom, postaveným 
okolo roku 1117 v podobe rotundy orien-
tovanej na východ29. Podľa súčasných vý-
skumov F. Javorského kostol sv. Ducha je 
považovaný za najstarší levočský kostol30. 
Zánik obce zároveň časovo datoval na 
koniec13. a začiatok 14. storočia do doby 
výstavby mestských opevnení – vtedajšej 
Hornej brány (dnes Košickej) a obran-
ných múrov, čo spôsobilo jej rozdelenie31. 
Časť obce Katzwinkel, ktorá sa dostala 
do hradného areálu, sa pravdepodobne 
stala základom pre urbanistické formova-

28  Suchy Michal: Dejiny Levoče 1, Košice 1974, 
s. 41.

29  Suchy Michal: Dejiny Levoče…, s. 43.
30  Javorský František: Výskumy a prieskumy 

expedície archeologického ústavu SAV na Spiši. 
In: AVANS 1978, Nitra 1980, s. 124-127. 

31  Žifčák František: O starej Levoči. In: Pohľady 
do minulosti. Zborník z histórie IV. Levoča 2004, 
s. 56.

nie už stredovekej Levoče a časť, ktorá 
ostala za hradbami, zanikla a jej staroslo-
venské obyvateľstvo sa odsťahovalo, buď 
za mestské hradby do Levoče, alebo sa 
podieľalo na osídľovaní nových, neosídle-
ných oblastí na severnom Spiši.

Vráťme sa však na Zamagurie, kde 
práve v tej dobe prebieha aktívna osíd-
ľovacia činnosť, ktorá na toto územie pri-
chádza z juhu a je priamo spojená s prvou 
písomnou zmienkou o Spiši z roku 1209, 
keď uhorský kráľ Ondrej II., na prosbu 
svojej manželky Gertrudy z Meranu, daro-
val spišskému prepoštovi Adolfovi a jeho 
sestre, dvornej dáme kráľovnej a man-
želke istého nemeckého šľachtica Rudi-
gera32 “... istú zem, ležiacu na Spiši nad 
Popradom (...) do trvalého vlastníctva so 
slobodnými denárami a celým kráľovským 
právom, ktoré nám patrí, s udelením takej 
výsady, že ľudí, ktorých zhromaždia alebo 
odkiaľkoľvek privedú, nikto nesmie súdiť, 
znepokojovať, s výnimkou nás a paltína 
(...) až k prvým snežným vrchom [Tatrám], 

32  Marsina, R.: Codex diplomaticus et episto-
laris Slovaciae, II. Bratislava 1987, č. 586, s. 406-
407; pozri taktiež Fejér Georgius: Codex diploma-
ticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. VIII, 2, 
s. 289, č. 121 – VIII, 5, s. 113, č. 66; Pozri taktiež: 
Chalupecký, I.: Huncovce v stredoveku, In: Hun-
covce v zrkadle času, Huncovce 2006, s. 15. 

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O KACVÍNE 

Pohľad na Františkánsky kostol, na mieste ktorého sa nachádzal kostol sv. Ducha z roku 1117. 
Foto: Ľ. Molitoris
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kde [hranica] začínala.“33. Poskytnutá krá-
ľom Ondrejom II. výsada zhromažďovať 
a odkiaľkoľvek priviesť ľudí je potvrdením 
širšieho osídľovacieho plánu, ktorý uhor-
ský dvor presadzoval na severných, ne-
osídlených končinách svojho kráľovstva. 
Rod pánov z Lomnice, pomenovaných 
podľa neskôr získaného majetku v Brezo-
vici – Berzeviczy, veľmi dynamicky  zasia-
hol do tohto osídľovacieho procesu osem-
desiat rokov neskôr, v druhej polovici 12. 
a na začiatku 13. storočia.  

Šľachtic Rudiger, švagor prvého 
známeho spišského prepošta Adolfa 
s manželkou, ktorej meno nepoznáme, 
zakladatelia rodu, mali dvoch synov Her-
mana (zvaného taktiež Polonom) a Ri-
kolfa. Starší Herman mal jedného syna, 
menom Andrej, a Rikolf až piatich: spomí-
naného  Kokoša a Jána, Rikolfa, Henri-
cha a Makova34. Henryk Ruciński tvrdí, že 
zakladateľom Kacvína bol Frank z Vlkovej 
(Farkašiviec), príbuzný Berzevicyovcov, 
ktorý založil taktiež Nedecu a Frankovú 
(Veľkú Frankovu)35. Osídľovacia akcia sa 
uskutočňovala po časti nemeckým obyva-
teľstvom, čo sa dodnes uchovalo v topo-
grafi i kacvínskeho chotára. Z tohto obdo-

33 Doklad citovaný podľa: Endrődi, J.: Veľ-
ká Lomnica v stredoveku, Veľká Lomnica 2008, 
s. 51.

34  Labanc P.: Osobnosti včasnostredovekého 
Spiša (výber), Historia Scepusii Vol. I., Bratislava  
- Krakov 2009, s. 324.

35  Ruciński, H.: Lokacje na Spiszu w XIII i XIV 
wieku, In: Rocznik Podhalański, Tom IV, s. 301.

bia pochádzajú pomenovania miestnych 
častí Kacvína – Lamzgrund, Cimzgrund, 
Hupstok, Vynterlait, Selezgryndka. Po-
tvrdzuje to aj samotný názov Kachuynkul  
–  Kacwinkel, ktorý ja taktiež nemeckého 
pôvodu a a znamená mačacie zákutie.

Druhou v poradí písomnou zmienkou 
o Kacvíne je dokument z 1326, keď pred 
komesu Alexandra, sudcu kráľa Karola 
Roberta z Anjou, sa dostavili šľachtici: 
magister Ján, syn Andreja z jednej strany 
a magistri Kokoš, Ján a Rikolf, synovia 
Rikolfa,  z druhej strany, vo veci deľby 
a usporiadania ich dedičných majetkov36.  

Doložené prvé dve písomné zmien-
ky jednoznačne potvrdzujú, že osídlenie 

36  MOL DL 68797; Endrődi, J.: Spišská Stará 
Ves v stredoveku, Prešov 2008, s. 59.

Pohľad na Hornú bránu (dnes Košickú) a obranné múry v Levoči, kde sa nachádzala v 11. a 12. storočí obec Kacwinkel. Foto: Ľ. Molitoris

Výňatok z listiny z 1326 komesa Alexandra, sudcu kráľa Karola Róberta z Anjou vo veci deľby 
majetkov Berzeviczyovcov, kde je vymenovaná obec Kacvín, MOL DL 68797

Kacvína sa uskutočnilo z juhu, že ho 
uskutočňovali páni z Lomnice, a možno 
taktiež predpokladať aj to, že časť oby-
vateľov bola na základe darovacej listiny 
kráľa Ondreja II. z roku 1209 dovedená 
aj z obci Kacwinkel pri Levoči, ktorá bola 
slovanskou osadou odsúdenou na zánik, 
keďže po výstavbe mestského opevne-
nia Levoče, sa čiastočne ocitla za mest-
skými hradbami. Možno práve príchod 
obyvateľov z tej lokality bol dôvodom pre 
pomenovanie novozaloženej obce na Za-
magurí tým istým pomenovaným, podľa 
zaniknutej. Nepotvrdzujú to však žiadne 
písomné dokumenty. 

PhDr. Ľudomír Molitoris  
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Základná škola v Prívarovke sa snaží 
pripravovať viaceré zaujímavé akcie pre 
svojich žiakov, ako aj okolie. Chce, aby 
sa žiaci v škole cítili dobre a s chuťou sa 
púšťali do nových úloh. V skratke prináša-
me informácie z niektorých akcií, ktoré sú 
pripísané do zimného obdobia v kalendári 
podujatí v škole.  

Obdobie fašiangov je spojené s maš-
karnými plesmi a diskotékami na školách. 
Žiaci ich očakávajú s radosťou. Niektorí 
sa prezliekajú do pestrofarebných kostý-
mov a iní zasa prídu len farebne oblečení. 
Nikoho nenútia, aby sa prezliekol, keď to 
napr. nemá rad. Najdôležitejšie je to, aby 
sa všetci dobre zabávali. Na vyučovaní 
si žiaci pripravujú dekorácie na výzdobu 
sály. Celok dopĺňa hudba, fotografi e, kto-

Veselá škola v Prívarovke

nici – Prívarovke. 3. februára žiaci prvého 
stupňa pozvali pri príležitosti tohto sviat-
ku dedkov a babky na spoločné posede-
nie. Pripravili pre oslávencov umelecký 
program a skromné darčeky pod vedením 
svojich učiteľov. Stretnutie spríjemnila ko-
lednícka skupina a oravská ľudová hudba. 
Neskôr nasledovala beseda spojená s ob-
čerstvením, ktoré pripravili rodičia. Najväč-
šou odmenou za snahu žiakov bol úsmev 
na tvári starých rodičov a ich radosť.

*  *  * 
6. februára t.r. sa usku-

točnil III. memoriál Emila Ko-
walczyka v behu na lyžiach. 
Počasie prialo tomuto podu-
jatiu. Akcie sa zúčastnil veľ-
ký počet mladších a starších 
záujemcov z Veľkej Lipnice, 
ale aj ďalších oravských 
obcí. Najstarším účastníkom 
bol Aleksander Trybuła (na-
rodený v roku 1949). Organi-
zátormi podujatia boli: Gmin-
né centrum kultúry, športu 
a turistiky vo Veľkej Lipnici, 
ako aj Základná škola č. 4. 
Odmeny víťazom odovzdával vojt  Ma-
riusz Murzyniak, riaditeľ Združenej školy 

vo Veľkej Lipnici Jan Kuliga a hlavný roz-
hodca Andrzej Buroń. 

Pohostenie pre účastníkov memoriá-
lu a  hostí pripravila Rodičovská rada ZŠ 
č. 4, za čo im patrí vďaka.                                                                                             
Výsledky žiakov zo ZŠ č. 4 v Prívarovke: 
Beh na lyžiach – kategória dievčat 
(tr. I.-II.) na úseku 600 m
1. miesto – Surowczyková Sabina
2. miesto – Bandyková Klaudia
Beh na lyžiach – kategória chlapcov 
(tr. I.-II.) na úseku 600 m.
1. miesto – Habina Sylwester
3. miesto – Bandyk Adrian 
4. miesto – Ogórek Damian, 2001

ré neskôr budú súčasťou nástenky z tejto 
akcie a každý žiak si môže pochutiť na 
šiškách od rodičovskej rady.    

*  *  *
Deň starých rodičov má už peknú tra-

díciu na Základnej škole č. 4 vo Veľkej Lip-

Beh na lyžiach – kategória dievčat 
(tr. III.-IV.) na úseku 1 km
5. miesto – Kubisiaková Alicja 

6. miesto – Węgrzynová 
Natalia 
7. miesto – Lichosyt-Ogrod-
ná Natalia
8. miesto – Stopiaková 
Magdalena  
Beh na lyžiach – kategória 
chlapcov (tr. III.-IV.) 
na úseku 1 km
1. miesto – Klozyk Michał                               
6. miesto – Kidoń Arkadiusz

Text a foto: ZŠ č. 4 
v Prívarovke
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Piate zimné stretnutie
Deti a mládež z folklórneho súboru 

Fridmančania spolu so svojou vedúcou 
Máriou Wnękovou pripravili v poradí už 
piate zimné stretnutie. Svoj program pred-
stavili v Kultúrnom dome vo Fridmane 
13. februára t.r. Bol to program venovaný 
rodičom a starým rodičom, keďže majú 
k dispozícií neveľkú miestnosť.   

Mladšia skupina uviedla tanečno-hu-
dobnú choreografi u podľa M.Wnękovej 
Palculienka (poľ. Calineczka). Okrem 
toho, že sme sa dozvedeli o jej osude, 
mohli sme obdivovať aj krásne farebné 
kostýmy a tance v prevedení detí.

Staršia skupina v ľudových krojoch 
uviedla scénku „Pri Jánovi v Rovni“. Dej sa 
odohrával v roľníckom dedinskom prostre-
dí. Dievčatá uviedli scénku pri práci na poli 
- obracanie sena. Témou ich rozhovorov 

boli chlapci. Po skončenej práci išli domov 
a  pri kaplnke sv. Jána stretli sváka Mušo-
veho, ktorý učil hrať na husliach. 

Vypočuli sme si aj humorné prekára-
nie sa s chlapcami o to, kto lepšie tancuje 
a spieva. Súbor zaspieval a zatancoval 
spišské tance. Po skončení programu ro-
dičia poďakovali Márii Wnękovej za päť-

ročnú prácu s deťmi a všetci jej zaspievali 
živio.

Verejné vystúpenia sú prospešné pre 
deti, ktoré si zvykajú na obecenstvo. Učia 
sa, ako zaujať diváka a majú možnosť vy-
skúšať si svoje herecké a tanečné schop-
nosti. Účinkovanie v súbore je dobrým 
spôsobom, ako využiť voľný čas a rozvíjať 
svoje schopnosti. (dm)

Gmina Nižné Lapše pred dvomi rokmi 
začala realizovať projekt Detské listy sve-
tu, v rámci ktorého vznikla škôlka v každej 
obci alebo aspoň trieda pre škôlkarov na 
pôde základnej školy. Stretlo sa to s priaz-
nivou ozvenou medzi všetkými rodičmi detí 
vo veku od 3 do 5 rokov. Realizuje ho gmi-
na od októbra 2008 a je spolufi nancovaný 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Ľudský potenciál. 
Projekt bol pripravený na dvojročné časo-
vé obdobie, ktoré sa pomaly končí. Opýta-
li sme sa preto riaditeľky škôlky v Nižných 
Lapšoch Anny Strončekovej, ako bude vy-
zerať budúcnosť škôlkarov. Podľa jej infor-
mácií, gmina sa snaží vytvoriť podmienky 
pre ďalšiu existenciu tejto predškolskej 
výchovy, keďže vidí obrovský záujem ro-
dičov o škôlky. Tento spôsob výchovy je 
zároveň aj dobrým uvedením malých detí 
do neskoršieho školského systému.

Na základe telefonického rozhovoru s 
vedúcim projektu pánom Cezarym Schif-

fom, ktorý spolupracuje s gminným úra-
dom, sme sa dozvedeli, že gmina tento 
rok nepredložila projekt na pokračovanie, 
pretože nespĺňa všetky požiadavky. Jed-
nou z nich je ukazovateľ návštevnosti 
týchto zariadení, ktorý nesmie prekročiť 
20 % a Gmina Nižné Lapše ho presahu-
je viacnásobne (ukazovateľ má hodnotu 
94%). Napriek tomu sa gmina rozhodla, 
že bude fi nancovať triedy pre škôlkarov 
z vlastného rozpočtu a škôlku v Nižných 
Lapšoch sprivatizuje. Ako však hovoril C. 
Schiff, niet sa čoho báť, pretože aj súk-
romná škôlka môže získavať príplatky. 
Sieť škôlok na území gminy Nižné Lapše 
sa nezmení. Pán Cezary nás ubezpečil, 
že ostane taký stav, aký je ku dnešnému 
dňu.

Riaditeľka Anna Strončeková poveda-
la, že v súčasnosti sú rodičia oslobodení 
od platenia poplatkov za škôlku a stravu. 
K tomu škôlkari majú vyučovanie anglic-
kého jazyka, tanec, chodia občas do kina, 

na divadelné predstavenia a zájazdy. 
Všetky aktivity sú uhradené z projektu. - S 
istotou môžem povedať, že deti majú nao-
zaj všetko, čo potrebujú pre dobrý rozvoj. 
Môžu to potvrdiť aj rodičia, ktorí posielajú 
svoje deti do škôlky a chcú, aby fungovali 
naďalej, - podotýka riaditeľka. - Stále sa 
niečo deje. Organizujeme deťom rôzne 
podujatia a aktivity. Napr. oboznamujeme 
ich so zaujímavými povolaniami, vtedy 
pozývame do škôlky, napr. policajta, kto-
rý  rozpráva o svojej práci a úlohe  psa v 
polícii, čo sa deťom veľmi páčilo. Pozvaní 
hostia na záver stretnutia čítajú rozprávky 
v rámci programu Celé Poľsko číta deťom. 
Mali sme aj deň športu, karnevalové bále 
a pod. Nedalo by sa to pripraviť bez obe-
tavej práce našich učiteliek, s ktorými sa 
mi veľmi dobre spolupracuje. Sú mladé, 
plné elánu a energie do práce, za čo im 
ďakujem.

Držíme palce tým najmenším žiači-
kom, aby naďalej mali priestor, kde budú 
rozvíjať svoje záujmy a prispôsobovať sa 
životu v kolektíve.  

Dorota Mošová 

ŠKÔLKA DRUHÝM DOMOVOM
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Od Troch kráľov až do polnoci pred 
Popolcovou stredou si určite via-
cerí spomedzi našich krajanov za-

nôtia tradičnú slovenskú pieseň: 
Fašiangy, Turice - Veľká noc ide,
kto nemá kožucha - zima mu bude.
Ja nemám kožucha - len sa tak trasiem.
Dajte mi slaninky - nech sa napasiem.

V krajanskom prostredí je toto obdobie 
zároveň aj vhodnou príležitosťou stretnúť a 
rozveseliť sa na tradičnom podujatí Fašiangy 
- Ostatki. Tak, ako po iné roky, aj tentoraz pod-
ujatie zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku 
v spolupráci s Miestnou skupinou v Krempa-
choch a za fi nančnej podpory zo strany Minis-
terstva vnútra a administratívy PR.  

Tohtoročný XV. ročník podujatia sa ko-
nal v dňoch 6. - 7. februára v Kultúrnom 
dome v Krempachoch. V priebehu dvoch 
dní sa na javisku vystriedal skutočne hodný 
počet spevákov, hudobníkov, tanečníkov 
zo Spiša, ale aj Oravy a program osviežili 
i šikovní folkloristi z Levoče. 

Účinkujúci svojím vystúpením zaujali 
nielen široké obecenstvo, ale aj čestných 
hostí, medzi ktorými v priebehu februárové-
ho víkendu nechýbali: predsedníčka Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma 
Prívarová, generálny konzul SR v Krako-
ve Marek Lisánsky, podpredseda Spolku 
Dominik Surma, gen. tajomník ÚV SSP 
Ľudomír Molitoris, predsedníčka OV SSP 
na Orave Genovéva Prilinská, predseda 
MS SSP v Krempachoch Ján Petrášek, 
historička PhDr. Milica Majeriková, posla-
nec okresnej samosprávy v Novom Targu 
Mirosław Kaczmarczyk, poslankyňa gminej 
rady v Novom Targu Anna Krištofeková, 
miestny farár Jan Wróbel, vdp. Jozef Bed-
narčík, riaditeľka krempašského kultúrneho 
domu Mária Krištofeková, richtár obce Va-
lent Gryguś, riaditeľ gymnázia v Krempa-
choch Wojciech Sołtys, hlavný manažér fi r-
my Slovarm Vladimír Kiseľa a mnohí ďalší.

