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budúcnosti. Poznaním histórie môžeme teda lepšie pochopiť prí-
tomnosť a formovať budúcnosť. Nový seriál, začínajúci v tomto 
čísle Života, bude približovať dôležité udalosti, ktoré ovplyvnili 
dejiny slovenského národa, či Slovákov žijúcich na území sever-
ného Spiša a hornej Oravy, aby sme nezabudli na naše korene, 
aby sme si vzali poučenie z chýb minulých a vyvarovali sa ich v 
budúcnosti.
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mali v máji niekoľko dôvo-
dov na oslavu. Pribudlo im 
nové auto značky Land Ro-
ver, socha svätého Floriána 
v hasičskej zbrojnici a me-
daily za statočnú prácu. Ako 
to prebiehalo? Kto všetko 
bol ocenený? Dočítate sa 
v našom článku...
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Tradičná vedomostná súťaž Poznaj Slovensko - vlasť svojich 

predkov, sa konala 28. mája t.r. v priestoroch ZŠ v Novej Belej. At-
mosféra počas súťaže bola vynikajúca, deti boli na otázky svedomi-

to pripravené, pani učiteľky 
boli nadmieru spokojné a 
ceny potešili všetkých víťa-
zov – takže čo viac sme si 
mohli želať? Hádam len to, 
aby aj nasledujúci ročník 
dopadol tak dobre a aby sa 
do vedomostného konkur-
zu prihlásilo opäť mnoho 
múdrych a šikovných žia-
kov i gymnazistov.   
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Dušan Segeš sa v svojom príspevku zaoberá záverečnou fá-
zou diplomatických vzťahov medzi československou a poľskou 
exilovou vládou v Londýne, ktoré v januári 1945 ukončilo uzna-
nie Poľského výboru národného oslobodenia Československom. 
Historický ústav SAV príspevok Dušana Segeša ako jedného 
spomedzi slovenských účastníkov „pamätného” stretnutia his-
torikov v Nowom Targu v novembri 2008 uverejnil v kolektívnej 
monografi i s názvom Susedstvo v čase prelomových zmien v 
roku 2009.

Na obálke: Napätie zo súťaže Poznaj Slovensko – vlasť svojich predkov vystriedala po vyhlásení výsledkov zvedavosť a radosť 
z odmien. Foto: Lýdia Ostrowska. Grafi cká úprava: E. Koziołová.
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Úsilie detí, ktoré sa v tomto roku prihlásili 
do výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša 

a posielali do redakcie pekné obrázky na 
tému Vysnívané povolanie, prinieslo v máji 
svoje ovocie. Mnohé z nich už po prečítaní 
aprílového čísla Života netrpezlivo očaká-
vali, aké budú ich odmeny. Vo štvrtok 27. 
mája sa teda redaktori Života Marián Smon-
dek a Milica Majeriková vybrali na Oravu, 
aby potešili víťazov vecnými cenami i dip-
lomami, ktoré im budú pripomínať ich vý-
tvarné úspechy aj v budúcnosti. Najväčšiu 
radosť sme priviezli azda do Harkabuza, 
kde putovala hlavná cena v skupine mlad-
ších žiakov – bicykel, ale taktiež DVD i dve 
pekné slovenské knižky. Úspech svojich 
spolužiakov po odovzdaní cien odmenila 
celá škola veľkým potleskom. Nemenej sa 
potešili v Chyžnom, kde sme usmievavým 
dievčatám odovzdali hlavnú cenu v kategó-
rii starších žiakov – bicykel a okrem toho 

CENY VÝTVARNEJ SÚŤAŽE SÚ ODOVZDANÉ
dva batohy s prekvapením, slovenskú kniž-
ku i maliarske potreby. 

Oči však deťom žiarili aj v ďalších 
oravských školách, kde sme sa zastavili. 
Rádiomagnetofón, MP3 prehrávač a spa-
cí vak sme zaviezli do Jablonky. Ďalší 
MP3 prehrávač spolu s dvoma slovenský-
mi knihami a maliarskymi potrebami puto-
val do Hornej Zubrice. Do Dolnej Zubrice 
zas pekná slovenská knižka. Batoh s pre-
kvapením sme priniesli do Orávky. Bato-
hom s prekvapením, dvoma slovenskými 
knihami, či maliarskymi potrebami sa po 
milom prijatí potešili deti v Podvlku. V Ma-
lej Lipnici sme zas urobili radosť stanom, 
spacím vakom i batohom s prekvapením. 
Po Veľkej Lipnici sa vďaka pekným obráz-
kom budú môcť deti preháňať na kolobež-
ke, čítať slovenské knihy a maliarskymi 
potrebami maľovať pekné obrázky, možno 
aj do ďalšieho ročníka súťaže.

Pracovný tím redakcie krajanského 
časopisu Život sa na nasledujúci deň vy-
bral na Spiš. V piatkové dopoludnie sme 
v Základnej škole v Durštíne prekvapili 
Paulínu Chlipalovú a Martynu Soltysovú. 
Paulína získala peknú slovenskú knihu 
plnú spišských povestí a Martyna, ktorá 
je mimochodom autorkou  peknej kresby, 
ktorý bol publikovaný na obálke májového 
čísla časopisu Život, získala zaujímavú 
vecnú cenu. Obe dievčence prezradili, že 
výtvarnej súťaže Ludwika Korkoša sa zú-
častnia aj na budúci rok a už teraz so zve-
davosťou očakávajú novú súťažnú tému.

Potom sme sa presunuli do Krempách, 
kde sme v základnej škole odovzdali cenu 
pre Dávidka Surmu. Marišku Ignacokovú, 

Prvé miesto vo výtvarnej súťaži Života získali 
Hubert Stolarčík z Harkabuza (prvý zľava hore) 
a Anna Jurčáková z Chyžného (prvá sprava dole) Tešiť z cien sa mohli aj deti v Podvlku

ktorá obsadila 6. miesto v mladšej skupi-
ne sme nezastihli v škole, takže cenu sme 
prenechali pani učiteľke, ktorá ju neskôr 
odovzdá do rúk víťazky. A akoby toho 
nebolo málo, na krempašskej základnej 
škole sme nechali aj futbalovú, basketba-
lovú a volejbalovú loptu - ako odmenu za 
najväčší počet doručených prác.

O chvíľu sme už boli v Novej Belej, 
kde sa práve chystala vedomostná súťaž 
o Slovensku. Bola to pre nás výborná prí-
ležitosť na to, aby sme ceny odovzdali aj 
ďalším spišským žiakom, či gymnazistom, 
prípadne ich pani učiteľkám. 

Poslanie, ktoré chceli pracovníci re-
dakcie časopisu Život splniť, sa podarilo 
zrealizovať - bez zaslúženej odmeny ne-
zostal naozaj nikto.

Milica Majeriková, Lýdia Ostrowska

Dávid Surma s novým CD-prehrávačom
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Ján Budz (Zoborský) z Čiernej Hory, 
narodený 7. decembra 1929, bývalý 
riaditeľ Základnej školy v Čiernej Hore  

absolvoval štyri roky meštianky v Jurgove. 
Odchovanec prof. Alojza Miškoviča, Mi-
chala Grigera, Ladislava Kudzbela, Cyrila 
Kováčika, Heleny Dlholúckej a iných. Po 
zatvorení meštianky v Jurgove dokončil 
strednú školu v Tarnove a v Zakopanom. 
Vysokoškolský titul v odbore matematika 
získal vo Varšave. Ján Budz (Zoborský) 
spomína na povojnové udalosti v Čiernej 
Hore.

V súčasnosti je v Poľsku témou číslo 
jeden pravda, najmä tá historická. O ban-
de „Ognia“ sa už veľakrát hovorilo. Sú však 
predsa ešte veci, ktoré doposiaľ neboli 
spomenuté, ktoré treba doplniť. Historici 
sa zaoberajú týmto problémom, ktorý je 
obzvlášť bolestný pre Spiš a Podhalsko. 
Pre tých, ktorí boli svedkami rabovania 
a zločinov spáchaných J. Kuraśom a jeho 
bandou, je jeho glorifi kácia nepochopiteľ-
ná: – Či nebolo viac slušných ľudí, ktorí 
by si naozaj zaslúžili pamätník? – sko-
mentoval Ján. Jeho svedomie mu diktuje 
povedať pravdu. Pochopil, že on ako sve-
dok, má právo a povinnosť porozprávať 
o týchto skutočných závažných udalos-
tiach. Prianím všetkých rodín, ktorých prí-
buzní zahynuli z rúk „Ogniovcov” je, aby 
bola do knihy histórie zapísaná pravda. 
Keď od iných žiadame pravdu, tak potom 
aj my hovorme pravdu. Fakty sú faktami 
a nemôžeme si prikrášľovať udalosti, hoci 
sú aj tragické. Najlepšie by bolo vyškrtnúť 
tie úseky dejín, ktoré nie sú chvályhodné. 
Dejiny by však potom neboli dejinami, ale 
históriou sci-fi . Aby k tomu nedošlo, Ján 
porozprával o krajanovi Vojtechovi Gur-
nikovi, ktorý doposiaľ nebol spomínaný 
v žiadnej publikácii a ktorý bol zavraždený 
bandou „Ognia” 18. mája 1945.

Po prechode frontu vo februári 1945 
bola na Spiši sovietska armáda. Krajania 
cestujúci do Ždiaru či Kežmarku potrebo-
vali priepustku – „bumagu“. Tieto priepust-
ky vyhotovoval Ladislav Kudzbel, ktorý 
bol dočasne poverený vedením Úradu ná-
rodných výborov v Jurgove a súčasne aj 
učiteľom meštianky. Krajania tu dostávali 
na prídel rôzne potraviny a tak sa v spiš-
ských obciach žilo lepšie ako v poľských. 
Nebolo to však tiež rovnaké. Čierna Hora 
a Jurgov napríklad neutrpeli tak ako Vyš-
né Lapše, ktoré boli vypálené. Škola bola 
počas prechodu frontu zatvorená iba týž-
deň, inak vyučovanie prebiehalo normál-
ne. Obdobie strachu nastalo, keď začala 
banda „Ognia” prepadávať krajanské 

Spomienky Jána Budza na vyčíňanie 
„Ogňovcov“ v Čiernej Hore

domy. Ján si pamätá, že mali čiapky na 
ktorých bol poľský znak – orol s korunou. 
V tom čase platil príkaz odzbrojovania, 
avšak iba pre Spišiakov. Museli odovzdať 
zbraň. „Ogniovci” najčastejšie prepadávali 
v noci. Ľudia si preto v Čiernej Hore zorga-
nizovali „varty“. Mladí chlapci, ktorí sa vrá-
tili zo Slovenského národného povstania, 
boli vojensky vycvičení a ochotne strážili 
obec. V Čiernej Hore našli ochranu, keď 
bola ich obec pacifi kovaná, aj traja obyva-
telia Ochotnice – Jozef, Ján a Mária. Bý-
vali u vdovy Márie Gurnikovej, pomáhali 
jej a jej šiestim deťom na gazdovstve. 

Práve toho osudného dňa 18. mája 
išla banda z Białky s cieľom prepadnúť 
krajčíra Jozefa Vaclava. Na ceste stretli 
spomínaného Ochotničana Jána Vojtičku 
a Vojtecha Budza (Kulavský). Od nich sa 
vyzvedali, či je obec strážená. Potom sa 
vrátili naspäť, avšak ku krajčírovi nedošli. 
Jeden z nich totiž spoznal Jozefa z Ochot-
nice, ktorého prepustili a nakázali mu ute-
kať do Białky. Ostatní dvaja boli zadržaní, 
ako rukojemníci. Prišli priamo do domu 
Andreja Budza (Zoborského). Jánov otec 
v tom čase nebol doma. Pomáhal ujsť 
Židom „cez zelenú hranicu“ do Českoslo-
venska. Okolo jednej hodiny v noci zabú-
chali na dvere a prikázali otvoriť. Jánova 
mama sa opýtala, kto sú. Odpovedali, že 
slovenská milícia. Jeho mama im pove-
dala, že taká neexistuje. Vtrhli dnu, brali 
všetko, čo sa im páčilo. Ján a jeho súro-

denci už spali. Jeden z nich strhol paplón 
a druhý mu povedal: - Nechaj ich, veď sú 
to ešte deti. Túto noc bol na stráži Andrej 
Budz (Ševčik). Všimol si, že u nich doma 
sa niečo deje, že sa tam svieti svetlo. Išiel 
to teda priamo k nim skontrolovať. Zatiaľ 
čo jedni rabovali, dvaja príslušníci bandy 
strážili vonku zadržaných Vojtecha Budza 
a Jána Vojtičku. Tí, ktorí strážili rukojem-
níkov, počuli, že smerom k nim niekto ide. 
Vystrelili výstražný výstrel do vzduchu. Tí, 
čo rabovali, sa prestrašili a začali utekať. 
Vojtech Gurnik a Andrej Budz (Juhas) z fe-
longovho sídliska počuli výstrel u Budzov-
cov (Zoborských) a tiež išli na pomoc. Boli 
však zadržaní, rovnako ako Andrej Budz 
(Ševčik). 

Ďalšou rodinou, ktorú išli „Ogniovci” 
rabovať, bola rodina Bartolomeja Budza. 
Manželka Bartolomeja Mária nechcela dať 
vyrabovať svoj dom. Snažila sa im v tom 
zabrániť, za čo ju banditi zbili. Strážení 
rukojemníci museli počas rabovania ležať 
na zemi. Počas lúpeže u Bartolomeja sa 
vracali z Nového Targu traja ruskí vojaci. 
Obávajúc sa, že ich pristihnú pri krádeži, 
začali do nich strieľať. To využili rukojem-
níci a začali utekať. Banda bez výstrahy 
začala strieľať aj do utekajúcich. Jedna 
guľka trafi la srdce Vojtecha Gurnika, ktorý 
namieste padol. Telo zavraždeného Voj-
techa Gurnika pochovali v Čiernej Hore. 
Nech odpočíva v pokoji...

Dorota Mošová

Hrob Vojtecha Gurnika
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Tentoraz sme zavítali do Čiernej Hory 
a navštívili sme rodinu Anny a Seba-
stiána Zlahodovcov. 30. januára tohto 

roku uplynulo 50 rokov odvtedy, čo svoju 
lásku spečatili v rímskokatolíckom kostole 
v Jurgove. Vtedy bola tuhá zima, a preto 
oslavu tohoto jubilea presunuli na jarný 
mesiac. Sú to krásne mesiace, lebo vtedy 
môžeme obdivovať budiacu sa prírodu.

Manželia pochádzajú z Čiernej Hory. 
Rodný dom pani Anny administratívne 
patril síce do Čiernej Hory-Zahory a dom 
Sebastiána bol v Čiernej Hore od Jurgova, 
no nemal problém zájsť ku Anne a pozho-
várať sa.

Anna sa narodila 6. februára 1937 v 
slovenskej roľníckej rodine Jána a Márie 
(rod. Mlynarčíková) Sarnovej. Pochádzala 
z mnohodetnej rodiny. Najstarší brat Ján 
už zomrel. Sestry Mária a Helena s rodi-
nami bývajú na Slovensku. V rodnej obci 
ostal František, Andrej a Bernadeta. Naj-
mladšia Žofi a žije v Jurgove.

Hoci do slovenskej školy chodila iba rok, 
neprekážalo jej to doma čítať slovenské 
knihy. Takto si sama zdokonalila slovenský 
jazyk a aj s pomocou súrodencov. Rodičia 
vždy speli k tomu, aby ich deti boli vycho-
vané v slovenskom duchu. V duchu rodin-
nej tradície. Jej rodičia mali hospodárstvo 
a Anna ako každé dedinské dieťa pomáha-
la svojim rodičom. Veľakrát počula od nich 
príslovie - komu sa nelení, tomu sa zelení. 
To bolo ich životné motto. Často im pripomí-
nali, že ťažkou a svedomitou prácou môžu 
dosiahnuť, čo si len zaumienia. Preto im 
neprekážalo tvrdo pracovať, lebo vedeli, že 
pracujú pre seba a pre svoju budúcnosť. 

Na roky mladosti Anna spomína 
s úsmevom. Vždy si našli čas na stretnutia 

s kamarátmi a kamarátkami. Veľmi často si 
organizovali zábavy a spievali si rôzne pes-
ničky. - Tam, kde je hudba, je vždy veselo 
a za mojej mladosti jej nechýbalo, - hovorí 
Anna. 

Anna 7 rokov pracovala v Bukovine 
Tatrzańskej najprv ako kuchárka a po 
ukončení kurzu ako čašníčka. Potom 20 
rokov v TANAP-e. Popri tejto práci Anna 
ešte robila na krosnách koberce a spolu 
s manželom viedli gazdovstvo. Dnešný 
mladý človek by sa opýtal, kedy to všetko 
stihli urobiť?

Sebastián tiež pochádza z mnoho-
detnej rodiny Sebastiána a Žofi e rod. Vo-
jenskej. Narodil sa 9. januára 1939. Traja 
súrodenci zomreli krátko po narodení. Má 
sestru Agnešu, Annu, Helenu, Bernadetu 

a brata Františka. Andrej, Alžbeta a Žofi a 
už zomreli. Po absolvovaní základnej ško-
ly dva roky navštevoval učilište v Zako-
panom, kde dosiahol vzdelanie v odbore 
strojný zámočník. Po škole začal pracovať 
v Osviečime, kde boli budované chemické 
závody. V rokoch 1957 - 1960 pracoval 
v obuvníckom závode NZPS Podhalsko 
ako strojný mechanik. V rokoch 1960 
- 1962 bol sprievodcom v  Zakopanom. 
Menil často prácu, lebo ako sám hovoril  - 
hľadal takú prácu, ktorou by mohol zabez-
pečiť dobré živobytie pre celú svoju rodinu. 
Potom rok pracoval v KPRD ako mecha-
nik a drvič. V roku 1963 zase zmenil prácu 
a dva roky opäť pracoval v obuvníckom 
závode v Novom Targu. Od roku 1965 až 
do dôchodku pracoval v ODGW Krakov 
- Inšpektorát v Novom Targu (Okręgowa 
Dyrekcja Gospodarki Wodnej). Dva roky 
spravoval funkciu richtára. Patril do roľníc-
keho kola aj Zväzu dedinskej mládeže, bol 
tiež strážnikom vodného rajónu.

Spolu vychovali štyri deti. Dcéra Kris-
tína býva v Gubine, syn Stanislav emigro-
val s rodinou do USA, Jozef je v Nižných 
Lapšoch a Bohumil ostal v rodnej obci.

Manželia Zlahodovci hovoria, že sú 
rôzni ľudia, ktorí majú rôzne manželstvá. 
Šťastie manželov je v ich vlastných rukách. 
Záleží na dvojici, ako sa budú podieľať na 
budovaní rodinného hniezda. S manžel-
stvom je to tak, ako s dobrým vínom, čím 
je staršie, tým je lepšie. Spoznávame, celý 
život sa vzájomne doberáme. V manžel-
stve nemôže chýbať láska, dôvera a neha. 
Ak chce človek niečo pekné vybudovať, 
v tomto prípade šťastné manželstvo, musí 
na tom stále pracovať. Nemôže sa snažiť 
iba pred svadbou a potom už nie. Práve 
v manželstve jeden aj druhý potrebuje veľa 
pozornosti.

Dorota Mošová   

Krátko zo Spiša 
25. apríla sa začala futbalová sezóna 

a hneď na úvod sa prezentovalo krempaš-
ské družstvo Spiš. (fp)

*  *  *

2. mája sa uskutočnili v Krempachoch 
oslavy spojené s dňom požiarnika. Podľa 
zaužívanej tradície DPZ mali požiarnici, 
pri príležitosti sviatku ich patróna sv. Flori-
ána slávnostný nástup pred zbrojnicou a v 
sprievode dychovky sa pobrali do kostola 
na ďakovnú bohoslužbu.

Počas sv. omše farár J. Wróbel zdô-
raznil nezištnosť a ochotu požiarnikov po-
skytovať pomoc v núdzových situáciách. 
Po nej celý sprievod prepochodoval opäť 
k zbrojnici, kde sa požiarnikov prihovoril 
ich predseda a richtár obce. Najmladším 
požiarnikom a ženskej čate boli odovzda-
né odznaky vzorný požiarnik za aktivitu. 
(P & F. Paciga)

NAŠI ZLATÍ JUBILANTI
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O d prvej slovenskej maturity v Lýceu 
so slovenským vyučovacím jazy-
kom v Jablonke prešlo už 55 rokov. 

V čase svojho vzniku to bola významná 
slovenská inštitúcia, vďaka ktorej sa moh-
la vzdelávať školská mládež žijúca na 
území Poľska vo svojom rodnom jazyku. 
Na tie časy to bol veľký úspech slovenskej 
menšiny. Škola bola otvorená v školskom 
roku 1951/52 a do prvého ročníka nastú-
pilo 26 študentov z Oravy a Spiša. V máji 
1955 pristúpilo ku skúške dospelosti 13 
maturantov – Vladislava Knapčíková-Bo-
gaczová, Lýdia Mšalová, Angela Omylá-
ková-Kulaviaková, Ľudmila Staneková, 
Augustín Andrašák, Vendelín Balčirák, 
Bronislav Knapčík, Martin Moniak, Ignác 
Nižník, Eugén Poluš, Eugén Sýkora, Ka-
rol Šperlak a Jozef Spišiak. V priebehu 
niekoľko ročnej histórie, absolvovalo trie-
du so slovenským vyučovacím jazykom v 
jablonskom lýceu 262 študentov.

Také sú čísla. Hádam najväčšia osla-
va sa uskutočnila pred 5 rokmi, počas 
ktorej si prítomní pripomenuli prvé skúš-
ky dospelosti v tejto škole. Oslava tohto 
jubilea sa začala slávnostnou sv. omšou, 
ktorú celebroval oravský rodák biskup Ján 
Szkodoń, absolvent tohto lýcea. Po sv. 
omši sa všetci zúčastnení zhromaždili pri 
prvej budove lýcea, ktorá dnes slúži ako 
internát. Na starej budove lýcea bola pred 
slávnosťou nainštalovaná pamätná tabu-
ľa v tvare knihy s nápisom: 1955 – 2005 
Na pamiatku 50. výročia prvej maturity 
vo všeobecnovzdelávacom lýceu s vyu-
čovacím jazykom slovenským v Jablonke 
Vďační maturanti Jablonka, jún 2005.

Tabuľu spoločne v roku 2005 odhalili: 
vicevojvodkyňa Malopoľského vojvodstva 
Jadwiga Nowakowska, poradca preziden-
ta SR Marián Servátka, poradca preziden-
ta PR Tomasz Kowalski a vicemaršalek 
Malopoľského vojvodstva. Andrzej Sasula.  
Počas odhalenia tabule zaznela poľská a 
slovenská hymna a taktiež hymna Európ-
skej únie. Slávnosť pokračovala v aule 
jablonského lýcea, kde napokon po boha-
tom a výrečnom programe aj vyvrcholila. 
Pri tejto príležitosti jablonské lýceum prija-
lo mnoho gratulačných listov a telegramov 
od najvyšších predstaviteľov Slovenskej 
i Poľskej republiky.  Pri tejto príležitosti si 
dovolím zacitovať jeden z nich: 

Každé pohraničie, charakteristické 
multikultúrnosťou, má svoju špecifi ckú 
históriu. Dejiny slovensko-poľského po-
hraničia sú taktiež poznamenané rôznymi 
skúsenosťami, vždy závislými na politic-
kom režime vládnucom v danom období. 

55 ROKOV PO MATURITE...
Ctíme si históriu, jej odkaz i ľudí, ktorí ňou 
boli rôznym spôsobom dotknutí. Stojíme 
však na prahu 21. storočia v nových geo-
politických podmienkach, v procese me-
niacej sa Európy, ktorá vo všetkých svo-
jich základných dokumentoch akceptuje 
prenikanie kultúr, ochranu menšín a naj-
mä rozvoj prihraničných oblastí.

Pri tejto vzácnej príležitosti ďakujem 
najmä Vám, prvým maturantom, repre-
zentantom slovenskej menšiny v Poľsku, 
za to, že nezabúdajúc na svoje slovenské 
korene ste ako akceptované osobnos-

ti prispeli k rozvoju poľsko-slovenského 
pohraničia i Vašej súčasnej vlasti - Poľ-
skej republiky. Mnohí z Vás, neochvejne 
ctiac etos vzdelanca, ste pôsobili v oblasti 
najdôležitejšej - vo vzdelávaní a výchove 
celého radu mladých generácií, vštepujúc 
im úctu k materinskému jazyku spojenú s 
úctou k človeku. Sme Vám za to vďační.

S radosťou sa pripájam ku blahože-
laniam prvým maturantom, ktorí pred 50 
rokmi s úspechom ukončili štúdium na 
Všeobecnovzdelávacom lýceu so sloven-
ským vyučovacím jazykom v Jablonke. 

Pôvodná budova lýcea

Nová budova lýcea
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Krátko so Spiša
„Ohrávanie májov“. Dňa 23. mája, 

ako to býva zvykom na zoslanie Ducha 
Svätého, sa na Spiši „ohrávali“ máje. Vo 
Falštíne tento rok po prvý raz neboli po-
stavené máje každému pred dom, ale 
sa chodilo s jedným pekne ozdobeným 
májom, pričom požiarnici boli krásne ob-
lečení v rovnošatách. Pozitívne je to, že 
v radoch DPZ vo Falštíne je veľa mládeže, 
ktorá udržiava tieto tradície. 

***
Deň matiek. Dňa 26. mája určite žiad-

ne dieťa nezabudlo na svoju mamku. Vo 
viacerých školách na Spiši deti so svoji-
mi učiteľmi nacvičili kultúrny program, na 
ktorý samozrejme boli pozvané aj mamky. 
Ináč to nebolo ani v Jurgove, kde 30. mája, 

Máje sa „ohrávali“ aj v Novej Belej, kde 
obyvatelia počuli z úst richtára obce Jo-
zefa Majerčáka pekný vinš, ktorý dúfajme 
konečne prinesie krajšie počasie.
Poniewaz Bog jest Bogiym jest 
nojwiynksym Panym świata
ustanowioł rok ftory mo trzysto 
seśdziesiont piyńć dni, 
piyńdziesiont dwa tyźnie, 
dwanoście miesiyncy a mianowicie:
januar-stycyń, februar-luty, 
marec-marzec, april-kwieciyń
a pionty miesiąc maj.
Takto Pon Bog  stworzoł  tynto świat,
niebo prziozdobioł słonkiym, 
miesionckiym, gwiozdami
a my was dom tymito mojami.
Niefcieli by my wos tu zasmucić  
ale rozweselić serca wase, domy wase,
 jak nie tu to w krolestwie niebieskiym
co dej Boze amyn. Wiwat! (dm)

pristúpili k slávnostnej ceremónii, ktorá 
začala spevom školského chóru „Scho-
la Cantata” pod vedením Józefa Pierzgi. 
V počte 10 chlapcov a 13 dievčat, boli 
sviatočne oblečené a dojaté nevšedným 
zážitkom, prednášali básne a naučené 
formulky i poďakovania kňazovi, peda-
gógom a rodičom. Taktiež rodičia zložili 
poďakovania, kvety a zakúpili pre kostol 
rad nástrojov a liturgických predmetov. 
Napokon nastala tá veľká chvíľa – Prvé 
sväté prijímanie, zapálenie sviec, rozda-
nie pamätných obrázkov i modlitby vďaky 
a slávnostné sľuby o stránení sa alkoholu, 
cigariet a narkotík. Obrad bol zakončený 
spoločnou fotografi ou. (fp)

***
Rieka Bialka dala o sebe opäť vedieť. 

Necelé dva roky od poslednej povodne, 
počas ktorej bol zničený most v Novej Be-
lej a Krempachoch, po celodenných daž-
ďoch rieka Bialka opäť pretrhla zosilnené 
hrádze poniže Prelomu Bialky a prúd vody 
sa znova vylial do Krempách. Veľká voda 
odrezala niekoľko desiatok domov v okolí 

v budove požiarnej zbrojnice, pripravili kul-
túrny program najmladšie deti zo škôlky. 
S veľkou láskou zaspievali svojim mam-
kám a predniesli svoje básničky. (dm)

***
Prvé sväté prijímanie v Krempa-

choch. Žiaci druhej triedy základnej školy 
v Krempachoch sa, pod dohľadom kňa-
za i učiteliek Anky Krištofekovej a Žofi e 
Surmovej, počas celého školského roku 
pripravovali na svoje Prvé sväté prijíma-
nie. Na deň 16. mája obliekli kostol do 
slávnostného šatu rodičia s kostolnou 
službou. Deti, napriek nie veľmi peknému 
počasiu, dôstojne a s celou vážnosťou 

píly a budov Gminného družstva, zaliala 
cesty, lúky, polia, pivnice i hospodárske 
budovy. Hasiči preventívne uzavreli cestu 
spájajúcu Krempachy s Novou Belou, keď 
prúd vody ohrozoval bezpečnosť jazdy. 
Narýchlo zvolaný krízový štáb pri zásahu 
spolupracoval s Úradom gminy Nový Targ. 
(fp)

História potvrdila správnosť krokov vtedaj-
ších predstaviteľov slovenskej menšiny 
v Poľsku, smerujúcich ku zriadeniu prvej 
strednej školy na Orave. Všeobecnovzde-
lávacie lýceum, prechádzajúc rôznymi 
formami vyučovania, sa stalo jedným z 
najdôležitejších faktorov rozvoja Oravy 
i Spiša. Za to, koľko vzdelancov pre toto 
územie vo svojej viac ako 50 ročnej his-
tórii vychovalo, patrí lýceu veľká vďaka a 
uznanie. 

Toľko z listu Magdalény Vášáryovej, 
vtedajšej štátnej tajomníčky Ministerstvo 

zahraničných vecí Slovenskej republiky 
a bývalej veľvyslankyne SR v Poľsku. 

Nadväzujúc na oslavy 50. výročia, 
na ich veľkoleposť a rozsah sme dostali 
do redakcie návrh od krajana a zároveň 
jedného z prvých absolventov Bronislava 
Knapčíka, ako by mohli vyzerať oslavy 
55. výročia prvých maturít. Návrh však nie 
adresovaný len prvým absolventom, ale 
všetkým absolventom – krajanom, ktorí 
by mali záujem o takéto stretnutie. Keď-
že sú prázdniny už predo dvermi, termín 

stretnutia bol určený na september a kon-
krétne na 23. september, tj. vo štvrtok, po-
čas ktorého by záujemcovia stretli v Jab-
lonke, nasledujúci deň by patril potulkám 
po Spiši a Orave a podľa predstáv nášho 
krajana by sa stretnutie malo vyvrcholiť na 
krajanskej vatre na Skrzycznom na Sliez-
sku. Ak by mal niekto o stretnutie záujem, 
bližšie informácie môže získať od krajana 
B. Knapčíka.

Na základe materiálov a požiadavky 
Bronislava Knapčíka spracoval:

Marián Smondek
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V dňoch 15. - 16. mája sa konalo jed-
no z najväčších cyklických poduja-
tí, ktoré prezentuje kultúrne bohat-

stvo Malopoľska. Toto podujatie umožňuje 
záujemcom spoznať málo známe a často 
neprístupné pamätihodnosti. 

Záujemcovia mali možnosť navštíviť 
12 miest v štyroch oblastiach Malopoľska, 
bolo možné zdolať trasu krakovskú, se-
verno-východnú, západnú a spišskú. Do-
dajme, že návšteva pamätihodností bola 
bezplatná. Návštevníkom poskytli pomoc 
sprievodcovia, ktorí boli na toto podujatie 
pripravení. Pri návšteve mali všetci mož-
nosť spoznať minulosť ale aj zachova-
né tradície regiónov. Organizátormi boli: 
Samospráva malopoľského vojvodstva 
a Malopoľský inštitút kultúry.

Na programe krakovskej trasy bolo 
niekoľko zaujímavých zastávok: Dom Jo-
zefa Mehooffera, Kostol sv. Martina na 
Grodzkej ulici, Park Vojtecha Bednarské-
ho. Severovýchodná trasa v sebe zahŕňa-
la návštevu Kostola sv. Margity v Racibo-
rowiciach, murovaného dvora  a kaštieľa 
v Goszycach a kaštieľa v Jakubovciach.

Západná trasa umožnila návštevní-
kom spoznať kostol a kláštor Stigiem sv. 
Františka z Asisi, Benediktínov v Alwerni, 
námestie v Alwerni, osadu baníckych do-
mov Stará kolónia v Brzeszczach. 

Na spišskej trase bola Nová Belá - jej 
stavebníctvo a prírodný rezervát, prielom 
Bialky, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. 
Okrem toho bola pripravená prezentácia 
spišského kroja. Folklórny súbor Spiš uvie-
dol spišské aj slovenské tance a pesničky. 
O ľudovej architektúre na Spiši porozprával 
dr. Marek Grabski. Samozrejme, ani tu ne-
chýbala ochutnávka regionálnych jedál.  

Súčasťou programu XII. malopoľských 
dní kultúrneho dedičstva boli pripravené 

detské dielne s názvom „Spišské puzzle“. 
Náplňou prvej časti bola prezentácia ve-
novaná bohatej histórii Spiša a jej kultúrna 
rôznorodosť, ktorá je pre náš región typic-
ká. Diskutovalo sa aj o tom, ako vnímame 
druhého človeka a predstaviteľov iných 
kultúr. Počas diskusií na túto tému boli 
pomocné cvičenia so škatuľami pre lepšie 
pochopenie problému. Bolo ich veľa a boli 
rôzne, pekné farebné a niektoré aj ška-
redé. Úlohou detí bolo rozbalenie týchto 
škatúľ a zistenie, čo je dnu. Ukázalo sa, že 
nie vždy vonkajší výzor zodpovedá tomu, 
čo je vo vnútri. Bol to veľmi pekný príklad, 
ako človek robí často chyby pri spozná-
vaní druhého človeka či inej kultúry. Už je 
to tak, čo nám je cudzie a iné, berieme to 
ako čosi negatívne. Posudzujeme podľa 
vonkajšieho vzhľadu bez toho, aby sme 

sa sústredili na vnútro. Toto cvi-
čenie malo za cieľ ukázať zloži-
tosť a komplikovanosť poznáva-
cieho procesu a na druhej strane 
ukázať, aký je to fascinujúci 
proces. V ďalšej časti deti dostali 
svoj kúsok zeme, ktorý bol v tva-
re puzzla. Každý mal možnosť 
vytvoriť vlastnú krajinu. Potom 
všetky puzzle dali deti dokopy 
a tak vytvorili jednu oblasť, ktorá 
bola klimaticky rôznorodá, líšila 
sa rastlinstvom a obyvateľmi. 
„Fabrika tričiek“ bola dielňa, kde 
si deti zo šablóny vystrihli tričká, 
ktoré potom zdobili spišskými 
ornamentmi. Na každom tričku 
sa nachádzali písmená. Po za-

vesení tričiek na spoločnú šnúru sa dalo 
odčítať v štyroch jazykoch názov Spiš - po 
poľsky, nemecky, maďarsky a slovensky. 
Deti príjemne strávili čas a mali možnosť 
sa aj niečo naučiť.

Žiaci zo základnej školy v Tribši uvied-
li inscenáciu pod názvom „O tom, ako to 
bolo s tribšským kostolíkom“. Horský turis-
tický spolok v regionálnom združení „Spiš“ 
pripravil ochutnávku regionálnych jedál. 
Každý návštevník mohol ochutnať gruľov-
ník a kapustnicu. Okrem toho, v každom 
z týchto miest boli pre deti a mládež or-
ganizované poznávacie dielne, ktoré nad-
väzovali na architektúru, ikonografi u, štýl, 
umelecké techniky a predovšetkým sa tu 
deti dozvedeli, ako chrániť a prezentovať 
naše kultúrne dedičstvo. Tieto dielne mali 
deťom ukázať, že pamätihodnosti a mú-
zeá nie sú také nudné, ako si to myslí veľ-
ká časť mládeže. 

Vo Vyšných Lapšoch sprístupnili Kostol 
sv. Petra a Pavla, prezentované boli mon-
štrancie zo 16. stor., matriky zo 17. stor.  
a cibórium z 18. stor. Bola tiež možnosť vy-
počuť si prednášky prof. Árona Petnekého 
na tému Baroko a rokoko na Spiši. Pri kos-
tole bola umiestnená maketa: Naša dedina 
z letu vtáka, ktorú urobili žiaci zo základnej 
školy. Na koniec návštevníkom zahrala aj 
miestna dychovka. Folklórny súbor Malé 
Jedličky, v ktorom účinkujú deti zo základnej 
školy,  uviedol predstavenie: Pálenie kríža. 
Koncertovala tiež ľudová kapela a vypočuli 
sme si aj legendy o Vyšných Lapšoch, kto-
ré pripravili deti.     

Dorota Mošová  

XII. MALOPOĽSKÉ DNI 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

XII. MALOPOĽSKÉ DNI 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Tribšské gazdinky pozývajú ku stolu

Folklórny súbor 
z Vyšných Lápš 

Malé jedličky
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V DUCHU 
SPOMIENOK
Krajanka Žofi a Paluchová (rod. Su-

bišáková) z Fridmana oslávila 15. mája 
81 rokov. Pri tejto príležitosti som ju nav-
štívila. Pani Žofi a si trošku zaspomínala 
na dávne kamarátky, kamarátov, svojich 
blízkych, na roky, do ktorých sa v myšlien-
kach rada vracia späť. 

Narodila sa v slovenskej rodine Jána 
a Márie Subišákovcov vo Fridmane. Zá-
kladnú školu vychodila v rodisku. Prácu 
na poli mala rada. - Pracovala som s ve-
domím, že to chcem robiť a nie, že mu-
sím, alebo že tak chcú rodičia, - pozna-
menala Žofi a. Práca na poli pre ňu bola 
a dodnes je veľmi zaujímavá. Po prvé nie 
je schematická a zároveň je nepredvída-
teľná. Človek si naplánuje, že napr. dnes 
dosušíme seno a zajtra pôjdeme na ču-
čoriedky. Začne pršať a náš plán už ne-
platí. Potom chvíľka zamyslenia a zmena 
plánu práce. Povedala nám o tom preto, 
lebo ako tvrdí, mladí ľudia si myslia, že 
práca na poli je nudná a nie je zaujímavá. 
Nepočula som od nej ani jedno slovíčko 
nariekania, že mala veľa práce alebo, že 
jej bolo ťažko. Ale predsa len z jej úst bola 

vyslovená jedna veta s nostalgiou, že už 
nemôže toľko pracovať, ako voľakedy. 
Jej vrstovníci sú si vedomí, že sú starší-
mi osobami, ale pracovať by chceli ako 
mladíci. Je to typická veta, ktorú poču-
jem od starších osôb, ktoré sú zvyknuté 
na ťažkú prácu. Je nervózna, ak nemá čo 
robiť. Je na dôchodku, ale celkom sa ne-
rozlúčila s gazdovaním, má niekoľko slie-
pok. Je šťastná, že má aspoň vajíčka zo 
svojho „ekologického mini hospodárstva“. 
Je spokojná, že býva vo Fridmane a ako 
sama tvrdí: - Naše okolie je veľmi krásne 
a nechcela by som bývať inde. Ani Ameri-
ka nie je taká krásna ako Spiš, - vyslovi-
la pani Žofi a a dodala, že v Amerike bola 
dvakrát. 

V roku 1964 sa vydala za Pavla Pa-
lucha z Krempách a bola jeho druhou 
ženou. Z prvého manželstva mal tri deti 
a spolu sa im narodili ešte štyri. Mali 
dvoch synov a dve dcéry. Jej rodina pre-
žila tragédiu, dokonca dvakrát. Syn Daniel 
sa utopil v Dunajci, keď mal sedem rokov 
a druhý syn Valent tragicky zahynul. Osud 
ju trpko poznačil. Povedala, že keď teraz 
jej niekto blízky zomrie, už neplače, lebo 
za synmi asi všetky slzy vyplakala. Je to 
najhoršie, čo môže stretnúť matku - prežiť 
smrť svojich detí. 

- Človek musí prekonať aj tie najťaž-
šie chvíle, je nám ľahšie, ak sa poručíme 
Bohu, - hovorí Žofi a. Pracovala 13 rokov 
v obuvníckom závode v Novom Targu. 
Žofi a je rezká a zhovorčivá staršia pani, 
ktorá je hrdá na svoje deti a ešte viac na 
vnukov a pravnukov. Má ešte jednu záľu-
bu, zbožňuje kvety. S láskou sa o ne stará, 
za čo jej pekne kvitnú na oblokoch a okolo 
domu. 

Dorota Mošová  

Počas nedeľných sv. omší dňa 23. 
mája t.r. zástupcovia farskej rady v mene 
všetkých farníkov zagratulovali vdp. Jano-
vi Wróblovi pri príležitosti 20. výročia kňaz-
skej vysviacky a zároveň sa mu srdečne 
poďakovali za plodnú prácu v miestnej 
farnosti. Vdp. Jan sa poďakoval farníkom 
za priania a kvety a zároveň ich poprosil 
o modlitbu.

Vdp. Ján pochádza s katolíckej mno-
hodetnej rodiny Anny a Bronislawa Wrób-
lowcov z Obidowej neďaleko Nového Tar-
gu. Tam strávil celé detstvo a dospievanie. 
Po absolvovaní poľnohospodárskej prie-
myslovky v Novom Targu sa rozhodol pre 
kňazské štúdia v krakovskom seminári. 
Tu sa formoval najprv pod dohľadom otca 
biskupa Nicza a neskôr otca Jana Zająca. 
Kňazskú vysviacku prijal v roku 1990 z rúk 
kardinála Franciszka Macharského. Jeho 
prvým kaplánskym pôsobiskom sa stala 
farnosť Liszki pri Krakove.

Do Krempách prišiel ako kaplán 25. 
augusta 2001, aby pomohol v pastoračnej 

20 ROKOV V KŇAZSKEJ SLUŽBE 
činnosti vdp. Jackovi Wieczorkovi hlavne 
v novootvorenom gymnáziu v Krempa-
choch. Hneď po svojom príchode sa napl-
no pustil do práce. Rýchlo sa naučil čítať 
po slovensky. Založil Katolícke združenie 
mládeže, v rámci ktorého organizuje rôzne 
zbierky pre domy pokojnej staroby a cha-
ritatívne akcie, zájazdy, púte či stretnutia. 
Zároveň treba spomenúť akciu darovania 
krvi – Krv darom života. Od roku 2007 sú 
vydávané farské noviny „Co słychać u św. 
Marcina”.

Po odchode vdp. Jacka Wieczorka 
(15. 10. 2006) bol vdp. Jan Wróbel meno-
vaný za farára farnosti Krempachy. Farníci 
rýchlo zistili, že je veľmi dobrým organizá-
torom. V roku 2007 získal prostriedky na 
opravu fasády kostola sv. Martina. V roku 
2009 bol renovovaný bočný oltár Božské-
ho Srdca Ježišovho a krstiteľnica. Vďaka 
fi nančnej pomoci vdp. Jana a farníkov boli 
v oknách obidvoch kostolov inštalované 
vitráže a opravené okná, renovované lus-
tre, svietniky a večné svetlá. Vymenené 

bolo osvetlenie oltárov a ozvučenie kosto-
la. Dôkazom uznania jeho práce je nepo-
chybne nominácia na kanonika, ktorú ob-
držal od kardinála Stanisława Dziwisza. 

Pri príležitosti 20. výročia kňazskej vy-
sviacky v mene všetkých farníkov prajeme 
vdp. Kanonikovi Janovi Wróblovi, aby ho 
Boh neustále požehnával na ceste za cieľ-
mi, ktoré by chcel vo svojom živote naplniť 
a zároveň mnoho božích milostí v neľah-
kej ceste životom, v ktorom verne slúži 
Bohu i ľuďom. (fp)
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13. 6. 2010
11. nedeľa 

v Cezročnom období
(Lk 7, 36 – 8, 3)

S akou odvahou prichádza Nátan. Dá-
vidovo kráľovstvo bolo v rozkvete, Dávid 
sa tešil veľkej priazni, nečakal ohrozenie 
zo žiadnej strany. Keď však zlyháva, mož-
no je Nátan jediný, kto sa odváži a pred-
stúpi s pravdivým pomenovaním jeho 
zlyhania. „Prečo si teda pohrdol Pánovým 
slovom a urobil si, čo sa Pánovi nepáči?“  
Dávid sa veľmi prehrešil proti Bohu. Pán 
mu však odpustil previnenie, Dávid totiž 
ľutoval svoj hriech. 

Pred Ježiša predstúpila veľká hriešni-
ca. Spáchala nejeden ťažký hriech. Oko-
lie nechápe Ježišovo prijatie jej služby. Asi 
už zažila moc Ježišovho milosrdenstva 
a preto ju nemohlo zastaviť nič. Ani spolu-
hodovníci, ani odsudzujúci pohľad domá-
ceho pána. Ježiš nepremlčal situáciu, keď 
si azda viacerí pomysleli, že toto nemôže 
byť prorok, veď prorok by neprehliadol 
a neprijal službu takejto verejnej hriešni-
ce. „Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ 
Touto otázkou zakončil Ježiš podoben-
stvo o dvoch dlžníkoch. Odpoveď visela 
vo vzduchu a domáci pán sa nezdráhal 
odpovedať. „Myslím, že ten, ktorý viacej 
odpustil.“ Po farizejovej odpovedi môže 
Ježiš zakončiť. „Odpúšťajú sa jej mnohé 
hriechy, lebo veľmi miluje.“  Ak Boh nájde 
vo mne vieru, ak nájde lásku a ľútosť za 
moje hriechy, odpustí mi a umožní, aby 
som sa s ním zjednotil, aby som nežil ja, 
ale On vo mne.  

20. 6. 2010
12. nedeľa 

v Cezročnom období
(Lk 9, 18 – 24)

Na mienku ľudí malo ohromný do-
pad Ježišovo učenie. Prichádzal medzi 
jednoduchých ľudí, venoval im svoj čas, 
energiu, vždy, keď učil, uzdravoval, robil 
zázraky. Prijal pozvanie do domu farize-
ja, no zároveň dovolil, aby sa ho dotý-
kala hriešnica, aby mu vlastnými slzami 
umyla nohy. Stretáva sa s členom veľrady 
Nikodémom, na druhej strane dotýka sa 
malomocných, ktorí boli ako živé mŕtvo-
ly, kvôli svojej chorobe boli izolovaní od 

vonkajšieho sveta. Žehná a berie do ná-
ručia deti. Ján Krstiteľ, Eliáš, jeden z pro-
rokov, Ježiša prirovnávajú k týmto ľuďom, 
ale celú pravdu vyslovuje apoštol Peter. 
Ale nie celkom všetkému rozumie. Ježiš 
je Boží Mesiáš, lenže spásu neprinesie 
slávnostným spôsobom, hoci na Kvetnú 
nedeľu to ešte tak vyzeralo. Spása sa 
zrodí skrze bolesť a utrpenie, skrze smrť. 
Boh vedel, čo človeka pohne najviac to, 
čo zapôsobí na jeho srdce oveľa silnejšie 
ako zázraky, učenie, svetské panovanie. 
A tým je vedomie, že za mňa vycedil aj 
poslednú kvapku krvi, len aby ma zachrá-
nil od smrti.

Krista, keby sme v náboženstve a zbož-
nosti, v chodení do kostola, či v angažova-
ní sa v rozličných náboženských spolkoch, 
hľadali popularitu, slávu a výhody. Skutoč-
né nasledovanie Krista nie je jednoduché. 
Pravá viera je spojená s ťažkosťami, ne-
pochopením, tvrdou prácou na sebe a 
odriekaním. Komu sa príjemne počúvajú 
tieto slová? Preto nás Ježiš pripravuje, že 
každý, kto chce za ním kráčať, nebude to 
mať ľahké. Zároveň ale dodáva, že ten, 
kto vytrvá do konca, bude spasený.

 
4. 7. 2010

14. nedeľa 
v Cezročnom období 
(Lk 10, 1 – 12. 17 – 20)

Sv. Pavol nezvykne hovoriť vo svojich 
listoch smutne, rezignovane. Povzbudzo-
val, napomínal, tešil všetkých, na ktorých 
sa obracal v listoch. Aj keď spomína na 
utrpenie, nie je to ubolené alebo nebodaj 
ustráchané svedectvo. Dnešný úryvok 
z listu Galaťanom začína: „Bratia, ja sa 
nechcem chváliť ničím iným, iba krížom 
nášho Pána Ježiš Krista, cez ktorý je svet 
ukrižovaný pre mňa a aj pre svet.“ Svätý 
Pavol zažil neprajnosť Židov a týkalo sa 
ho aj prenasledovanie rímskych cisárov. 
Sám sa stal mučeníkom v čase panovania 
nenávistného Nera. Lenže ani po udele-
ní slobody cisárom nevymizli riziká, ktoré 
ohrozovali vieru. Origenes novú situá-
ciu posudzoval skôr negatívne, napísal: 
„Predtým Cirkev rástla, skrz prenasledo-
vanie bola korunovaná mučeníctvom, keď 
však vládli kresťanskí cisári, zväčšila sa jej 
moc a bohatstvo, ale zmenšili sa čnosti.“  

Každá doba nesie svoje riziká a úska-
lia, ktoré komplikujú a ohrozujú život ve-
riaceho. Preto Ježiš hovorí: „Posielam vás 
ako baránkov medzi vlkov.“ Dravosť vlkov 
sa prejaví vždy vtedy, ak svedectvo môjho 
života začne prebúdzať svedomie iného 
a vôbec to nemusí byť ateista. Veď aj ve-
riaci medzi sebou si zvykneme nadávať 
do svätuškárov. A častokrát je to výčitka, 
pretože nevyjeme ako vlci, ale snažíme 
sa žiť pokojne, slovami evanjelia ako Boží 
baránkovia. Boží služobník pápež Ján Pa-
vol II. na konci 90. rokov minulého storo-
čia hovoril, že počas 2 tisícročí budovalo 
ľudstvo civilizáciu vedy a techniky. Tretie 
tisícročie má za úlohu vybudovať civili-
záciu lásky.“ Jednou vetou vyjadril cieľ a 
úlohu predovšetkým pre nás, kresťanov. 
Meno kresťan nás zaraďuje medzi tých 
72, ktorých Ježiš rozposielal pred sebou.