Účinkujúcich  hodnotila porota v zlože-
ní: gen. tajomník Spolku Ľ. Molitoris, šéfre-

Fašiangy - Ostatki 2010
daktorka časopisu Život A. Jendžejčíková 
a učiteľka slovenského jazyka Mária Kač-
marčíková. Členovia poroty nemali ľah-
kú úlohu, pretože museli kritickým okom 
sledovať vystúpenia všetkých súťažiacich 
a čo najspravodlivejšie ich ohodnotiť v na-
sledujúcich kategóriách: sóloví speváci 
a inštrumentalisti, spevácke skupiny, ľu-
dové kapely a folklórne súbory.

Vystúpenia inštrumentalistov 
a spevákov

Tak, ako to býva zvykom, podujatie 
bolo otvorené v sobotňajší podvečer, 
ktorý patril prehliadke súťažiacich inštru-
mentalistov, sólových spevákov a ľudo-
vých kapiel. Programom nás sprevádzali 
sympatickí moderátori Jožko Klukošovský 
a Alica Lukášová z Krempách. Srdečne 
privítali všetkých hostí a postupne nám 
bližšie predstavili aj účinkujúcich. 

Ako prvá na pódium vystúpila spevác-
ka skupina dievčeniec z Novej Belej. V ich 

podaní sme si vypočuli niekoľko ľudových 
piesní v ľubozvučnej slovenčine. Vystrie-
dala ich Magdaléna Dluhá taktiež z Novej 
Belej, ktorá je síce Spišiačkou, ako sa pat-
rí, no neváhala a zaspievala nám pieseň 
- Dievčatko Oravskô a Keby ja vedela. Só-
lová inštrumentalistka a členka folklórneho 
súboru Spiš Anna Antolecová sa predsta-
vila ako veľmi dobrá huslistka s niekoľkými 
spišskými melódiami a po nej javisko patrilo 
sólovej speváčke Eve Bendikovej z Novej 
Belej. Vystriedal ju Michal Król z Kacvína, 
ktorý sa nám predstavil nielen ako spevák, 
ale aj ako výborný harmonikár o. i. pies-
ňami V hlbokej doline, srnka vodu pije a 
Na zelenej lúke. Medzi ďalších šikovných 
sólových spevákov patrila aj Lýdia Milania-
ková z Nedece, ktorá pôsobila ako hotová 
profesionálka a nikto netušil, že je to jed-
no z jej prvých vystúpení na Fašiangoch - 
Ostatkoch. Ďalej sa nám v úlohe speváčok 
predstavili: Alexandra Lukášová a Sabina 
Kalatová z Krempách, Dominika a Magda-
léna Krišíkové z Vyšných Lápš, Alexandra 

Fašiangy - Ostatki 2010

Moderátori podujatia: Jozef Lorenc, Alica Lukášová a Jozef Klukošovský L. Milaniaková z Nedece Adam Tażyk z Fridmana

Dievčence z Krempách
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Domijanová z Fridmana, Dominika a Mar-
celina Wnękové z Krempách. Obecenstvo 
zaujalo vystúpenie krajana Jozefa Petráška 
z Krempách, ktorý bol najstarším účinkujú-
cim na tohtoročných Fašiangoch, ale svo-
jím spevom môže konkurovať hociktorému 
mladíkovi. Hrou na husliach ho sprevádzal 
vnuk Dominik.

Pokiaľ ide o sólových inštrumentalis-
tov, diváci mali možnosť vypočuť si hru 
Ilony Sołtysovej z Durštína, Adama Taży-
ka z Fridmana a taktiež Klaudii Surmovej 
z Krempách. 

Zvonivým spevom sa predstavili aj 
členovia speváckych skupín. Dievčenská 
zostava z Novej Belej patrí už k tradič-
ným vystupujúcim. Novobeľanky nás pre-
svedčili o tom, že ich hlasové kvality sa 
neustále zlepšujú. Ani dievčatá z Fridma-
na a Durštína sa nedali zahanbiť. Okrem 
dievčat sa predstavila aj skupina mláden-
cov z Krempách, ktorí svojím vtipným vy-
stúpením zdvihli všetkým náladu. 

Ako posledný sa divákom predstavil 
hosťujúci folklórny súbor Levočan zo Slo-
venska, so zaujímavým pásmom sloven-
ských tancov a spevov z viacerých regió-
nov Slovenska. 

Neskôr sa krajania presunuli do klu-
bovne, kde sa mohli posilniť a ochutnať 
rôzne dobroty, ktoré pripravili šikovné 

Krempašanky a v dobrej nálade si pobe-
sedovali. Ku krajanom sa pridali folkloristi 
zo Spiša i zo Slovenska a spoločne pri 
tónoch harmoniky spievali jednu pieseň 
za druhou. Radosti nebolo konca kraja. 
Pri tejto príležitosti Levočania odovzdali 
prekrásny dar - zaujímajú podobizeň Maj-
stra Pavla z Levoče do rúk gen. tajomníka 
Ľ. Molitorisa a predsedu MS SSP v Krem-
pachoch J. Petráška, za čo im veľmi pek-
ne poďakovali.  

Nedeľná prehliadka folklóru
Nedeľňajším programom nás sprevá-

dzali moderátori Alica Lukášová a Jožko 
Lorenc. Dodajme, že obaja sú členmi FS 
Zelený javor, preto museli v tento deň, 
okrem moderovania, stihnúť aj svoje ta-
nečné vystúpenie. Tak, ako v predošlý 
deň, opäť privítali všetkých zhromažde-
ných. Potom odovzdali slovo hosťom ge-
nerálnemu konzulovi SR v Krakove Mar-
kovi Lisánskemu a predsedníčke Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilme 
Prívarovej. Obaja neskrývali svoju radosť 
z účasti na tradičnom krajanskom podujatí. 
M. Lisánsky vo svojom príhovore pozdra-
vil všetkých krajanov: - Oceňujem vašu 
zanietenosť a schopnosť uchovávať si 
svoje tradície spojené s Fašiangami, som 

nesmierne rád, že sa opäť nachádzam vo 
vašej spoločnosti. 

V podobnom duchu sa krajanom pri-
hovorila aj predsedníčka V. Prívarová: 
- Veľmi si vážim, že som dnes medzi vami 
a mám možnosť byť na tejto nevšednej 
akcii. Musím povedať, že sa tu cítim ako 
doma. Pevne verím, že aj v budúcnos-
ti sa krajania budú stretávať za takýchto 
príjemných okolností. Nielen vo svojom 
mene, ale aj  v mene Úradu pre Slová-
kov žijúcich v zahraničí odovzdala srdeč-
ný pozdrav všetkým krajanov a dodala: 
- Všetkým vám patrí obrovská vďaka za 
to, že nešetríte svojou energiou. Osobitná 
vďaka patrí predsedom miestnych skupín. 
Želám vám veľa zdaru, božieho požehna-
nia, aby ste si vzácne dedičstvo starých 
rodičov preniesli aj do budúcnosti. 

Fašiangy - Ostatki 2010

Jozef a jeho vnuk Dominik Petrášekovci Michal Król z Kacvína Eva Bedniková z N. Belej Dar od Levočanov v rukách najmladších

Hodnotiaca porota

Spevácka skupina z Novej Belej Rezké piesne v podaní mládencov z Krempách
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Bodkou za príhovorom V. Prívarovej 
bol knižný dar, ktorý odovzdala krajanom 
od prezidentského páru SR Ivana a Sylvie 
Gašparovičovcov.

Po týchto slovách sa začal bohatý 
kultúrny program. Ako prvý sa nám pred-
viedol FS Levočan, ktorý opätovne naplnil 
javisko i hľadisko svojím spevom, tancom 
a hudbou. Na záver ich vystúpenia sa im 
prihovoril generálny tajomník Spolku a na 
znak vďaky daroval členom súboru pa-
mätný diplom a vázu a dodal, že pevne 
verí, že členovia súboru prijmú pozvanie 
na niektoré z krajanských podujatí aj v bu-
dúcnosti. 

Potom pred publikum postupne predstú-
pili známe folklórne súbory - FS Spiš z No-
vej Belej s programom Pytačky a pásmom 
slovenských piesní a spišských tancov, FS 
Honaj z Durštína so spišskými piesňami a 
tancami, ako aj FS Fridmančania z Frid-
mana. Zvyky spojené s páraním peria na 
dedine uviedol FS Čardaše z Čiernej Hory. 
Domáce súbory Javorinky i Zelený javor 
prezentovali spišské i slovenské tance. 
Okrem toho Zelený javor prezentoval pre-
miérové tanečné pásmo Cesta hore, cesta 
dolu z regiónu Horehronia. Dočkali sme sa 
aj vystúpení krajanov z Oravy, ktorí všetkým 
ukázali, že vedia naozaj krásne spievať, čo 
nám potvrdila spevácka skupina súroden-
cov Pavlákovcov z Hornej Zubrice, ľudová 

kapela Zlaté notky z Podvlka, ale aj ľudová 
kapela Krištofa Pieronka z Podvkla, s kto-
rou si viacerí diváci s chuťou pospevovali 
piesne Dedinka v údolí, či rezkú pieseň 
o Aničke. Herecký talent Oravcov prezento-
vali ako vždy členovia divadielka Ondrejko 
z Podvlka, ktorí aj tento rok rozosmiali há-
dam všetkých divákov skečom o turistoch 
a bačovi.

Keď dozneli posledné tóny husličiek, 
utíchol spev a tanečníci sa pobrali do zá-
kulisia, nastal čas očakávania na výsled-
ky. Porota sa poradila a skôr, než pristú-
pila k odmeňovaniu, Ľ. Molitoris stručne 
zhodnotil vystúpenia účinkujúcich. Každý 
účastník prehliadky získal nejaké oce-
nenie. Tí mladší diplomy a vecné ceny, 
kým starší si z podujatia odniesli pamätné 
diplomy, fi nančné odmeny a vázy. Symbo-
lickú vázu odovzdal gen. tajomník aj hos-
ťom M. Lisánskemu a V. Prívarovej, ktorí 
medzi krajanmi pozorne sledovali vystú-
penie účinkujúcich. Na záver Ľ. Molitoris 
poďakoval domácej MS SSP i moderáto-
rom za pomoc pri organizácii podujatia a 
všetkých pozval srdečne na budúce tra-

dičné podujatie. Tým sa defi nitívne uzav-
rel ďalší ročník Fašiangov.

Folklórny súbor Levočan
Hosťujúci FS Levočan má za sebou 

už nejeden úspech. Informácie týkajúce 
sa histórie súboru, ale aj jeho doterajšie-
ho účinkovania, nám ochotne poskytla 
Tatiana Stanislavová, ktorá je bývalou 
tanečníčkou a folklóristkou a spolu s La-
dislavom Lisovszkým zastávajú funkciu 
vedúcich členov súboru. 

Súbor vznikol v marci v roku 2002, pri 
Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Levoči. 
Už to napovedá, že v súbore sú nielen vy-
nikajúci tanečníci, ale aj vyškolení hudob-
níci. Obaja vedúci stáli pri zrode súboru, 
pričom v súčasnosti sa pani Tatiana venuje 
tanečnej zložke, teda má na starosti pre-
dovšetkým prípravu a nácvik choreografi e. 
Inšpiráciu pre tvorbu a koncepciu každého 
predstavenia čerpá z folklórnych oblastí 
Spiša, Šariša, Zemplína a okolia Myjavy, 
Liptova, ale aj od ždiarskych goralov.

Pokiaľ ide o hudobnú zložku súboru, tú 
riadi Ladislav Lisovszký, ktorý zároveň hrá 
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Obľúbené divadielko Ondrejko Ľ. Molitoris daruje Levočanom pamätnú vázu FS Zelený javor  s pásmom - Cesta hore, cesta dolu

FS Levočan vo víre tanca

Levočanky si čítajú Život
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na cimbale a treba podotknúť, že naozaj 
vynikajúco. T. Stanislavová mi v tejto sú-
vislosti prezradila, že hoci je cimbal veľmi 
objemným a ťažkým hudobným nástro-
jom, bez neho sa nepohnú ani na krok.  

Výraznú podporu poskytuje folkloris-
tom riaditeľ ZUŠ Dušan Kamenický spolu s 
predstavenstvom mesta Levoča. Akoby aj 
nie, veď Levočania majú byť na čo hrdí.  FS 
Levočan totiž vystupuje nielen na miestnej, 
okresnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. 
Doteraz si jeho vystúpenie mohli pozrieť 
diváci v Česku, Maďarsku, Poľsku, Bulhar-
sku, Nemecku, ale aj na Sardínii. Úspešne 
sa rozvíja i spolupráca s českým mestom 
Litomišl, v ktorom sa koná, na počesť rodá-
ka a známeho hudobného skladateľa Bedři-
cha Smetany, festival Smetanova Litomišl. 
Na tomto festivale sa súbor prezentuje od 
prvého ročníka (2003) a treba poznamenať, 
že jeho vystúpenie sa stretáva vždy s veľ-
kým ohlasom. Jedným z najvýznamnejších 
domácich počinov je úspešné účinkovanie 
sólovej speváčky z FS Levočan - Lívie 
Vansačovej na tradičnom, veľkolepom fes-
tivale vo Východnej.

Zaujímavou časťou vystúpení FS 
Levočan je program nacvičený v rámci 
folklórneho divadla KUBO, pod vedením 

Ladislava Péchyho, zástupcu riaditeľa 
Mestského  kultúrneho centra v Levoči. 

Pokiaľ ide o najbližšie plány do budúc-
nosti, na leto 2010 pripravujú premiéru cel-
kom nového repertoáru. Akého? To nám 
neprezradili, ale možno ním prekvapia aj 
našich krajanov. Poputujú s ním do Nemec-
ka a iných krajín. 

Držíme Levočanom palce, nech sa kaž-
dé ich vystúpenie stretne s takým pozitív-
nym ohlasom, s akým sa stretli ich čardáše 
a polky na krajanskom podujatí Fašiangy 
- Ostatki v Krempachoch, kde sa publiku 
veľmi páčili.  

Lýdia Ostrowska
VÝSLEDKY
Folklórne súbory
Dospelí
1. FS Spiš z Novej Belej a FS Zelený javor 

z Krempách
2. FS Čardaše z Čiernej Hory
3. FS Fridmančania z Fridmana
Detské folklórne súbory (DFS)
1. DFS Javorinky z Krempách 
2. DFS Honaj z Durštína

V ostatných kategóriách neboli udele-
né miesta, ale každý účastník bol odme-
nený peknou cenou.

Fašiangy - Ostatki 2010

Pamätná fotografi a na záver podujatia Fašiangy – Ostatki 2010

Krištof Pieronek sa tešil z odmeny  

Pekné trio tvorili súrodenci Pavlákovci z Hornej Zubrice   

Odmenené dievčatá z Durštína

Početné publikum, vpredu čestní hostia

Ľ. Molitoris  a M. Kačmarčíková odovzdávajú 
odmeny
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Poviedka na voľnú chvíľu

2
K dolnej maši ubiera sa voz ťahaný drob-

nými koníkmi. Na ňom plno sveta, viac by sa 
ich už nezmestilo. Mimo ľudí vezie sa mnoho 
iných predmetov. Na drabinách priviazané sú 
tyče a plachty - ani ako remeselníci, keď na 
jarmok idú. No to nevezie sa žiadna poctivá 
cecha, lebo tá by neviezla basy, husle a po-
dobné nástroje ...

Sú to revúcki páni študenti.
Mládež vyšších tried usporadovala každý 

rok niekoľko divadelných predstavení. Držia-
vali sa na mestskom dome alebo v hostinci 
v prospech budovy a iných gymnaziálnych cie-
ľov. Tieto večery stávali sa sviatkom mestu a 
celému okoliu. Často i zďalša dochádzali hos-
tia, spočiatku z národnej horlivosti, pozdejšie 
za duševným pôžitkom. Mládež pozdejšie vy-
školila sa tak, že na javisku pohybovala sa bez 
trémy a prirodzene. Niektorí prejavili i veľký 
talent. So ženskými rolami a bývala spočiatku 
bieda: nebolo žien a ich roly prevzali holobrád-
kovia a previedli s väčším-menším úspechom, 
ale vždy smiešne. Pozdejšie našli sa i dámy, a 
tu ochotnícke divadlo vystúpilo smelé a zblížilo 
sa o hodný krok k umeleckej výške.

Tu i okolné mestá priali si podobného pôžit-
ku. Volali študentov, a tí urobili výlet ta alebo ta 
a usporiadali predstavenia. Výlety tieto slúžili 
škole k veľkej cti; ukázali, že mládež vedená 
je skúsenými pedagógmi. Nevyskytol sa nikdy 
najmenší výstupok, uvoľnená kázeň nebola 
v ničom urazená. Najmenšia žaloba nedošla 
k direktorovi. A výhody boli veľké. Mládež učila 
sa znať život, mravy sa šľachtili; obcovanie s 
druhým pohlavím i tu ukázalo zázračný svoj 
vliv na držanie a vonkajšok mladých ľudí.

Tak i tohto roku hneď po sviatkoch umie-
nila si mládež navštíviť vo fašiangy mesto Jat-
kovú. Starý direktor, ako obyčajne, i teraz prijal 
žiadosť mládeže nepriaznive.

„Bračekovci, ale vždy len tancovať, zabá-
vať sa! Musíte vážnejšie pozerať na život!“ Ale 
pozdejšie starý pán dal zavolať žiakov a riekol: 
„Cenzúry vypadli, chvalabohu, dobre; dovoľu-
jem vám i zabaviť sa. Ale na srdce vám kla-
diem: držte sa, ako na slovenských mládencov 
treba, a zachovávajte i v zábavách miernosť!“

Sľubovať nasľubovala mládež svojmu 
správcovi, a on, aby bol istejší, že sa nestane 
prechmat, poslal do Jatkovej mladého profe-
sora X., ktorý tam mal dozerať nad mládežou. 
Profesor X. bol mladý človek, rezký, on radie-

val divadlá. Vybral kus, pristrihol ho dľa potre-
by, rozdelil roly dľa talentu a temperamentu 
ochotníkov a zriadil javisko, ako sa len dá bez 
veľkých pomôcok.

Voz teda ide s mládežou do Jatkovej. Je 
piatok, v nedeľu večer bude divadlo. Títo sú 
vyslaní ako predvoj, aby do nedele skončili 
všetky predpráce. Ostatní dôjdu v nedeľu po-
poludní. Voz ubiera sa vrchmi, ktoré krížom-
krážom podkopala ruka baníkova. Stadiaľto 
odváža sa že lezná ruda do troch revúckych 
maší. Odvážajú ju roľníci z Revúcej a okolia 
na drobných hronských koníkoch, uvláčení na 
žlto od rudy.

Cesta je dosť zdĺhavá, študenti ukracujú si 
ju, ako a čím môžu. K večeru ukázalo sa im 
mesto Jatková, cieľ ich dnešnej cesty.

Jatková je neveľké síce, ale v krajine roz-
hlásené mestečko. Netreba ho ani opisovať 
a spomínať rozličné historky, ktoré sa o ňom 
šepcú v okolí. Jatková je mesto starodávne, 
drží sa predsudkov a niektorých kocúrkov-
ských poriadkov. Zlí ľudia preto obsypali ju 
klebetami a po smechom, z čoho si jatkovský 
občan nič nerobí.