Spracoval Viktor Pardeľ 

 27. 5. 2010
13. nedeľa 

v Cezročnom období
(Lk 9, 51 – 62)

Z Ježišových slov v  evanjeliu môže-
me urobiť tri závery. Nasledovanie Krista 
nie je vždy ľahké. („líšky majú svoje skrý-
še, Syn človeka....“) Nasledovanie Krista 
je prvoradé v živote človeka. („Nechaj, 
nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“) V 
nasledovaní Krista niet miesta pre neroz-
hodnosť a zaváhanie. („Pane, chcem sa 
rozlúčiť s rodinou.“)

Čo nám chce Ježiš povedať? Hovorí 
veľmi otvorene a úprimne, po akej ťažkej 
ceste treba ísť, keď ho chceme nasledo-
vať. Ťažkosti s nasledovaním Krista ne-
mali iba prví kresťania, má ho aj človek 
v 21. storočí. Len ten, kto vytrvá pri ňom, 
si zaslúži meno kresťan a s ním raz slávu 
v nebi. Boli by sme zlými nasledovníkmi 
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V júni 1920 žilo slovensko-poľské 
pohraničie prípravami na plebiscit, 
ktorý sa mal na základe rozhod-

nutia Najvyššej rady mierovej konferen-
cie uskutočniť 24. júla. Poľská strana sa 
usilovala získať obyvateľstvo najmä vyu-
žitím zlej povojnovej situácie a dodávala 
na plebiscitné územie nedostatkový tovar 
– múku,   cukor,   petrolej.1 Taktiež organi-
zovala zájazdy do veľkých poľských miest 
a k Baltickému moru. Z dediny do dediny 
putovala poľská kočovná kapela a uspo-
radúvala poľské zábavy.2 Pohraničné úze-
mie zaplavilo množstvo letákov, ktoré mali 
rozdúchavať protičeské nálady a takmer 
na dennom poriadku boli poľské agitačné 
schôdze. V porovnaní s tým bola činnosť 
československej strany omnoho skrom-
nejšia, pričom spočívala predovšetkým 
v agitácií prostredníctvom schôdzí. Sú-
časťou poľskej plebiscitnej kampane bolo 
vytvorenie spišsko-oravskej légie, ktorá 
bola časťou maďarsko-poľských légií. Jej 
úlohou bolo znepokojovať obyvateľstvo 
na severných hraniciach Slovenska, pri-
pravovať pôdu pre vojenské akcie a zís-
kavať dobrovoľníkov do svojich radov. 
Konečným výsledkom malo byť odtrhnutie 
Slovenska od Československej republiky 
a zachovanie integrity Uhorska, s násled-
ným vznikom spoločnej maďarsko-poľskej 
hranice. Za túto pomoc mala poľská strana 
získať požadované územia na severe Slo-
venska. Spišsko-oravská légia mala svoje 
útvary v Zakopanom, Kužnici, Zegiesto-
ve, Jordanove, Čiernom Dunajci, Novom 
Targu a Muszyne.3 Vykonávala propoľskú 
agitáciu a neštítila sa ani násilných akcií. 
Medzi ne patril napríklad prepad četníckej 

1  Štátny archív v Levoči (ďalej ŠAL), Spišská 
župa (ďalej SŽ), 3065/1919 adm.; MACHAY, F.: 
Moja droga do Polski. „Pamiętnik“. 3. vyd. Kra-
ków: Agat - Print, 1992, s. 181.

2  Archív mestského úradu v Spišskej Starej 
Vsi, Kronika mesta Spišská Stará Ves; ŠAL, po-
bočka Stará Ľubovňa, Kronika obce Veľká Lesná.

3  ŠAL, SŽ, Spišsko-oravské légie v Poľsku, 
642/1922 prez.

stanice v Jurgove, pri ktorom 15. mája 
1920 prišiel o život strážmajster František 
Kabát. V tú istú noc prepadli aj miestnu te-
lefónnu stanicu, kde hodili tri ručné granáty 
a niekoľkokrát vystrelili. K ďalším násilným 
akciám légie môžeme priradiť napadnutie 
československého vojska v Podspádoch.4 
Pravdepodobne títo „legionári“ napadli 

a odvliekli do Poľska aj slovenských agi-
tátorov Františka Gurčáka, Jozefa Matia-
šovského a Jána Gallika.5

Agresívna činnosť légie vyvrcholila 
v júni 1920. Dňa 20. júna sa sedem štát-
nych úradníkov zo Spišskej Starej Vsi 
rozhodlo stráviť pekný deň spoločnou vy-
chádzkou. Výkonný úradník Václav Bayer, 
úradníci Ministerstva pre sociálnu starost-
livosť Antonín Navrátil, Jozef Hejlek, Fran-

4  ŠAL, Krajský súd v Levoči (ďalej KS-L), 
Trestná agenda, B 1364/1920; Slovo ľudu hor-
nej Oravy a Spiša rodákom v Československu 
a svetovej verejnosti. Zost: Komitét utečencov zo 
Spiša a Oravy v Bratislave, Bratislava: Gutenberg, 
1947, s. 21; MIŠKOVIČ, A.: Napravená krivda. 2. 
vyd. Turčiansky svätý Martin: Kompas, 1941, s. 
52 – 56; ŠAL, pobočka Stará Ľubovňa, Kronika 
obce Veľká Lesná.

5  ŠAL, Štátne zastupiteľstvo v Levoči (ďalej 
ŠTZ-L), 661/1920.

24. jún 1548 – prišli do Poznane prvé 
skupiny českých bratov (členovia reformnej 
cirkvi Jednota bratská), čím sa začal pro-
ces osídľovania dnešného Poľska Čechmi.

Jún 1749 – vznikla v Husinci husitská 
náboženská obec, ktorá sa stala nábožen-
ským centrom aj pre okolité české obce na 
Sliezsku.

8. jún 1834 – vo Viedni zomrel rodák z 
Hornej Zubrice Ján Karol Ďurčák, ktorý bol 
kráľovským podplukovníkom Habsburské-
ho vojska, veliteľom husárskeho oddielu 
a diplomatom. Za svoju diplomatickú čin-
nosť bol povýšený do zemianskeho stavu. 
Za hrdinstvo v napoleonských vojnách ho 
ruský cár Alexander I. vyznamenal rádom 
sv. Vladimíra III. triedy. Časť svojho majet-
ku po smrti odkázal rímskokatolíckej škole 
v Zubrici.

6. – 7. jún 1861 – sa v Martine zišli 
slovenskí národovci a prijali Memorandum 
slovenského národa, ktoré bolo hlavným 
politickým program Slovákov až do vypuk-
nutia prvej svetovej vojny. Zhromaždenia sa 
zúčastnil aj rodák z Chyžného, kanonik, ge-
nerálny vikár a veľprepošt banskobystrickej 
kapituly Tomáš Červeň, ktorý sa neskôr stal 
prvým pokladníkom Matice slovenskej.

6. jún 1871 – bola v Martine konštituo-
vaná prvá slovenská politická strana – Slo-
venská národná strana.

6. jún 1873 – sa v Pekelníku narodil 
národný buditeľ, zberateľ ľudových piesní, 
prísloví, porekadiel, zvykoslovia, povier a 
povestí z Oravy a Spiša Ignác Kojda.

2. jún 1907 – panovník František Jo-
zef podpísal tzv. Apponiyho zákony, ktoré 
smerovali k úplnej maďarizácii školstva 
v Uhorsku.

1. – 10. jún 1910 – sa konali posledné 
voľby v Uhorsku, v ktorých Slováci získali tri 
poslanecké mandáty. Jeden z týchto troch 
slovenských poslancov – František Skyčák 
– bol zvolený Slovákmi na Orave.

4. jún 1920 – bola v zámku Grand Tria-
non podpísaná tzv. Trianonská zmluva, kto-
rá defi nitívne stanovila hranice Maďarska, 
pričom ho zaväzovala rešpektovať práva 
národnostných menšín. Touto zmluvou sa 
na čas rozplynuli predstavy o spoločnej 
hranici Maďarska a Poľska, ktoré navzájom 
oddeľovalo Československo.

20. jún 1920 – poľskí teroristi zavraždili 
v Pieninách dvoch štátnych úradníkov zo 
Spišskej Starej Vsi.

21. jún 1920 – útek poľskej plebiscitnej 
komisie zo Spišskej Starej Vsi, pri ktorom 
sa utopil jeden z jej členov Józef Wiśmier-
ski.

Čriepky z histórie

„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 
nemá budúcnosť.“

Slovenský richtár v Nedeci Valentín Stronček

PhDr. Milica Majeriková



 J Ú N   2 0 1 012 ŽIVOT

Čriepky z histórie

tišek Hanuš, súdny kancelista Antonín 
Mika, súdny rada Jaroslav Rozum a pred-
nosta pošty Jozef Novotný s manželkou 
Adelou sa vybrali na výlet do reštaurácie 
„Smerdžonka“ v Červenom Kláštore. Na 
spiatočnej ceste boli obstúpení 10 - 15 
mladíkmi s revolvermi, hovoriacimi po poľ-
sky.6 Bola to časť spišsko-oravskej légie 
pod vedením Andrasa Tomášeka.7 „Legio-
nári“ ich vyzvali, aby s nimi šli na výsluch 
do Lesnice. Cestou cez Pieniny prepustili 
manželku poštára, ktorému sa neskôr tiež 
podarilo utiecť. V Pieninách postavili čes-
kých úradníkov do radu, vzali im všetky 
cenné veci a na povel každý vystrelil do 
jedného z nich. Jozef Hejlek bol na mieste 
mŕtvy. František Hanuš, ktorý sa po vý-
strele pokúsil vstať a pomôcť Hejlekovi 
bol strelený ešte raz a na následky tejto 
strely do priedušnice na druhý deň zo-
mrel. Antonín Navrátil, ktorý mal zranenia 
na pravom predlaktí a pravej strane rebier, 
sa po odchode „legionárov“ odplazil asi 
300 metrov do kríkov. Antonín Mika mal 
zranenie na ľavom stehne. Po upokoje-
ní situácie došiel do Haligoviec. Jaroslav 
Rozum so zranením ľavého kolena a Vác-
lav Bayer s ľahkým poranením tváre došli 
do Smerdžonky. Medzitým Adela Novot-
ná zavolala četnícku hliadku zo Spišskej 
Starej Vsi, ktorá postupne našla všetkých 
úradníkov.8 

Keď doviezli telá mŕtvych úradníkov do 
Spišskej Starej Vsi, vyvolalo to u obyvate-
ľov veľké pobúrenie. Zhromaždili sa pred 
sídlom poľskej plebiscitnej komisie a zača-
li vykrikovať protipoľské heslá. Následne 
vtrhli dovnútra, kde zdemolovali zariade-
nie a vykradli zásoby. Ôsmi členovia ko-
misie ušli cez okno, ale časť rozzúreného 
davu ich začala prenasledovať. Komisári 
Siedlecki a Stamfest boli dolapení a zbití, 
profesorovi Haberovi a Luczyńskiému sa 

6  ŠAL, KS-L, Trestná agenda, B 1084/1920.w
7 ŠAL, ŠTZ-L, Výpoveď Ondreja Babiara, IV. 

1052/1920.
8  ŠAL, KS-L, Trestná agenda, B 1084/1920.

podarilo újsť do Niž-
ných Lápš. Úradník 
Karpinski a profesor 
Wiśmierski boli taktiež 
chytení a zbití. Podľa 
výpovede člena poľ-
skej plebiscitnej komi-
sie Dr. Milaňáka boli 
následne hodení do 
Dunajca, avšak podľa 
výpovede obžalova-
ných strhnutí prúdom. 
Karpinského vytiahol 

z vody Franc Znaniec z Vyšných Švábov 
(Majere), profesor Wiśmierski sa utopil.9

Spišsko-oravská légia na utopenie 
Wiśmierskieho zareagovala tým najnevy-
beranejším spôsobom – vraždou. Za obeť 
si vybrala presvedčeného Slováka z Ne-
dece, miestneho richtára Valentína Stron-
čeka. Ten bol známy tým, že počas ple-
biscitného obdobia niekoľkokrát odmietol 
nátlak poľských úradníkov, aby podpísal a 
obecnou pečiatkou v mene obce potvrdil, 
že Nedeca nechce byť včlenená do Čes-
koslovenskej republiky, ale do Poľska. 
Za to sa mu viackrát vyhrážali násilím i 
smrťou. Niekoľko dní po vražde českých 
úradníkov, dňa 26. júna, zavítali do Nede-
ce tri neznáme osoby. Prišli do domu Krul-
číkovcov a pýtali si trochu mlieka. Neskôr 
požiadali, aby im dcéra ukázala, kde býva 
starosta. Dievča im dom ochotne ukázalo. 
Večer prišiel starostu varovať syn Jána 
Kuchtu, ktorému konfi dent poľskej ple-
biscitnej komisie Ján Goldyn z Nižných 
Lápš prezradil, že sa richtára chystajú 
zabiť, lebo je dobrým Slovákom a odmieta 
pričlenenie Nedece do Poľska. Valentín 
Stronček bol v ten večer skutočne ostra-
žitý, každú chvíľu chodil pozerať na dvor, 
či sa niečo nedeje a keď pred polnocou 
zbadal ako sa okolo jeho domu zakrádajú 
tri neznáme osoby, výstražne na nich vy-
strelil. Na výstrely pribehla aj nočná stráž, 
avšak útočníkov sa im nepodarilo chytiť. 
Tí vyčkali kým sa situácia upokojí a vrátili 
sa okolo tretej hodiny ráno. Keď unavený 
richtár v domnienke, že sa už o chvíľu roz-
vidnieva, a teda útočníci sa nevrátia, zha-
sil v dome posledné svetlo a ľahol si spať, 
hodili do jeho domu cez okná niekoľko tr-
havín. Následkom výbuchu sa zvalila časť 

9  ŠAL, ŠTZ-L, An das Bezirks gericht in Al-
tendorf,  IV. 1053/1920.
ŠAL, ŠTZ-L, Napadnutie poľskej plebiscitnej ko-
misie, IV. 1050/1920.
Pozri tiež: CHALUPECKÝ, I.: Krvavá hranica na 
Dunajci. In: Historická revue, roč. 4, 1993, č. 4, 
s. 15 – 16.

27. jún 1920 – poľskí teroristi hodili do 
domu slovenského richtára v Nedeci Valen-
tína Strončeka výbušniny, následkom čoho 
utrpel ťažké poranenia, ktorým v nemocnici 
v Spišskej Sobote 1. júla podľahol.

27. jún 1920 – poľskí teroristi sa po-
kúsili zavraždiť slovenského notára v Ne-
deci Františka Lackoviča. Výbušniny však 
omylom hodili do domu Uljany Bonkovej, 
následkom čoho zahynul pätnásťročný poľ-
ský sluha Ján Demský.

Jún 1920 – poľská agitačná komi-
sia dala uväzniť v Novom Targu agilného 
zástancu Slovákov Antona Kostelničáka 
zo Spišskej Starej Vsi. Prepustený bol po 
dvoch týždňoch pričinením kňaza Ladisla-
va Moyša.

7. - 8. jún 1921 – bolo na bývalom ple-
biscitnom území zatknutých niekoľko prívr-
žencov československého štátu a odvede-
ných do Nového Targu.

18. jún 1922 – zvolal Ferdynand Ma-
chay z podnetu poľskej vlády do Jablonky 
richtárov, podrichtárov a prísažných pripo-
jených oravských obcí, kde od nich žiadal 
platenie daní, nástup do vojska a určenie 
okresného mesta, ktorým sa mal stať Jor-
danov alebo Dunajec. Richtári jednomyseľ-
ne odmietli jeho návrhy, pretože počas ple-
biscitu im bolo sľúbené, že budú na 8 rokov 
oslobodení od platenia daní a takisto, že 
sídlom okresu sa stane Jablonka. Žiadny 
z týchto sľubov poľská vláda nedodržala.

8. jún 1923 – spolok Ústredie magur-
ských Slovákov zo Spišskej Starej Vsi podal 
žiadosť na Kanceláriu prezidenta republiky 
o prijatie 50-člennej delegácie, ktorá mala 
prezidenta informovať o zlom postavení 
Slovákov v obciach pripadnutých Poľsku.

Jún 1923 – Konferencia veľvyslancov 
posunula československo-poľský spor 
o Javorinu Spoločnosti národov, s dopo-
ručením predať ho medzinárodnému súdu 
v Haagu.

Jún 1938 – poľský veľvyslanec v Čes-
koslovensku Kazimierz Papeé dostal in-
štrukciu od poľskej vlády, aby ignoroval 
všetky snahy o zlepšenie vzájomných 
vzťahov medzi Československom a Poľ-
skom. Poľsko sa tak podieľalo na podpore 
nemeckej politiky na oslabenie pozícií a 
rozbitie Československa, čo nakoniec vie-
dlo k vypuknutiu druhej svetovej vojny.

19. jún 1939 – nevyjasnené hraničné 
otázky medzi Československom a Poľ-
skom mala doriešiť nová slovensko-poľská 
delimitačná komisia, do ktorej slovenská 
strana menovala ako predsedu Františka 
Hrušovského a ako jeho zástupcu generála 
Rudolfa Viesta.

Národné cítenie prejavoval aj nedecký notár František Lackovič



13  J Ú N   2 0 1 0 ŽIVOT

15. jún 1945 – novotargský starosta 
Karol Chlipala zaslal spišským a oravským 
obciam prípis, aby sa slovenskí učitelia vy-
sťahovali do Československa.

21. jún 1945 – vyšiel tzv. Benešov 
dekrét o konfi škácii a rozdelení pozem-
kového fondu Nemcov, Maďarov, zradcov 
a kolaborantov. 

29. jún 1945 – v Moskve bola podpí-
saná zmluva, na základe ktorej bola pri-
členená Podkarpatská Rus k Ukrajinskej 
sovietskej socialistickej republike, čím sa 
zmenšilo územie Československa.

19. jún 1946 – prezidentom Českoslo-
venska sa po druhýkrát stal Edvard Beneš

14. jún 1948 – bol za prezidenta zvole-
ný komunista Klement Gotwald. Komunisti 
sa týmto defi nitívne chopili moci v Česko-
slovensku.

15. jún 1958 – po takmer trojročnom 
úsilí vyšlo prvé číslo kultúrno-spoločenské-
ho časopisu Slovákov v Poľsku Život, ktorý 
je od tohto času vydávaný periodicky ako 
mesačník. Prvým šéfredaktorom sa stal 
Adam Chalupec.

14. jún 1967 – Slováci žijúci v Poľsku 
zmenili názov svojej inštitúcie a rozhodnu-
tím Úradu vnútorných záležitostí Prezídia 
Národnej rady v Krakove, oddelenia soci-
álnych vecí boli zaregistrovaní pod novým 
názvom Kultúrny spolok Čechov a Slová-
kov v Poľsku (Towarzystwo Kulturalne Cze-
chów i Słowaków w Polsce).

1. jún 1978 – v Bratislave zomrela poet-
ka a prispievateľka do mnohých slovenských 
periodík (Vatra, Rozvoj, Živena, Slovák, Slo-
venské pohľady...), manželka akademické-
ho maliara Janka Alexyho, rodáčka z Dolnej 
Lipnice Šára Buganová-Alexy.

26. – 27. jún 1990 – na prvom porevo-
lučnom zasadnutí Slovenskej národnej rady 
zvolili poslanci nové predsedníctvo na čele 
s Františkom Mikloškom a na druhý deň 
novú vládu na čele s Vladimírom Mečiarom.

29. jún 1991 – pápež Ján Pavol II. vy-
menoval vo Vatikáne 23 nových kardinálov 
a medzi nimi aj nitrianskeho biskupa Jána 
Chryzostoma Korca.

23. jún 1993 – Slovenská republika 
podpísala asociačnú dohodu s Európskym 
spoločenstvom.

30. jún 1993 – Slovenská republika bola 
prijatá do Rady Európy ako jej 31. člen.

27. jún 1995 – Slovenská republika 
podala ofi ciálnu žiadosť o vstup do Európ-
skej únie.

15. jún 2004 – bol slávnostne inaugu-
rovaný prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič, ktorý v tejto funkcii pôsobí už 
druhé volebné obdobie.

domu a niekoľko ľahších predmetov bolo 
rozhádzaných po priľahlom svahu. Spia-
ceho richtára Valentína Strončeka zasy-
pali padajúce trámy a spôsobili mu okrem 
mnohých zranení tiež prerezanie lebečnej 
kosti. Jeho dvanásťročná dcéra Anna utr-
pela v dôsledku výbuchu ťažké porane-
nie hlavy. Jeho pätnásťročný syn Ján bol 
vymrštený do susedného dvora, pričom 
utrpel zlomeninu ruky a ďalší syn Jozef 
následkom výbuchu na pol roka ohluchol. 
Manželke Kataríne sa nič nestalo. Cel-
ková hospodárska škoda dosahovala na 
tú dobu vysokú sumu 45 000 korún. Po 
tomto brutálnom zločine odišli „legionári“ 
smerom ku cintorínu, kde v domnienke, 
že tu býva proslovensky orientovaný notár 
František Lackovič, hodili ďalšie granáty 
do domu vdovy Uliany Bonkovej. V dô-
sledku výbuchu v dome rozmetalo veľkú 
sedliacku pec a tá následne zasypala 
spiaceho poľského sluhu – pätnásťročné-
ho Jána Demského, ktorý bol na mieste 
mŕtvy. Majiteľka domu nebola zranená.10

Ešte tej tragickej noci podal prvú po-
moc zranenému richtárovi, ktorého spod 
trosiek pomáhali vyberať zbehnutí Ne-
dečania, i jeho deťom spišskostaroveský 
lekár Alexander Küchel. Dcéru s otcom 
odviezol do nemocnice v Spišskej Sobote. 
Dcéra Anna ostala v nemocnici niekoľko 
dní, Valentín Stronček však napriek sna-
hám lekárov 1. júla svojim zraneniam 
podľahol. Prípad pravdepodobne nebol 
poľskými orgánmi vôbec prešetrovaný 
a šírili sa „reči“, že atentátnici boli za svoj 
čin v Poľsku dobre odmenení. Na žandár-
sku stanicu v Nedeci bolo síce v júni 1920 
podané trestné oznámenie na neznámeho 

10  ŠAL, KS-L, Tk 416/1940.

páchateľa, ktoré postúpili 13. septembra 
Štátnemu zastupiteľstvu v Levoči, ďalej 
sa však v tejto veci nič nedialo, pravdepo-
dobne vzhľadom  na to, že Nedeca bola 
pričlenená k Poľsku.

Prípad bol znovu otvorený až po in-
korporácii spišsko-oravských obcí, v roku 
1940. V auguste zatkli v Nedeci bývalého 
nedeckého notára a učiteľa Zoltána Pulin-
gera „Pécsi“, ktorý bol obvinený z uskutoč-
nenia oboch atentátov. Napriek tomu, že 
proti nemu vypovedalo množstvo svedkov 
najmä z Nedece, svoju vinu popieral a z 
atentátov obvinil istého Rudolfa Kašťáka.11 
V tom istom čase bol zatknutý aj tento 
bývalý záložný nadporučík poľskej armá-
dy, ktorý v čase plebiscitu ako 15-ročný 
ušiel do Poľska. Tu pôsobil ako poštár až 
vypuknutia vojny, kedy sa presťahoval do 
Michaloviec, kde dostal prácu v obilnej spo-
ločnosti. Jediným svedkom proti nemu bol 
vyššie spomínaný notár. V septembri 1940 
však boli obaja prepustení na slobodu, keď-
že podľa § 106 č. 1 a 4 trestného zákonníka 
nastalo uplynutím piatich rokov, rátajúc odo 
dňa spáchania trestných činov, premlčanie 
trestného pokračovania.12

Vražda vzácneho, národu oddaného 
Slováka, ktorý za svoje národné presved-
čenie zaplatil tým najcennejším, čo mal – 
životom, nebola nikdy objasnená. Krajania 
a Spolok Slovákov v Poľsku by si pri tomto 
smutnom výročí, aspoň týmto spôsobom, 
radi uctili pamiatku nedeckého richtára Va-
lentína Strončeka. Taktiež by sme v tomto 
roku radi osadili pamätnú tabuľu, ktorá by 
bola mementom „tragických júnových dní“, 
aby sa už nikdy viac neopakovali.