Sotva voz vtiahol do mesta, už obstali ho 
mešťania a študentov ro zobrali si, ako keď voj-
sko príde: uviedli do domov a posadili za plné 
stoly. Miško, oboznámený s mestom z predo-
šlých výletov, uhospodil sa u istého garbiara; 
s ním šiel i Ferko. Prijali ich srdečne, pani 
majstrova pohostila ich klobásami - dozvuky to 
poslednej zabíjačky.

Na druhý deň bolo mnoho práce. Tesári 
zhlobili javište: na kobyliny poprekladali dosky 
a popriťahovali ich klincami. Bolo treba posta-
viť steny, povesiť oponu, prikrášliť miestnosť, 
aby sa to divadlu ako-tak podobalo. Nuž stalo 
sa to všetko do večera. Z nahotovenej čečiny 
a machu navili vencov a pribili ich v rozličných 
okľukách na steny a okolo dverí a oblokov. 
Trámovatú povalu zakryli chvojinou, drôty na 
lampách ovili ružovým tylom. Najprednejšie 
rodiny požičali svoje parádne pozlátené zrka-
dlá - steny hneď viac ukazovali. Konečne na-
nosili do siene lavíc, ušlo sa do prvých radov i 
stoličiek. Javište bolo tiež hotové. Samo mesto 
požičalo bubon; donesený i veľký kastról, na 
ktorom malo sa zvoniť; tu je i ťapša, na ktorej 
má sa znázorniť hrmot železničného vlaku. 
Vôbec všetko bolo naporúdzi.

V nedeľu po obede došlo celé vyššie gym-
názium i s profesormi. Hosťov z kraja bolo 
tiež vídať dochádzať na krátkych vozíkoch o 
vysokých kolách. Hra počala o siedmej hodine 
večer, gymnaziálna banda zahrala národné 
piesne. Medzi hudcami vidieť i Ferka Putori-
sa, on stojí primá šovi vpravo a tiež hrá prím. Z 
návštev u Jahodov odniesol si toľko, že obľúbil 
si hudbu, a to husle, na ktorých bol náruživým 

hráčom. Otec to neodobroval, ale konečne 
uspokojil sa, že veď pre husle ešte nikoho ne-
spravili rechtorom.

Ferko hrá s citom; vidieť to už na prstoch, 
ako nežne dotýkajú sa strún a ako trasú sa na 
nich, až husle zakvília, ani čo by dušu mali, 
dušu nie drevenú, ale ozajstnú. Jeho oko, 
hudbou obživené, žiari od oduševnenia. Ne-
upiera sa do nôt, lebo i tu hralo sa bez nich, 
naspamäť, ako u cigánskej bandy. A ako mu 
je dobre, že nemusí do nôt pozerať! Môže sa 
voľne túlať po sieni, po tvárach ľudí, ktorých 
prichádza najviac teraz, v poslednú chvíľu. 
Ale netrvala dlho tá voľnosť. Do siene vstúpila 
Elena, dcéra bohatého učiteľa Petra Zvarinu 
z Motíšoviec. Ako vstúpila so svojou matkou, 
čerstvou, mladistvou a peknou osobou, ako si 
po jej boku zasadla do štvrtého radu na stolič-
ku: veľké, oživené oko Ferkovo nespúšťalo sa 
z nej. Slečna bola veľmi milý zjav. Tvár mala 
výraz akejsi dobroty. V ruke držala vejár a 
pohrávala si s ním, ináč by nevedela, čo po-
čať s rukami v dlhých rukaviciach. V čiernych 
vlasoch skvela sa ohnivá ruža, červená, plná, 
polorozvitá. Ferkovi zdalo sa, že až k nemu 
vznáša sa jej opojná, rajská vôňa...

Elena prebehla očami bandu, ktorá ako 
vojsko stála radom pred javiskom. Jej čierne 
oko dotklo sa i Ferka, len dotklo, a hneď za-
letelo inam. Ferko hral ani vo vytržení. Zdalo 
sa mu, že hudba zaniká, zapadúva pod zem 
- padá - znie spod zeme, neurčito, slabo, ako 
oslabená ozvena... Počul len hlas svojich šte-
botavých husieľ, ako plačú, túžia, vábia... Jej 
oči zaleteli zas k hudcom - rovno k nemu, hľa-
dia do jeho oka, z nich žiari milota, ako starému 
známemu, priateľovi... Ferkovi uniklo všetko, 
stratilo sa všetko: on videl len tie oči, ktoré sa 
s jeho spojili a na ňom dlejú ako očarované... 
Husle vykríkli, opojené bla hom - v disonancii. 
Primista drgol Ferka, Ferko sa spamätal; videl, 
že prvej chytil b miesto h. Ale Elena nehľadela 
už naň, čosi matke šepkala.

Opona odchýlila sa, spoza nej dvoje bys-
trých očí pozrelo do siene a prebehlo obecen-
stvom. Keď pohla sa opona, obecenstvo pozrelo 
tiež v tú stranu, k tým bystrým očiam, akoby sa 
spytovalo:  „Či nás budete dlho držať na reči?” 
Smelé oči neukryli sa pred týmto všeobecným 
úto kom za oponu, ale hodili sa ako jastrab, keď 
za holubicou šibne, k Elene, a usmiali sa, di-
voko, posmešne - ale usmiali sa predsa. Elena 
sklonila tvár, zapálenú až po uši. Primista udrel 
tri razy bičíkom na chrbát husieľ, hudba rýchlo 
dovalila sa ku koncu a prestala razom, ani čo by 
ju bol preťal. Zvonček zaznel, opona sa vyhrnu-
la - objavilo sa javište.

Hudci zastali si na stranu, aby nekazili výhľad 
na hercov. Hneď v prvom akte mal Miško dosť 
dlhú rolu, viac komickú než vážnu, a vložil do nej 

MARTIN KUKUČÍN

MLADÉ LETÁ
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celú náladu rozveselenej duše. Strhol k smiechu 
obecen stvo, ktoré len ťažko dalo sa uchvátiť. Po 
chvíli všetkých divákov opanovala nálada kusu - 
len jediný vzdoroval vlivu, a to bol Ferko Putoris, 
ktorý cítil sa, akoby mu srdce žmýkali. Veď ona 
díva sa len na javište a jemu sa smeje, smeje. 
Premáha sa síce všelijako, ale nemôže sa zdr-
žať... hlavu skrýva za vejár a tam sa smeje pota-
jomky, snáď aby ju ľudia neohovorili.

„Čo tu smiešneho?“ šepol Ferko primisto-
vi do ucha. „Obecenstvo je predsa len veľký 
blázon!“

„Mišo znamenite hrá!“ odpovedal primista. 
„Ja neviem, kto mu dik tuje - musíš sa rehotať!“

„Ja nenachodím nič...“ 
„Čušíš!“ bodol ho kontráš do boku. „Buď 

rád, že sa obecenstvo baví!“
Ferko mlčal, ale cítil sa nesmierne zle.
Keď v medziaktí spadla opona, zaznela 

gymnaziálna hudba. Jej úlohou bolo nielen ba-
viť, ale i prehlušiť štabarc za oponou, povstalý 
prekladaním scény. Ale obecenstvo prijíma 
všetko dobrodušne, tak ako mu je podávané. 
Baví sa zhovôrkami o každodenných veciach. 
Nebadať na ňom rozpustnosť, ale ani nie jar-
mo prísnej etikety. Všetko sa tu cíti, drží a po-
hybuje ako doma, v rodine.

Tak i k učiteľovcom z Motišoviec pridružil 
sa červený, mocný mäsiar. Pani učiteľka pilne 
počúva, čas po čase prikyvuje hlavou, akoby 
netrpez livé čakala, kedy sused skončí, aby 
ona mohla začať. Ale vidno, že mäsiar pevne 
drží sa slova. Elena chvíľku hľadela na muzi-
kantov, ale keď stretla sa s výrečným pohľa-
dom Ferkovým, zahanbila sa a hľadela pred 
seba.

„Čo toľko pozerá sem, či nemá kde dosť 
pozerať? či som dáko zle oblečená, alebo... 
Na dačom uráža sa pri mne. Čo ma prena-
sleduje - ja som mu nič neurobila. A ako je 
to na obtiaž, ani sa nemôžeš pohnúť, aby sa 
nedívali na teba! Nevieš, kde máš podieť oči, 
ruky a všetko...“ Zaoberala sa výlučne vejárom 
a nepozrela viac na Putorisa. Ale cítila, že on 
na ňu hľadí, tajomná sila ťahala jej pohľad k 
nemu, musela sa pre máhať, aby jej odolala. 
„Ešte hľadí - ešte... Ak iní spozorujú, čo si po-
myslia! Všetci budú sem oči vytriešťať a mne 
príde zutekať...”

Ferko, preberajúc prstami, lietal mysľou 
ktoviekde. Videl sa v Revú cej, u pani Kuarko-
vej, ale pred troma rokmi, keď chodil ešte do 
štvrtej. V poschodovom dome oproti Kuarkovej 
býval kupec Marenda, ktorý predával i školské 
potreby. V prízemí bol sklep, na poschodí byt, 
ktorého okná hľadeli rovno do otvoreného dvo-
ra pani Kuarkovej. V tomto dvore, keď sa jar 
otvorila, prechádzal sa Ferko s knihou v ruke. 
Raz keď študoval fyziku, zazrel v kupcovom 
obloku peknú, mladú tvár, okrúženú čiernymi 

vlasmi. Tá tvár ho veľmi dojala. Ešte tak mla-
dá, skoro detská, a na nej vyrazená zamysle-
nosť, skoro smútok. Ferko oprel sa o stenu a 
dlho, dlho pozeral na tú ustarostenú tváričku. 
„Čo jej môže byť - taká malá, pekná a už jej 
je čosi!‘ hútal Ferko. Tvár pozdvihla sa, ťaž-
komyseľnosť z nej razom stratila sa - hodila 
čistým, jasným okom na ulicu, na dom pani 
Kuarkovej, pri ktorom stál jej tajný obdivovateľ, 
Ferko. Hľadela naň dlhú chvíľu, potom zobra-
la sa - Ferko videl, že je to dievča - a zdvihla 
z obloka knihu. „Teda pre knihu sa tak trápi!” 
rozhodol Ferko a bolo mu tak akosi veselo. „A 
kto je to?”

Ferko dozvedel sa, že je to Elena, dcéra 
učiteľa z Motišoviec, ktorá navštevuje tu ško-
lu a býva u Marendov. Deň po dni míňal sa a 
každé ráno takto vídali sa. Ferkovi stalo sa to 
už potrebou každé ráno zadívať sa do protej-
šieho okna a pokochať sa v peknej tvári diev-
čatka. Cítil sa každý deň osvieženým a akosi 
obživeným. Miško badal na Ferkovi premenu, 
vyzvedal, vypytoval sa, ale Ferko mlčal. 

Tak prišla i Veľká noc, študenti rozbehali 
sa na prázdniny, on s Miškom zostal v Revúcej 
a Elena tiež. Teraz, keď nemala školy, i stred 
dňa stala si k oknu a Ferko, sediac na lavičke 
pred domom, dívaval sa na ňu. To bola celá 
ich známosť. Iba raz, keď bol u Marendov v 
sklepe, našiel i ju za pultom, ale ako ju zazrel, 
zmiatol sa a nevedel, po čo vlastne pri šiel. 
Vrátil sa zo sklepu, vyprevádzaný všeobecným 
smiechom, v ktorom začul i jej zvonný hlások. 
„Aká je pekná - ani čo by ju vymaľoval,” hučalo 
mu v hlave, keď utekal ako blázon zo sklepu.

Pred Veľkou nocou kúpil si v apatéke ru-
žovej vôdky, že pôjde kúpať. Lebo v Revúcej 
mal študent otvorené dvere do každého meš-
tianskeho domu, zvlášte na Veľkú noc a kde 
mali dievčatá. Ferko dosiaľ síce uťa hoval sa 
od týchto zábav, ale teraz ho čosi vábilo. Jeho 
priateľ Miško rozrobil vodičku a vybrali sa spo-
lu po meste a pochodili domy, kde mali priate-
ľov na hospode. Po ôsmej vrátili sa k domu, 
nemajúc už ku komu ísť. Stali si pred dom a 
bavili sa na výjavoch, ktoré poskytovalo dnes 
ináč tiché mesto. Videli meštianskych synkov 
behať s vodičkou... Tu zas päť pluhov vedie 
nastrachovanú dievku Zdychavianku alebo 
Rusniačku zo Šumiaca k potoku. Museli ju 
vykutať kdesi na šope, snáď medzi senom, 
lebo vo vlasoch jej vidno stebla nazachytáva-
né. Dievka mraučí, jačí, ani čo by sa jej blížila 
ostatná hodina, hádže sa im, ale nemôže odo-
lať takej presile. Mládenci smejú sa a postavia 
k potoku. Jeden načrie bystrej vody a súst na 
hlavu biednej stvory! Tá skričí - razom sa za-
sekne. Studený element zarazil jej dych i hlas. 
Iba o chvíľu zhíkla a striasa vodu, ktorá cícer-
kom steká plátennými sukňami. Druhé vedro - 

a slúžka je ani myš. Tak by ju snáď oblievali do 
večera, ale ona zvrtla sa, oboch mládencov, 
čo ju držali, sotila do vody a uteká. Beží ulicou 
ani skupáňa ovca, skryť sa do súše. Zmoknuté 
šaty priľahlí k stepilej postave a sukne plesko-
cú o zmočené lýtka.

Miško zachodil sa smiechom nad týmto 
výjavom revúckej romantiky. Ferko ani neba-
dal, čo sa robí. Pozrel oproti do okna. Tam bola 
Elena v bielych ranných šatách, bezpochyby 
v košieľke, ako z postele na ten hurhaj bola 
vyskočila. Dlhé a tenké ramená sú holé, i krk. 
Elena tešila sa, dívajúc sa do potoka, a nahý-
bala sa v obloku, zabudnúc, že ju niekto pozo-
ruje. Tu pozrie k domu Kuarkovej, vidí Ferka 
- myk za bielu riedku záclonu! Ferko zasmial 
sa tak srdečne, ako keď dieťa rozosmeje sa 
vo sne. 

Miško pozrel naň s údivom, lebo ulica je 
zas prázdna - niet sa tu na čom smiať. Čomu 
sa smeje? Veď Ferko sa málo smieval.

„Čo sa smeješ?“
„Ako uskočila - haha!“
„Kto?“
Ferko pozrel na priateľa tak, ako hľadí člo-

vek, ktorý sa len teraz prebudil.
„Kto uskočil?“ vypytoval sa Miško.
„Že uskočil? Ja neviem...“
Keď sa zasmial, zabudol, že pri ňom dakto 

stojí. Celý stratil sa pozo rovaním protejšieho 
okna. Jeho smiech bol nepovedomý, i odpo-
veď na Miškovu otázku bola nepovedomá. Až 
teraz zbadal sa, keď už Miško skoro všetko 
zvedel: preto chcel Miška podviesť, aby ho od 
stopy odvrá til. Ale Miško pozoroval bystro a 
nedal sa tak ľahko prekabátiť.

„Kto uskočil?“ vyzvedal ukrutne.
„A ja viem? Ja neviem...“ A jeho tvár zapá-

lila sa nevôľou.
„Nepretvaruj sa. Tvár ti horí skoro plame-

ňom... Povedz, ináč začnem hádať!“
„A ja dbám!“ usmial sa mu Ferko. „Len há-

daj...“
„Tam si videl čosi!“ ukazoval Miško na Ma-

rendov dom.
„Netáraj, ja som nič nevidel.“
„Fero, klameš. Videl si čosi - povedz!“
„Nuž dobre - videl som...“ a Ferko blúdil 

očima po ulici, akoby hľadal slová. „V sklepe 
bola žena, šla von, už stála na schodku, ale 
keď videla mládencov a putňu - hodila sa na-
zad. A to bolo tak smiešne.“

„Neverím - na tom by si sa ty nesmial. Vi-
díš, zapálil si sa - kla meš!“

Ferkovi išlo už do plaču, že ho Miško toľ-
me podchytáva.

(M. Kukučín: Spod školského prachu, 
Slovenské vydavateľstvo krásnej 

literatúry, Bratislava 1963) 
Pokračovanie v budúcom čísle
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Po stopách minulosti

Ďalšou iniciatívou, ktorá vyostrila an-
tipoľské postoje slovenského oby-
vateľstva, bola snaha zlikvidovať 

slovenské školstvo. Dňa 15. júna zaslal 
starosta Nového Targu spišským a orav-
ským obciam prípis, aby sa všetci slovenskí 
učitelia bez výnimky vysťahovali do ČSR, 
a to i napriek tomu, že po inkorporácii v ro-
ku 1939 bola poľským učiteľom ponechaná 
možnosť zostať v Slovenskej republike.25 
U miestnych obyvateľov to vyvolalo pobú-
renie a prostredníctvom MNV zaslali staros-
tovi list, v ktorom, keďže sú Slováci, žiadali, 
aby boli ponechané slovenské školy i slo-
venskí učitelia.26 Nepriamou odpoveďou 
bol písomný rozkaz doručený každému uči-
teľovi 10. augusta, aby sa do troch dní vy-
sťahoval. V prípade neuposlúchnutia učite-
ľovi hrozilo násilné vysídlenie.27 Na miesta 
slovenských učiteľov nastúpili poľskí.28 Ich 
príchod vyvolával prejavy nevôle, preto sa 
v septembri 1945 nepodarilo otvoriť ani jed-
nu poľskú školu. Rodičia odmietali posielať 
svoje deti do škôl, pretože hlavnou náplňou 
vyučovania bola protislovenská propagan-
da.29 Na druhej strane pre zlé materiálne 
podmienky a nevraživosť obyvateľstva ne-
chceli učitelia do týchto oblastí prichádzať. 
Koncom septembra chýbalo na Spiši a Ora-
ve 78 učiteľských síl.30 Pre mládež nad 14 
rokov sa zriadili tzv. hospodárske školy, 
ktoré museli navštevovať pod hrozbou po-
kuty 500 zlotých, čo si väčšina slovenských 

25  Učiteľ Michal Balara z Fridmanu, ktorý 
sa výrazne podieľal na polonizácii miestneho 
obyvateľstva po roku 1920 prežil vojnu ako 
učiteľ na Štátnej meštianskej škole v Spišskej 
Belej. Učiteľka poľskej národnosti Joanna 
Šilanová (rodená Kłosówna) vyučovala v ro-
koch 1939 – 1944 v Čiernej Hore.  GRIGER, 
M.: Výchova a vzdelávanie ľudu. In: Štátna 
meštianska škola Jurgov..., s. 63 – 65.

26  ŠA Levoča, Osobný fond Michala Gri-
gera (ďalej f. M. Grigera), List Miestnych 
národných výborov hornej Oravy starostovi 
Powiatu v Novom Targu z 27. 6. 1945, šk. 
11.

27  Osobný archív JUDr. Mateja Andráša, 
Verbálna nóta č. 69.326/II-2/46 zo dňa 6. 
mája 1946 Veľvyslanectvu Poľskej republiky 
v Prahe.

28  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości sło-
wackiej..., s. 42.

29  ŠA Levoča, f. M. Grigera, Zápisnica 
s Jakubom Rusnákom z Jurgova z 16. 1. 
1946, šk. 11.

30  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości sło-
wackiej..., s. 92.

rodín nemohla dovoliť zaplatiť.31 Časť detí 
naďalej dochádzala do slovenských škôl v 
ČSR. Len v obvode školského inšpektorátu 
v Kežmarku v roku 1946 študovalo 99 žia-
kov zo severného Spiša.32 Poľská strana sa 
im snažila v štúdiu zabrániť vyhrážkami a 
zaberaním priepustiek.33 V apríli 1947 poľ-
ské pohraničné orgány obmedzili prechod 
cez štátnu hranicu Nedeca – Kahlenberk 
(dnešná miestna časť Spišskej Starej Vsi 
– Lysá nad Dunajcom) na jednorazové 
priepustky a uznali len priepustky hospo-
dárske. Opatrenie sa dotklo každodenne 
dochádzajúcich študentov, ktorým bol 
týmto po veľkonočných sviatkoch znemož-

nený návrat do slovenských škôl a museli 
štúdium prerušiť.34 Aj po podpísaní spoje-
neckej zmluvy a Dodatkového protokolu 
medzi ČSR a Republikou Poľskou 10. 
marca 1947, kde sa deklarovalo, že bude 
zaistená Poliakom v Československu a na-
opak Čechom a Slovákom v Poľsku v rámci 
zákonnosti a na základe vzájomnosti mož-
nosť národnostného, politického, kultúrne-
ho a hospodárskeho rozvoja (školy, spolky, 

31  ŠA Levoča, f. M. Grigera, Zápisnica 
s Margitou Findurovou z Tribša z 23. 1. 1946, 
šk. 11.

32  ŠAL Poprad, fond Školský inšpektorát 
Kežmarok (ďalej f. ŠKI-K), 2925/1946.

33  ŠA Levoča, f. M. Grigera, Zápisni-
ce s Vojtechom Bucom a Andrejom Brijom 
z Jurgova z 28. 12. 1945; Jánom Miškovičom 
z Jurgova z 15. 1. 1946; Jánom Mlynarčíkom 
z Černej hory z 23. 1. 1946, k. 11; Osobný 
archív JUDr. Mateja Andráša, Verbálna nóta 
č. 69.326/II-2/46 zo dňa 6. mája 1946 Vysla-
nectvu Poľskej republiky v Prahe.

34  ŠAL Poprad, f. ONV SSV, Situačná 
zpráva ONV SSV, Hlásenie za mesiac apríl 
1947, 70/1947 prez.

družstva...)35, bolo zabezpečiť vyučovanie 
v slovenčine veľmi náročné. Napriek tomu, 
že vyše 90% obyvateľstva deklarovalo 
svoju slovenskú národnosť, v septembri 
1947 poľské úrady prikročili k otvoreniu 
len dvoch slovenských škôl, a to v Nižných 
Lapšoch na Spiši a v Jablonke na Orave. 
To bolo absolútne nedostačujúce, pretože 
aj napriek rôznym obštrukciám z poľskej 
strany36 sa do slovenskej školy na Spiši pri-
hlásilo 439 a na Orave 1272 žiakov. Preto 
už v polovici školského roku museli otvo-
riť ďalších 8 škôl (v Kacvíne, Novej Belej, 
Podvlku, Chyžnom, Orávke, Nižnej Lipnici, 
Jablonke-Boroch a Vyšnej Zubrici). Keďže 

však všetci slovenskí učitelia boli vypove-
daní, nastal problém s vyučovaním. Na 
slovenských školách tak začalo vyučovať 
15 učiteľov čiastočne ovládajúcich sloven-
činu, avšak vychovaných v medzivojnovom 
Poľsku a jednoznačne protislovensky zau-
jatých. Poľská strana spočiatku odmietala 
prijať učiteľov z ČSR, čo odôvodňovala 
tým, že nemôže pristúpiť na recipročné 

35  Układ o pzryjaźni i wzajemnej pomocy 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Czechoslowacką, podpisany w Warszawie 
dnia 10. marca 1947 r. In: Dziennik Ustaw 
Nr. 7, Poz. 47, s. 168.

36  Obyvatelia o zápisoch nevedeli, prípad-
ne si mysleli že ide o zápisy do poľskej školy, 
preto svoje deti nezapisovali. Pri zápise sa 
vyžadovalo predloženie krstného listu dieťa-
ťa, za ktorý farári vyžadovali veľké poplatky, 
prípadne v inkriminovanom čase nikoho ne-
pustili na faru alebo jednoducho z fary odišli. 
Ak prišiel žiak z veľkej diaľky s jedným ro-
dičom, prikázali sa mu vrátiť a prísť s obo-
ma rodičmi. Osobný archív JUDr. Mateja 
Andráša, Politická správa konzulátu ČSR 
v Katoviciach č. 508/D/48 o situácii Slovákov 
v Poľsku z 19. novembra 1948 Ministerstvu 
zahraničných vecí v Prahe.

POSTAVENIE SLOVENSKÉHO 
OBYVATEĽSTVA na severnom 

Spiši a hornej Orave po 
skončení druhej svetovej vojny 

(1945 – 1947) (2)
PhDr. MILICA MAJERIKOVÁ
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Po stopách minulosti

vyslanie učiteľov pre pár tisíc Slovákov na 
Spiši a Orave a pre vraj stotisíc Poliakov na 
Tešínsku. Preto uskutočnila jednomesačný 
(!) kurz v Krakove, na základe ktorého mali 
frekventanti vyučovať na slovenských ško-
lách.37 Často sa tak stávalo, že žiaci ovlá-
dali slovenčinu lepšie ako učitelia.

Po odsune slovenských učiteľov pri-
stúpila poľská strana k odsunu sloven-
ských kňazov, ktorých označila za hlav-
ných predstaviteľov antipoľskej agitácie 
na pričlenených územiach. Čo najrýchlejší 
odsun odporučila komisia, ktorá v dňoch 
22. až 25. septembra 1945 vyšetrovala 
niektoré prípady perzekúcie poľskej milí-
cie voči Slovákom v Jurgove, Kacvíne a 
Nedeci.38 Spišsko-oravské farnosti však 
spočiatku naďalej spadali pod spišské bis-
kupstvo a keďže ich nebolo možné vysídliť, 
uchýlila sa poľská strana k zastrašovaniu. 
Dňa 13. októbra 1945 navštívili funkcioná-
ri UB kňazov v spišských obciach Nedeca, 
Kacvín, Tribš, Vyšné a Nižné Lapše. V ká-
ravom tóne im odporučili, aby v termíne 
2 – 3 dní opustili poľské územie.39 Pod 

37  Osobný archív JUDr. Mateja Andráša, 
Politická správa konzulátu ČSR v Katovi-
ciach č. 508/D/48 o situácii Slovákov v Poľ-
sku z 19. novembra 1948 Ministerstvu zahra-
ničných vecí v Prahe.

38  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości sło-
wackiej..., s. 93.

39  KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości sło-
wackiej..., s. 19. 

vplyvom týchto vyhrážok sa ešte v októb-
ri vysťahovalo 5 slovenských kňazov. Od 
1. novembra 1945 prešlo 18 farností 
severného Spiša a hornej Oravy pod ju-
risdikciu krakovského arcibiskupstva40, 
ktoré zastávalo názor, že žiadni Slováci 
v týchto oblastiach neexistujú a slovenská 
národnosť bola vytvorená pod nemec-
kým vplyvom a po pripojení k Sloven-
skej republike.41 Slovenskí kňazi, ktorí tu 
ešte pôsobili, dostali príkaz, aby opus-
tili farnosti a vysťahovali sa do ČSR. Po 
neuposlúchnutí bol 16. novembra 1945 
zatknutý František Móš42, ktorý pôsobil v 
Novej Belej i iných spišských farnostiach 
už v medzivojnovom Poľsku. Bol obvinený 
z agitácie za pripojenie Spiša ku Sloven-
sku. Vyčítané mu bolo najmä publikovanie 
denníka, v ktorom opísal antipoľské nálady 
obyvateľstva spišských obcí pripojených k 
Poľsku po roku 1918. Tento denník vyda-
la v roku 1944 Vedecká spoločnosť pre 
zahraničných Slovákov v Bratislave pod 
názvom Roky 1918 - 1939 na severnom 
Spiši.43 Následný súd v Krakove ho síce 
oslobodil, avšak po návrate do Novej Be-
lej ho veľmi nepekným spôsobom vyhostil 

40  CIĄGWA, J.: Kościoł Krakowski a prawa 
językowe mniejszości słowackiej na Spiszu 
w latach 1920 – 2005. In: Cuius regio, eius 
religio? II. Publikacja po Zjeździe Hystorików 
Państwa i Prawa Lublin, wrzesień 2006 r. 
Lublin : KUL, 2008, s. 285 – 286.

41  CIĄGWA, J.: Kościoł Krakowski…, 
s. 290.

42  ŠAL Poprad, f. ONV SSV, Situačná 
zpráva ONV SSV expozitúre Povereníctva 
SNR pre vnútorné veci v Košiciach, Hlásenie 
za mesiac november 1945, 58/1945 prez.

43  ŠA Levoča, f. M. Grigera, Oświadczenie 
Gromady Nowa Biała z 20. 11. 1945.

nový kňaz Benedykt 
Kwaśny.44 Po svojom 
príchode do ČSR bol 
najskôr menovaný 
za správcu farnosti 
Nižná na Orave a ne-
skôr v Podolínci, na 
ktoré však nenastúpil 
a do konca svojho ži-
vota pôsobil na fare 
vo Veľkej Frankovej, 
ktorá bezprostred-
ne hraničí s obcami 
severného Spiša. 
V spišsko-oravských 
otázkach sa však už 
viac neangažoval.45

Najneskôr v de-
cembri všetci slovenskí kňazi opustili svo-
je pôsobiská46, a to vrátane rodákov z obcí 
severného Spiša a hornej Oravy47.

Pokračovanie v budúcom čísle

44  CIĄGWA, J.: Kościoł Krakowski…, s. 287.
45  Archív Biskupského úradu v Spišskej 

Kapitule (ďalej ABU SK), fond Osobné spisy 
(ďalej f. OS), č. 2, Protocollum status perso-
nalis sacerdotum dioecesis Scepusiensis. 
Tom I., s. 30 – 31.

46  ŠAL Poprad, f. ONV SSV, Situačná 
zpráva ONV SSV expozitúre Povereníctva 
SNR pre vnútorné veci v Košiciach, Hlásenie 
za mesiac december 1945, 58/1945 prez.

47  Osobný archív JUDr. Mateja Andráša, 
Verbálna nóta č. 69.326/II-2/46 zo dňa 6. mája 
1946 Veľvyslanectvu Poľskej republiky v Prahe.

Tu opäť treba podotknúť, že po inkorporo-
vaní Spiša a Oravy bola ponechaná kňazom 
možnosť zostať na území Slovenska, a to 
aj napriek tomu, že sa odmietli podriadiť ju-
risdikcii Spišského biskupstva. Kňaz z Tribša 
Jan Wilhelm pôsobil ako duchovný v žen-
skom kláštore v Trenčíne, Józefa Świsteka 
z Nedece prijal kláštor Minoritov v Bardejo-
ve, Józefa Długopolského z Fridmana a Sta-
nisława Wcislaka z Nižných Lápš zas kláštor 
Františkánov v Sabinove. CIĄGWA, J.: Koś-
cioł Krakowski a prawa językowe mniejszości 
słowackiej na Spiszu w latach 1920 – 2005. 
In: Cuius regio, eius religio? II. Publikacja po 
Zjeździe Hystorików Państwa i Prawa Lublin, 
wrzesień 2006 r. Lublin : KUL, 2008, s. 282. 
Pozri tiež: MATULA, P.: Postavenie poľských 
duchovných z pripojených území severného 
Spiša a Oravy v rokoch 1939 - 1945. In: SO-
KOLOVIČ, P. (zost.): Perzekúcie na Sloven-
sku v rokoch 1938 – 1945. Slovenská repub-
lika1939 – 1945 očami mladých historikov 
VII. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 
s. 408 – 409.

Protest oravských obcí proti zrušeniu sloven-
ských škôl z 27. júna 1945 (ŠA Levoča)

František Móš (prvý zľava) na Veľkej Frankovej po odchode zo severné-
ho Spiša (archív autorky)
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
Technický preukaz sa zmení - na čipovú 

kartu z plastu. Dve časti - polykarbonátovú 
čipovú kartu a klasickú papierovú podobu by 
malo mať od júna 2010 osvedčenie o eviden-
cii vozidla.

Novú formu technických preukazov navr-
huje ministerstvo vnútra SR.

Prvé čipové karty sa začnú vydávať od 
1. júna 2010. Takáto forma by mala zabrániť 
opotrebovávaniu súčasného papierového 
osvedčenia a eliminovať trestnú činnosť spo-
jenú s krádežami, kúpou a predajom áut. Vo-
diči budú povinne nosiť pri sebe čipové karty, 
klasické papierové osvedčenia o evidencii 
budú mať doma. Čipové karty budú vydávať 
policajné útvary a doklad bude platiť desať ro-
kov. Držiteľ si ho nebude musieť vyzdvihnúť 
osobne, dostane ho poštou na adresu, ktorú 
si v žiadosti o vydanie určí.

Novela zavádza aj ďalšie zmeny. K závaž-
ným porušeniam pravidiel cestnej premávky 
sa od júna zaradí aj zastavenie a státie na 
parkovacom mieste vyhradenom pre osobu 
so zdravotným postihnutím, ak nejde o auto, 
pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené. 
Pokuty za takéto konanie sa zvýšia. Kým v 
súčasnosti v riadnom konaní vinník zaplatí do 
100 eur, po novom to bude od 60 do 300 eur. 
V blokovom konaní dnes hrozí sankcia do 60 
eur, po zmene to bude do 150 eur. Nanovo sa 
tiež ustanovuje vek na udelenie vodičského 
oprávnenia z 21 na 24 rokov pri skupinách A, 
D a DE, teda motorky, autobusy alebo príve-
sy za autobusom. (SITA)

*  *  *
Právo voliť vo voľbách do Národnej rady 

SR a do europarlamentu budú mať aj ľudia 
vo výkone trestu odňatia slobody. Volebné 
právo však nebudú mať ľudia odsúdení za 
obzvlášť závažné zločiny. Vyplýva to z novely 
zákona o voľbách do Národnej rady SR a o 
voľbách do Európskeho parlamentu, ktorú 
vo februári podpísal prezident Ivan Gašpa-
rovič. Právna norma vypracovaná rezortom 
vnútra reaguje na nález Ústavného súdu SR 
z februára minulého roka. Súd konštatoval 
porušenie ústavného práva občana a rozho-
dol, že výkon trestu odňatia slobody nemôže 
byť prekážkou vo výkone práva. Naďalej však 
zostáva prekážkou pre výkon pasívneho vo-
lebného práva, teda práva byť volený. Novela 
začne platiť od 15. marca. (SITA)

*  *  *
Katolícka univerzita v Ružomberku si 

tohto roku pripomína desiate výročie svojho 
vzniku. Pri tejto príležitosti sa rozhodla Kon-
ferencia biskupov Slovenska, že posledná 

januárová nedeľa bude vždy nedeľou Kato-
líckej univerzity v Ružomberku a na tento cieľ 
sa bude konať celoslovenská zbierka na jej 
ďalší rozvoj. (aj) 

*  *  *
Akreditačná komisia na svojom zasadnutí 

v Tatranských Zruboch schválila akreditáciu 

oblasti integrácie občanov s osobitými vzde-
lávacími potrebami do spoločnosti a uľahčiť 
tak dorozumievanie sa ľuďom so sluchovým 
postihom. Na uvedený projekt je vyčlenených 
143.585 eur a zrealizuje sa v regiónoch Slo-
venska do konca roka 2012. (TASR)

*  *  *
Bol rímskokatolíckym kňazom, básnikom 

a príslušníkom katolíckej moderny. Pán Boh 
ho povolal k sebe 17. februára 2010 vo veku 

troch ďalších slovenských univerzít: Univerzi-
ty Mateja Belu v Banskej Bystrici, Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre a Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave. Zaoberala sa aj 
niektorými študijnými programami, pričom 
neschválila študijný program Slovenský jazyk 
Univerzity Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave a 
nedala ani súhlasné vyjadrenie Fakulte poli-
tológie UCM v Trnave. (aj)

*  *  *
Vyše 200 pracovníkov štátnej správy a 

samosprávy SR sa naučí využívať posunko-
vú reč. Zvládnutie základných pravidiel ko-
munikácie so sluchovo postihnutými, správ-
na artikulácia, prstová abeceda a základné 
výrazy posunkového jazyka sú obsahom 
projektu Európskej vzdelávacej akadémie 
podporeného z operačného programu Vzde-
lávanie. Ako informoval odbor masmediál-
nej politiky Ministerstva školstva SR, zámer 
vypracovala akadémia na základe výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný fi nanč-
ný príspevok pre opatrenie 3.2 Zvyšova-
nie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými 
vzdelávacími potrebami, ktorú vyhlásila 
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. 
Cieľom projektu s názvom Základy komuni-
kácie so sluchovo postihnutými pre zamest-
nancov štátnej správy a samosprávy je zvýšiť 
komunikačné zručnosti ľudí pracujúcich v 

94 rokov. Pohrebnú svätú omšu celebroval 
bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský v Kráľovej pri Senci. 
Pôvodným menom Ferdinand Veigl sa na-
rodil 24. decembra 1915 v Horňanoch, 
gymnáziá navštevoval v Ružomberku, Le-
voči a Malackách, kde zmaturoval. Ako se-
demnásťročný vstúpil v Trnave do rehole 
Sv. Františka Assiského, kde prijal meno 
Clárus, ktoré používal v poslovenčenej for-
me Svetloslav. Bohosloveckú fakultu navšte-
voval v Salzburgu v rokoch 1936 - 1937 a 
v Bratislave v rokoch 1937 - 1940, študoval 
slovenčinu a fi lozofi u na Filozofi ckej fakulte 
Slovenskej univerzity, kde získal doktorát z fi -
lozofi e. Za kňaza bol vysvätený 16. júna 1940.
Po ukončení štúdií vyučoval na gymnáziu v 
Malackách (1944 - 1946) a v Bardejove (1947 
- 1949). Po nastúpení totalitného režimu mu-
sel zanechať vyučovanie a prišiel do františ-
kánskeho kláštora v Trnave. Keď v roku 1950 
po barbarskej noci zrušili kláštory a rehoľníkov 
internovali, stal sa správcom fary v Trnave na 
Tulipáne, kde pôsobil do roku 1959, násled-
ne bol až do roku 1977 kňazom v Abraháme. 
Od roku 1978 až do svojej smrti pôsobil na 
rímskokatolíckej fare v Kráľovej pri Senci.
Ako básnik katolíckej moderny získal Svet-
loslav Veigl za svoju tvorbu niekoľko oce-
není: v roku 2002 Cenu J. C. Hronského za 