11  ŠAL, KS-L, Tk 416/1940.
12  ŠAL, KS-L, Tk 425/1940.

Náčrt uskutočnenia atentátu na Valentína Strončeka

Čriepky z histórie
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To, čo píšem, som sa dozvedel od 
starších chlapov, ktorí ku nám domov v 
Jablonke v medzivojnovom období prichá-
dzali každú prvú nedeľu mesiaca meniť 
modlitebné kartičky k svätému živému ru-
žencu. Keď sa spoločne pomodlili, začali 
spomínať, ako bolo na vojne, aj na to, čo 
sa dialo na Orave po prvej svetovej vojne. 
Ja som to ako malý chlapec počúval a do-
dnes si to pamätám. 

V časoch agitácie 
za Poľsko

Keď sa skončila prvá svetová vojna, 
vznikla Československá republika a chla-
pi sa z frontov vrátili domov. V tom čase v 
Jablonke boli českí vojaci a žandári. Mlad-
šie ročníky dostali povolávacie rozkazy do 
československej armády. Tí, čo nechceli 
narukovať do československej armády, 
ušli na poľskú stranu do Čierneho Dunaj-
ca. Tu ich Poliaci nazvali Oravskou légiou, 
ktorej velil poručík Vendelín Ďubek z Jab-
lonky a dp. Machay bol ich kňazom. Chla-
pi po nedeliach spomínali, že keď sa zhro-
maždili v kostole v Čiernom Dunajci počas 
sv. omše, ktorú slúžil Ferdinand Machay, 
po skončení im kázal zostať v kostole. Ako 
chlapi hovorili, v ruke držal kríž a kázal im 
prisahať, že to, čo im teraz povie, do kon-
ca života nikomu neprezradia a spýtal sa 
ich, či chcú urobiť dobrý čin pre Poľsko. 
Kto teda chce, nech zodvihne ruku. Podľa 
toho, čo rozprávali, dp. Machay im pove-
dal, aby šli na Oravu a strieľali do kaplniek 
a sôch popri cestách. Keď to počuli, všetci 
spustili ruky dole a odišli. Osobne ani tomu 
nedokážem uveriť, aby také niečo robil ka-
tolícky kňaz, dp. Machay, to dokážu robiť 
len sluhovia diabla. Túto informáciu som 
sa dozvedel od Štefana Hovanca, ktorý ju 
získal od suseda, ktorý bol legionárom v 
Dunajci. V kostole zostali len traja legio-
nári – Čaja, Pavlak a Mociolek, všetci traja 
z Jablonky. Hneď potom boli v Jablonke 
dostrieľané kaplnky a sochy svätých. Naj-
viac bola poškodená kaplnka, ktorá sa na-
chádza tri kilometre od centra Jablonky pri 
ceste na Chyžné. Poliaci okamžite tvrdili, 
že je to robota českých vojakov a že to oni 
strieľajú do kaplniek. 

O tom, že Čaja patril k výtržníkom, 
svedčí aj fakt, že zastrelil krstného otca 
Kuruca. Kuruc pochádzal zo Slovenska a 

v Jablonke bol žandárom. V Jablonke sa 
oženil so sestrou Čajovho otca. Kuruc bol 
v tom čase orať na Salaši v časti vzdiale-
nej približne 3 km od centra Jablonky. Bol s 
ním aj štrnásťročný chlapec pochádzajúci 
z Malej Lipnice, ktorý bol v tom čase uňho 
na službe. Prišiel za nimi Čaja, ktorý mal 
zbraň a zastrelil ňou Kuruca i jeho koňa. 
Chlapec utiekol domov do Lipnice, avšak 
vzhľadom na to, že bežal celou cestou, 
dostal zápal pľúc a onedlho na to zomrel. 
Čaja bol však hrdinom, pretože zabil Slo-
váka. Priznal sa taktiež k tomu, že strieľal 
do kaplniek spolu s Pavlákom. Ten tretí, 
čo zostal v kostole, nakoniec nestrieľal.

Vendelín Ďubek, ktorý bol veliteľom 
oravskej légie v Čiernom Dunajci, neskôr 
pôsobil v Jablonke ako učiteľ. O stretnutí 
v czarnodujeckom kostole povedal svo-
jim rodičom i svojim bratom. Zároveň bol 
členom gminnej rady. Vojtom gminy bol v 
tom čase Jan Sikora, brat kňazov Siko-
rovcov. Ten sa však dostal do konfl iktu z 
Ďubkom, pretože Ďubek bol múdrejší a 
šikovnejší. To však vojtovi vadilo a tak 
zariadil, aby Ďubeka ako učiteľa preloži-
li do Odrowąża. Tak sa nakoniec v roku 
1933 stalo. Ďubek tu pôsobil dva roky, po 
čom náhle zomrel. Jeho žena aj spolu so 
štyrmi osirotenými deťmi zostala bývať 
v Odrowążi, avšak keď im niekto v noci 
podpálil drevený dom a všetko, čo mali, 
sa spálilo, vrátili sa do Jablonky, kde im 
pomohla rodina Ďubkovcov. Takto sa 
Poľsko odplatilo Vendelínovi Ďubkovi za 
agitáciu v prospech Poľska.

Po prvej svetovej vojne sa Českoslo-
vensko a Poľsko dohodlo, že na spornom 
území bude zorganizovaný plebiscit. Po-
liaci však chceli, aby sa plebiscit konal v 
oboch hornooravských okresoch – v ná-
mestovskom i trstenskom. Zároveň chceli 
ukázať, že v Poľsku sa žije dobre a že tu 
nič nechýba. Preto posielali do sloven-
ských dedín potraviny, teda múku, soľ a 
cukor. Peter Borový prosil v tom čase môj-
ho otca, aby zaviezol do Bobrova múku, 
že si popri tom aj dobre zarobí. Otec s tým 
súhlasil, pretože si chcel privyrobiť. Druhú 
furmanku viezol Matušák. Naložili im teda 
múku, cukor, soľ a ďatelinu na siatie, pre-
tože to bolo akurát na jar. Môj otec prišiel 
do Bobrova prvý. Keď tam prišiel, akurát 
išli oproti dvaja chlapi. Preto zastavil voz 
a pýtal sa, ich kde je obchod, pretože ve-
zie múku, cukor a iné potraviny. Počas ich 
rozhovoru prišli za nimi ešte ďalší štyria 
chlapi. Tí mu povedali, že mu pomôžu. 
Voz chytili za kolesá a prevrátili ho, tak-
že všetky potraviny ostali ležať na ceste. 
Otcovi kázali utekať do Jablonky a aby sa 
tam už viackrát ani neukazoval. Matušák 
do Bobrova ani nedošiel. Zostal stáť v lese 
a keď sa zvečerilo, vrátil sa s plným vo-
zom domov. 

Dp. Machay organizoval aj agitačné 
výpravy do Trstenej. Dozvedel som sa 
to od Stopiaka z Veľkej Lipnice v období, 
keď odo mňa prenajímal pozemky na pa-
senie kráv. Ako mládenec sa totiž vybral 

V SPOMIENKACH 
NA MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE

Keď sa v septembri 1939 začala druhá 
svetová vojna, vytiahli nás z toho pekla, 
v akom sme žili dvadsať rokov na sever-
nom Spiši a hornej Orave. Pre Čaju však 
nastali ťažké časy, pretože žandári ho 
začali vyšetrovať kvôli vraždám, mal totiž 
na svedomí dvoch nevinných ľudí. Musel 
sa každý deň hlásiť na žandárskej stanici. 
Psychicky to nevydržal a obesil sa. Podob-
ne skončil aj Pavlák. Po druhej svetovej 
vojne mu zomrela manželka. Syn aj dcéra 
odišli na Slovensko, kde si založili rodiny 
a on zostal doma sám. Najprv podľahol 
alkoholu a onedlho nato sa taktiež obesil. 
Takto nakoniec skončili obaja „hrdinovia“, 
ktorí strieľali do kaplniek.

Dôstojný pán Ferdynand Machay
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raz spolu s ďalšími chlapmi do Trstenej. 
Zhromaždili sa na dvore u Pekarčíka, od-
kiaľ sa vybrali na cestu. Spolu s nimi bol aj 
jeden postihnutý mládenec Ján Joňák. Na 
čele sprievodu išiel s krížom dp. Machay. 
Mládenec, nevedno, čo ho to napadlo, 
chytil skalu a hodil ju do neďaleko stojacej 
skupinky chlapov. Tí sa rozbehli po pút-
nikoch. Keď videl, čo sa deje, tak rýchlo 
utiekol. Dp. Machay sa spolu s ďalšími 
chlapmi schoval v kostole. Nie všetkým sa 
však podarilo utiecť a tí, čo to nestihli, boli 
poriadne pobití. Najviac dostal práve už 
spomínaný Stopiak, ktorý mal v tom čase 
okolo 25 rokov. Tak ho dobili, že sa nemo-
hol ani len postaviť. Domov do Lipnice ho 
až na druhý deň zaviezol na voze nejaký 
chlap z Trstenej. Pri týchto spomienkach 
si dotyčný vylieval zlosť na Borového i dp. 
Machaya, pretože vraj mu sľúbili, že keď 
bude Orava pripojená k Poľsku, stane sa 
cestárom na ceste z Jablonky do Lipnice. 
Žiaľ, všetko zostalo len pri planých sľu-
boch. Nakoniec sa stal cestárom nejaký 
Janoviak. Jeho posielali na Spiš, ale on s 
tým nesúhlasil, pretože si v Lipnici založil 
rodinu. Veľmi sa pritom zlostil na oboch, 
lebo práve o život prišiel, a oni sa mu takto 
odplatili.

Tieto spomienky som si zapísal hlavne 
preto, aby sa aj mladšie pokolenie dozve-
delo niečo z minulosti, v akej biede žili ich 
predkovia v medzivojnovom období. Mla-
dí ľudia na hornej Orave si hľadali službu 
u bohatších gazdov za jedlo a odev. Ak 
chcú mladí ľudia hodnotiť dnešok, najprv 
by mali poriadne spoznať minulosť. V me-
dzivojnovom období bolo hodne krádeží, 
pretože sa žilo biedne. Zlodeji najčastejšie 
kradli kravy a kone, ktoré boli pre gazdov-
ský život v tom čase nezastupiteľné. Nie-
kedy však dokázali aj zabiť. V roku 1930 
takto napadli dom tetky mojej manželky, 
teda sestru môjho svokra. V dome bývala 
spolu s manželom a vnukom, o ktorého sa 
starali, keďže otec mu zahynul počas prvej 
svetovej vojny a matka mu zomrela hneď 
po jej skončení. Zlodeji sa dostali do domu 
cez oblok. Dreveným kolom začali mlátiť 
dedka po hlave. Tetka začala kričať, takže 
sa zobudil aj vnuk, ktorý spal vo vedľajšej 
izbe. Zlodeji začali tetku šklbať za vlasy a 
chceli ju umlčať, ale v tom vošiel vnuk a 
pýtal sa, čo sa deje. Jeden zo zlodejov ho 
napadol sekerou, ale vnuk sa stihol uhnúť 
a utiekol cez oblok. Zlodeji sa taktiež vy-
strašili, pretože sa báli, že ich spoznal a 
taktiež utiekli. Nakoniec teda nič z domu 
nezobrali, avšak dedka, ktorý mal len 63 
rokov, zabili.

Peter Borový
To, čo píšem, som sa dozvedel od sta-

rého otca, ktorý zomrel v roku 1939. Môj 
dedko veľmi dobre poznal Petra Borového 
a taktiež vedel, čím sa Borový zaoberal. 
Peter Borový pochádzal z Rabčíc a mal 
piatich súrodencov. Po skončení prvej 
svetovej vojny agitoval za pripojenie Ora-
vy do Poľska. Kvôli tomu musel z Rabčíc 
odísť, lebo sa bál, že príde o život. Býval 
vo Veľkej Lipnici a bol pútnikom. Často 
chodieval na púte do Kalwarii Żebrzydow-
skej, kde sa skamarátil so strýkom mojej 
matky. Strýko, podobne ako Peter Borový, 
nebol ženatý. Moja matka zamladi bývala 
spolu so svojou matkou a strýkom, preto-
že jej otec už nežil a brat mojej matky bol 
na vojne. Peter Borový viedol túlavý život. 
Keď prišiel do Jablonky, býval u mojej 
matky. Opravoval modlitebné knižky a ru-
žence. Chodieval po odpustoch po celom 
okolí a pri kostoloch predával ružence a 
medailóniky. U mojej matky býval necelé 
dva roky. Trochu im pomáhal pri gazdov-
ských i poľných prácach. Keď sa vrátil 
matkin brat z vojny, Peter Borový sa musel 
odsťahovať. Nasťahoval sa do časti Hus-
té domy k Jánovi Kadlubovi. U Pekarčíka 
sa často schádzali poľskí agitátori, hlavne 
kňazi Machay, Buroń, Sikorovci a aj Bo-
rový. Dostával od nich peniaze, aby mal 
za čo žiť. V tom čase často navštevoval 
strýka mojej mamy a rozprával im, ako 
agitujú za to, aby bola Orava pripojená k 
Poľsku. Rozprával im taktiež o tom, ako 
sa im darilo v Paríži, keď boli u americké-
ho prezidenta Wilsona spolu s Machayom 
a Halčinom. Prezident Wilson ich nechcel 
prijať, preto išli prosiť manželku preziden-
ta, aby im pomohla dostať sa k nemu. Dp. 
Machay kľakol na kolená a kľačiačky pro-
sil. Nakoniec ich prezident na prosbu svo-
jej manželky prijal. Jemu predstavili svoje 
klamstvá, ako českí vojaci na Orave a 
severnom Spiši vraždia, čo vôbec nebola 
pravda. Zavraždený bol v Jablonke Kuruc 
slovenského pôvodu, ktorého zastrelil poľ-
ský agitátor Ignác Čaja.

Keď sa moja matka vydala, presťa-
hovala sa do manželovho domu, teda do 
domu môjho otca. V susedstve bývala 
samotná stará dievka, ktorú volali Celet-
kula. Borový býval neďaleko a spriatelil 
sa s Celetkulou. Často som u nej býval a 
tak som spoznal aj Petra Borového. Práve 
keď som bol zaniesť ku nej koláč, bol u 
nej aj Peter Borový a dal mi nejaký peniaz. 
Neskôr sa Borový odsťahoval do Veľkej 
Lipnice.

Často jednak prichádzal k Celetkule 
do Jablonky. Bolo to v lete v nedeľu, hra-
li sme sa spolu s kamarátmi neďaleko a 
počuli sme ako niekto u Celetkuli spieva. 
Preto sme sa tam išli pozrieť. Oblok bol 
na dome otvorený. Peter Borový sedel pri 
stolíku spolu s Celetkulou, na stole mali 
otvorenú fľašku vína a Celetkula spievala 
- Pi víno, pi vínko... - a on ju klepal rukou 
po pleci a vravel jej - Stará moja, stará... 
Teraz sa tomu ani nečudujem, bol sám a 
potreboval niekoho.

Poliaci hovoria o Borovom ako o apoš-
tolovi Oravy, pretože sa pričinil k pripo-
jeniu hornej Oravy a severného Spiša k 
Poľsku, do hroznej biedy, v akej ľudia žili 
dvadsať rokov. Chodili bosí, otrhaní, ne-
mali si za čo kúpiť topánky ani poriadne 
šatstvo. A Poliaci na sviatok 11. novembra 
oslavujú obrodenie Poľska, školská mlá-
dež a úradníci sa modlia vo Veľkej Lipnici 
pri pamätnej tabuli Petra Borového. Neve-
dia, že naši predkovia preklínali Borového 
aj Machaya za to, že sa dostali do takej 
biedy a považovali ich za zločincov. 

Aj ja som zažil tú biedu. V júli 1939 som 
išiel pracovať na pílu Rybinských. Bolo 
tam zamestnaných asi tridsať robotníkov, 
spomedzi ktorých ja som bol najmladší a 
preto som aj najmenej zarábal. Dostával 
som 16 grošov za hodinu a pritom za kilo 
chleba bolo treba zaplatiť 30 grošov a za 
kilo slaniny dva zloté.

Druhá svetová vojna bola pre hornú 
Oravu a severný Spiš zbavením sa tohto 
pekla, v akom sme žili v Poľsku. Na píle 
som nakoniec pracoval do roku 1945 a 
pritom som si aj dobre zarobil, pretože 
nám majiteľ po pripojení k Slovensku mu-
sel dobre platiť. Inak by uňho nikto nepra-
coval, pretože na Slovensku bolo práce 
nadostač.

Nuž taký bol život v tom období na 
Orave. Žilo sa ťažko a tí, čo to nezažili, len 
s námahou dokážu uveriť a pochopiť, čo 
všetko v tom čase ľudia na Orave prežili.

Karol Novák
(Jablonka, máj 2010)
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„Budeme vyvolaní po mene a bu-
de nás tam veľa,“ týmito slova-
mi sa lúčil s Pavlom Straussom 

jeho priateľ básnik Milan Rúfus. Dal tým 
posledný hold múdremu, láskavému 
a nadovšetko ľudskému človekovi. Člo-
vekovi, ktorý sa skutočne, ako povedal 
Rúfus „Bohu vydaril“.

Pavol Strauss bol rovnako ako Rúfus 
rodák z Liptova, narodil sa 30. augusta 
1912 v Liptovskom Mikuláši ako prvoro-
dený syn Vilmy a Izidora Straussovcov. 
O päť rokov neskôr do rodiny pribudol 
ďalší syn Juraj. Otec bol známym advo-
kátom, ale vzťah k svojej budúcej pro-
fesii Pavol získal od starého otca z ma-
minej strany, ktorý bol v meste a okolí 
vychýreným lekárom. Starí rodičia z ot-
covej strany boli hlboko veriaci ži-
dia a na chlapcov mala veľký vplyv 
ich náboženská výchova. Pavol 
bol odmalička nadaným dieťaťom, 
vďaka matke pekne hral na klavíri 
a získal vzťah i k jazykom. Čosko-
ro sa naučil rozprávať po anglicky, 
po nemecky, od guvernantky po 
francúzsky a od pacientov starého 
otca pochytil aj čo-to z maďarčiny. 
Napokon sa mu to aj zišlo, lebo 
začal chodiť do maďarskej ľudovej 
školy, pretože na Slovensku vtedy 
iná možnosť nebola. Po vzniku 
Československej republiky ho rodičia 
prepísali do židovskej školy, ktorá mala 
vyššiu úroveň, a od roku 1922 bol štu-
dentom gymnázia. V tom čase mu zo-
mrel milovaný starý otec a s prvou ranou 
života sa vyrovnával písaním denníka, 
ktorý sa odvtedy stal jeho každodennou 
potrebou. (Niektoré denníky mu vyšli aj 
knižne, napríklad Tesná brána, Sám so 
sebou, Mozaika nádeje, Sme mocnejší 
než čas.) Už z prvých zápiskov mladé-
ho študenta badať literárne nadanie. 
Zamýšľal sa v nich nielen nad vlastnými 
pocitmi, ale citlivo vnímal i okolitý svet, 
pričom mu pomáhalo štúdium diel najmä 
nemeckých fi lozofov Kanta, Nietzsche-
ho, ale i básnikov Schillera, Goetheho, 
Lessinga, Heineho, Rilkeho. Po skon-
čení gymnázia sa rozhodol študovať 
medicínu. Nastúpil na fakultu vo Viedni, 
ale po dvoch semestroch odišiel na Le-
kársku fakultu Nemeckej univerzity do 
Prahy. Tam ho okrem medicíny pohltil aj 
bohatý kultúrny život, ktorým mesto žilo 
– rád chodil po galériách, navštevoval 
divadlá, koncerty, veľa čítal. Medicína 
ho bavila, mal čas na svoje záľuby a bol 
šťastný. Až do chvíle, kým sa nedozve-

del, že mu zomrela milovaná matka, 
ktorá mala iba 40 rokov. Svet Pavla 
Straussa sa v okamihu zastavil a život 
sa mu rozdelil hrubou čiernou čiarou, 
ktorá bezcitne ohraničovala všetko, čo 
bolo predtým. No žiť musel ďalej… Utá-
pal sa v citovom nešťastí a hľadal sa 
i svetonázorovo, nejaký čas dokonca 
koketoval aj s komunistami, veriac ich 
slovám, že podobne ako on chcú, aby 
bol svet čistý a dobrý. Poslednou kvap-
kou, ktorá pretiekla a pohár sa prelial, 
bol rok 1936, keď J. V. Stalin zakázal 
Šostakovičove opery. Strauss sa utvrdil 
v názore, že kto zakazuje hudbu, nemô-
že byť dobrý, a s takou ideológiou už 
nechcel mať nič spoločné.

Roku 1936 Pavol Strauss ukončil 

štúdium medicíny a začal pracovať na 
I. internej klinike v Prahe, vtedy už tam 
študoval v druhom ročníku medicínu aj 
jeho brat Juraj. Popri lekárskej kariére 
sa úspešne etabloval ako básnik – vyšli 
mu dve po nemecky napísané básnické 
zbierky a venoval sa i hudbe. Po dvoch 
rokoch sa vrátil na Slovensko, zblížil 
sa v Ružomberku s rodinou Munkov-
cov a pod ich vplyvom prestúpil na ka-
tolícku vieru. Konvertita bola pre neho 
„najšťastnejší prelom života“ a šťastný 
bol, keď na katolícku vieru prestúpil 
neskoršie aj jeho brat. V lekárskej pra-
xi pokračoval na chirurgii v nemocnici 
v Palúdzke a venoval sa ďalej aj poézii. 
Počas vojny pracoval vo vojenskej ne-
mocnici v Ružomberku, kde ho zastihlo 
Slovenské národné povstanie, v ktorom 
mu tragicky zahynul otec a nevlastná 
matka.

V deň oslobodenia Bratislavy – 4. 
apríla 1945 – sa Pavol Strauss oženil 
s o dva roky staršou Máriou Loydlovou, 
s ktorou žil v šťastnom manželstve až 
do smrti. Najskôr bývali v Bratislave a on 
krátko pracoval v Onkologickom ústave. 
Potom prešiel do Nemocnice milosrd-

ných bratov v Skalici, kde sa im narodil 
prvý a po čase druhý syn. Počas dvoj-
mesačného pracovného pobytu vo Švaj-
čiarsku napísal knihu Všetko je rovnako 
blízke a ďaleké. V skalickej nemocnici 
sa vypracoval na špičkového chirurga, 
ktorý sa nebránil novým moderným me-
dicínskym metódam. Okrem toho pub-
likoval v odborných časopisoch, písal 
eseje, ktoré vyšli knižne (Mozaika náde-
je), básne v próze mu vyšli pod názvom 
Stĺpy a venoval sa i prekladom. Bol vo 
všetkých smeroch úspešný, no aj tak sa 
našli nežičlivci a pre intrigy ho náhle pre-
ložili do Nitry.

Na Nitru si Pavol Strauss po čase 
zvykol, spočiatku mu najviac chýbala 
operačka, lebo tam dostal len miesto ra-

dového chirurga. Netrvalo dlho a i tu sa 
jeho pacientmi a priateľmi stali umelci, 
ktorí si ho vážili pre zvláštny dar poko-
ja, rozvahy a láskavosti, ktorým všetkých 
priťahoval. Priatelil sa aj s takými, ktorí 
boli v nemilosti, a do nemilosti sa dostal 
aj sám. Všetky neprávosti a poníženia 
však bral pokorne, silu čerpal z modlitieb 
a nezištne pomáhal druhým. Knihy mu 
doma prestali vychádzať, ale v Ríme mu 
vyšli dokonca dve: Krížová cesta pre cho-
rých, Posila dneška a o pár rokov neskôr 
i Roztrhnutá opona. Mnohé diela začali 
vychádzať až po roku 1989. Dovtedy iba 
akýmsi zázrakom vyšli Zápisky diletanta 
a Zákruty bez ciest.

Opona sa v živote Pavla Straussa 
celkom „roztrhla“ pár rokov pred smrťou, 
keď sa znovu cítil slobodným. Jeho dielo 
bolo verejne ocenené, knihy sa dočkali 
nových vydaní. Čím ďalej viac ho však 
trápili choroby a v lete roku 1994 vo veku 
82 rokov v nitrianskej nemocnici zomrel. 
Po Pavlovi Straussovi je pomenovaná 
celoslovenská cena, ktorou sa každoroč-
ne oceňujú významné slovenské osob-
nosti z oblasti kultúry a umenia.

Jozef Leikert

HĽADAČ LÁSKY A POKORY

PAVOL STRAUSS
(30. 8. 1912 – 3. 6. 1994)

spisovateľ, humanista



17  J Ú N   2 0 1 0 ŽIVOT

V priebehu mája t.r. krakovskú hu-
dobnú a kultúrnu scénu obohatila 
séria niekoľkých koncertov, v rámci 

podujatia Dni hudby Felixa Mendelssohna. 
Súčasťou celého programu bol aj jeden 
fi lmový večer prezentujúci fi lm: Mendels-
sohn a Chopin.