Sídlo Katolíckej univerzity v Ružomberku. Foto: archív Života
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celoživotné básnické dielo v rámci katolíckej 
moderny (udelená Nadáciou Matice Slo-
venskej) a rovnako aj Cenu Spolku sloven-
ských spisovateľov za zbierku Nebo na zemi.
Prvá básnická zbierka mu vyšla v roku 1938 
pod názvom Cestami vetrov. Medzi posled-
nými to bola v roku 1997 zbierka pod názvom 
Doma pod oknami, v roku 2000 Plnosť času. 
V tom istom roku mu vyšiel aj výber z celoži-
votného básnického diela Nerušte túto ružu. 
Svojimi básňami rovnako prispieval do rôz-
nych časopisov a novín, ako napríklad Slo-
venské pohľady, Elán, Kultúra, Pero, Verbum 
a iné.  Nech odpočíva v pokoji! (J.M.R)

*  *  *

Na archívnej snímke členovia prípravného výboru, ktorí 
v roku 2003 pomáhali obnoviť tradíciu Zamagurských 
fašiangov v Bratislave  

Zimná olympiáda v kanadskom Van-
couveri bola pre Slovensko jednou z naj-
úspešnejších. Nečakane práve biatlon sa 
stal športom, v ktorom sme získali všet-
ky medailové umiestnenia. Biatlonistka 
ruského pôvodu Anastasia Kuzminová 
(na obrázku) získala v rýchlostných prete-
koch prvú zlatú medailu v ére samostatnej 
SR na zimných olympijských hrách. K nej 
pridala aj striebro v stíhacích pretekoch. 

schválili poslanci Európskeho parlamen-
tu v Bruseli. Európska komisia na čele so 
staronovým predsedom J. M. Barrosom 
sa ujala svojho päťročného mandátu 10. 
februára. (mm)

*  *  *
Slovenská historická spoločnosť pri 

Slovenskej akadémii vied podpísala do-
hodu o vzájomnej spolupráci s Polskim 
Towarzystwom Historycznym. Obe orga-
nizácie by sa mali podporovať pri prípra-
ve a organizovaní vedeckých konferencií 
i výskumných projektov najmä v otázkach 
týkajúcich sa dejín strednej a východnej 
Európy. Taktiež budú navzájom propa-
govať podujatia na slovenskej i poľskej 
strane, či vymieňať si a recenzovať pub-
likácie. (mm)

*  *  *
Slovensko sa zapojilo od pilotného 

projektu Európskej únie, v rámci ktorého 
majú členské štáty solidárne vnútorným 
presídľovaním pomôcť krajinám najviac 
vystaveným náporu nelegálnych prisťa-
hovalcov. Na základe rokovaní z konca 
februára Slovensko na svoje územie príj-
me časť nelegálnych imigrantov z Malty, 
ktorá je priestupnou stanicou prisťahoval-
cov z Afriky do Európy. (mm)

*  *  *
V polovici februára uskutočnil prvú 

ofi ciálnu návštevu SR šéf austrálskej dip-
lomacie Stephen Smith. Na stretnutí s mi-
nistrom zahraničných vecí Miroslavom 
Lajčákom zdôraznil, že naše krajiny sú 
síce geografi cky vzdialené, ale hodnotovo 
blízke. Vyzdvihol tiež významnú úlohu slo-
venských prisťahovalcov v histórii Austrá-
lie a pripomenul, že na druhej strane ze-
megule žije početná skupina slovenských 
krajanov. (mm)

*  *  *
V Budapešti sa 24. februára konal roz-

šírený energetický summit krajín V4, kto-
rého sa okrem Slovenska, Česka, Poľska 
a Maďarska zúčastnili aj predsedovia vlád 
Rumunska, Rakúska, Bosny a Hercegovi-
ny, Bulharska, Chorvátska, Srbska i Slo-
vinska, predstavitelia európskej komisie 
z predsedajúcej krajiny EÚ Španielska 
a USA. Účastníci rokovali najmä o otáz-
kach elektrickej energie a spojení siete 
plynovodov. Hlavným cieľom je posilnenie 
spolupráce v oblasti energetickej bezpeč-
nosti. Slovensko privítalo iniciatívu krajín 
V4 na podporu severo-južného (z Poľska 
do Chorvátska) prepojenia plynovodov 
a požiadalo Maďarsko, aby urýchlilo pre-
pojenie plynovodov medzi našimi krajina-

Popradský rodák Pavol Hurajt pridal do 
zbierky bronzový kov v pretekoch s hro-
madným štartom. Slovenskí hokejisti pr-
výkrát v dejinách postúpili na olympiáde 
do boja o medaily, nakoniec však obsadili 
nepopulárne štvrté miesto. (mm)

*  *  *
Slovenský zástupca Miroslav Šef-

čovič bude zastávať post podpredsedu 
zodpovedného za medziinštitucionálne 
vzťahy a administratívu v novozvolenej 
Európskej komisii, ktorú väčšinou hlasov 

mi. Jednou z tém bola aj stavba ropovodu 
Nabucco, ktorý má priviesť plyn do Európy 
z Kaspického mora cez Turecko a znížiť 
závislosť európskych krajín od dodávok 
z Ruska. (mm)

*  *  *
Koncom fašiangového obdobia sa v hlav-

nom meste Slovenska po roku opätovne stre-
tli rodáci z malebného kúta na severe Sloven-
ska – Zamaguria. 

Po úspešnom nadviazaní (v roku 2003) 
na tradíciu z 80-tych rokov minulého storočia 
sa v Bratislave uskutočnilo už v poradí VIII. 
kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom 
„Zamagurské fašiangy“.  

Medzi jeho účastníkmi sa v  uplynulých 
rokoch neraz objavili viacerí známi zamagur-
skí rodáci – bývalý slovenský premiér Ján 
Čarnogurský, básnik a spisovateľ Vlastimil 
Kovalčík, uznávaná odborníčka na čínsku 
históriu a kultúru Marína Čarnogurská, bron-
zový olympijský medailista zo Sydney kano-
ista Juraj Minčík a viackrát sa tohto podujatia 
zúčastnil aj výkonný tajomník SSP Ľudomír 
Molitoris. 

Ako už býva peknou tradíciou, aj tentoraz 
sa ešte pred ofi ciálnym začiatkom spoločen-
ského večera uskutočnila v kostole Sestier 
Uršuliniek sv. omša, ktorú celebroval rodák 
zo Spišskej Starej Vsi doc. ThDr. Andrej Fi-
lipek. 

Hudobno-tanečnú kulisu podujatiu, plného 
spomienok a milej zábavy ľudí s rovnakými 
koreňmi, tentoraz dotvárali folklórne súbory 
i sólisti zo Spišskej Starej Vsi, Jurgova i Ostur-
ne, ktorá bola tento rok ako ďalšia zo zamagur-
ských obcí „čestným hosťom” plesu.

Osturňa sa prezentovala nielen rázovitým 
folklórom, ale aj tradične bohatou a chutnou 
kuchyňou - na stoloch hostí nechýbal chrum-
kavý domáci chlieb, rôzne mäsové pochúťky, 
viaceré druhy kysnutých koláčov, syr, pirohy... 
Komunita Zamagurčanov v Bratislave chce - 
aj vďaka každoročnému nárastu záujmu, naj-
mä mladých ľudí - v tradícii takýchto fašian-
gových stretnutí pokračovať aj v budúcnosti.

(Milan Novotný)



M A R E C   2 0 1 030

Voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky sa konajú 12. júna 2010 na zá-
klade všeobecného, rovného a priameho 
volebného práva tajným hlasovaním pod-
ľa zásady pomerného zastúpenia.

Právo voliť do Národnej rady Sloven-
skej republiky má každý občan Slovenskej 
republiky, ktorý najneskôr v deň volieb do-
vŕšil 18 rokov veku. Spomedzi zahranič-
ných Slovákov do skupiny voličov patria:

1/ Občania Slovenskej republiky trvalo 
alebo dlhodobo žijúci v zahraničí s trvalým 
bydliskom v Slovenskej republike

2/ Občania Slovenskej republiky s do-
časným alebo prechodným pobytom v za-
hraničí s trvalým bydliskom v Slovenskej 
republike

3/ Občania Slovenskej republiky trva-
lo žijúci v zahraničí s trvalým bydliskom v 
zahraničí

VOLÍM ZO ZAHRANIČIA
4/ Občania Slovenskej republiky trvalo 

žijúci v zahraničí s prechodným bydliskom 
v Slovenskej republike.

Stály zoznam voličov zostavuje a vedie 
obec, v hlavnom meste Slovenskej repub-
liky Bratislava a v meste Košice mestská 
časť. Do stáleho zoznamu zapisuje obec 
voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky. Občan Slovenskej 
republiky, ktorý má na jej území trvalý po-
byt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do 
stáleho zoznamu podľa miesta trvalého 
pobytu. Každý volič môže byť zapísaný 
len v jednom stálom zozname.

Ak sa volič, ktorý má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky, v čase volieb 
zdržiava mimo jej územia, musí požiadať 
o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou 
musí zaslať na adresu obecného (mest-
ského, miestneho) úradu v mieste svojho 
trvalého pobytu tak, aby bola doručená naj-
neskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 23. 4. 
2010 (vzor žiadosti je prístupný na webovej 
stránke www.minv.sk/?volba-postou-2).

Osobitný zoznam voličov, ktorí ne-
majú trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, vedie Mestská časť Bratislava 
- Petržalka. Volič s trvalým pobytom mimo 
územia Slovenskej republiky musí požia-

dať o zapísanie do osobitného zoznamu 
voličov. Žiadosť o zapísanie do osobitné-
ho zoznamu voličov (ktorá je prístupná na 
webovej stránke www.minv.sk/?volba-po-
stou-1) musí zaslať na adresu: Miestny 
úrad mestskej časti Bratislava-Petr-
žalka, organizačné oddelenie, Kutlíko-
va 17, 852 12 Bratislava 5 tak, aby bola 
doručená najneskôr 50 dní predo dňom 
volieb, t.j. 23. 4. 2010.

K žiadosti volič priloží: 
a) čestné vyhlásenie, že nemá trvalý 

pobyt na území Slovenskej republiky (v 
slovenskom jazyku),

b) fotokópiu časti platného cestovného 
dokladu Slovenskej republiky s osobnými 
údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štát-
nom občianstve Slovenskej republiky.

Kto nemôže voliť zo zahraničia?
Právo voliť zo zahraničia má len oso-

ba, ktorá je držiteľom štátneho občianstva 
Slovenskej republiky, teda občan Sloven-
skej republiky. 

Držiteľ preukazu zahraničného 
Slováka, alebo osvedčenia Slováka 
žijúceho v zahraničí, ktorý nie je obča-
nom Slovenskej republiky, nemá prá-
vo voliť do Národnej rady Slovenskej 
republiky.

Bližšie informácie získate na
 www.volimzozahranicia.sk

Dňa 5. januára 2010 zomrel v Jab-
lonke stredoškolský profesor Zdzisław 
Galik, učiteľ matematiky, fyziky a teles-
nej výchovy. Pochádzal z Łopusznej na 
Podhalsku. Na Všeobecnovzdelávacom 
lýceu v Jablonke začal pracovať od  roku 
1973. Pôsobil taktiež na základnej ško-
le č. 2 so slovenským vyučovacím ja-
zykom v Jablonke. Ako učiteľ bol veľmi 
ctižiadostivý, energický, vedel si presne 
postaviť cieľ, ktorý realizoval, najmä ako 
učiteľ  telesnej výchovy. Pre viacerých 
z nás bol veľmi náročný, ale aj chápa-
vý. Nás, Slovákov študujúcich na Lýceu 
s poľským a slovenským vyučovacím 
jazykom v Jablonke, rozumel, povzbu-
dzoval a chápal nás. Ako jeden z mála 
so zármutkom prijal zrušenie slovenskej 
základnej školy v Jablonke. Bol človekom 
tolerantným a otvoreným aj na miestne 
problémy Slovákov v Jablonke. Snažil sa 
povzbudzovať, vysvetľovať a pomáhať, 
najmä dobrým slovom a radou.

Pohreb nebohého prof. Zdzisława 
Galika sa konal 7. januára 2010 v Jab-
lonke a bol pochovaný na miestnom cin-
toríne. Pohrebu sa zúčastnili stovky štu-
dentov, absolventov a krajanov z Oravy.

Ľudomír Molitoris 

Zomrel Mgr. Zdzisław Galik SPEVNÍK KOLIED
Začiatkom tohto roku bol vydaný spev-

ník pod názvom Spoločné koledy poľsko-
slovenského prihraničia. Spevník vyda-
lo Podhalské hudobné združenie Echo 
Gorczańskie z Nového Targu v spolupráci 

s mládežníckym zborom Alfa z Trstenej. 
Publikácia obsahuje štrnásť kolied, ktoré 
boli preložené do poľštiny alebo do slo-
venčiny. Projekt bol dofi nancovaný z fi -
nančných zdrojov Európskej únie. (ms)
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* * *
Je nám veľkým potešením,
želať Ti 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. 

Vinšujeme k zlatej svadbe
Nech kytica Vášho spoločného 50-ročného života
je spletená vždy len z kvetov zdravia a šťastia,
zviazaná pevnou stuhou lásky
a vložená do vázy porozumenia.
Všetko najlepšie!

Rádio Lumen aj v tomto roku pripravu-
je pre poslucháčov púť do Sanktuária Bo-
žieho milosrdenstva v Krakove. Uskutoční 
sa v sobotu 8. mája 2010. Pôjde už o 6. 
ročník. Nakoľko sa púť bude konať v Roku 
Kňazov, Rádio Lumen chce upriamiť po-
zornosť na tých, ktorí sa venujú apoštolskej 
práci, hlásajú Božie slovo a svojimi káz-
ňami posilňujú, povzbudzujú, a dodávajú 
novú nádej. Téma tohtoročnej púte preto 
znie: „Kristovo kňazstvo ako dar Božieho 
milosrdenstva“. O programe, ktorý je zatiaľ 
v štádiu prípravy, ako aj o organizačných 
veciach súvisiacich s púťou bude Rádio Lu-
men informovať poslucháčov vo vysielaní 
a tiež na webovej stránke www.lumen.sk. 
V poradí už šiestym ročníkom rozhlasovej 

Rozhlasová púť Rádia Lumen 
v Krakove bude 8. mája 2010

púte do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
chcú organizátori nadviazať na úspešné 
predchádzajúce ročníky a umožniť veria-
cim aj v roku 2010 načerpať silu z veľkého 
spoločenstva a súčasne načerpať hlboký 
duchovný pokoj. Prvá púť Rádia Lumen 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v 
Krakove sa uskutočnila 30. apríla 2005. Jej 
témou bola: „Eucharistia - dar Božieho mi-
losrdenstva“. Téma druhej púte znela: „Cez 
Matku k Otcovi“. 3. ročník v roku 2007 sa 
niesol pod mottom: „Rodina ako škola Bo-
žieho milosrdenstva“. Na tému: „Rodičia - 
dieťa - vlasť“ sa zamerali autori počas štvr-
tej púte. Vlani to bolo motto: „Ohlasovanie 
Božieho milosrdenstva (podľa sv. Pavla)“. 
TK KBS 

Vinš posiela zlatým jubilantom Alžbete a 
Janovi Krištofekovcom z Krempách MS SSP 
v Krempachoch a krúžok domácich gazdiniek.

Tento vinš k 55. narodeninám zasiela-
jú Márii Lukušovej, rod. Vidovej, z Nedece 
dcéra Grażyna a syn Ondrej s rodinami, 
ako aj všetci známi. Vnúčatá Anička, Da-
niel, Michal, Katka a maličká Helenka pri-
pájajú babičke veľa bozkov na líčka.

Nielen veľa slniečka v srdiečku k narode-
ninám Ti prajeme,
ale tak isto veľa šťastia, zdravia, lásky, 
božieho požehnania a aby si nemala na 
čele smutné vrásky.
Na svete nech prežívaš samé radosti a
nemáš nikdy žiadne starosti.

Narodeninové vinše

Prianie Anne Chalupkovej z Novej 
Belej, ktorá 31. marca t.r. oslávi 50 naro-
deniny, zasielajú naším prostredníctvom 
manžel s dcérou a synmi, ako aj ostatná 
rodina. 

Slovenská sv. omša 
v Krakove

Sv. omša sa bude odba-
vovať každú druhú nedeľu 
mesiaca v Sanktuáriu Božieho 
Milosrdenstva v slovenskej ka-
plnke v Lagievnikoch v Krakove 
o 15.30 hod.
• 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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PAMÄTI ANDREJA 
GOMBOŠA

Práve 8. februára t.r. uplynuli tri roky od 
smrti zaslúžilého krajana Andreja Gombo-
ša z Jurgova. Patril medzi aktívnych čle-
nov MS SSP v Jurgove a bol aj činiteľom 

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 21. januára 2010 zomrela v Kra-

kove vo veku 95 rokov priateľka Spolku 
Slovákov

HELENA PAPÉE – BOŻYK

Zosnulá bola veľmi známou a zaslú-
žilou umelkyňou, maliarkou, navrhovateľ-
kou vitráží, členkou viacerých kultúrnych 
a umeleckých organizácií. Bola absol-
ventkou VŠVU v Krakove. V minulosti sa 
zúčastňovala ako členka poroty v redakcii 
Život hodnotenia prác vo výtvarnej súťaži 
L. Korkoša. Zanechala po sebe jedinečný 
umelecký odkaz pre nasledujúce gene-
rácie. Vychovala dvoch synov Jerzeho, 
ktorý je predsedom MS SSP v Krakove 
a známym džezmenom a Piotra - prof. 
na krakovskej Vysokej škole výtvarného 
umenia J. Matejku. Tvorba umenia a hľa-
dania nových možností prešla aj na ďal-
šie generácie tejto rodiny. Odišla od nás 
významná umelkyňa, starostlivá matka, 
babička, prababička a známa. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Krakove, 
redakcia Život a Spolok 

*  *  *
Dňa 22. januára 2010 zomrel vo Frid-

mane vo veku 81 rokov krajan
MICHAL PAVLÍK

Zosnulý bol verným čitateľom časopisu 
Život. Odišiel od nás dobrý krajan, starost-
livý otec, svokor, dedo, ujo, švagor, priateľ 
a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujem úprimnú 
sústrasť.

MS SSP vo Fridmane

Obvodného i Ústredného výboru Spolku. 
Preslávil sa ako nadaný rezbár a ľudový 
umelec, ktorého práce zdobia interiéry 
mnohých domácnosti v obci, Poľsku i vo 
svete. Rezbárske umenie si nenechal len 
pre seba, ale zasvätil doňho viacerých 
talentovaných mladých Jurgovčanov. Bol 
veselým človekom, plným životného elánu 
a chuti do práce. Venujme mu tichú spo-
mienku.

MS SSP v Jurgove

Dňa 25. januára 2010 zomrela v Krem-
pachoch vo veku 97 rokov krajanka 

MÁRIA PALUCHOVÁ
(rod. Petrášková)

Zosnulá bola najstaršou obyvateľkou 
obce a patrila medzi verných čitateľov 
časopisu Život. Odišla od nás vzorná kra-
janka, starostlivá matka, svokra, babička 
a prababička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Krempachoch 
 

*  *  *

Dňa 10. januára 2010 zomrel v Harka-
búze vo veku 86 rokov krajan

VENDELÍN KAPUŠČÁK

Zosnulý bol členom Spolku od začiat-
ku jeho vzniku. Patril medzi krajanov, ktorí 
sa tajne stretávali a pripravovali vznik ne-
skoršej organizácie. Za svoje slovenské 
presvedčenie bol prenasledovaný bandou 
„Ognia,“ preto sa musel skrývať a keď ne-
bol doma, vykradli mu všetko, čo len našli. 
Neskoršie sa stal predsedom MS SSP 
v Harkabúze a vo svojom dome zriadil klu-
bovňu. Bol tiež členom súboru a hral na 
husliach. Od najmladších rokov patril aj do 
hasičského zboru, v ktorom bol za svoju 
službu vyznamenaný bronzovou, striebor-
nou a zlatou medailou za zásluhy. Odišiel 
od nás vzorný krajan, starostlivý otec, 
dedo a známy. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Harkabúze 
a OV SSP na Orave 

Posledná rozlúčka
Dňa 24. februára t. r. v kostole Božieho 

Milosrdenstva - krakovskej štvrti Wzgór-
za Kresławickie sa konala pohrebná svätá 
omša za dušu zosnulého 90-ročného Se-
bastiana Majchera, otca kacvínskeho farára 
Tadeusza Majchera. Posledné zbohom mu, 
okrem tých najbližších, prišli dať aj farníci 
z Kacvína, kňazi, rehoľné sestry a rodá-
ci. Keď niekoho milujeme, navždy zostane 
v našich srdciach – také slová  zazneli na sv. 
omši. Smutočný sprievod, na čele ktorého 
boli farníci z Kacvína, odprevadil zosnulého 
až k hrobu na cintoríne Grębałów.

Úprimnú sústrasť farárovi Tadeuszovi 
Majcherovi, ale aj celej jeho rodine touto 
cestou vyjadrujú farníci z Kacvína, ÚV SSP 
a redakcia Život. 
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OKIENKO
VČELÁRA

Poľnohospodárstvo

Začína sa mesiac nástupu včelár-
skej sezóny. Pri teplejších vonkajších 
podmienkach včely začínajú lietať, 
prinášajú vodu a peľové obnôžky. 
Plodovanie včelstiev sa stupňuje 
a povinnosťou včelárov je podporo-
vať ho. Aby sme mohli posúdiť, akú 
pomoc včelstvo potrebuje, vykonáva-
me prvú jarnú prehliadku včelstiev. 

Niektorí včelári nepovažujú za po-
trebné vykonať prvú jarnú prehliadku 
včelstiev skôr, než začnú kvitnúť vŕby 
či ovocné stromy. Tvrdia, že na jeseň 
včelstvá zabezpečili dostatočnými 
zásobami tak, že do kvitnutia ovoc-
ných stromov vydržia. Je to len čias-
točná pravda, pretože sa vyskytujú 
prípady, keď treba včelstvu pomôcť, 
ako náhle to dovolia poveternostné 
podmienky. Môže sa stať, že včelstvo 
má nedostatok glycidových alebo 
bielkovinových zásob, čo obmedzuje 
plodovanie. Ďalej môžeme zistiť, že 
existuje nadmerné množstvo včelami 
neodsadených plástov, následkom 
čoho je vo včelstve nevhodná klíma 
a plodovanie včelstva stagnuje. Môže 
sa stáť aj to, že včelstvo má nadmer-
né množstvo zásob, a preto matka 
nemá dostatok priestoru na kladenie 
vajíčok. 

V jarných mesiacoch majú včely 
veľkú spotrebu vody, ktorú musia do-
nášať zvonku. Keďže často býva ne-
priaznivé počasie, pri hľadaní a od-
bere vody mimo úľa krehnú. Takto 
včelstvo stráca lietavky a jeho jarný 
rast zaostáva. Preto sa odporúča po-
dávať včelstvám vodu v úli, prostred-
níctvom kŕmidiel, prípadne na letáči 
alebo v blízkosti úľov; túto vodu treba 
ohrievať, aby včely na napájadlách 
nekrehli. (aj)   

KVETY V ZIME
Teraz je skutočne najlepší čas, v po-

koji prehliadnuť si semenárske katalógy, 
vrátiť sa zasa k odbornej literatúre a tvoriť 
si plány na vysádzanie nových záhonov 
v záhrade.

V miernejších klimatických oblastiach 
je možné aj v decembri si pripraviť nové 
kvetinové záhony. Ak nie je dovtedy pôda 
zamrznutá, môžeme ešte rýľovať a poprí-
pade zapracovať do pôdy organické hnoji-
vá. Trvalky uchránime pred škodcami, ktorí 
si pochutnávajú na púčikoch rastlín tak, že 
rozsypeme po povrchu pôdy jemný popol 
alebo hrubší piesok, ktorý zadrží slimáky. 
Na ochranu púčikov čemerice prikrývame 
rastliny suchou rašelinou alebo konárikmi 
čečiny. Takto zabezpečíme ich skoré kvit-
nutie. Niektoré kultivary chryzantém si vy-
žadujú pred príchodom silnejších mrazov 
prikrytie trochou rašeliny alebo suchým 
lístím, aspoň oblasť koreňovej sústavy. 

Cibuľoviny. Predpestované tulipány, 
hyacinty a narcisy v črepníkoch, ak sú 
dobre zakorenené, môžu nám už oko-
lo Vianoc kvitnúť. Zeminu v kvetináčoch 
pravidelnou zálievkou udržiavame vlhkú. 
Postupne môžeme aj ďalšie dobre zako-
renené cibuľoviny s napučanými výhon-
kami postupne preniesť na svetlo. Výška 
výhonku by mala mať výšku niekoľko de-
siatok milimetrov. 

Vhodné odrody cibuľovín 
pre rýchlenie 

Všetky druhy krokusov a hyacintov, 
skoré a väčšia časť poloskorých tulipánov, 
narcisy s jednoduchými kvetmi a zakrpa-
tené modrice.

Výsadba vo vrstvách – 
črepník prekypujúci kvetmi

Pokiaľ si vyberiete nádoby s hĺbkou 
a šírkou aspoň 30 cm, môžeme cibuľky 

vysádzať vo viacerých vrstvách, čo má 
skvelý výsledný efekt.  Črepník bude hus-
to vyplnený postupne sa rozvíjajúcimi sa 
kvetmi, a každá rastlina však bude mať 
dostatok priestoru pre svoj rast. Do nádo-
by uvedených rozmerov sa vojde napr.: 
10 cibuliek narcisov, 12 cibuliek tulipánov 
a 16 cibuliek krokusov

Postup:
Na dno dáme vrstvu drenáže – štrku, 

hrubého piesku, keramzitu alebo hline-
ných črepín. Poslúžia i malé kúsky po-
lystyrénu. 

Na drenáž nasypeme 8-10 cm kyprej 
záhradnej zeminy, alebo substrátu pre 
izbové rastliny zmiešaného s trochou 
piesku, poprípade rašeliny. 

Na prvú vrstvu substrátu položíme ci-
bule tulipánov, hyacintov tak, aby v nádo-
be ostalo miesto pre ďalšiu vrstvu zeminy 
15 cm hrubú. Cibuľky môžu byť blízko 
seba, ale nemali by sa dotýkať. Pridáme 
približne 5 cm substrátu a na ňu položíme 
stredne veľké cibule, napr.  narcisov. Sna-
žíme sa ich umiestniť nad medzery medzi 
spodnými cibuľami. 

Pridáme ďalších 5 cm substrátu a naň 
položíme najmenšie cibuľky krokusov, 
modríc alebo zakrpatených  narcisov. Za-
sypeme ich najviac 5 cm hrubou, posled-
nou vrstvou zeminy.

Cibuľoviny môžeme samozrejme rých-
liť i v menších kvetináčoch s priemerom 
cca 10 cm, kde sa mestia 1-3 cibule. Hya-
cinty sa vysádzajú po jednej, tulipány i na-
rcisy tu môžu byť tri a krokusov sa vmestí 
aj šesť. U týchto jednoduchých výsadieb 
môže byť hĺbka cibuliek iná, než u mno-
hovrstevných: 

Tulipány môžu byť zasadené tak, že 
špička cibule vyčnieva nad povrch sub-
strátu. 

Cibule šafránov (krokusov) a narcisov 
musí byť celá pod zemou – stačí ale, keď 
špičku jemne  prekrýva.

Miriam Chudá
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Mladým – mladším – najmladším

Ľudmila Podjavorinská

Tanečnice
Tancujú si tanečníčky,
tancujú,
po zelenej po pažiti, 
po trávičke cifrujú.

Švajčiarska rozprávka

Žilo raz jedno dievčatko - slúžtička. 
Hanka sa volala. Mamka jej dávno umrela 
a otca si ani nepoznala. A tak sa potĺkala 
po službách u cudzích ľudí.

- Ty ničibidlo akési, všade si v ceste. 
Prac sa voľakde! - iba takéto slová počula 
dievčička od rána do večera a spolu s ni-
mi sa sypali buchnáty a štuchance. Diev-
čatko - slúžtička, očká od sĺz neuschnuté, 
zavše vzdychalo:

- Chcem za svojou mamičkou! Ja si 
k nej cestu nájdem.

A raz ušlo z mrcha služby. Lenže bolo 
to práve v zime a všade snehu po kolená. 
Cez holé stromy húkal vietor sovím hla-
som a tma zaľahla na krajinu. Na nebi sa 
zjavila krásna jasná hviezda. Dievčička 

nohy ledva zo snehu vyťahuje, ale berie 
sa ďalej. Čoskoro ju zima, hlad a únava 
premôžu a nevládze spraviť už ani krok. 
Sadne si do snehu medzi dve vysoké jedle 
a tíško vraví: - Už len chvíľočku a moja 
mamička si príde po mňa.

Ako vyrástla prvá snežienka

Malá Lila
Ochorela bába Lila,
ochorela, ach!
Žalúdok si pokazila,
bože, to je strach!

Vybrala sa k lekárovi
Vierka s Lilou hneď:
„Vyliečte ju, nech to stojí,
čo aj celý svet!“

Liek sa našiel...neúrekom
dobrý ani med:
najedla sa kaše s mliekom,
zdravá bola hneď!

(Išli svrčky poza bučky, 
Bratislava 1986)

Vtedy prišla k nej krásna víla a milým 
hlasom sa dievčičke prihovára: - Poď, Ha-
nička, mamička ťa už čaká.

Vzala dievčatko za ruku a vedie ho 
rovno hore k jasnej hviezde. A dolu pod 
jedľami, tam, kde sa opreli rúčky dievčat-
ka, roztopil sa sneh a zo zeme vyrástol 
biely kvietoček ani zvonček - to bola prvá 
snežienka.

(Rozprávky na celý rok, 
Bratislava 1989)   

„Slnko hreje, veselo je,
hojaja!
Žiadna sa tak nezatočí,
neposkočí 
ako ja!“

Tancuje si tanečníčka,
tancuje:
„Hopsa-rasa!
Mladá chasa,
veselme sa –
jar tu je!“
 

Anča čierna

Anča čierna, buď mi verná,
kto by teba nemiloval,
bol by šelma.

Niet takého šuhajíčka,
čo by nechcel pobozkati
tvoje líčka.

Nielen líčka, aj tie oči,
pre tie každý šuhajíček
z veže skočí.

M A R E C   2 0 1 034
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Mladým – mladším – najmladším

Milí naši najmladší čitatelia, máme tu 
mesiac marec. Viete, že na Slovensku sa 
tento mesiac označuje ako mesiac kníh? 
Veru áno, marec je mesiac, v ktorom si 
mnohí z nás dospelých spomenú na kni-
hy, ktoré sme doteraz prečítali, pred očami 
sa nám opäť odohrávajú tie najkrajšie roz-
právky z detstva, ktoré sme pred mnohými 
rokmi so zanietením čítali. 

Niekedy si ani neuvedomujeme, že 
posolstvo kníh je skutočne obrovské. Veď 
si len pripomeňme, že bez kníh by sa ľu-
dia nemohli dozvedieť mnoho rozličných 
zaujímavostí a načerpať nové poznatky. 
Bez kníh by nebolo žiakov, učiteľov, leká-
rov ani úradníkov, bez kníh by nebolo ani 
škôl, nemocníc a iných inštitúcií. Bez kníh 
by sme skoro nič nevedeli.

A čo Vy, milé deti, čítate knižky? Že 
áno? Tak potom bude nasledujúca úloha 
pre Vás hračkou! Najskôr si však prečítaj-
te nasledujúce riadky.

Kde bolo, tam bolo
Bolo raz jedno prekrásne kráľovstvo. 

Široko - ďaleko nebolo krajšieho. Každý, 
kto do týchto končín sveta zavítal, mohol 
už z diaľky vidieť jeho brány, pretože stre-
chy palácov i kostolíkov boli celé zo zlata. 
V jednej z ukrytých komnát bývala krásna 
princezná. Patrila do tohto kráľovstva tak, 

Slovenčina pre najmenších
dla, že princeznú skántri. Vyslala sluhu 
do lesa, prikázala mu, aby tam skoncoval 
s úbohou princeznou. Nič z toho sa však 
nestalo. Princeznička skončila v domčeku 
so siedmimi trpaslíkmi, ktorí ju ochránili 
pred všetkým zlom, ktoré ju postretlo. Ako 
to už býva, na konci tejto rozprávočky bola 
svadba princeznej s krásnym princom 
a zlá macocha od zlosti oškaredela. 

V predošlom texte sú ukryté tri roz-
právky. Ako viete, každá správna rozpráv-
ka má svoju hlavnú rozprávkovú postavu. 
Vašou úlohou je uhádnuť, aké rozprávko-
vé postavičky sa skrývajú v texte. Aby to 
nebolo príliš ťažké, tieto postavičky sú zo-
brazené na obrázku. Napíšte ich 
mená, obrázok vyfarbite podľa 
vlastnej fantázie a pošlite 
nám do redakcie. Netr-
pezlivo čakáme a 
tých najrýchlejších 
čaká pekná obráz-
ková knižka. Z prác, 
ktoré nám prišli do re-
dakcie minulý mesiac, sme 
odmenili: Matúša Petrá-
šeka z Krempách a Do-
minika Kotarbu z Jurgova. 
Chlapcom blahoželáme!

Pripavila: Lýdia Ostrowska

Červenú  farbu  má  rada

_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _      

ako k slnku patrí nebo a zlaté kráľovstvo 
by si bez nej nikto nevedel predstaviť. 
Akoby aj nie, veď jej dlhé vlasy sa trblietali 
zlatom.

Neďaleko kráľovstva sa rozprestie-
rala malá utešená dedinka. V nej bývalo 
jedno milé dievčatko. Vždy nosilo krásny 
červený čepček na hlávke. Bola to však 
aj veľmi starostlivá a poslušná dievčinka, 
pretože babičke, ktorá bývala sama a bola 
už stará, každý deň prinášala od mamičky 
chutný obed. Jedného dňa sa dievčinka 
vybrala opäť za babičkou, no v lese stretla 
zlého vlka. Predstavte si, ten vlk ju od 
samej zlosti zjedol! Našťastie sa všetko 
dobre skončilo, dievčatko vyslobodil dob-
rý pán horár a babička i všetci okolo boli 
napokon spokojní a šťastní.

Za dedinkou sa rozprestieralo celkom 
iné kráľovstvo, v ktorom sa za posledné 
roky udialo veľa zlého. Kráľovná sa po 
ťažkej chorobe pobrala na druhý svet. 
Kráľovstvo však muselo mať svoju panov-
níčku, a tak si kráľovič zobral za ženu novú 
nevestu. Z prvého manželstva mu zostala 
len jedna dcérka. Bola veľmi krásna, pre-
tože pleť mala bielu, ako čerstvo napad-
nutý sneh, mala modré nezábudkové oči 
a ústa ako maliny. To však veľmi prekážalo 
jej macoche - novej kráľovnej, ktorá chce-
la byť najkrajšia na svete. Preto sa rozho-

Zlaté  vlasy  má

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pleť  bielu  ako  sneh  má

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



M A R E C   2 0 1 036

Hudba a moto

 LEXUS IS-F
Sú autá, ktoré mnohým milovníkom 

štvornohých tátošov zvýšia krvný obeh. 
Podľa odborníkov v automobilovom prie-
mysle, takýmto automobilom 
je Lexus IS-F. Ide o športové 
vozidlo, ktoré sa dostalo do 
top desiatky áut publikovaných 
v slovenským médiách za po-
sledné roky.

Technické parametre a veľ-
ké očakávania splnil Lexus IS-
F, pretože hoci ide o športové 
auto, má tiché, úsporné, kom-
fortné, rýchle, ale ani zďaleka 
nie športové sedany. Technic-
ké oddelenie automobilky pri-
šlo s nápadom postaviť super 
rýchly sedan a vyladiť ho na 
okruhu Fuji speedway v Ja-
ponsku. 

Autíčko má päťlitrový motor 
a obstálo na najnáročnejších 
pretekárskych okruhoch sve-
ta, v priebehu osemdesiatich kilometrov 
jazdy vytiahol Lexus IS-F celú nádrž, ale 

PATRYCJA 
MARKOWSKA
Pochádza z Varšavy, kde sa narodi-

la 21. decembra 1979. Od detstva bola 
v silnom spojení s hudbou, je totiž dcérou 
speváka a lídra skupiny Perfect - Grze-
gorza Markowského. Svoju vlastnú hu-
dobnú kariéru však začala rozvíjať trošku 
neskôr, keď z nej bola už mladá dáma a 
od začiatku ju hudobne inšpirovali predo-
všetkým rockové kapely a samozrejme 
aj otec a jeho kapela. Hudobnú kariéru 
začala rozvíjať okolo roku 2000, v roku 
2001 vyšiel jej prvý album pod názvom - 
Budem silná. Verejnosť a hudobná kritika 
bola prvým hudobným počinom mladej 
speváčky doslova šokovaná. Platňa bola 
zaradená do hudobného konkurzu o cenu 
Fryderyka - len na okraj dodajme, že toto 
ocenenie sa v Poľsku udeľuje pravidelne 
od roku 1995 a názov je odvodený od 
mena slávneho hudobného skladateľa 
Fryderyka Chopina. Už samotná nomi-
nácia na získanie tohto ocenenia je pre 

mnohých začínajúcich hudobníkov vstup-
nou bránou na hudobné pódiá. Výnimkou 
nebola ani Patrycja - postupne získala 
mnohé významné ocenenia: v roku 2007 

na Festivale poľskej piesne obhájila prvé 
miesto v kategórii - debut roka, o rok ne-
skôr získala v konkurze - Premiéry, taktiež 
prvé miesto. V roku 2008 v hudobnej súťa-
ži Eska Music Awards bol Patrycji udelený 
titul - umelkyňa roka. 

Za posledné roky sa začala jej spo-
lupráca a vzájomná inšpirácia so sloven-
skou hudobnou skupinou Nocadeň, kto-

rej pieseň Nestrieľajte do labutí oslovila 
Patrycju natoľko, že sa rozhodla zaradiť 
jej coververziu pod názvom - Na obrazoch 
bežných slov (Na obrazach zvykłych słów) 
do svojho najnovšieho albumu Svet sa 
pomýlil (Świat się pomylił). Podľa jej slov, 
túto pieseň brala ako osobnú výpoveď, 
pretože ju venovala svojmu, vtedy ešte 
nenarodenému bábätku - synovi Filipo-
vi Kristiánovi, ktorý sa narodil 8. januára 
2008.  Za spomínaný album získala zlatú 
platňu za obrovský počet predaných nosi-
čov, ktorý ročne dosiahol  až 20 000. 