Hlavný organizátor Nadácia Judaica 
- Centrum židovskej kultúry, zrealizoval 
hudobné dni pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Fryderyka Chopina a Rober-
ta Schumanna - hudobných skladateľov, 
ktorých  spájalo s Mendelssohnom hlboké 
priateľstvo a vzájomný obdiv. Obaja v jeho 
tvorbe i osobnom živote zohrali podstatnú 
úlohu. Niet sa čomu diviť, že Dni hudby 
Felixa Mendelssohna pripadli práve na 
tento rok.  

Nikto nepochybuje o tom, že nemecký 
hudobný skladateľ Felix Mendelssohn-
Bartholdy má na scéne svetoznámych hu-
dobných skladateľov svoje pevné miesto, 
veď počas svojho života skomponoval 
mnoho prekrásnych symfónií, skladieb 

Slovenské Kvarteto a J. J. Bokun

Slovenské Kvarteto na Dňoch 
hudby F. Mendelssohna

pre sláčikové hudobné nástroje, klavír či 
organ. O jeho nekonečnú slávu sa zaslúžil 
hlavne Svadobný pochod, ktorý ho pre-
slávil po celom svete. Ako perličku možno 
dodať, že ho skomponoval k divadelnej 
hre od Williama Shakespearea - Sen noci 
svätojánskej. 

Počas spomínaných hudobných dní 
sa nám predstavili nielen naši českí su-
sedia v podobe Zemplínskeho kvarteta, 
ale svojou hrou sa prezentovali aj hudob-
níci a hudobné skupiny z Ruska, Kanady, 
Veľkej Británie, Nemecka a Poľska. Pod 
spoluprácu i spoluúčasť sa podpísalo nie-
koľko zahraničných partnerov, medzi kto-
rými bol aj Generálny konzulát Slovenskej 
republiky v Krakove. Ten prevzal patronát 
nad koncertom sláčikového Slovenského 
Kvarteta, ktorý sa uskutočnil 7. mája t.r. 
na krakovskom Kazimierzi, v priestoroch 
sídla hlavného organizátora. 

V prevedení Slovenského Kvarteta 
sme si vypočuli skladby Franza P. Schu-
berta, Wolfganga A. Mozarta a samozrej-

me F. Mendelssohna. Na záver zaznel aj 
vynikajúci hudobný kúsok z fi lmu Cinema 
Paradiso, ktorého autorom je svetoznámy 
Enio Moriconne. Na klarinete ich  spre-
vádzal Jan Jakub Bokun, wroclavský  
dirigent a hudobník, ktorý ako sólista 
účinkoval vo viacerých fi lharmonických 
orchestroch v Poľsku, o. i. získal tiež cenu 
Nadácie poľskej kultúry. Vďaka spolupráci 
kvarteta zo Slovenska a J. J. Bokuna, ne-
dávno uzrelo svetlo sveta CD pod názvom 
Clarinettino. 

Slovenské Kvarteto nie je poľským 
poslucháčom celkom neznáme, pretože 
v Krakove sa už svojou hrou prezentovalo, 
vtedy však ešte pod názvom Pressburber 
Quartett. Od januára 2009 vystupujú jeho 
členovia Juraj Tomka (1. husle), Eduard 
Pingitzer (2. husle), Július Šoška (viola), 
Martin Ťažký (violončelo), pod aktuálnym 
názvom. Kvarteto pokračuje v 30-ročnej 
tradícii legendár-
neho Slovenského 
sláčikového kvar-
teta, nadväzujúc 
na jeho niekdajšiu 
tvorbu, rozširujúc 
svoj repertoár aj 
o moderné sláčiko-
vé útvory.  

Na koncerte 
nechýbal hlavný or-
ganizátor - riaditeľ 
Centra židovskej 
kultúry Joachim S. 
Russek, ale ani pracovný kolektív Gene-
rálneho konzulátu SR v Krakove na čele 
s gen. konzulom Markom Lisánskym. Po 
vydarenom koncerte predstavitelia oboch 
inštitúcii  svorne skonštatovali, že vzájom-
ná spolupráca v rámci Dní hudby F. Men-
delssohna je vlastne vstupnou bránou do 
ich možnej spolupráce do budúcnosti.

Lýdia Ostrowska

Slovenské Kvarteto a J. J. Bokun

 Autogramiáda nového CD Clarinettino   Členovia kvarteta v rozhovore s predstaviteľmi Gen. konzulátu SR v Krakove

J. S. Russek
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Husinec (nemecky: Hussinetz, v ro-
koch 1937 – 1945 Friedrichstein; 
poľsky: Gęsiniec) je malá obec 

nachádzajúca sa na dolnom Sliezsku, 
ktorá bola založená v polovici 18. storo-
čia českými emigrantmi utekajúcimi pred 
habsburskou rekatolizáciou do protes-
tantského Pruska. Samotným popudom 
k založeniu obce bol cisársky edikt Karola 
Habsburského z roku 1725, ktorý hrozil 
v českých krajinách vyznávačom inej viery 
ako rímskokatolíckej trestom ťažkej prá-
ce, prípadne vyhnanstvom. Edikt prišiel 
o niekoľko rokov neskôr vhod pruskému 
kráľovi Fridrichovi II., ktorý vo vojne zís-
kal od Habsburgovcov Sliezsko, kde pus-
tošenie a choroby počas vojny spôsobili 
prudký pokles obyvateľstva. Fridrich II. tak 
potreboval nových osadníkov a českí prí-
vrženci reformnej cirkvi Jednoty bratskej 
veľmi ochotne prichádzali do protestant-
ského Pruska, na Sliezsko. Do polovice 
19. storočia sa tu presídlilo až 25 000 Če-
chov. Práve v rámci tejto kolonizácie bola 
založená aj obec Husinec. V roku 1755 
bol pri Strehlene (poľ. Strzelin) zakúpený 
pozemok, kde sa usadilo 142 českých ro-
dín. Materiál na vybudovanie obce čerpali 
z priľahlého lesa, ktorý dostali do držby od 
Fridricha II. Obci dali názov Husinec, čo 
veľa napovedá o reformnom založení emi-
grantov. Pochádza totiž z mena najzná-
mejšieho českého cirkevného reformátora 
Jána Husa, aj keď súčasný poľský názov 
bol nepochopiteľne zmenený z Husinca 
na Gęsiniec, čo u poľsky hovoriacich osôb 
vyvoláva skôr iné asociácie ako meno 
českého národného hrdinu.

Rok po založení obec obývalo 692 
osôb, pričom sa ich počet stále zvyšoval, 
až v roku 1913 dosiahol 1 830 obyvateľov. 
Rýchlo rastúca populácia spôsobila, že 
z Husinca sa české etnikum čoskoro roz-
šírilo aj do ďalších oblastí. Väčšina oby-
vateľstva sa venovala roľníctvu, menšia 
časť remeslám, najmä tkáčstvu a neskôr 
aj práci v zriadenom kameňolome. V júni 
1749 bola v Husinci založená husitská ná-
boženská obec, ktorá sa stala nábožen-
ským centrom aj pre okolité české obce. 
V roku 1841 mala už 5 164 členov. Ku 
katolicizmu sa v samotnom Husinci hlási-
li len necelé 4% obyvateľstva. Po vzniku 
farnosti rozhodol evanjelicko-reformova-
ný zbor aj o založení školy, ktorá vznikla 
v druhej polovici 18. storočia. Nemci sa s 
nechuťou dívali na rast mladej českej in-
teligencie a postupne angažovali do škôl 
nemeckých učiteľov a zavádzali nemecký 
jazyk. Na celom Sliezsku sa podarilo čes-

ČESKÁ KLUBOVŇA 
V HUSINCI

ký jazyk na škole udržať až do vypuknutia 
prvej svetovej vojny jedine v Husinci. Česi 
si v obci založili tiež knižnicu a klubovňu, 
kde fungovala čitáreň, chór i dychová 
hudba. Začiatkom dvadsiateho storočia 
pribudla ku klubovni divadelná scéna. 

Po skončení prvej svetovej vojny sa 
stal Husinec súčasťou Weimarskej re-
publiky a neskôr Nemeckej ríše. Silnejú-
ca germanizácia vyvrcholila počas druhej 
svetovej vojny, kedy sa nemecké úrady 
pokúsili potlačiť všetko slovanské. Po ob-
sadení Sliezska sovietskymi vojskami v ja-
nuári 1945 boli tu žijúci Česi perzekvovaní 
rovnako ako nemecké obyvateľstvo. Časť 
z nich emigrovala do Československa, 
kde obsadzovali najmä majetky opustené 
Nemcami v Sudetoch. To spôsobilo prud-
ký pokles českej národnosti v povojnovom 
Poľsku. Počet obyvateľov Husinca sa zní-
žil z 2 900 (v roku 1925) na 741 (v roku 

1950) a počet členov evanjelicko-reformo-
vaného zboru sa znížil o vyše 74%.

V prvom roku po skončení vojny začali 
miestne poľské orgány prideľovať Polia-
kom okrem nemeckých aj české privátne 
hospodárstva. Avšak už v auguste 1946 
boli vyzvaní, aby ich vrátili českým maji-
teľom. Spory sa ťahali až do roku 1948, 
kedy boli defi nitívne všetky hospodárstva 
navrátené Čechom. Česi, ktorí i po vojne 
zotrvali v Husinci sa združovali vo Zväze 
Čechov, ktorý bol súčasťou Centrálneho 
českého komitétu v Katoviciach a v Kres-
ťanskom spoločenstve Husinec (Christ-
liche Gemeinschaft Husinetz), ktoré pre 
svoje účely užívalo miestnu klubovňu. 
V roku 1958 bola klubovňa neznámymi 
páchateľmi spálená a Česi na dolnom 
Sliezsku sa uchýlili pod krídla predchodcu 
Spolku Slovákov v Poľsku – Spoločnosti 
kultúrno-sociálnej Čechov a Slovákov v 

Krajania na znovuotvorení klubovne (1963)
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Poľsku. Z pozemkovej knihy mesta Strzelin 
zo dňa 5. septembra 1959 jasne vyplýva, 
že pozemok spoločne s budovou je vlast-
níctvom Spoločnosti kultúrno-sociálnej, 
ktorá v nej prevádzkovala českú klubov-
ňu. Opätovne vybudovať a sprevádzkovať 
sa ju však podarilo až v roku 1963. Sláv-
nostného otvorenia sa zúčastnilo aj vede-
nie Spoločnosti. Na opravu boli  použité 
prostriedky získané zo Štátnej poisťov-
ne (Państwowy Zakład Ubezpieczenia), 
príspevkov členov a dotácií Spoločnosti 
kultúrno-sociálnej. Spoločnosť zároveň 
znášala všetky náklady spojené s udržia-
vaním tejto klubovne. V katastri nehnuteľ-
ností bola budova v roku 1961 zapísaná 
ako česká klubovňa, avšak kolónka vlast-
níka nehnuteľnosti zostala prázdna. Preto 
sa stalo, že neskôr v priebehu komasácie 
bola zapísaná ako nehnuteľnosť Národ-
ného pozemkového fondu (Państwowy 
Fundusz Ziemi). V októbri 1988 na to Kul-
túrno-sociálna spoločnosť Čechov a Slo-
vákov v Poľsku, prostredníctvom svojho 
úradujúceho člena Ľudomíra Molitorisa, 
upozornila a žiadala o nápravu. Po pred-
ložení výpisu z pozemkovej knihy mesta 
Strzelin zo dňa 5. septembra 1959 pred-
seda národného výboru mesta a stredis-
kovej obce Strzelin vydal 20. septembra 
1989 rozhodnutie, podľa ktoré klubovňa 
spoločne s pozemkom v Husinci je majet-
kom Kultúrno-sociálnej spoločnosti. Klu-
bovňu naďalej samozrejme využívala na 
svoju činnosť česká menšina, pričom ju 
za symbolickú cenu obývala česká rodina, 
ktorá sa zároveň starala o jej udržiavanie.

V decembri 2006 však Spolok Slová-
kov v Poľsku ako nástupca Kultúrno-so-
ciálnej spoločnosti Čechov a Slovákov 
v Poľsku obdržal oznámenie o zmene 
vlastníka v katastri nehnuteľností. S pre-
kvapením zistil, že novým vlastníkom sa 
stala Štátna pokladnica (Skarb Państwa), 
pričom Spolok Slovákov v Poľsku ostal 
iba užívateľom klubovne. Táto správa za-
skočila aj predstaviteľov českej menšiny 
na Sliezsku, ktorí požiadali generálneho 
tajomníka Ľudomíra Molitorisa o pomoc a 
ten začal vo veci konať. Keďže na základe 
už vyššie spomínaného výpisu z pozem-
kovej knihy mesta Strzelin zo dňa 5. sep-
tembra 1959 bolo vydané 20. septembra 
1989 rozhodnutie potvrdzujúce, že Spolok 
je majiteľom klubovne a keďže užíval klu-
bovňu v „dobrej viere“ nepretržite od roku 
1961, tak i na základe tohto faktu sa už 
po dvadsiatich rokoch stal jej vlastníkom. 
Odpoveď starostu Strzelina však bola 
ešte prekvapujúcejšia. Dňa 1. júla 2008 

totiž vydal osvedčenie, že ide o majetok 
opustený Nemcami po skončení druhej 
svetovej vojny a teda podliehajúci dekrétu 
zo dňa 8. marca 1946 „o opustených a po-
nemeckých majetkoch“, čo nebola pravda, 
pretože po celý čas bola klubovňa užíva-
ná českou menšinou. Na základe tohto 
osvedčenia však dolnosliezsky vojvoda 
17. októbra 2008 potvrdil, že podľa záko-
na už od 27. mája 1990 patrí tento maje-
tok štátu. Oddelenie geodézie, kartografi e 
a katastra (Wydział Geodezji Kartogarfi i 
i Katastru) v Strzeline odmietlo preto pre-
písať Spolok ako vlastníka. Keďže aká-
koľvek snaha o zmierlivé vyriešenie sporu 
zlyhala, podal v auguste 2009 Spolok Slo-
vákov v Poľsku vec na prešetrenie Okres-
nému súdu v Strzeline. Napriek rôznym 

peripetiám nakoniec súd 3. marca 2010 
uznal vlastnícke právo českej klubovne v 
Husinci Spolku. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť 25. marca a 28. apríla obdr-
žal Spolok oznámenie o zmene vlastníka 
v katastri nehnuteľností. Česká menšina 
na Sliezsku sa tomuto rozhodnutiu veľmi 
potešila. Pozitívne fakt prijala aj česká vlá-
da, ktorá už v roku 2009 poskytla Spolku 
Slovákov v Poľsku fi nančné prostriedky 
na opravu klubovne, avšak kvôli nevyjas-
neným vlastníckym pomerom ich nemohol 
použiť. Teraz už dúfajme nič tieto plány 
nezhatí a česká menšina v Poľsku bude 
môcť zrekonštruovanú klubovňu Husinci 
naďalej využívať na svoje účely.

Milica Majeriková

Rozhodnutie o vlastníctve Spolku
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Tretiu májovú nedeľu zavládla v neveľkej 
oravskej dedinke Harkabuz slávnostná 
nálada. Obyvatelia obce i hostia z oko-

litých dedín od rána s napätím očakávali 
posvätenie nového hasičského auta značky 
Land Rover, ktoré pre miestny dobrovoľný 
hasičský zbor zakúpil vojt gminy Andrzej 
Dziwisz. Nemenej sa tešili na posvätenie soš-
ky patróna požiarnikov svätého Floriána, ktorý 
doteraz chýbal v miestnej hasičskej zbrojnici. 
Honosnej slávnostnej atmosfére nič neubra-
lo ani náhle ochladenie na 3°C, ani vytrvalý 
dážď, padajúci z neba s čoraz väčšou intenzi-
tou. Keďže požiarnici sú tvrdí chlapi, ktorí sa 
v teréne musia vysporiadať s mnohými ťaž-
kými situáciami, nepriazeň počasia im nijako 
nezhoršila náladu. S úsmevom postávali pri 
dažďom orosenom novom hasičskom aute 
pred kostolíkom a čakali na príchod kňaza. 
Medzitým do kaplnky prúdili davy ľudí a tes-
ne pred začiatkom omše už nebolo takmer 
ani jedno voľné miesto na sedenie. Všetkých 
pred kostolíkom vítala dychová hudba z Raby 
Wyżnej, ktorá spríjemňovala atmosféru počas 
celého dňa. Okrem domáceho dobrovoľného 
hasičského zboru z Harkabuza sa s ich rados-
ťou prišli podeliť aj kolegovia z dobrovoľných 
hasičských zborov z Podsrnia, Spytkowic, 

Požiarnická slávnosť v Harkabuze 
Raby Wyżnej, Bukowiny a Rokicin. V pekných 
uniformách a hrdo držiac svoje štandardy do-
dávali celej slávnosti honosný ráz.

Slávnosť začala sa o desiatej hodine 
dopoludnia. Správca farnosti Podsrnie–Har-
kabuz Leszek Uroda, po krátkom príhovore 
a za čoraz silnejšieho dažďa, posvätil nové 
auto stojace pred kaplnkou. Potom sa prítom-
ní požiarnici presunuli do zaplneného kosto-
líka, kde celebroval slávnostnú svätú omšu. 
Na jej úvod posvätil  sošku svätého Floriána, 
ktorá od tejto chvíle bude ochraňovať a zdo-
biť hasičskú zbrojnicu v Harkabuze. Vo svojej 
kázni ocenil statočnú prácu požiarnikov, ktorá 
si vyžaduje veľkú odvahu, odhodlanie a čas-
to i nasadenie vlastného života za záchranu 
druhých. Pripomenul, že práve pre svoju 
veľkú odvahu sa stal svätý Florián patrónom 
požiarnikov, pretože sa ako jeden z najsta-
točnejších vojakov rímskych légií postavil na 
obranu prenasledovaných kresťanov a keďže 
sa nebol ochotný vzdať svojej viery, po dlhom 
mučení, nakoniec za nich položil aj svoj vlast-
ný život.

Po skončení sv. omše slávnosť pokra-
čovala pred miestnou hasičskou zbrojnicou. 

Domáci požiarnici na úvod privítali svojich 
kolegov z okolitých obcí i ďalších vzácnych 
hostí, medzi ktorými boli: poslanec snemu 
Poľskej republiky Edward Siarka, prednosta 
okresu Nový Targ Krzysztof Faber, okresný 
veliteľ Štátneho požiarného zboru (ŠPZ) star-
ší kapitán Mariusz Łaciak, vojt gminy Raba 
Wyżna Andrzej Dziwisz, predseda Rady gmi-
ny Raba Wyżna Marian Wojdyła, riaditeľka 
gminného kultúrneho strediska Elżbieta Smó-
łka, predseda gminnej správy DPZ Stanisław 
Świder, správca farnosti Podsrnie–Harkabuz 
Leszek Uroda, riaditeľ školy v Harkabuze Gr-
zegorz Bisaga, richtárka obce Helena Sączek 
i naša redakcia Života. Po privítaní hostí sa 
ujal slova predseda DPZ v Harkabuze Fran-
tišek Harkabuz, ktorý oboznámil prítomných 
so stručnou históriou miestneho zboru. Prvú 
hasičskú striekačku vlastnila obec Harkabuz 
už v roku 1925. „Garážovala“ v šope u miest-
neho veliteľa Martina Bieľaka. Išlo o ručnú 
striekačku na princípe čerpadla, ktorá nebola 
vždy veľmi spoľahlivá a museli ju obsluhovať 
štyria mocní chlapi. Po smrti veliteľa jeho 
miesto zaujal jeho syn, taktiež Martin Bieľak. 
V roku 1955 sa stal veliteľom František Har-
kabuz, ktorý pôsobí v tejto funkcii dodnes. Na 
začiatku svojho pôsobenia dostal do vienka 
desať vojenských prílb, čo bolo takmer celou 
výbavou požiarnikov v tom čase. Za pomo-
ci obyvateľov obce bola pod jeho vedením 
vybudovaná prvá hasičská zbrojnica, ktorá 
stojí dodnes, avšak už neslúži na tieto účely. 
V roku 1963 sa členovia hasičského zboru i 
obyvatelia obce poskladali na prvú motorovú 
striekačku s čerpadlom M 400, ktorá umož-
nila menej prácny a  efektívnejší zásah pri 
požiaroch. Neskôr dostali harkabuzskí požiar-
nici od Okresného veliteľstva v Novom Targu 
modernejšiu motorovú striekačku. Keďže bu-

Dp. Leszek Uroda posväcuje sochu svätého Floriána Na svätej omši

Prišli aj kolegovia z Podsrnia, Spytkowic, Raby Wyżnej, Bukowiny a Rokicin
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dova hasičskej zbrojnice sa stala malou pre 
vhodné umiestnenie zvyšujúceho sa počtu 
prístrojov, vyvstala potreba vybudovať novú, 
väčšiu hasičskú zbrojnicu. Okrem toho sa im 
podarilo zakúpiť aj hasičské autá značiek żuk 
a sztajer i vlastnú štandardu, aby sa mohli 
ako samostatná požiarna jednotka prezento-
vať aj navonok.

Posledný príspevok pre miestny hasič-
ský zbor – auto značky Land Rover – sa stal 
jedným z dôvodov májovej oslavy. A že je čo 
oslavovať vedia harkabuzskí požiarnici, ktorí 
sa už odteraz bez obáv, že by im zlyhala tech-
nika, budú môcť dostať rýchlejšie na ktorékoľ-
vek miesto v gmine a pomôcť tak pri požia-
roch, či iných katastrofách. Pred slávnostným 
odovzdaním kľúčov a dokumentov od nového 

auta, vo svojom príhovore Andrzej 
Dziwisz ocenil nezastupiteľný význam 
práce požiarnikov pre celú spoločnosť. 
Potom už mohli miestni hasiči s rados-
ťou predviesť všetkým zúčastneným, 
ako nové auto funguje. Pri príležitosti 
takýchto osláv samozrejme nemohlo 
chýbať ani vyznamenanie zaslúžilých 
hasičov. Najvyššie ocenenie, akým 
môže byť vyznamenaný člen dobrovoľného 
hasičského zboru – zlatú medailu za zásluhy 
– získal dlhoročný veliteľ dobrovoľného hasič-
ského zboru v Harkabuze a taktiež predstavi-
teľ slovenského krajanského hnutia na Orave 
František Harkabuz. Okrem neho boli zlatou 
medailou ocenení aj ďalší dvaja zaslúžilí ha-
siči Józef Łaciak a Krzysztof Harkabuz. Strie-

bornú medailu za zásluhy získali traja 
požiarnici, a to: Teofi l Kondys, Tadeusz 
Czepiel a Tadeusz Sączek. Ocenením 
vzorného požiarnika sa zas môže po-
pýšiť Marian Żądlak.

Po odovzdaní ocenení sa prítomní 
presunuli do priestorov hasičskej sta-
nice, kde k nim prehovorili ďalší hos-
tia. Poslanec snemu Poľskej republiky 
Edward Siarka pogratuloval oceneným 
a vyjadril vďaku všetkým požiarnikom 
z gminy, ktorí sa zúčastnili slávnosti. 
Poďakoval taktiež vojtovi za zakúpe-
nie auta, kňazovi za jeho požehna-
nie, dychovke za spestrenie slávnosti 
a nášmu časopisu Život za účasť a 
napísanie článku. Starosta okresu 
Nový Targ Krzysztof Faber zagratu-
loval k novému autu a poprial, nech 
slúži viac na cvičenie ako na výjazdy 
do akcií. Okresný veliteľ ŠPZ Mariusz 
Łaciak poďakoval všetkým požiarni-
kom za namáhavú prácu vykonávanú 
v teréne a pogratuloval k novému autu, 
ktoré bude pri jej plnení iste nápomoc-
né. Richtárka obce Helena Sączeková 

poďakovala za nové auto, pričom zdôraznila, 
že bude pre obec veľkým prínosom. Predse-
da Rady gminy Raba Wyżna Marian Wojdyła 
pogratuloval dobrovoľníckemu zboru v Har-
kabuze k získaniu nového auta a zároveň i 
oceneným k vyznamenaniam, ktoré si svojou 
prácou určite zaslúžili. Riaditeľka gminného 
kultúrneho strediska Elżbieta Smółka pogra-
tulovala k získaniu nového auta a ocenila, že 
ešte stále sú v gmine odvážni muži, ktorí do-
kážu obyvateľov ochrániť pred nebezpečen-
stvom. Na záver prehovoril predseda dobro-
voľníckeho hasičského zboru v Harkabuze 
František Harkabuz. Poďakoval všetkým za 
účasť, gratulácie i pomoc pri získaní nového 
auta. Po príhovoroch čakal prítomných obed 
a pohostenie pripravené miestnym dobrovoľ-
níckym zborom. Pri slávnostnej atmosfére a 
neformálnych rozhovoroch zotrvali hostia až 
popoludňajších hodín.