Okrem hudby sa venuje aj herectvu, 
objavila sa v populárnom poľskom tele-
víznom seriáli ale aj na tanečnom parkete 
v mega-programe - Tanec s hviezdami. 
Ako vidieť, Patrycja vie publikum zaujať 
nielen svojím spevom, ale aj tanečným 
a hereckým talentom.

Pokiaľ ide o jej súkromie, žije v har-
monickom vzťahu s manželom Jacekom 
Kopczyńským a spoločne vychovávajú 
svojho synčeka. Popri materským povin-
nostiam sa naďalej venuje hudbe a spevu 
a tak od nej môžeme onedlho očakávať jej 
ďalší hudobný darček. (lo)

na testovacej diaľnici cestou do Nemecka 
jazdil so spotrebou 11,9 litra. 

Výrobným materiálom Lexusu IS-F je 
ľahučký uhlíkový laminát. Z tohto kompo-
zitu je vyrobená značná časť karosérie 
sedanu, kapota motora, strecha, veko 

batožinového priestoru, zadné blatníky, 
spoilery, vnútorné obklady dverí, aj stre-

dová konzola. Ich vývoj aj výroba v širokej 
miere využíva poznatky získané pri super-
športe LFA. Všetky diely vznikli vo vlastnej 
réžii a s využitím rovnakého procesu, aký 
sa uplatnil pri nedávno uvedenej vlajko-
vej lodi značky. Rovnakým smerom viedli 

konštruktéri aj úpravy mecha-
nických častí. Koncept má 
športovo ladené zavesenie ko-
lies, uhlíkovo-keramické brzdy, 
výfukový systém z titánu a dis-
ky kolies kované z horčíkovej 
zliatiny. Prešmykovanie od-
ľahčeného kolesa v zákrutách 
či pri rozjazde sa bude snažiť 
eliminovať diferenciál so zvý-
šenou svornosťou

Podľa tých, ktorí auto tes-
tovali, najväčším prekvape-
ním bola ovládateľnosť auta, 
osemstupňová prevodovka s  
veľmi rýchlym radením a odol-
né brzdy. S vypnutou kontrolou 
stability a trakcie sa z Lexusu 
IS-F stalo doslovne automo-
bilové zviera. Hoci testéri by 

privítali výraznejší zvuk motora a predsa 
len o niečo lepšie a mäkšie sedadlá. (lo)
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ZUZKA VARÍ

Umenie a varenie
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ČO NA OBED
Bryndzová polievka

20 dkg bryndze, 1 cibuľa, 20 dkg ze-
miakov, olej, petržlenová vňať alebo pažít-
ka, mletá sladká paprika, soľ.

Posekanú cibuľu jemne opražte, pri-
sypte papriku a zamiešajte. Zalejte teplou 
vodou, pridajte na kocky pokrájané ze-
miaky, osoľte a uvarte zemiaky domäkka. 
Do taniera rozdrobte bryndzu a prelejte 
polievkou. Povrch posypte nasekanou 
posekanou petržlenovou vňaťou alebo 
pažítkou.

Beduinský kotlík
Mleté jahňacie mäso, 3 cibule, strúčik 

cesnaku, mleté čierne korenie, tymian, su-
šená bazalka, soľ, veľký patizón, červené 
víno, strúhaný syr, maslo.

Cibuľu a cesnak pokrájame nadrobno 
a opražíme na oleji. Pridáme mleté jahňa-
cie mäso, posolíme, posypeme korením 
a pražíme za stáleho miešania. Pridáme 
na kocky pokrájaný patizón, zalejeme po-
három červeného vína a dusíme do mäk-
ka. Podľa chuti dosolíme alebo dokorení-
me. Povrch jemne vyhladíme, posypeme 
postrúhaným syrom a naň poukladáme 
lupienky masla. V dobre rozohriatej rúre 

prudko zapekáme, kým sa syr nezačne 
roztápať. Podávame s chlebom a zapíja-
me červeným vínom. 

 
ZÁKUSKY

Jemná omeleta s ovocím
1 polievková lyžica krupicovej múky,

2 vajcia, 30 g práškového cukru, 250 g 
ríbezlí alebo jahôd, 6 polievkových lyžíc 
mlieka, tuk na formu.

Mlieko, cukor a múku dobre vyšľahá-
me na hladkú hmotu a nad horúcou parou 
z nej uvaríme kašu, odstavíme a mieša-
me do vychladnutia. Potom pridáme žĺtky, 
pomiešame a napokon tuhý sneh z biel-
kov. Cesto nalejeme do vymastenej formy 
a dáme piecť do vopred vyhriatej rúry. 
Pečieme pri strednej teplote do zlatohne-

da. Potom vyberieme, pokrájame a každú 
porciu posypeme drobným ovocím (môže 
byť aj mrazené alebo z kompótu).

ŠALÁTY
Zemiakový šalát 

s majonézou

120 g zemiakov, 10 g cibule, 20 g mrk-
vy, 20 g hrášku (sterilizovaný bez nálevu), 
soľ, 10 g sterilizovaných uhoriek, 1 dl ma-
jonézy z varených žĺtkov alebo zo sójovej 
múky.

Zemiaky umyjeme a uvaríme v šup-
ke v slanej vriacej vode. Mrkvu očistíme, 
umyjeme, pokrájame a uvaríme. Uvarené 
zemiaky scedíme, ošúpeme a pokrájame 
na drobné kocky. Uvarenú mrkvu scedí-
me, pokrájame na drobné kocky a spo-
lu s hráškom (sterilizovaný bez nálevu), 
očistenou a pokrájanou cibuľou a uhorkou 
pridáme do pokrájaných zemiakov. Po-
miešame, pridáme majonézu a dochutíme 
soľou, cukrom a citrónovou šťavou. 

(Zdroj: recepty.sk)  

FRANTIŠEK KOLKOVIČ

ZÁDUMČIVÁ
Načo si taká zádumčivá,
Orava moja zurčiaca riavami?
Vo vlnok strapatých hrivách
odnášaš nádej so snami.

Si nemou krásou opojená
v striebornom svet le mes iaca?
Po vŕškoch nes ie sa ozvena,
keď viet or z rosy  lúky ot riasa.

Ty si tak teč ieš , žblnkáš
a možno, že aj snívaš v noc i deň
a pot om aj tak hravo utekáš,
nec hávajúc túžob povodeň.

I mne ich dávaš nemo, tichá,
keď pripravený mám sa k odchodu,
aj poliam, keď več er na ne dýcha.
Pot ichu vánok hrá do pochodu. (1961)
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PICIE WODY 
cz. II.

Wybór odpowiedniej wody do co-
dziennego picia jest często przypadkowy 
i w dużym stopniu zależy do reklamy, 
preferencji w danym środowisku i od 
ceny. Przy wyborze wody zazwyczaj naj-
pierw zastanawiamy się, czy ma to być 
woda gazowana czy niegazowana. Na-
tomiast zwracanie uwagi na zawartość 
biopierwiastków jest często niestety na 
dalszym planie. Przyjmuje się, że osoby 
dorosłe mogą pić bez ograniczeń więk-
szość wód o mineralizacji niskiej – około 
500 mg/litr i średniej – do 1500 mg/litr, 
natomiast nie wolno pić w nadmiarze i 
stale wód wysokomineralizowanych. Co-
dzienne spożywanie w dużych ilościach 
wody o mineralizacji powyżej 1500 mg/l 
może doprowadzić do niebezpiecznej 
kumulacji biopierwiastków w organizmie, 
natomiast można ją stosować co pewien 
czas, aby uzupełnić ubytek pierwiast-
ków, zwłaszcza przy obfi tym poceniu się. 
Wody o dużej mineralizacji zaleca się w 
ograniczonych dawkach celem pobudze-
nia soków trawiennych oraz celem przy-
śpieszenia perystaltyki przewodu po-
karmowego. Na przykład w zaparciach 
korzystne jest wypijanie rano 1-2 szkla-
nek zimnej, gazowanej, wysokominerali-
zowanej wody. Szklanka wody wysoko-
zmineralizowanej wypita na 20-30 minut 

Witam serdecznie wszystkich czytel-
ników w pierwszych dniach wiosny. 
Dziś chciałbym państwu przedstawić 

2 nowe metody depilacji – które na pewno już 
wkrótce  przydadzą się zwłaszcza Paniom. 
Wśród wielu metod depilacji, pojawiła się ostat-
nio nowa. Przywędrowała z Dalekiego Wscho-
du, gdzie praktykowana była od lat i przeka-
zywana z pokolenia na pokolenie. Mowa o 
THREADINGU („nitkowaniu”), czyli jednej z 
naturalnych metod pozbywania się włosków z 
twarzy, a przede wszystkim regulacji brwi. Za-
bieg proponuje coraz więcej gabinetów kosme-
tycznych, jednak jest na tyle prosty, że po krót-
kim treningu można wykonać go samodzielnie. 
Jedyne niezbędne akcesorium to bawełniana 
nić (opcjonalnie puder kosmetyczny i środek 
do dezynfekcji), którą związuje się w pętelkę 
(ok. 20 - 25 cm) i skręca (3 lub 4-krotnie). Prze-
suwająca się między palcami środkowa, skrę-
cona część działa jak pęseta depilatora, wy-
rywając wszystko spotkane na swojej drodze. 
Zaletą zabiegu jest możliwość usunięcia nawet 
bardzo cienkich i krótkich włosków razem z 
cebulkami, dzięki czemu efekt utrzymuje się 
dłużej. Ponadto jest polecany nawet do bardzo 
wrażliwej skóry, także z problemami dermato-
logicznymi, gdyż jest zupełnie nieinwazyjny, nie 
rozciąga skóry, nie podrażnia i nie alergizuje. 
Ta metoda od wieków praktykowana była w In-
diach, Azji, Chinach i krajach arabskich. Kobiety 
depilowały sobie w ten sposób twarz oraz regu-
lowały brwi. – Obecnie, nitkowanie jest bardzo 
modne i zdobywa dużą popularność w Europie 
Zachodniej i Ameryce, zwłaszcza w Kalifornii. 
Wiele salonów kosmetycznych oferuje nitko-
wanie swoim klientom, niektóre specjalizują się 
tylko w tej usłudze.
Zalety

- Spleciona, bawełniana nić chwyta nawet 
bardzo cienkie i krótkie włosy usuwając je 
wraz z cebulkami, dzięki czemu efekt utrzy-
muje się przez dłuższy czas. 

- Ponieważ nić usuwa włoski wraz z ce-
bulkami, nie łamiąc ich, zabieg wystarcza na 
3 – 4 tygodnie.

- Długość włosa nie jest istotna. Nić chwy-
ta i wyrywa włosy zarówno dłuższe, jak i bar-
dzo krótkie i cienkie.

- Olbrzymim plusem metody jest to, że w 
przeciwieństwie do środków używanych do 
depilacji, nie podrażnia skóry i nie powoduje 
alergii. Pozostawia lekkie zaczerwienienie, 
które mija po kilku minutach. Bez przeciw-
wskazań.

- Nie ma także przeciwwskazań do nitko-
wania. Może być stosowane również w przy-
padku bardzo wrażliwej, naczyńkowej skóry 
lub skóry z problemami dermatologicznymi.

-  To zabieg bardzo higieniczny i naturalny.
- Nie wymaga stosowania sprzętu wielo-

razowego. Używamy jedynie kawałka baweł-
nianej nici, który jest wyrzucany po każdym 
zabiegu.

- Depilacja trwa kilkanaście minut w przy-
padku regulacji brwi 15 do 40 minut w przy-
padku nitkowania całej twarzy.

- Może być stosowana w przypadku ko-
biet i mężczyzn, którzy często potrzebują upo-
rządkowania bujnych brwi.
Pasta cukrowa

Na pewno wielu z Państwa ma pewne 
pojęcie czym jest  depilacja cukrowa. Jest to 
sposób, który wymaga użycia tylko pasty cu-
krowej. Nie wymaga podgrzewania, ani użycia 
pasków. Przy pomocy pasty może być wyko-
nywana depilacja nóg, depilacja intymna, jak i 
depilacja u mężczyzn. Pastę cukrową można 
kupić lub zrobić szybko i łatwo w domu.

Aby wykonać pastę będą nam potrzebne:
• 2 szklanki cukru 
• 1/4 szklanki soku z cytryny 
• 1/4 szklanki wody 
Połącz wszystkie składniki i podgrzej na 

średnim ogniu, często mieszając. Po kilku 
minutach zmniejsz ogień i mieszaj dalej, aż 
uzyskasz bogaty bursztynowy kolor. Zdejmij 
rondelek z ognia i poczekaj aż bąbelki się 
uspokoją i będziesz mieć dobry widok na ko-
lor. Kiedy pasta jest dobrze wykonana powin-
na mieć ładny cytrynowy zapach.

Przenieś pastę do pojemniczka i pozwól 
jej częściowo wystygnąć (około 15 minut).

Ważne jest, aby mikstura była podgrze-
wana wcześniej wystarczająco długo. Jeśli 
tak nie będzie, to mogą wystąpić problemy, 
ponieważ będzie się lepić i nie nadawać do 
użycia.

Pasta do depilacji gotowa! Przelej ją do 
pojemnika z zamknięciem. Pasty należy uży-
wać kiedy już wystygnie do końca.
Aplikacja na skórę

Nakładanie pasty jest bardzo proste. Wy-
gląda to podobnie jak w przypadku pasków z 
woskiem. Wyjmij z pojemnika niewielki kawa-
łek pasty (trzeba użyć trochę siły, aby to zrobić). 
Rozgnieć ją lekko w rękach, aby się podgrzała. 
Nie musisz tego robić jakoś specjalnie długo i 
starannie. Uformuj z pasty owalny kształt, który 
będzie miał odpowiednią grubość. Następnie 
nałóż ją na miejsce, które ma być depilowane. 
Po chwili oderwij zdecydowanym ruchem. Go-
towe! Pamiętaj, że depilacja bikini  i depilacja 
brwi również może być wykonywana przy po-
mocy tej pasty.

Pozdrawiam i do zobaczenia za miesiąc. 

Dawid
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Nowy obowiązek pracodawcy
Od początku stycznia pracodawcy zatrud-

niający pracowników w szczególnych warun-
kach 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 pomo-
stowych. 

Nowe obowiązki dotyczą pracodawców, 
którzy zatrudniają pracowników urodzonych 
po 31 grudnia 1948 r. i wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze, o których to pracach 
mówi ww. ustawa.

Składkę na Fundusz Emerytur Pomo-
stowych należy opłacać za wszystkich 
spełniających ustawowe warunki pracow-
ników, a więc także za tych, którzy wyko-
nują prace w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze w niepełnym 
wymiarze czasu pracy lub nie wykonywa-
li tego typu prac przed 1 stycznia 1999 r. 
Składkę na FEP płatnicy obowiązani będą 
odprowadzać także za:

- zwolnionych ze służby żołnierzy zawo-
dowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzę-
du Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biu-
ra 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 eme-
rytury pomostowej na podstawie art. 11 
ustawy, za okres wykonywania prac górni-
czych o których mowa w art. 50 c ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS, nie wcześniej 
jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.

Za pracowników wykonujących pra-
ce w szczególnych warunkach uważa się 
także ubezpieczonych z tytułu działalności 
twórczej lub artystycznej oraz tancerzy za-
wodowych, wykonujących po dniu wejścia 
w życie ustawy prace związane z bardzo 
ciężkim wysiłkiem fi zycznym. 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 wyno-
si 1,5 proc. podstawy jej wymiaru. Składka 
jest w całości fi nansowana przez płatnika 
składek.

Szczegółowe informacje na temat obo-
wiązku i zasad odprowadzania składek na 
Fundusz Emerytur Pomostowych można 
uzyskać na stronie internetowej ZUS pod ad-
resem: http://www.zus.pl/fi les/FEP_ZUS.pdf 
(źródło: www.zus.pl)

ZUS nie będzie już  wydawał 
legitymacji ubezpieczeniowych

Od 2010 roku ZUS nie będzie już wy-
dawał papierowych legitymacji ubezpiecze-
niowych, a jednym z dowodów ubezpiecze-
nia będzie druk ZUS RMUA.

Fundusz jest właścicielem ubezpiecze-
nia zdrowotnego, który ustala procedury 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowot-
nej i listę dokumentów, które potwierdzają 
prawo do tych świadczeń. ZUS przesyła 
jedynie elektronicznie do NFZ wszystkie 
potrzebne dane identyfi kacyjne i tylko od 
NFZ zależy kiedy i w jakiej formie te dane 
trafi ą do szpitali czy przychodni.

Wynika z niego, że w przypadku osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pra-
cę, dokumentem potwierdzającym prawo 
do świadczeń jest każdy dokument po-
twierdzający opłacanie składek na ubez-
pieczenie zdrowotne: druk zgłoszenia do 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktual-
nie potwierdzony raport miesięczny ZUS 
RMUA wydawany przez pracodawcę, ak-
tualne zaświadczenie z zakładu pracy lub 
legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym 
wpisem i pieczątką pracodawcy. 

Książeczki ubezpieczeniowe nie znika-
ją. Są ważne do końca 2010 roku. ZUS je-
dynie kończy ich druk z końcem tego roku. 
Niektóre zakłady pracy robią zapasy ksią-
żeczek, by je wydawać pracownikom także 
w przyszłym roku. NFZ przypomina, że jest 
to stan przejściowy do czasu wprowadze-
nia 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 upoważnio-
nej.

Osoby, które nie chcą ujawniać swoich 
dochodów, ukrytych w podstawie wymiaru 
składek na druku RMUA, mogą okazywać 
się zaświadczeniem uzyskanym od praco-
dawcy potwierdzającym prawo do świad-
czeń. Wtedy wystarczy zaświadczenie z za-
kładu pracy, które potwierdzi odprowadzanie 
składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

(rynekzdrowia.pl)

przed posiłkiem może zmniejszyć apetyt 
i jednocześnie nie dostarcza żadnych ka-
lorii i może przy tej dawce być często, a 
nawet stale stosowana. Dzieciom najle-
piej podawać wodę o mineralizacji w gra-
nicach 400-500mg/l z dużą zawartością 
wapnia. Woda o wysokiej mineralizacji w 
żadnym wypadku nie może być podawa-
na dzieciom.