Na záver by sme sa chceli pripojiť ku 
gratuláciám nášmu krajanovi a dlhoročnému 
činiteľovi Spolku Slovákov v Poľsku na Orave 
Františkovi Harkabuzovi i ďalším oceneným 
a popriať dobrovoľnému hasičskému zboru 
v Harkabuze, aby svätý Florián držal ochran-
nú ruku nad všetkými členmi pri zásahoch, 
aby nové auto čo najlepšie slúžilo svojmu 
poslaniu, aby nikdy nemalo žiadnu poruchu 
a aby bolo na Orave čo najmenej nešťastí, pri 
ktorých by muselo zasahovať.

Milica Majeriková

Pozvanie prijali mnohí hostia

Vojt gminy Andrzej Dziwisz odovzdáva 
kľúče od nového auta

Dôvody na oslavu v Harkabuze: 
nové auto značky Land Rover a svätý Florián

Ocenenie krajana Františka Harkabuza zlatou medailou
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Len nedávno sme v redakcii uzavreli ďal-
ší ročník krajanskej súťaže pre malých 
výtvarníkov a pred našimi mladšími 

krajanmi sa objavila opäť ďalšia výzva, vedo-
mostná súťaž Poznaj Slovensko -  vlasť svo-
jich predkov, ktorej organizátorom je Spolok 
Slovákov v Poľsku.

Aktuálny ročník sa síce konal v inom ter-
míne, na aký sme boli zvyknutí po iné roky, 
no presvedčili sme sa, že žiaci a ich učitelia 
mali vďaka tomu oveľa viac času, aby sa po-
čas školského roka pripravili na vedomostnú 
súťaž. Svedčil o tom aj samotný fakt, že súťa-
žiaci boli vynikajúco pripravení a chvíľami to 
vyzeralo tak, že hádam ani neexistuje otázka, 
na ktorú by nevedeli odpovedať. Bezpochyby, 
najväčšiu zásluhu na výsledkoch žiakov majú 
ich vyučujúci, za čo im patrí obrovská vďaka. 
Ale poďme si priebeh celej súťaže a jej atmo-
sféru predstaviť pekne po poriadku.

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O SLOVENSKU  
Dňa 28. mája t. r. sa v priestoroch Zá-

kladnej školy v Novej Belej zišli v sprievode 
svojich učiteľov žiaci, ktorí sa učia slovenčinu 
na základných  školách v Kacvíne, Jurgove, 
Krempachoch a v Novej Belej. Nechýbali 
ani gymnazisti z Białky Tatrzańskiej, Nižných 
Lápš a Krempách, taktiež v sprievode svojich 
vyučujúcich. 

Po tom, ako boli dodatočne odovzdané 
odmeny pre víťazov výtvarnej súťaže Ludwi-
ka Korškoša, prihovoril sa nám zástupca 
riaditeľa školy ZŠ Nová Belá a podpredseda 
Spolku na Spiši Dominik Surma, aby otvoril 
vedomostnú súťaž. Na pôde novobeľanskej 
školy medzi nami srdečne privítal generálne-
ho konzula SR v Krakove Marka Lisánskeho, 
generálneho tajomníka SSP Ľudomíra Moli-
torisa i pracovníkov redakcie krajanského ča-
sopisu Život. Po svojom príhovore odovzdal 
slovo tamojším žiakom, ktorí sa veru vôbec 
nedali zahanbiť a v ľubozvučnej slovenčine 
nám predviedli krátky kultúrny program. Záro-

veň predstavil členov poroty: konzula Marka 
Lisánského, Ľudomíra Molitorisa a redaktor-
ku a historičku Milicu Majerikovú.

Aby nikto nepochyboval o pravidlách 
súťaže, pred publikum predstúpil moderá-
tor celého podujatia Marián Smondek, ktorý 
vysvetlil podmienky súťaže. Potom už nič 
nebránilo tomu, aby si súťažiaci posadali na 
svoje miesta a vedomostná súťaž sa koneč-
ne mohla začať.

Najskôr sa nám so svojimi vedomosťami 
o Slovensku pochválili žiaci základných škôl. 
Súťažné družstvo z Kacvína tvorili: Martina Pi-
toňová, Karolína Radecká, Monika Radecká, 
za Jurgov súťazili: Joanna Zagatová, Joanna 
Dziadoňová a Anna Chovancová, Krempa-
chy reprezentovali: Dominika Pacigová, Mar-
ta Žigmondová a Gregor Tomaškovič a Nová 
Belá súťažila v zložení: Katarína Braviaková, 
Anna Lojeková a Marcelina Hovancová. 

Školáci bez problémov odpovedali na 
jednu otázku za druhou. Vôbec im nerobilo 

problém odpovedať ani na tie ťaž-
šie otázky. Pre porotu však bola 
remíza súťažných družstiev ťažkým 
orieškom, po štrnástich kolách totiž 
každé z družstiev dosiahlo celkovo 
12 bodov. Ďalej sa členovia poroty 
museli potrápiť a snažili sa pre žia-
kov vymyslieť niekoľko ťažších otá-
zok. Aby bol výsledok čo najspravod-
livejší, každé družstvo odpovedalo 
písomne na tú istú otázku. Každý 
z nás očakával, ako to celé dopad-
ne. Napokon si prvé miesto vybojo-
vali žiaci z Novej Belej, druhé miesto 

Gen. tajomník SSP
Ľ. Molitoris

Spoločná fotografi a žiakov ZŠ

Žiačky zo ZŠ v Jurgove s pani učiteľkou

Gratulácie od gen. konzula SR v Krakove M. Lisánskeho
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obsadili žiaci z Krempách, na treťom 
mieste sa umiestnili žiaci zo základnej 
školy v Jurgove a posledné, ale tak-
tiež veľmi pekné miesto patrilo žiakom 
z Kacvína. Treba však poznamenať, že 
keby to bolo možné, prvé miesto by si 
zaslúžili všetci.

Po základných školách nastúpili do 
súťaže tri družstvá šikovných gymna-
zistov. Družstvo z Białky Tatrzańskej 
tvorili: Dominika Martinčáková, Mag-
daléna Čongvová a Lukáš Zlahoda, 
družstvo z Nižných Lápš zastupovali: 
Patrícia Górová, Margita Molitoriso-
vá a Anna Galovičová a do tretice - 
za Krempachy vo vedomostnom súboji 
bojovali: Dorota Braviaková, Mária Chalupko-
vá a Anna Kurnátová. Gymnazisti sa po pät-
nástich kolách dopracovali ku konečným vý-
sledkom. Možno skonštatovať, že nielen žiaci 
ZŠ, ale aj mládežníci - gymnazisti si hravo 
poradili s otázkami a o víťazstve jednotlivých 
družstiev rozhodoval len jediný bod. Na prvé 
miesto sa dostali gymnazisti z Białky Tatr-
zańskiej s počtom bodov 14, druhé miesto 
obsadili Nižné Lapše, ktoré získali 13 bodov 
a tretie miesto patrilo gymnazistom z Krem-
pách, ktorí získali celkovo 12 bodov. Aj tu 
treba dodať, že gymnazisti si zaslúžia obrov-
skú pochvalu a členovia každého z družstiev 

všetkým dokázali, že vedomosti o Slovensku 
majú v malíčku.

Ešte pred slávnostným vyhlásením vý-
sledkov sa nám prihovoril gen. konzul SR 
v Krakove M. Lisánsky. Vyjadril svoje veľké 
uznanie pedagógom, ktorí žiakov i gymnazis-
tov do súťaže pripravili a pochvalu adresoval 
všetkým súťažiacim, ktorí sa preukázali širo-
kým okruhom vedomostí. Prekrásnu encyklo-
pédiu o Slovensku  podaroval učiteľke Monike 
Bednarčíkovej, veď práve pod jej vedením si 
tak dobre počínali gymnazisti z Białky Tatrzań-
skej a pre ešte väčšiu radosť im gen. konzul 
M. Lisánsky pridal po jednej peknej knižke 
navyše. 

Ako to už býva, nasledoval ten najočaká-
vanejší moment, teda odovzdávanie odmien 
víťazom. Medzi odmenami prevažovali knižky 
o Slovensku, ale aj veľmi pekné vecné ceny. 
Nikto však neodišiel naprázdno, aj žiaci, ktorí 
v publiku povzbudzovali svojich súťažiacich 
spolužiakov, si domov odniesli niekoľko drob-
ností: záložky do knižiek, pohľadnice s kra-

janskou tematikou, nálepky od Spolku a slad-
kosti i rozličné drobnosti od Gen. konzulátu 
SR v Krakove.   

Záverečné slovo patrilo gen. tajomníkovi 
Spolku - Ľ. Molitorisovi. Vyslovil slová uznania 
adresované všetkým učiteľom, ktorí svojich 
zverencov na konkurz pripravovali. Zároveň 
pridal aj dôležitú informáciu - vzhľadom na 
to, aby sme učiteľom i žiakom vyšli v ústrety, 
otázky, ktoré v nasledujúcom ročníku dostanú 
súťažiaci v rámci vedomostnej súťaže, budú 
postupne uverejňované na stránkach Života. 
Samozrejme, že nebudú chýbať ani správ-
ne odpovede. Všetci, ktorí sa vedomostnej 
súťaže zúčastnia, budú súťažiť s rovnakými 
šancami. 

Uvidíme teda, čo prinesie nasledujúci 
ročník súťaže mapujúcej vedomosti našich 
najmladších krajanov o vlasti svojich predkov. 
Zatiaľ nám nezostáva nič iné, len všetkých už 
teraz pozvať na nasledujúci ročník tradičnej 
vedomostnej súťaže o Slovensku.

Lýdia Ostrowska 
Spoločná fotografi a gymnazistov 

D. Surma podpisuje diplomy Medzi žiakmi v publiku vládla dobrá nálada

Dievčatá z gymnázia v Nižných Lápšoch

Len aby to nebola ťažká otázka!

S úsmevom, veď predsa poznáme správnu 
odpoveď!
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MARTIN KUKUČÍN

MLADÉ LETÁ
NOVELA

Profesor neodpovedal. Zadíval sa do 
kola. Pár za párom bral sa popri ňom, okúz-
lený tancom. Profesorovi zišla na um cesta, 
keď putoval na univerzitu do Nemecka. Ako 
prekročil hranicu, ako zdalo sa mu všetko 
novým, zvláštnym, sviatočným. Ako sa mu 
prsia šírili, naplnené túžbami a nádejami v 
budúcnosť... Ako ho cudzie mesto zaníma-
lo, ako sa mu ľúbilo – a ako to všetko zo-
všednelo, stalo sa fádnym, spros tým – ako 
srdce zatúžilo po diaľnej vlasti, z ktorej plný 
nádejí letel k prameňom vedy pred rokmi: i 
ako sa vrátil na domácu pôdu preme nený, 
ako mu tu bolo všetko milým, drahým, 
vzácnym... Ktosi dotkol sa mu ramena. Ob-
zrie sa, vidí pri sebe sedieť vážnu matrónu, 
pani rechtorku z Motišoviec.

„Rozmýšľala som, ako by sme ho na-
kriatli...”

„Koho to?”
„Nuž Petríka!” podívala sa udivená pro-

fesorovi do zamyslenej tváre.
„Á – Petríka! Jednoduchá vec – pohľa-

dať mu inštruktora!”
Pani rechtorke popáčil sa návrh. Videla 

v duchu syna, ako jej pri chádza na vakácie 
obťažkaný samými eminenciami.

„Len keby bol dáky súci,” doložila utrá-
pená. „Musí ho pekným slovom napomínať 
– dobrým príkladom predchádzať...“

Ako tak pani rechtorka kreslila ideál sú-
ceho inštruktora, vrátila sa Elena na Miš-
kovom ramene. Miško bol smutný, poklonil 
sa a odišiel. Mal úmysel sadnúť niekam do 
kúta a tam vylievať si žlč nad vrtošivými 
dievčicami.

„Toto by bol súci,” ukázal profesor na 
odchádzajúceho Miška. „Je výtečný žiak, 
pekných mravov – a chudobný.“

Pani chopila sa návrhu a poprosila 
profesora, aby mladého človeka oslovil k 
prevzatiu tej krásnej misie. Potom, keď pro-
fesor odišiel, obrátila sa k dcére.

„Petríkovi hľadám inštruktora... profe-
sor sa mi naň žaluje bohhovie, čo má proti 
nemu. Vezmeme mu toho, čo s tebou tan-
coval. Má byť dobrý žiak.“

„Jahoda? Hej, to je veľmi dobrý žiak.”
„No! A ty ho znáš?”
„Keď som bola v Revúcej... býva oproti 

sváčkovi u Kuarkov – vdova je to. V kos-
tole na skúške ho profesori vyvolávali, a 
v kostole vyvolávajú sa len dobrí žiaci. Aj 

vždy dobre odpovedal. Tetka ho tiež veľmi 
chválievala.”

„Teda ho znáš! I profesor ho chváli 
– a je chudobný. Dáme mu aspoň dačo 
zarobiť, bitangovi, keď je taký chudobný a 
– hodný.”

„Ale je i namyslený,” doložila dcéra.
„A ako – čo to máš proti nemu?”
„Viete, ja som odpravila jedného – taký  

vysoký a zle tancuje – a šla s ním... Ale to 
bolo len tak, a on už nazdáva sa, že pán-
bohviečo... Ale som mu povedala doprosta, 
aby si nemyslel – a teraz sa bude iste fúkať. 
Uvidíte, že už nebude tancovať. Dakde v 
kúte sedí a jeduje sa. Ale čo sa mal nazdá-
vať, keď nie je to pravda! A ja budem práve 
zato tancovať, aby si nemyslel...“

„Vidíš, aká si ty sebevoľná, bez rozva-
hy! Načo balamutiť chlapcov bez poriad-
ku... To ja veru nerada. Už máš mať rozum: 
prichodíš do rokov. Kto to kedy slýchal! A 
košíky rozdávať – vyberať si: to je mrzko! 
Uvidíš, tu ťa nechajú a nepríde žiaden po 
teba. Budeš tu petrž len predávať.“

Elena smiala sa a bavila s vejárom; 
pani rechtorka, nadurdená, ešte jej potichu 
duplikovala, keď zaznel nad nimi nesmelý 
hlas:

„Smiem prosiť...”
Tu stál oktaván L. Elena vstala, pozrúc 

materi šelmovsky do očí, akoby vravela: 
Hľa, takýto bude ten petržlen! A stratila sa 
s usmiatym oktavánom v kole. Matku hnev 
prešiel okamžite.

Miško nevydržal dlho v kútiku. Stal si 
medzi mládencov a díval sa na tancujú-
cich. Popred neho prešla Elena a pozrela 
naň veselo. Koketa! Ako sa teší, že ju pojal 
druhý! Nahneval sa, pristúpil k dáme, čo 
hneď na kraji sedela; bola to slečna Etela, 
štíhla, pyšná postava, dievčina už na vydaj. 
Tancovala znamenite. Tanečník ju ani ne-
cítil. Pohyby voľné, plné grácie a dôstoja. 
Miško zapriadol s ňou rozhovor, chcel ju 
rozo smiať. Vec zdarila sa mu tak, že dva 
razy usmiala sa. Elena už zas sedela; videl, 
ako ho pozoruje: tým väčšmi dvoril svojej 
tanečnici.

„Pozri, ten už tancuje. Nevidno na ňom, 
že by bol utrápený. Ako ju rozosmial.”

„Čo ma po ňom!” riekla Elena zvlneným 
hlasom.

Mať videla, ako tvár devina obliala sa 
rumencom. To bude od tanca – primoc tan-
cuje.

Miško vrtel sa akoby naschvál pred 
nimi. Pozrel na Elenu veselo, bezstarostne, 
len tak letmo. Čosi riekol svojej tanečnici, 
ktorá kývla s odobrením a úsmevom. Myslí 
si, že ja želiem, hnevala sa Elena. A mne, 

akoby ho ani nebolo na svete. Mať ju tajne 
pozorovala a vi dela, ako dcéru dva razy v 
tvári skublo a na hrdle jej žilka pod bielou 
kožou zaihrala. Pekné stvorenie, kochala 
sa mať, žiadna tu jej nechytí.

Ako Etelu odviedol, Miško oddýchol 
trochu a šiel po nasledujúcu ta nečnicu, 
čo hneď pri nej sedela. To bola slečna 
Marína, vlastne ešte len slečinka; diev-
čatko, ktoré len teraz začínalo sa púšťať 
na slabé krídelká. Mama nechcela ju 
pojať do divadla. Ešte mladica, plná sily, 
zdravia, sama ešte milovala život a rada 
tancovala v zábavách. Ale dcéra do tých 
čias domŕzala, kým matka nezvolila. A 
tak sedí tu mať smutne v čiernom čepci. 
Žiaden bál jej nebol taký zdĺhavý ako ten-
to, kde ju dorastajúca dcéra zdegradova-
la z tanečnice, mladistvej ženy, nevesty, 
na omrzlú a prísnu gardedámu. Roky jej 
akosi zaťaželi na šiji a skláňali ju nadol... 
Marína zas nevie sa ani vynájsť. Zdá sa 
jej, že celý bál, celý svet otáča sa vôkol 
nej. Radosťou skoro zvýskla, keď sa jej 
uklonil Miško – ten, čo pred chvíľou tan-
coval a bavil sa s krásnou, odrastenou 
Etelou. I ona je už veľká, ako Etela! Stala 
na prsty, len aby dočiahla svojmu rytiero-
vi po plece. V rozjarení urobila dva kroky 
miesto jedného a stúpila svojmu taneční-
kovi na palec. Ten videl, že tu treba tuhá 
vláda: pritiahol ju a zvŕtal ako bábätko. 
Maríne sa žiadalo, aby ten tanec trval do 
polnoci – do rána...

„Ste ustatá?” pýtal sa jej Miško súcitne, 
keď pozoroval, že dieťa sa zadychčalo.

„Ó, nie – božechráň, ja nie!” Zdalo sa jej 
hanbou priznať sa, že je ustatá. „Ja som už 
i inokedy tancovala, a hodne.“

Miško usmial sa tej svätej nevinnosti. 
Nevedieť, prečo – ale nadišla ho veselosť. 
Prešiel mnoho ráz popri Elene, ale zabudol 
už pozrieť na ňu. Schýlil sa k svojej mla-
duškej tanečnici a riekol jej tíško:

„Veci ja viem, že mnoho... Veď ste vy 
už veľká!”

Marína pozrela naň – jej oko planulo 
nadšením, blahom.

Tak po prestávku povykrúcal, ktorá sa 
mu nadhodila, každú. Ešte najviac s Marí-
nou tancoval. Na Elenu skoro zabudol: raz 
stretol sa s jej zrakom; z neho vyzerala vý-
čitka a rozhorčenie. Nevedel prečo, ale cí-
til, že duša opojuje sa zvláštnou radosťou. 
Potom viac ráz pozrel na ňu, ale ona sa mu 
úmyselne vyhýbala.

V prestávke prechodila sa s priateľka-
mi, a tu videla smutnú tvár Fer kovu. Čo mu 
je? Veď ten je vždy smutný! A vždy pozerá 
na mňa... divný človek! Pozerá, a nikdy sa 
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neprihovorí – a díva sa tak čudne, ako čo 
by čosi prosil... Čo nepovie doprosta?

„Videla si toho muzikanta?” pýtala sa jej 
ticho priateľka. „Oči ide na tebe nechať. Čo 
raz pozriem naň, vždy hľadí len na teba.“

„Ktorý to?”
„Ten vysoký, dlhý... Má veľké oči, a pek-

né... i teraz sem pozerá. Ten musí byť do 
teba... 

„Nehanbíš sa, prosím ťa!” odsekla Elena.
„A čo by to bolo hanba, keď...”
„Ale načo sú také reči!”
A Elena pobúrená brala sa k materi.
Pani rechtorka, hoci na bále, predsa 

nezaháľala. Sediac sama opustená v túto 
nočnú hodinu, keď inokedy, ako každá prí-
kladná gazdiná, vy spala sa už na dva boky: 
pocítila čosi, akoby ju nadchodili driemoty. 
Odísť nemožno, kým druhí nepôjdu, spať 
tu nemožno, sedieť takto tiež nemožno. 
Zachytila na šťastie učbára, ktorý dlhým 
krokom prechádzal popri nej, a opýtala sa 
ho, či už hovoril s nádejným inštruktorom. 
Profesor videl, že tu je osoba, čo nerada s 
prácou na zajtra odkladá, rozložil Miškovi 
vec, a vediac, ako bude pani rada, poslal 
ho rovno k nej. Miško sa uklonil, pani ho 
usadila k sebe.

„Profesor B. hovorí mi, že môj Petrík sa 
neučí. Zlá spoločnosť mu škodí. Ja som mu 
vždy hovorievala: Syn môj, ak teba nepo-
kazia, ty budeš ešte chýrny človek. A mohol 
by byť z neho chýrny človek.“

Miško oprel sa o koleno a prisviedčal 
hlavou.

„Šak je pravda – však?” vpadla pani 
živo do reči, badajúc takú účasť na Miško-
vej tvári.

„Áno – ja tiež myslím...”
„Znáte  ho?”
„Neznám veru.”
„Neznáte? Môjho Petríka! Územčistý, 

vlasy do červená trochu – na čele vraz. Pa-
dlo chúďa z voza, keď sme seno zvážali, a 
rozrazilo si čelo až po samé obrvy. A na tom 
nebolo dosť: teraz prepadlo z latiny a poč tov. 
Nuž ako by sa to, reku, dalo napraviť...“

„A pán učbár?”
„Ten mi vás odporúčal. Ja som hotová, 

čo vám príde... O plácu nejde – tá bude. Čo 
myslíte, dá sa to napraviť?“

Miško sklonil hlavu a pozeral na zem, 
akoby tam hľadal roztratené myšlienky. 
Pani rechtorka pozorovala každý jeho po-
hyb s neobyčajnou vnímavosťou, skoro 
bázňou.

„Hovorím, nám o groš nejde, len aby to 
bolo na osoh,” doložila obratne.

„A čo by neosožilo! Bude osožiť. Chlap-
ca vziať do rezu a – bude!”

„Jaj, nieže tak!” vykríkla pani rechtorka. 
„To je chlapče dobre vy chovaný. My sme 
ho vychovali, môj muž a ja. Tomu len uká-
zať cestu.“

„No áno,” pokračoval Miško. „Prebrať s 
ním gramatiku od rosa až po esse. Pritom 
i z druhého semestra musíme doň všetko 
vbiť. Nie palicou – dobrotky.“

„A je to moc?”
„Prvá, druhá – všetky deklinácie a čo je s 

nimi v spojení. Pravidiel ohromné množstvo 
a tri razy toľko výnimiek spod tých pravidiel. 
Preklady, počnúc od: Alauda est laeta, slo-
víčok latinských koľkosi sto, skloňovať: vir, 
puer, mos, anser, animal, domus, quercus 
a ešte mnoho a mnoho iných vecí...“

Pani rechtorke zakrútila sa hlava, čo jej 
syna za súženie očakáva.

„A sa to naučí?”
„Ja – možno, ak bude mať vôľu.”
„Prosím vás,” pani rechtorka vložila mu 

na ruku svoju tvrdú dlaň, ale teplú, „len ho 
láskavé; on si dá, verte mi, povedať. Lebo 
je to dieťa vydarené. Ešte sa na tejto latine 
nedivím, že tak z nej prepadol, ale z poč-
tov! Len prečo – začo? Kráť vie: muž môj 
koľko ráz sa naň spustil, keď deti mali kráť 
na lekciu. Ja neviem, čo by mal tam iného, 
čo by nevedel!“

„A vie regula de tri alebo aurea, quo-
tient, coeffi cient a vlašskú praktiku?”

Pani zložila ruky na kolená ako k modlit-
be a sklonila hlavu. Veď ona sama o týchto 
latinských zázrakoch nechyrovala, ako ich 
môžu žiadať od Petríka tí krvožízniví pro-
fesori!

Miško, ako rozumel panej strachu na-
hnať, tak ju vedel hneď i uspoko jiť. Sľubo-
val, že Petrík sa to všetko naučí. Pani mu 
hneď vyplatila štyri zlatky na prvý mesiac. 
Miško jej rozvinoval ďalší program, čomu 
pani veľmi málo síce rozumela, ale odobri-
la, lebo cítila, že to tak bude dobre. Celkom 
uspokojená vypytovala sa Miška na jeho 
rodičov, na dedinu, ako sa tam ľudia nosia, 
čo varia a podobné veci.

Tak ich našla v rozhovore zahrúžených 
Elena. Miško, popraviac si mašľu, vstal a 
opustil pani rechtorku. Elena prisadla k 
matke a upo zornila ju na Ferka.