Wody o wysokiej zawartości sodu 
zaleca się jedynie w czasie upałów i po 
intensywnych wysiłkach, w normalnych 
warunkach nie zaleca się takiej wody, 
ponieważ w codziennej diecie sodu jest 
pod dostatkiem, a nawet w nadmiarze. 
Poważne ograniczenie sodu powin-
no być stosowane u osób z chorobami 
serca i nerek oraz u małych dzieci, dla 
których dopuszczalne stężenie sodu w 
wodzie do picia nie powinno przekraczać 
200 mg/l. W chorobie nadciśnieniowej i 
we wszystkich schorzeniach z towarzy-
szącymi obrzękami, woda taka powinna 
mieć zawartość sodu poniżej 20 mg/l. 
Najbardziej zalecane są wody z dużą ilo-
ścią jonów wapnia i magnezu, ze wzglę-
du na ich znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu oraz częsty 
niedobór tych pierwiastków w codziennej 
diecie. Zaleca się picie wód, które w li-
trze mają co najmniej 150 mg wapnia i 
co najmniej 50 mg magnezu, a szczegól-
nie korzystne są te, w których proporcja 
tych składników wynosi 1:2, ale tego typu 
wód jest bardzo mało. Natomiast nie ma 
problemu z ilością wód o dużej zawarto-
ści wapnia. Przy prawidłowym doborze 
wody można zaspokoić od kilku do kilku-
dziesięciu procent dziennego zapotrze-
bowania na wapń i magnez. Ludzie w 
podeszłym wieku nie powinni pić zarów-
no wody o bardzo niskiej, jak i o bardzo 
wysokiej mineralizacji oraz unikać wody, 
która posiada dużą zawartość któregoś 
ze składników, a głównie sodu. Przy wy-
borze wody należy zawsze sprawdzić, 
jaka jest ogólna mineralizacja wody i jaka 
jest zawartość kationów i anionów, ponie-
waż nie wszyscy producenci w nazwie 
swojej wody podają jej miano poprawnie, 
zgodnie z obowiązującą klasyfi kacją.

             Józefa Pieronek
mgr fi zjoterapii



HVIEZDY O NÁS

Zábava a humor

M A R E C   2 0 1 040

BARAN (21.3.-20.4.)
Tento mesiac si musíš dávať pozor. 

Ľahko ťa totiž vyvedú z rovnováhy nielen 
iní, ale ty sám. Dokonca aj malichernosti. 
Výdavky sa o čosi zvýšia. Ak podnikáš, 
najlepšie sa ti bude dariť v polovici mesia-
ca. Rodina ti bude oporou a v jej kruhu sa 
budeš cítiť naozaj dobre.

BÝK (21.4.-20.5.)
Najbližší mesiac bude pre teba 

naozaj dobrý, pretože sa ti bude dariť 
v podnikaní, budeš si môcť rozšíriť svoje 
vedomosti v rôznych vedách. Ani kontakty 
z inými ľuďmi nebudú najhoršie. Ak však 
budeš musieť rozhodnúť v nejakej dôleži-
tej veci, nechaj to radšej na neskôr.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Planéty budú v najbližšom mesia-

ci pozitívne vplývať na tvoj život. Budeš 
sa dobre cítiť medzi svojimi priateľmi, 
ako aj v rodine. Ak náhodou študuješ, tak 
ťa istotne potešia výsledky v tomto me-
siaci. Tvoj partner bude voči tebe príve-
tivý a naozaj milý. Výdavky však trochu 
vzrastú.

RAK (22.6.-22.7.)
Vďaka vynaloženej námahe a tr-

pezlivosti dosiahneš úspech. V druhej po-
lovici mesiaca sa tvoj život otočí smerom 
k lepšiemu. Dokonca je možné, že do-
staneš lepšiu pracovnú ponuku. Rodinný 
život bude naďalej stabilný. Najviac sa ti 
bude dariť začiatkom tretej dekády. 

LEV (23.7.-23.8.)
Najbližší mesiac ti nebude príliš 

po vôli, budeš mať dosť veľké problémy 
so sebou samým. Na lepšie časy si budeš 
musieť chvíľku počkať. Priatelia ti však 
pomôžu. Aj keď vzniknú problémy v rodi-
ne, podarí sa ti ich rýchlo vyriešiť. Dávaj si 
pozor na svoje zdravie.

PANNA (24.8.-23.9.)
Si naozaj odvážny, podnikavý a sta-

točný. Aj veľmi ťažké situácie dokážeš vy-
riešiť s chladnou hlavou. Tento mesiac ťa 
čaká veľa práce. Staraj sa o svoje zdravie 
a pravidelne oddychuj. Vďaka tomu nebu-
deš tak unavený a budeš sa cítiť lepšie. 
Rodinné konfl ikty nebudú trvať dlho.

NÁŠ TEST

Vyžaruje z vás úctivosť?
1. Rozčuľuje vás, ak sa niekto správa vlažne? 
a) Áno, lebo neviem, na čom som – 2; b) v pod-

state je mi to jedno – 4; c) nikto nemôže byť 
trvale plný elánu – 6; d) mne to ide priam na 
nervy – 1; e) asi má na to dôvod – 5; f) ne-
cítim sa pri ňom práve najlepšie – 3; g) nie 
a snažím sa ho pochopiť – 7.

2. Povzbudzuje vás pomoc iným?
a) O potreby iných sa nezaujímam – 4; b) o ta-

kéto povzbudenie nestojím – 2; c) vyvolá to 
vo mne vždy silný zážitok – 7; d) skôr ja sa 
spolieham na pomoc iných – 3; e) mám z toho 
dobrý pocit – 6; f) takéto starosti prenechávam 
iným – 1; g) mravne ma to upokojuje – 5.

3. Správate sa tak, aby si vás okolie všimlo?
a) Využívam na to aj vulgárnejší slovník – 1; 

b) nie, ale preukazujem všetkým primeranú 
úctu – 7; c) dokážem na to využiť aj hrubosť 
– 2; d) spravidla sa správam prirodzene -5.

4. Riadite sa skôr monumentálnou náladou?
a) Správam sa vždy rovnako decentne – 7; b) 

na všetko reagujem doslova od pľúc – 2; c) 
dokážem svoje city primerane ovládať – 5; 
d) moja prílišná náladovosť je všeobecne 
známa – 1.

5. Je len málo ľudí, s ktorými sympatizujete?
a) Sympatizujem s každým rovnako vulgárnym 

– 1; b) nie, každého si svojím spôsobom vá-
žim – 6; c) je len málo ľudí, ktorým nenadá-
vam – 2; d) sympatizujem s každým – 7.

6. Súhlasíte s názorom, že starší ľudia zby-
točne preťažujú dopravu?

a) Nie, zaslúžia si našu podporu – 6; b) starí ľu-
dia skutočne často len prekážajú – 2; c) ne-
súhlasím, starým patrí úcta nás všetkých – 7; 
d) starých ľudí si vážim, aj nás to čaká – 5; 
e) starých ľudí si jednoducho nevšímam – 4; 
f) starí ľudia by mali vysedávať doma – 1; g) 
niečo na tom asi bude – 3.

7. Aký druh nadšenia je vám najbližší?
a) Radosť z toho, že som niekoho úspešne pod-

razil – 1; b) ak si ľudia jeden druhého vážia 
– 6; c) keď sa mi podarí iných prekonať – 3; 
d) ktoré prichádza po nenápadnej pomoci 
iným – 7. 

8. Máte radosť pri odhaľovaní chyby iných?
a) Vždy sa teším, ak niekoho pri niečom pristih-

nem – 2; b) som rád, ak sa k chybe niekto 
dobrovoľne prizná – 7; c) som nadšený, ak 
sa mi to podarí – 1; d) chyby odhaľujem, ra-
dosť však z toho nemám – 5.

Vyhodnotenie v bodoch:
8-12: Z vás skôr vyžaruje bezočivosť. Skúste 
byť vo vlastnom záujme ohľaduplnejší k svojim 
najbližším.
13-20: V ohľaduplnosti máte veľké rezervy. Skús-
te začať s nápravou u svojich vrstovníkov.
21-27: Aj keď nie ste doslova grobian, o úcti-
vosti sa ešte hovoriť nedá.
28-32: Ste predovšetkým nevšímavý.
33-48: Úcta k ľuďom vo vašom okolí vám ne-
chýba. Ani do ohľaduplnosti sa nemusíte nútiť.
49-56: Prejavy vašej úcty k iným si okolie váži. (aj)

VÁHY (24.9.-23.10.)
V najbližšom mesiaci dosiahneš 

viac úspechov. Podarí sa ti zrealizovať 
tvoje plány. Začneš sa sústrediť na pláno-
vané zmeny. V prvej polovici mesiaca ťa 
čaká zaujímavá cesta. Dávaj si však pozor 
na jazyk, pretože nerozvážne slová môžu 
byť príčinou nepríjemného konfl iktu.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Prvý týždeň bude radostný a spo-

kojný. Zato druhý už bude o čosi horší. 
Snaž sa žiť v súlade so svojím partnerom. 
Tretí týždeň bude o čosi priaznivejší a bu-
deš sa aj lepšie cítiť. Zdravie ti bude na-
šťastie slúžiť. Je šanca, že dostaneš zau-
jímavú a výhodnú pracovnú ponuku.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Aj keď planéty sú ti naklonené, 

nedosiahneš až také úspechy, ako by si 
očakával. Predovšetkým prvé polovica 
mesiaca môže byť náročnejšia. Preto sa 
radšej nevrhaj na nové veci. Druhá polovi-
ca mesiaca bude omnoho lepšia. Trpezli-
vosť ti môže priniesť bohaté ovocie.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvej polovici mesiaca sa budeš 

cítiť šťastný a podarí sa ti naplniť aj plá-
ny. To ťa naplní ešte väčším entuziazmom 
a optimizmom do práce. Občas však tre-
ba byť realistom. Druhá polovica mesiaca 
bude o čosi horšia, náladu ti zhoršia pre-
dovšetkým konfl ikty z partnerom.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V prvej polovici mesiaca sa vlastne 

nič nezmení. Môžeš mať však isté problé-
my, napríklad nedostatok peňazí. V druhej 
polovici sa to však výrazne zmení. Splnia 
sa ti isté plány a v rodine si získaš dôveru 
a úctu. Vďaka tomu sa ti podarí vyriešiť 
dlhodobé spory v rodine.

RYBY (19.2.-20.3.)
Sústreď sa predovšetkým na upev-

nenie svojej psychiky. Na začiatku mesia-
ca si dávaj pozor hlavne na rodinné hád-
ky. Môže sa stať, že ťa niekto ukrivdí, ale 
neber si to k srdcu. Ak vydržíš ťažkosti na 
začiatku mesiaca, istotne dostaneš za to 
odplatu v druhej polovici. Buď však trpez-
livý. (ms)
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AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, že na vašu 

žiadosť budeme uverejňovať niektoré poľské a slovenské frázy a slová, ktoré sa využívajú 
v oblasti administratívy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy a spojov, eko-
nómie, turistiky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

wspólnota mieszkaniowa spoločenstvo vlastníkov bytov, združe-
nie majiteľov bytov

akt własności list vlastníctva
księga wieczysta pozemková kniha

spółdzielnia mieszkaniowa bytové družstvo
mieszkanie spółdzielcze družstevný byt

mieszkanie własnościowe byt v osobnom vlastníctve
fundusz mieszkaniowy bytový fond
właściciel mieszkania majiteľ bytu
biuro nieruchomości realitná kancelária

- Vy si robíte srandu, nie? Ja nutne 
musím vystúpiť v Koniarovciach! 

- Je mi ľúto, pane, ale tento vlak tam 
nestojí. 

- Musí predsa byť nejaká možnosť. 
- No, jedna by tu bola. Môžem povedať 

strojvedúcemu, aby spomalil, a ja vás po-
držím nad nástupišťom a dostanem dolu. 

- To znie šialene. Bude to fungovať? 
- No, stojí to za pokus. 
Vlak teda vchádza do stanice, sprie-

vodca drží chlapa za sako vo vzduchu. 
Chlapík vo vzduchu uteká. Sprievodca ho 
pomaly spúšťa nižšie, až sa chlapíkove 
nohy dotknú nástupišťa. Kmitajú sa neuve-
riteľnou rýchlosťou. Sprievodca ho spúš-
ťa, chlap pomaly stráca na rýchlosti. Už to 
nie je šprint, ale normálny svižný beh. Keď 

chlapíka stretá koniec vlaku, z posledných 
dverí sa niekto vykloní, schmatne ho za 
límec saka, vtiahne do vlaku a povie: 
- Chlape, máte šťastie, že som tu práve 
stál. Tento vlak tu totiž nestojí!

*  *  *
- Prosím vás, chcem sa dostať na sta-

nicu, idem dobre? 
- Nie, trochu krívate.

*  *  *
Spisovateľ poslal kritikovi dielo s ná-

zvom ‚Prečo ešte žijem‘.
Kritik mu odpísal: ‚Lebo si neprišiel 

osobne‘.
*  *  *

Na dvere klope mníška: 
- Nemohli by ste niečím prispieť do 

domu dôchodcov?
- Mohol, len počkajte chvíľku, kým 

zbalím svokre kufre.
*  *  *

Američan si obzerá trabant a konšta-
tuje:

- Hmm... v dnešnej dobe sa dá z lega 
hocičo urobiť.

*  *  *
Pýta sa majster Deža na stavbe: 

- Deži, vidíš tamtú muchu na konci leše-
nia? 

- Nie, pán majster. 
- Tak chlapci, balíme pre slabú viditeľ-

nosť!
*  *  *

Vodič vidí pri ceste stopára, ktorý je 
celý žltý. Zastaví a pýta sa: 

„Kto si a čo chceš?“ 
„Ja som malý žltý trpaslík a som straš-

ne hladný.“ 
Na sedadle má desiatu, tak mu ju 

hodí a uháňa ďalej. Zrazu vidí pri ceste 
stopára, celého modrého. Zastaví teda a 
spýta sa: 

„Kto si a čo chceš?“ 
„Ja som malý modrý trpaslík a som 

strašne smädný.“ 
Zo sedadla hodí po ňom plechovku 

Coly a pokračuje v ceste. Po chvíli jazdy 
naňho kýva ďalší stopár, celý v zelenom. 
Zastaví a pýta sa: 

„A ty čo chceš, ty malý zelený trpas-
lík?“ 

„Doklady prosím!”

*  *  *
Do ordinácie príde anjel a vraví vyde-

senému lekárovi:
- No čo, hovorili ste predsa, že sa mám 

prísť ukázať o štrnásť dní!

Dvaja právnici išli na večeru. Každý 
z nich si objednal kávu a vytiahli sendviče. 
Servírka pribehla a hovorí: „Páni, u nás 
nesmiete konzumovať vlastné potraviny!“
Obaja právnici sa na seba len pozreli, po-
krčili ramenami a vymenili si sendviče.

*  *  *
Pýtajú sa Deža, ktorý je odsúdený na 

smrť:
„Čo si želáte na svoju poslednú veče-

ru?“
„Pečenú morku a fľašu vína - ročník 

2019.”
*  *  *

Chlapík vo vlaku sa pýta sprievodcu, 
kedy ten vlak zastaví v Koniarovciach.

- Pane, toto je expres, ten v Koniarov-
ciach nestojí. 

Sme  naspäť!
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Najvyšší pes na svete
Nemeckú dogu Giant Georgea (Obra 

Georgea) z Tucsonu v Arizonu ofi ciálne 
uznali za najvyššieho psa na svete. V 
kohútiku meria 109 centimetrov. Ozná-
mili to verejnosti inšpektori z Guinnesso-

vej knihy rekordov, ktorí sa do Tucsonu 
vydali kvôli rozchádzajúcim sa údajom o 
výške tohto ašpiranta na zápis do knihy. 

Obor George o dva centimetre pre-
konáva svojho najbližšieho rivala Tita-
na, čo je tiež nemecká doga, ktorá žije 
v San Diegu v Kalifornii. 

Rekordman váži 111 kilogramov a 
mesačne zožerie pol metráka potra-
vy. Má štyri roky a nespí v búde, ale delí 
sa o veľkorozmernú posteľ so svojím 
majiteľom Davom Nasserom. 

O jeho popularite svedčí, že už má 
i svoju internetovú stránku www.giant-
george.com a že ho pozvali do šou 
najpopulárnejšej americkej televíznej 
moderátorky Oprah Winfreyovej. 

Na šou do Chicaga letel v kabíne 
ako každý iný cestujúci a mal pre seba 
v prednej časti lietadla rad troch seda-
diel. Každý si ho chcel vyfotiť, takže pilot 
musel nakoniec rozsvietiť nápis „Pripú-
tajte sa“. (Zdroj: ČTK)

Najmenší muž sveta
Nepálčan Khagendra Thapa Magar, 

ktorý meria iba 56 centimetrov, sa vydal 

na cestu do Európy, aby ho tam zapísa-
li do Guinnessovej knihy rekordov ako 
najmenšieho žijúceho muža na svete. O 
zápis do tejto publikácie požiadal už v 
októbri 2009, krátko po tom, čo dosia-
hol vek 18 rokov, no z Londýna nedostal 
žiadnu odpoveď. Predtým žiadal rekord 
zaznamenať vo svojich štrnástich, no 
jeho žiadosť vtedy zamietli s odôvod-
nením, že nie je dospelý. V jednej z ta-
lianskych televízii maličký Nepálčan roz-
povie svoj príbeh. Aktuálnym držiteľom 
rekordu najmenšieho muža planéty je 
Číňan He Pingping (Che Pchingčching), 
ktorý meria 73 centimetrov, čo je až o 
17 centimetrov viac, ako má Nepálčan 
Khagendra Thapa Magar. Ten vážil pri 
narodení iba 600 gramov a v súčasnosti 
jeho hmotnosť nepresahuje hodnotu 6 
kilogramov. (Zdroj: SITA)

Nový slovenský 
rekord

Je na neuverenie, že až 130 ľudí sa 
zmestí do miestnosti s rozmermi 4,44 
x 3,4 metra. Pritom v nej boli ešte dve 
váľandy, skriňa a menšia skrinka. Je to 
ustanovujúci slovenský rekord, ktorí vy-
tvorili vysokoškoláci z internátu na ulici 

Boženy Nemcovej Technickej univerzity 
v Košiciach.

Pokus o vytvorenie rekordu zorga-
nizovali František Gergely a Miloš Liba 
pod hlavičkou neziskovej organizácie 
IBN. Pred samotným pokusom komisár 
Slovenských rekordov premeral miest-
nosť, skontroloval a zalepil skriňu. Orga-
nizátori vybrali z rámu okno, na ktorom 
je mreža a okenné krídla, aby sa v tla-
čenici nerozbilo a niekto sa nezranil. Na 
okno a dvere izby umiestnili pekný pla-
gát informujúci o podujatí. Medzitým sa 
na chodbe internátu už schádzali desiat-
ky študentov, veselo vyhrávala muzika.

Nad poriadkom a disciplínou dohlia-
dala študentská polícia a k dispozícii 
bol aj profesionálny zdravotník. (Zdroj: 
SITA)
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DFS Javorinky z Krempách

Ľudová kapela Krištofa Pieronka z Podvlka

FS Čardaše z Čiernej Hory

DFS Honaj z Durštína

FS Zelený javor

Dominika a Magdaléna Krišíkové z V. Lápš

FS Fridmančan z Fridmana

FS Levočan zo Slovenska

FS Spiš z Novej Belej 



POLECAMY NASZE WYDAWNICTWA

ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, 
tel.: +48 12 634-11-27, 12 632-66-04, DTP +48 12 633-09-41, fax: +48 12 632-20-80 
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ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, 
tel.: +48 12 634-11-27, 12 632-66-04, DTP +48 12 633-09-41, fax: +48 12 632-20-80 

e-mail: zg@tsp.org.pl     www.tsp.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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