„Veď je to akýsi chorľavý, ledva hla-
vu nosí. A čo sa tak díva na nás?” Ferko 
zbadal, že tam ide o ňom reč; keď sa naň 
obzreli, zapýril sa a utiahol za tlupu bese-
dujúcej mládeže. „To je už jeho taká oby-
čaj,“ vysvetľovala Elena. „Čudná veru... 
Taký veľký mohol by sa už odučiť.“ Tak 
počal znovu tanec, veselšie, ohnivejšie 
než zvečera. Čím väčšmi blížila sa hodina 
rozchodu, tým vyššie stúpalo animo. Ale 

konečne prišiel i posledný tanec, ktorý 
nemal konca – kraja. Pani rechtorka bola 
už celá omrzená. Ako Elena vyšla z kola, 
riekla jej: „Poďme!“ 

Elena nemala veľkej vôle opustiť zá-
bavu, ale neprotivila sa. Prehodila ručník. 
A tu priskočí študent a volá ju do tanca, 
prosí, žobre... Pani rechtorka sa obmäkči-
la, usmiala, a Elena bola zas v kole. Tak sa 
to opakovalo s Elenou a ostatnými dámami 
viac ráz. Ale tu pukla primistovi struna, Fer-
ko kdesi v kúte dumal zahrabaný v svojich 
vzbúrených ci toch, nemal kto odmeniť pri-
mistu, muzika utíchla, a ženský svet zberal 
sa domov, ani čo by sa bol sprisahal. Ne-
spomáhali už ani prosby, ani modlikanie.

Miško stál pri dverách a klaňal sa od-
chádzajúcim. Prešla popri ňom i Elena s 
Etelou. Počul ich rozhovor.

„Ako si sa bavila?” pýtala sa Etela.
„Znamenite; zvlažte po polnoci,” znela 

odpoveď, aby ju i Miško počul, dosť hlasi-
tá.

To že som ja s ňou netancoval, pomys-
lel si. Koketa, ako sa pretva ruje – a ktože 
pozeral za mnou!

Elena vo dvore zbadala, že zabudla 
kdesi v sieni vejár. Bežala k dve rám, že si 
ho vezme. Ale tu vynorila sa vysoká, nahr-
bená postava s vejárom v ruke, s jasavou 
tvárou. Bol to Ferko. Ako sa videl s ňou zoči-
voči, skoro pustil vejár na zem. Podal jej ho 
chvejúcou sa rukou. Bol smiešny tak, ako 
tu stál, strcaný ľuďmi sem i tam. Ale čosi jej 
hatilo smiech, takže zostala vážnou. Prijala 
vejár s milým, krotkým úsmevom.

„Ďakujem vám.”
„Ja tiež – vlastne ja by mal skôr ďako-

vať,” ozval sa hlas jeho, prí jemný, mäkký.
Aha, ten vie i hovoriť! A čo to vraví? Ob-

zrela sa naň ešte raz: videla ho tam pod 
stenou nerozhodne stáť. Zdá sa, že chcel 
by pobehnúť za ňou, čosi jej povedať. Elenu 
nadišiel kýsi vrtoch – obrátila sa k nemu.

„Ďakovať, vravíte – a za čo?”
„Že som s vami hovoril.”
„To ste i ináč mohli. Bolo dosť príležitos-

ti pri tanci – prepásli ste ju. Hnevám sa na 
vás! Starý známy, a nevykrútiť ma ani raz!“

Ferko hľadal odpoveď. Starý známy! 
Divoká radosť zvírila mu du šou. Ona ešte 
nezabudla! Chcel dačo povedať, ale už jej 
tu nebolo, už sedela na vozíku. Ferko stál 
dlho opretý o stenu, ako spitý.

Pokračovanie v budúcom čísle
 

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

Bratislava 1963)
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ZAMAGURSKÉ 
FOLKLÓRNE 
SLÁVNOSTI

Oslava spevu, tanca, folklóru a ľudo-
vých tradícií zo Zamaguria i rôznych kútov 
sveta – to všetko sú Zamagurské folklór-
ne slávnosti. O výnimočnosti a význame 
tohto podujatia svedčí aj to, že bolo za-
písané do zoznamu Dní tradičnej kultúry 
na Slovensku. V posledných rokoch sa 
stávalo už takmer pravidlom, že počas 
festivalu pršalo, čo odrádzalo divákov od 
návštevy prírodného amfi teátra v Červe-
nom Kláštore. Kvôli zlým skúsenostiam 
s počasím sa preto usporiadatelia v tom-
to roku rozhodli posunúť podujatie o me-
siac skôr ako bývalo zvykom. Tridsiaty 
štvrtý ročník Zamagurských folklórnych 
slávností sa teda uskutočnil v prekrásnej 
scenérii pod Troma korunami v Červenom 
Kláštore v dňoch 21. – 23. mája. Samot-
ná programová štruktúra ostala nezme-
nená, a tak sa obyvatelia zamagurských 
obcí mohli v piatok tešiť zo živej pozván-
ky v podaní detského folklórneho súboru 
Pieniny zo Spišskej Starej Vsi. Tento rok 
však folklórny súbor s pozvaním nezaví-
tal do Nedece, ale do Zamaguriu priľah-
lej poľskej obce Szczawnica. Podvečer 

program vyvrcholil v centre Zamaguria v 
Spišskej Starej Vsi. Domáce i zahraničné 
súbory prešli mestom, položili kvety k pa-
mätníku Štefana Leonarda Kostelničáka 
a predviedli svoje umenie v miestnom kul-
túrnom dome. Večerným ťahákom, najmä 
pre mladšiu generáciu, bolo vystúpenie 
populárnej slovenskej skupiny Desmod, 
ktorá v minulom roku zvíťazila v známej 
slovenskej speváckej ankete Slávik.

Druhý deň prišlo to, čoho sa uspo-
riadatelia najviac obávali – začalo pršať. 
Festival jednako pokračoval trhom ľu-
dových remesiel v priestoroch amfi te-
átra, ktorý dopĺňal sprievodný program 
v podaní folklórneho súboru Mali Śwarni 
z Nového Targu a prezentácia partnera 

Prešovského samosprávneho kraja Malo-
poľského vojvodstva, v rámci ktorej vystú-
pil folklórny súbor Juhasy zo Szczawnice. 
Tradičný splav účinkujúcich na pltiach sa 
však už kvôli silnému dažďu neuskutočnil. 
Napriek neprajnému počasiu sa otvárací 
program konal v amfi teátri pod Troma ko-
runami. Za neveľkej účasti divákov, ktorá 
súvisela s nepriazňou počasia, vystúpili 
folklórne súbory Juhasy, Maguranka zo 
Spišskej Starej Vsi, Jánošík zo Svitu, Lip-
tov z Ružomberku, Lipa z Bratislavy, Olša-
va z českého Uherského Brodu a TAOBA 
z Gruzínska. Tí, ktorí sa tešili na nočný 
recitál speváčky ľudových piesní z Liptova 
Anny Hulejovej, zostali sklamaní, pretože 
svoju účasť zo zdravotných dôvodov od-

Folklórny súbor Maguranka pod Troma korunami

V areáli sme stretli viacero našich priateľov 
(Ľudomír Molitoris s Pavlom Hagyarim)

Pekné počasie prilákalo plné hľadisko divákov
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SPRÁVY 
ZO 

SLOVENSKA

riekla. Miesto nej vystúpil spevák hitov zo 
sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 
Peter Stašák. Milovníkov ľudovej a goral-
skej piesne predsa len potešila Guroľsko 
Muzyka Zbuje, ktorá v kláštornej krčme 
Pod lipami spríjemňovala atmosféru do 
neskorých nočných hodín.

Posledný deň slávností sa počasie 
umúdrilo a od rána sa ukazovalo slnieč-
ko, ktoré prilákalo do Červeného Klášto-
ra množstvo ľudí. Medzi nimi sme stretli 
aj mnohých priateľov Slovákov v Poľsku 
ako starostu obce Malá Franková Jozefa 
Kromku s manželkou, lechnického farára 
Pavla Majzela, ktorý spovedal našich kra-
janov v ťažkých časoch, keď to odmietali 
poľskí kňazi, spoluorganizátora festivalu 
a riaditeľa spoločnosti CYPRIAN n.o. Mi-
lana Gacíka, či primátora Prešova Pavla 
Hagyariho, ktorý má svoje korene v se-
verospišskej obci Krempachy. 

Program posledného dňa pokračoval 
rannou svätou omšou v zrekonštruova-
nom kostole sv. Antona Pustovníka, ktorú 
celebroval spišskostaroveský dekan Ján 
Hudák. Na obed sa divákom predstavili 
detské folklórne súbory Pieniny, Kútni-
ček zo Spišských Hanušoviec, Goralik 
z Kežmarku a Štrbianček zo Štrby. Záve-
rečný program sa konal v amfi teátri pod 
Troma korunami, pričom ho sledovalo 
plné hľadisko. Na úvod sa predstavil do-
máci spišskostaroveský folklórny súbor 
Maguranka, ktorý v tomto roku oslavuje 
tridsiate výročie svojho účinkovania. Za 
vydarené vystúpenie zožal búrlivý po-
tlesk publika. K výročiu mu zagratuloval 
taktiež riaditeľ festivalu Ladislav Havlík. 
Po ňom nasledovali už vystúpenia hostí 
– českej Olšavy, bratislavskej Lipy, poľ-
ského Hyrni, popradského Vagonára a 
prešovského Šarišana. Slávnostná hym-
na Zamagurských folklórnych slávností 
urobila majestátnu bodku za pekným po-
sledným slnečným dňom festivalu. 

Milica Majeriková

Večerný program

Novela zákona o štátnom občian-
stve. Prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič koncom mája podpísal novelu 
zákona upravujúcu podmienky ohľadom 
straty slovenského občianstva. Národ-
ná rada SR schválila ústavnou väčšinou 
zákon, na základe ktorého dobrovoľným 
nadobudnutím občianstva iného štátu 
automaticky zaniká slovenské občian-
stvo. Zákon sa nevzťahuje na prípady, ak 
bude nadobudnuté občianstvo v súvislosti 
s uzavretím manželstva alebo narodením. 
Ten, kto stratí občianstvo, je povinný túto 
skutočnosť oznámiť obvodnému úradu 
v sídle kraja. Ak by tak neurobil, hrozí mu 
pokuta 3319 eur. Ak zákon neustanovuje 
inak, tak stratou občianstva zaniká aj pra-
covnoprávny pomer, ktorý je podmienený 
občianstvom SR. Novela je reakciou na 
zákon prijatý maďarským parlamentom, 
na základe ktorého môže požiadať o ma-
ďarské občianstvo aj ten, kto nemá trvalý 
pobyt na území Maďarskej republiky a pre 
získanie občianstva postačí preukázať ma-
ďarský pôvod a znalosť maďarčiny. Prípad-
ní záujemcovia o maďarské občianstvo tak 
na základe novely prídu od 17. júla o slo-
venskú štátnu príslušnosť.

***
Pomoc Grécku. Vláda Slovenskej re-

publiky na svojom mimoriadnom zasadnutí 
začiatkom mája schválila postup členských 
štátov eurozóny pri poskytovaní pomoci 
Grécku. Následne minister fi nancií Ján Po-
čiatek ako posledný podpísal rámcovú veri-
teľskú zmluvu, čím v podstate odblokoval pri-
pravovaný fi nančný podporný mechanizmus 
a umožnil krajinám eurozóny, aby poskytli 
Grécku bilaterálne pôžičky. Slovensko zatiaľ 
pôžičku neposkytlo, pričom o jej poskytnutí 
bude rozhodovať až parlament, ktorý vzíde 
z júnových parlamentných volieb.

***
Oslavy ukončenia druhej svetovej 

vojny. Dňa 8. mája sa v Liptovskom Mikulá-
ši uskutočnili celonárodné oslavy 65. výročia 
ukončenia druhej svetovej vojny. Pri tejto 
príležitosti minister obrany Jaroslav Baška 
vyznamenal vojnových veteránov a udelil 
vyznamenania štyrom slovenským mestám 
a obciam. Banskej Bystrici, ktorá bola cen-
trom Slovenského národného povstania, 
Liptovskému Mikulášu, kde prebiehali ťažké 
boje, pričom sa tu nachádza najväčší vojen-
ský cintorín armádneho zboru Háj Nicovô, 
prvej oslobodenej československej obci Ka-
linov a sídlu 1. československej partizánskej 
brigády obci Sklabiná. Pietneho aktu klade-
nia vencov na vojenskom cintoríne v Háji sa 

okrem vyššie spomenutých osobností zú-
častnil aj predseda Národnej Rady SR Pa-
vol Paška, predseda vlády SR Róbert Fico, 
predstavitelia slovenskej generality, primátori 
a starostovia ocenených miest a obcí i vyše 
1200 členov a sympatizantov protifašistické-
ho odboja. Prezident SR Ivan Gašparovič 
oslávil 65. výročie víťazstva nad fašizmom 
a ukončenie druhej svetovej vojny 9. mája 
v Moskve, kde sa slávnostnej ceremónie na 
Červenom námestí zúčastnilo vyše 50 hláv 
štátov, predsedov vlád, či medzinárodných 
inštitúcií. 

***
Povodne a vietor. V polovici mája 

zasiahli celú Európu dažde, ktoré zapríči-
nili povodne spôsobujúce veľké materiálne 
škody i straty na životoch. Povodňovej situ-
ácii sa nevyhlo ani územie Slovenska. Naj-
kritickejšia situácia bola v povodí riek Bod-
rog, Latorica, Laborec a Ondava. Kritické 
bolo aj rozpoloženie v povodí Oravy, Kysúc 
a horného toku Váhu. Z povodia riek Po-
prad a Dunajec bola najviac postihnutá ob-
lasť Zamaguria. Tretí stupeň povodňovej 
aktivity bol vyhlásený v  Spišskej Starej Vsi, 
Veľkej Frankovej, Osturni, Červenom Kláš-
tore, Lesnici a Jezersku. Voda upchávala 
kanalizácie, zaplavovala pivnice rodinných 
domov, podmývala brehy a strhávala časti 
ciest. Mnohé lokality ostali bez elektrickej 
energie. K povodniam sa pridal aj silný 
vietor, ktorému len v Tatrách padlo za obeť 
5000 stromov. Oproti okolitým štátom však 
neboli zaznamenané žiadne straty na živo-
toch a vodný živel spôsobil predovšetkým 
materiálne škody.

***
Volebná kampaň začala. Ofi ciálna vo-

lebná kampaň do Národnej rady SR začala 
22. mája a bude trvať až do dňa volieb 12. 
júna. V parlamentných voľbách na Sloven-
sku totiž neplatí volebné moratórium, jedi-
ným obmedzením je, že do skončenia hla-
sovania je zakázané zverejňovať výsledky 
volebných prieskumov. O hlasy voličov sa 
bude uchádzať 18 politických strán.

***
Diaľničný úsek pri Považskej Bystri-

ci otvorený. Večer 30. mája predstavitelia 
slovenskej vlády, Národnej diaľničnej spo-
ločnosti a Európskej komisie na Slovensku 
slávnostne otvorili 10 kilometrový úsek 
diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, ktorý by mal 
odľahčiť dopravu cez Považskú Bystricu až 
o 70% a skrátiť cestu z Bratislavy do Žiliny 
o polhodinu. Celkové náklady na výstavbu 
boli 379 miliónov eur, z toho takmer 225 mi-
liónov z fondov Európskej únie. (mm)
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Č eskoslovensko-poľské politické 
vzťahy v exile za druhej svetovej 
vojny zaznamenali v tomto pomer-

ne krátkom, no na udalosti a dejovú dy-
namiku veľmi bohatom období niekoľko 
vývojových fáz rozdielnej kvality a úrovne. 
Táto skutočnosť nachádza odzrkadlenie aj 
v historickom výskume problematiky poli-
tických či vojenských aspektov českoslo-
vensko-poľských vzťahov v rokoch 1939 
- 1945, ktorého výsledky kvantitou ani 
kvalitou v ničom nezaostávajú za odbor-
nou produkciou mapujúcou vzťahy medzi 
Československom a Poľskom v medzivoj-
novom dvadsaťročí.1

V záujme zjednodušenia, ktoré je ne-
vyhnutné jednak vzhľadom na bohatú 
historiografi ckú tvorbu a jednak vzhľadom 
na rozsah vymedzený pre tento príspe-
vok, sa v tejto súvislosti dajú rozlíšiť dva 
hlavné faktory, ktoré v rozhodujúcej mie-

1  K československo-poľským vzťahom v ro-
koch 1918 - 1939 pozri napríklad KOZEŃSKI, J.: 
Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej 
1932 - 1938. Poznań: Instytut Zachodni, 1964; 
DEÁK, L.: Hra o Slovensko. Slovensko v politike 
Maďarska a Poľska v rokoch 1933 - 1939. Bra-
tislava: Veda, 1991; BATOWSKI, H.: Stosunki 
polsko-czeskie, polsko-czechosłowackie i pol-
sko-czesko-słowackie, 1918 - 1939. Uwagi me-
todologiczne i kierunki w literaturze historycznej. 
In: Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 
1918 - 1945, red. Ewa Orlof. Rzeszów: Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1992, s. 
9-17; KAMINSKI, M. K.: Konflikt polsko-czeski 
1918-1921. Warszawa: IH PAN, Neriton, 2001; 
DESZCZYNSKI, M. P.: Ostatni egzamin. Wojsko 
Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938 
- 1939. Warszawa: Neriton, 2003. Rôznym as-
pektom a obdobiam československo-poľských 
vzťahov v období rokov 1918 - 1939 venovali 
pozornosť o. i. M. K. Kamiński, J. Tomaszewski, 
S. Pilarski, A. Essen, M. Pułaski, S. Nowinowski, 
L. Deák, E. Orlof, A. Bartlová, Ľ. Kazmerová, A. 
Štefánikova, J. Dejmek, R. Žáček, J. Gebhart, D. 
Dąbrowski, M. Gniazdowski a ďalší. Z monogra-
fií venovaných českosloven sko-poľským vzťa-
hom za 2. svetovej vojny pozri KISIELEWSKI, 
T.: Federacja środkowoeuropejska. Pertraktacje 
polsko-czechosłowackie 1939 - 1943. Warsza-
wa: Ludowa Współdzielenia Wydawnicza, 1991; 
NĚMEČEK, J.: Od spojenectví k roztržce. Vztahy 
československé a polské exilové reprezentace 
1939 - 1945. Praha: Academia, 2003; KAMIN-
SKI, M. K.: Edvard Beneš kontra gén. Włady-
sław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich 
na emigracji wobec rządu polskiego na uchodź-
stwie 1939 - 1943. Warszawa: Neriton, 2005; 
FRIEDL, J.: Na jedné fronte. Vztahy českoslo-
venské a polské armády (Polskie Siły Zbrojne) 
za druhé svetové války. Praha: Ústav pro sou-
dobé dejiny Akadémie věd ČR, 2005.

re determinovali československo-poľské, 
resp. česko-slovensko-poľské vzťahy: na 
jednej strane to boli priame, bezprostred-
né vzťahy medzi najvyššími politickými 
reprezentáciami Československa a Poľ-
ska a ich predstaviteľmi, na druhej strane 
zasa postoje spojeneckých veľmocí k nim. 
Medzi obidvoma faktormi existovala úzka 

korelácia. Podstatnú úlohu v bilaterálnych 
vzťahoch zohralo medzinárodnoprávne 
postavenie politických reprezentácií obi-
dvoch krajín: v počiatočnej fáze 2. sveto-
vej vojny a česko-slovensko-poľských po-
litických vzťahov v emigrácii mala poľská 
exilová vláda vedená generálom Władys-
ławom Eugeniuszom Sikorským nespornú 
výhodu v porovnaní s Československým 
národným výborom (respektíve s Čes-
ko-Slovenskou národnou radou), ktoré 
predstavovali zatiaľ len akýsi medzistupeň 
vývoja na ceste k vzniku exilovej vlády. 
Tento rozdiel v rangu medzi obidvoma or-
gánmi (výbor verzus vláda) sa pochopiteľ-
ne premietol do ich vzájomných kontaktov 
a mal vplyv na ich kvalitu. Pozícia česko-
slovenskej strany sa zlepšila po uznaní 
dočasnej československej vlády Veľkou 
Britániou (a krátko po nej aj Poľskom), kto-
rá sa napokon po uznaní britskou, soviet-
skou a americkou vládou za vrcholný po-
litický orgán Československa v exile bez 
prívlastku „dočasná“ stala plnohodnotným 
a rovnocenným (ak berieme do úvahy jej 
medzinárodnoprávny status) politickým 
partnerom vlád spojeneckých štátov. V zá-
verečnej fáze vojnového konfl iktu si svoju 
pozíciu posilnila podpisom (nie vždy šťast-
ných a výhodných) medzištátnych zmlúv a 
dohôd, takže nijaký podstatný faktor ne-
spochybňoval návrat Edvarda Beneša v 
úlohe prezidenta a československej exilo-
vej vlády do oslobodeného Českosloven-
ska, s ktorého obnovou všetci Spojenci 
súhlasili. Otázka teda neznela tak, či bude 
Československo obnovené, ale v akej po-

dobe a v akých hraniciach bude obnovené. 
Rovnako si takmer nikto nekládol otázku, či 
sa „londýnska” československá vláda vráti 
do vlasti v úlohe najvyššieho orgánu výkon-
nej moci, ale skôr aké bude mať personálne 
zloženie. Sovietsky zväz a československí 
komunisti z Moskvy dali zakrátko veľmi jas-
nú odpoveď na obidve otázky.

Poľská exilová vláda prechádzala 
opačným vývojom: s jej diplomatickým 
uznaním či akceptabilitou v hosťovskej 
krajine (Francúzsko), vo Veľkej Británii 
a neskôr v spojeneckom tábore neboli 
nijaké zásadné problémy rovnako ako s 
právnou kontinuitou Poľska, ktorú steles-
ňovala. Komplikácie sa pre ňu začali po 
napadnutí Sovietskeho zväzu nacistickým 
Nemeckom. V dôsledku tejto udalosti sa 
ZSSR ocitol v spojeneckom tábore, a to 
nastolilo potrebu usporiadať okrem iného 
aj poľsko-sovietske vzťahy. Poľská vláda 
tak čelila zložitej a nesmierne ťažkej výzve 
- pod tlakom okolností musela takpovediac 
podať ruku jednému z vojenských protivní-
kov a agresorov zo septembra 1939, ktorý 
sa nemalou mierou pričinil o porážku Poľ-
ska a následne okupoval (resp. inkorpo-
roval) jeho územie. S tým súviseli nielen 
psychologické otázky (ako sa zmieriť s 
nepriateľom, s ktorým poľské jednotky 
ešte pred poldruha rokom zvádzali boje?), 
ale hlavne mnohé právne aspekty (otáz-
ka územnej integrity Poľska, štátnej prí-
slušnosti jeho obyvateľov, atď.). Latentné 
napätie v sovietsko-poľských vzťahoch, 
ktoré sa všetkými spôsobmi snažili mierniť 
západní Spojenci, najmä Briti, muselo za 
existujúcich okolností a v kontexte Stali-
novej stratégie v poľskej otázke nevyhnut-
ne vyvrcholiť diplomatickou roztržkou z 
roku 1943. Jej obeťou bola poľská exilová 
vláda, a v ďalšej perspektíve slobodné a 
demokratické Poľsko. Vláda, ktorú po tra-
gickej smrti premiéra gen. Władysława E. 
Sikorského viedol Stanisław Mikołajczyk, 

„DERNIÉRA” DIPLOMATICKÝCH 
VZŤAHOV MEDZI 

ČESKOSLOVENSKOU A POĽSKOU 
EXILOVOU VLÁDOU (1)

Mgr. Dušan SEGEŠ, PhD.
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stratila možnosť priamej komunikácie so 
Sovietskym zväzom, ktorý - ako tomu 
čoraz výraznejšie nasvedčoval vývoj na 
východnom fronte - mal vstúpiť na úze-
mie Poľska skôr, ako Poľské ozbrojené 
sily na Západe, resp. anglosaské vojská. 
Mikołajczykova vláda sa tak dostala do 
permanentnej defenzívy, Briti ju nútili pri-
jať čoraz väčšie koncesie (niekedy, tak 
ako v Teheráne, ich Sovietom sľúbili bez 
toho, aby o nich poľskú vládu čo i len in-
formovali), ktoré nemohla akceptovať, 
pokiaľ nechcela ohroziť naplnenie svojho 
prvoradého a hlavného vojnového cieľa - 
obnoviť nezávislé a demokratické Poľsko 
v jeho predvojnových hraniciach. Táto 
diplomatická hra, vedená pod taktovkou 
Veľkej Británie pritom od začiatku nemala 
nádej na úspech, pretože Josif Visariono-
vič Stalin po apríli 1943 nehodlal obnoviť 
ofi ciálne vzťahy s poľskou exilovou vládou 
prechodne sídliacou v Londýne napriek 
niektorým nezáväzným výpovediam, ktoré 
by tomu mohli nasvedčovať. Po rezignácii 
Mikołajczyka sa posledným poľským voj-
novým premiérom stal Tomasz Arciszew-
ski, predák Poľskej socialistickej strany 
(PPS), ktorého vládu takmer všetci Spo-
jenci vrátane Československa najprv ig-
norovali, aby s ňou napokon prerušili dip-
lomatické vzťahy. V dôsledku globálneho 
vojensko-politického vývoja sa tak ocitla 
v takej situácii, že v roku 1945, resp. po 
skončení vojny nemala reálne vyhliadky 
na to, aby sa v pôvodnom zložení vrátila 
do oslobodenej vlasti ako vrcholný orgán 
výkonnej moci. Vzhľadom na skutočnosť, 
že dôležitým konštitučným prvkom poľskej 
exilovej vlády T. Arciszewského boli socia-
listi, treba v tejto súvislosti odmietnuť tézu 
o tzv. ľavicovej alternatíve riešenia poľskej 
otázky, ktorú mal stelesňovať nový orgán 
úradujúci na území Poľska s názvom Poľ-
ský výbor národného oslobodenia - PVNO 
(Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
- PKWN).2

Zaujímavým fenoménom poľsko-
československých politických vzťahov 
za 2. svetovej vojny je fakt, že medzi 
ich počiatkami a záverečnou fázou je 
jedna podstatná podobnosť či paralela: 
kým poľská exilová vláda v rokoch 1939 
- 1940 udržiavala kontakt s obidvoma 
konkurenčnými politickými orgánmi re-
prezentujúcimi Českoslo vensko v exile 

2  MATERSKI, W.: Dyplomacja Polski „lubel-
skiej” lipiec 1944 - marzec 1947. Warszawa: 
Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna 
Wydawnicza Rytm, 2007, s. 11.

- Benešovým Československý národným 
výborom a Hodžovou Slovenskou, neskôr 
Česko-Slovenskou národnou radou, čes-
koslovenská vláda sa zasa v období 1944 
- 1945 popri diplomatických vzťahoch s 
poľskou exilovou vládou v Londýne ne-
stránila stykov s poľskými komunistami či 
otvorenými oponentmi poľskej vlády, ktorí 
pod taktovkou Moskvy zostavili výkonný 
orgán (PVNO) a postupne preberali moc 
na území Poľska. Tento jav možno roz-
vinúť a interpretovať ho aj v súvislosti s 
podporou politickej opozície k vládnym re-
prezentáciám Poľska a Československa, 
ktorú opozičným zoskupeniam na jednej 
i druhej strane poskytovali obidve vlády. 
Pokiaľ ide o počínanie poľskej vlády, his-
torici (zväčša českí) venovali pomerne 
rozsiahlu pozornosť fi nančnej podpore, 
ktorú udeľovala predstaviteľom sloven-
skej a českej opozície proti E. Benešovi 
a československej exilovej vláde, respek-
tíve pomoci poľských vládnych orgánov v 
udržiavaní spojenia medzi slovenskými 
politikmi.3

To však je len jedna strana mince. Na-
zdávam sa, že v tomto kontexte by sa ne-
mal obchádzať fakt, že ani českosloven-
ské vládne orgány sa voči poľskej exilovej 
vláde nesprávali vždy džentlmensky a 
oplácali jej rovnakou mincou tým, že roku 
1944, keď udržiavali diplomatické styky s 
vládou Poľska v exile, neváhali prevziať 
úlohu sprostredkovateľa medzi poľskými 
politickými skupinami, konkrétne medzi 
prosovietskym a komunistickým PVNO 
a skupinou vedenou Oskarom Langem v 
Spojených štátoch amerických. Obidve 
politické zoskupenia cielene pracovali na 
rozbití autority poľskej vlády pod taktovkou 
Moskvy (niektorí z nich dokonca na priamy 
roz kaz Sovietov, pretože boli preukázateľ-
ne agentmi sovietskych tajných služieb, 
ako napr. Bolesław Gebert, Aleksander 
Hertz).4 Treba sa tiež pozastaviť nad úlo-
hou Zdenka Fielingera, československého 
veľvyslanca v Moskve, a to jednak v glo-

3  NĚMEČEK, J.: Od spojenectví k roztržce, 
c. d., s. 301; KUKLÍK, J. - NĚMEČEK, J.: Proti 
Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská 
opozice v Londýne 1939 - 1945. Praha: Karo-
linum 2004, s. 323-368. Najnovšie SEGEŠ, D.: 
Dvojkríž v siločiarach Bieleho orla. Slovenská 
otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. sve-
tovej vojny. Bratislava: Veda 2009, s. 179-193.

4  K tejto problematike pozri ROMMERSTEIN, 
H.: Patrioci Związku Sowieckiego. Wykorzysty-
wanie amerykańskich komunistów pochodzenia 
polskiego przez sowieckie służby specjalne. In: 
Glaukopis, č. 4, 2006, s. 69-73.

bálnom kontexte štátnych záujmov Čes-
koslovenska a jednak v súvislosti s jeho 
diplomatickým fauxpas z augusta 1944, 
keď gratuloval k vzniku Poľského výboru 
národného oslobodenia predsedovi tohto 
prosovietskeho orgánu Edwardovi Osób-
ka-Morawskému. Pre Fierlingerov postup, 
ktorý nebol náhodným diplomatickým 
„pošmyknutím“, ale priam fackou poľskej 
vláde, totiž neexistuje paralela v konaní 
poľskej vlády a jej pomeru k slovenskej 
či českej opozícii. Skutky podpory slo-
venskej, respektíve českej opozí cie voči 
čs. vláde zo strany poľských špičiek totiž 
nemali za výsledok poškodenie politickej 
autority československej vlády v jej bila-
terálnom vzťahu k jednému zo štátov spo-
jeneckej koalície. V tejto súvislosti je na 
mieste položiť si otázku, ako by českoslo-
venská vláda reagovala na gratulácie poľ-
ských vládnych autorít Petrovi Prídavkovi 
roku 1944 k vzniku Slovenskej národnej 
rady, prípadne na verejné vyjadrenie pod-
pory Českej národnej jednoty vedenej gen. 
Levom Prchalom, ktorá pôsobila od roku 
1943. Rovnako nemožno zabúdať ani na 
čulú spoluprácu v rámci všeslovanského 
hnutia medzi československými vládnymi 
predstaviteľmi s marginálnymi a vskutku 
pofi dérnymi postavami, ktoré pôsobili ako 
neformálni diplomatickí zástupcovia „lub-
linských“ Poliakov v Londýne.

Československo-poľské politické vzťa-
hy v rokoch 1939 - 1945 mali niekoľko 
fáz: zložité, a miestami chaotické začiat-
ky (1939 - 1940); veľmi sľubnú fázu úz-
kej spolupráce nad federatívnym, resp. 
konfederatívnym projektom povojnového 
usporiadania vzájomných vzťahov (1940 
až do leta 1942). Prvá vážna kríza v lete 
1942 vniesla do bilaterálnych vzťahov na-
pätie a v niektorých chvíľach oživila staré 
animózie a negatívne stereotypy, ktoré 
naplno prepukli po rozhodnutí českoslo-
venskej strany „pochovať“ už aj tak doží-
vajúci federačný, resp. konfederačný plán 
v máji 1943. Na poľskej strane to vyvolalo 
hnev a negatívne emócie, ktoré o viac ako 
polrok neskôr ešte zosilnil podpis česko-
slovensko-sovietskej zmluvy o priateľstve 
a spolupráci počas návštevy Edvarda Be-
neša v Moskve v decembri 1943.5

Pokračovanie v budúcom čísle

5  Bližšie pozri SEGEŠ, D.: Edvard Beneš a 
sprawa polska w kontekście podpisania ukła-
du czechosłowacko-sowieckiego w 1943 r. In: 
Dzieje Najnowsze, roč. 38, 2006, č. 3, s. 17-55.
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Ako sme vás informovali v aprílovom čísle 
Života, v termíne od 22. - 26. mája t.r. v Biel-
sku-Białej bol plánovaný festival s medziná-
rodnou účasťou, prezentujúci bábkarské ume-
nie sveta. Keďže dnes je festival už za nami, 
môžeme sa pozrieť s odstupom času, ako to 
celé vlastne dopadlo.

Za zmienku stojí fakt, že sliezske Bábko-
vé divadlo Banialuka v Bielsku-Białej je jed-
ným z najstarších poľských divadiel svojho 
druhu. Bolo založené v roku 1947 a členovia 
divadla so svojimi predstaveniami doteraz 
precestovali už poriadny kus sveta. Navštívili 
napríklad Japonsko, USA, Chile a treba po-
vedať, že z medzinárodných súťaží si domov 
priniesli nejedno ocenenie.

Od roku 1966 je divadlo organizátorom 
spomínaného festivalu, ktorý je pokladaný 
za jednu z najhlavnejších prehliadok sú-
časného bábkarského umenia. Riaditeľkou 
festivalu je Lucyna Kozień. Dodajme ešte, že festival je záro-
veň aj  súťažou, ktorej sa v tomto roku zúčastnilo 15 súťažia-
cich divadelných súborov, medzi nimi aj Staré Divadlo Karola 
Spišáka z Nitry. 

Celkovo sa na festivale prezentovalo 20 divadiel z niekoľ-
kých krajín sveta, okrem spomínaného súboru zo Slovenska tu, 
či už v rámci súťaže, či sprievodného programu,  účinkovali aj 
súbory z Bieloruska, Ukrajiny, Nemecka, Rakúska, Španielska, 
či dokonca z Hongkongu. 

XXIV. medzinárodný festival bábkarského umenia na Sliezsku

KONCERT
Romana Bergera
V rámci 22. dní hudby krakovských 

skladateľov (Dni Muzyki Kompozytorów 
Krakowskich) sa dňa 28. mája t.r. na pôde 
krakovskej Akademii Muzycznej predstavili 
traja významní slovenskí hudobníci – kla-
rinetista Branislav Dugovič, violončelista 
Ján Slávik a klavirista Ladislav Fanzovitz 
v rámci autorského koncertu hudobného 
skladateľa Romana Bergera. Spoluorga-
nizátorom koncertu bol Generálny konzu-
lát Slovenskej republiky v Krakove.

Roman Berger je významným sklada-
teľom pôsobiacim a žijúcim v Bratislave. 
Narodil sa však na Tešínsku v Čechách 
v rodine poľského pastora. Štúdium hud-
by zahájil v Katoviciach, ale v 50. rokoch 
minulého storočia sa kvôli stalinovskému 
útlaku musel s celou rodinou presťaho-
vať do Bratislavy, kde pokračoval v štú-
diu na VŠMU. Nakoniec sa s Bratislavou 
spojil na celý život. Avšak jeho odpor ku 
komunistickému režimu mu až do roku 
1989 výrazne strpčoval život, pretože ho 
vtedajšia Štátna bezpečnosť neustále sle-
dovala. Výraznejšie sa ako hudobný skla-
dateľ presadil až po prevrate v roku 1989. 

Od toho času zaznela jeho hudba na mnohých 
koncertoch a festivaloch po celom svete, predo-
všetkým však na Slovensku a v Poľsku. Počas 
posledného koncertu v Krakove sme si mali mož-
nosť vypočuť jeho tri skladby: Allegro frenetico 
con reminiscenza (2006) v sólovom prevedení na 
violončele, Semplice (2000) pre klavír a časť jed-
ného z posledných diel Epilóg – Omaggio a L.v.B. 
pre  klarinet, violončelo a klavír. (ms)

Nielen divadelné obsadenie bolo slovenské, 
ale aj medzi členmi poroty bol jeden slovenský 
predstaviteľ, konkrétne, historička a divadelná 
kritička Ida Hledíková. Okrem nej porotu tvo-
rili: režisér Janusz Ryl-Krystianowski, režisér 
a scénograf Andrzej Łabiniec a divadelný kritik 
Tadeusz Kornaś.

Porota po vzhliadnutí všetkých predstave-
ní odprezentovaných v priebehu piatich dní, 
sa rozhodla oceniť hlavnou cenou Grand Prix 
české Divadlo Minor. Ďalšie dve špeciálne 
ceny boli udelené jednému poľskému i jedné-
mu belgickému divadelnému súboru. Sloven-
sko síce odišlo bez ocenenia, ale podľa slov 
divákov i pracovníkov divadla Banialuka sme 
sa dozvedeli, že bolo jednoducho čarovné a 
s predstavením, ktoré Nitrančania spracovali 
na základe rozprávky H. Ch. Andersena – Pal-
culienka, oslovili nielen detských divákov.

To však zo slovenskej strany nebolo všetko! 
V rámci sprievodného programu bol premietnutý slovensko-český 
dokumentárny fi lm Posledná maringotka, ktorý zachytáva osudy ko-
čových bábkarov v strednej Európe.

Ako vidieť, sliezsky festival bol príležitosťou spoznať kúsok báb-
karského divadelného umenia z niekoľkých krajín sveta. Umelci si 
mohli vymeniť zopár svojich skúseností a čo je najdôležitejšie, di-
váci v Poľsku spoznali kúsok z umenia svojich blízkych i ďalekých 
susedov.

Lýdia Ostrowska 

Reklamný plagát podujatia
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Gratulujeme!

R odina Agáty a Jaceka Jendžej-
číkovcov sa rozrástla o ďalšie-
ho potomka. Dňa 20. mája t.r. 

uzrela svetlo sveta ich druhá dcérka 
Editka. Šťastní rodičia, celá redakcia 
krajanského časopisu Život praje Vašej 
dcérke len to najlepšie, aby stretávala 
dobrých ľudí, aby jej nechýbalo zdravie, 
ba ani šťastie! K blahoželaniu pripájame 
nasledujúci verš.  

BLAHOŽELANIA 
k narodeninám

Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám,
nech veľa šťastia prinesie i vám. 

Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.

Vitaj teda, utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.

Redakcia Život

Prajeme Ti veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa štastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj... aby žiť za to stálo.

 
Prajeme Ti všetko, čo môžeme Ti priať,
nech máš svoju lásku komu dať,
nech Ťa má každý rád.
Rozum, ktorý v núdzi poradí,
ruku, ktorá v žiali pohladí,
priateľa, ktorý Ťa nikdy nezradí.

Toto pekné blahoželanie putuje k Joze-
fovi Majerčákovi do Novej Belej, ktorý 
dňa 8. júna t.r. oslávil krásne 50. naro-

deniny. Všetko najlepšie, veľa lásky, zdravia 
i šťastia mu prajú jeho najbližší - manželka 
s deťmi i súrodenci, k blahoželaniu sa pripá-
ja aj redakcia časopisu Život.

VÝROBKY Z PLNÉHO DREVA
Eugeniusz Bosak

Podwilk 66
tel. 0048 18 285 36 27

mobil  0048 787 579 197

Ludmiła Brzyzeková, richtár a predseda 
Obecného družstva i športovec Walenty 
Gryguś, riaditeľka ZŠ a kultúrna činiteľka 
Barbara Paluchová, dlhoročný pracovník 
Obecného družstva a spoločenský činiteľ 
Jakub Kaczmarczyk, podpredseda Obec-
ného družstva, miestny a spoločenský 
činiteľ Józef Pacyga, člen gminnej rady, 
dlhoročný predseda telovýchovnej jednoty 
Spiš Józef  Pietraszek, kapelník dychovky 
v Krempachoch František Lukáš, miestny 
a spoločenský činiteľ Julian Łukasz. 

Slávnosti sa okrem predstaviteľov 
gminy zúčastnili aj zástupcovia novotarg-
ského okresu a poslanci poľského snemu. 
Hudobne slávnosť doprevádzala dychov-
ka z Ludźmierza a gymnaziálny chór Hila-
ritas, ktorý okrem množstva medzinárod-
ných piesní zaspieval tiež slovenskú Tota 
Heľpa. (fp)

Veľa ďalších krásnych rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí
želáme Ti všetci.

Maj vždy šťastia celé hory,
zdravia ako vody v mori,
nech Ti toľko lásky patrí,
koľko majú štítov Tatry.

OCENENÍ 
KREMPAŠANIA

Na slávnostnom výjazdovom zasad-
nutí novotargskej gminy, ktoré sa konalo 
28. mája t.r. v Ludźmierzu, sa predstavi-
telia gminy rozhodli po prvýkrát oceniť 
medailou - „Zaslúžilý pre gminu Nowy 
Targ“ ľudí, ktorí sa zaslúžili pre jej rozvoj. 
Po položení kvetov k pomníku Jána Pav-
la II. sa uskutočnila sv. omša, ktorú slúžil 
vdp. Juhas. Samotná slávnosť prebiehala 
v priestoroch ludźmierského gymnázia. 
Po správach prednesených predsedom 
rady gminy Wiesławom Perzygnatom 
a vojtom Janom Smarduchom sa pristúpi-
lo k samotnému oceňovaniu.

Medailou bolo ocenených celkovo 21 
osôb, z toho traja Krempašania: richtár 
v troch volebných obdobiach, člen gmin-
nej rady a spoločenský činiteľ Jan Kalata, 
predseda DPZ a Urbáru v Krempachoch 
Jakub Paluch a učiteľ, propagátor strelec-
kého športu, ktorí sa zaslúžil o postavenie 
strelnice Józef Pierzga. Okrem medailí 
boli udeľované aj sošky a diplomy, ktoré 
obdržali ôsmi Krempašania: dlhoročná ria-
diteľka obecného kultúrneho domu, člen-
ka gminnej rady a spoločenská činiteľka 

Slová tohto vinšu pu-
tujú do Novej Belej, 
kde krajan Ján Kurnát 

v 20. marca t.r. oslávil svo-
je okrúhle 50. narodeniny. 
Všetko najlepšie mu z celého 
srdca prajú: manželka, syn 
i dcéry, rodičia, sestra spolu 
s bratmi, švagor i švagriné 
spolu s rodinami.     
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Čitatelia – redakcia

V druhej polovici apríla navštívili v rám-
ci exkurzie Krakova vyučujúci i študenti 
vyšších ročníkov Katedry histórie Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Pri tejto príležitos-

ti zavítali podvečer 21. apríla aj do budovy 
Spolku Slovákov v Poľsku na ulici sv. Filipa 
7. V priestoroch galérie ich privítal generál-
ny tajomník Ľudomír Molitoris. Úvodom ich 

Slovenskí študenti na návšteve Spolku

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 25. apríla 2010 zomrel v Čiernej 

Hore vo veku 71 rokov krajan
Ján BUDZ 

Zosnulý patril medzi členov MS SSP 
a taktiež k verným čitateľom časopisu Ži-
vot. Odišiel od nás vzorný krajan. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Čiernej Hore od Jurgova
***

Dňa 19. mája 2010 zomrela vo Vyš-
ných Lapšoch vo veku 65 rokov krajanka
Helena BLAZOŠEKOVÁ, rod. Plutová

Zosnulá patrila medzi členov MS SSP 
a bola vernou čitateľkou časopisu Život. 
Odišla od nás vzorná krajanka, starostlivá 

oboznámil s tým, ako sa „zrodila“ slovenská 
menšina v Poľsku, jej zápasom o národnost-
né práva i so stručnou históriou slovenského 
národného hnutia. Porozprával im taktiež o 
počiatočných peripetiách vydávania kra-
janského časopisu Život, ktorého posledné 
číslo si zároveň mohli prezrieť a odniesť so 
sebou. Nevyhol sa ani otázkam súčasného 
postavenia a fungovania Spolku Slovákov 
v Poľsku, pričom predstavil aj malú časť 
našej tlačiarenskej produkcie, týkajúcu sa 
najmä slovenskej histórie a osobností po-
chádzajúcich z území severného Spiša 
a hornej Oravy. Po jeho príhovore dostali 
priestor otázky študentov, ktorí sa zaujímali 
napríklad o počet príslušníkov slovenskej 
menšiny v Poľsku, či o problémy na území 
Spiša a Oravy pri sčítaní obyvateľstva v ro-
ku 2001. Niektorí študenti prejavili záujem 
o zakúpenie publikácii z nášho vydavateľ-
stva a dokonca o napísanie práce z histórie 
Slovákov v Poľsku. Na záver si v príjemnej 
podvečernej atmosfére prezreli výstavu v 
priestoroch galérie a na pamiatku urobili 
spoločnú fotografi u.

Milica Majeriková

matka, manželka i babička. Nech odpočí-
va v pokoji!

***
Dňa 1. júna 2010 zomrel vo Vyšných 

Lapšoch vo veku 69 rokov krajan
František GRIGLÁK 

Zosnulý patril medzi členov MS SSP a  
k verným čitateľom časopisu Život. Odišiel 
od nás vzorný krajan, drahý otec, manžel, 
dedko a brat. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úp-
rimnú sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch 

***
Dňa 2. mája 2010 zomrela v Tribši vo 

veku 90 rokov krajanka 
Júlia LOJEKOVÁ, rod. Vaksmanská

Zosnulá bola mamou vdp. ThDr. Ro-
berta Lojeka, predstaveného kláštora cis-
terciánov v Mogile. Bola členkou MS SSP 
v Tribši od jeho vzniku, dlhoročnou a ver-
nou čitateľkou časopisu Život. Odišla od 
nás dobrá krajanka, starostlivá manželka, 
mama, stará mama, prastará mama, teta, 

sestra, svokra a suseda. Nech odpočíva 
v pokoji! 

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Tribši
***

Dňa 13. mája 2010 zomrel v Krempa-
choch vo veku 87 rokov krajan 

Ján PETRÁŠEK
Zosnulý patril medzi členov MS SSP 

a k verným čitateľom časopisu Život. 
Odišiel od nás vzorný krajan, milovaný 
otec a manžel, dobrý dedko, pradedko a 
brat. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch

***
Dňa 2. júna 2010 zomrel v Repiskách - 

Vojtičkovom Potoku vo veku 53 rokov krajan
Jozef JURGOVIAN 

Zosnulý bol členom pomocnej jednot-
ky DPZ v Repiskách II, v rokoch 1983- 
1986 plnil funkciu tajomníka. Od roku 
1990 do roku 1992 bol predsedom DPZ 
Repiská II. Nech odpočíva v pokoji!

Manželke, deťom, vnučke, rodičom 
a bratom vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Repiskách a DPZ 
v Repiskách II
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Poľnohospodárstvo

Konečne je tu obdobie dozrievania ja-
hôd a čerešní, už sa začínajú červenať a 
môžeme sa do nich pustiť. Tak rýchlo do 
záhrady a do sadu za maškrtením, ale i za 
trochou práce. Nie každý má záhradku 
iba pre radosť, niektorí záhradku berieme 
ako relax v dnešnom uponáhľanom čase. 
Mnohí z nás chcú tiež mať zo svojho sna-
ženia nejaký úžitok. Veď takáto vlastná 
zelenina alebo ovocie nie je nikdy na za-
hodenie. Ale ruku na srdce! Nie je tých pár 
kúskov zeleniny a nejaký ovocný strom 
tiež skôr pre radosť? Či už je tomu tak, či 
onak, zanechajme zbytočné fi lozofovanie 
a vyrazme medzi záhony. Jún je v plnom 
prúde.

Pokračujeme v zbere prakticky 
všetkých skorých odrôd zeleniny a na ich 
miesto ihneď môžeme vysadiť ďalšie. V 
prvej polovici mesiaca sa dajú ešte vysá-
dzať skoré odrody ružičkového kelu, skoré 
a poloskoré odrody kalerábov, poloskoré 
a poloneskoré odrody kelu kučeravého, 
hlávkového kelu a kapusty. Neskoro nie 
je ani na výsev. V tomto čase sa vysieva 
napríklad špenát pre skorý a jesenný zber, 
ďalej pór, kučeravý kel, šalát, brokolica a 
karfi ol pre neskorý zber. 

Striedanie plodín 
V zápale pestovania nezabúdajme na 

vhodné striedanie jednotlivých druhov. 
Napríklad po skorých kaleráboch a karfi -
ole môžeme na rovnakom záhone pesto-
vať zeler, pór, karotku, červenú repu alebo 
neskorý špenát. Po skorej kapuste a keli 
sa bude dobre dariť valeriánke, šalátu a 
neskorému špenátu. Na uvoľnený záhon 
po skorom a zimnom šaláte môžeme vy-
sádzať neskoré hlúboviny, karotku, špe-
nát, pór, červenú repu a reďkvičku. Kde 
pôvodne rástla cibuľa zo sadzačky, dá 
sa vysadiť šalát, čínska kapusta, špenát 
či reďkvička, naopak po reďkvičke sa dá 
pestovať šalát, zeler, pór a neskoré hlúbo-
viny. Na miesto skorých zemiakov sadíme 
kaleráby, reďkvičku, reďkev, čínsku kapus-
tu, karfi ol, karotku, špenát a valeriánku. 

Paradajky 
Práve v tomto čase sa rozhoduje o 

veľkosti a kvalite zberu paradajok. Aby 
bol čo najlepší, vyštipujeme na tyčkových 
paradajkách postranné výhonky pučiace v 
úžľabí listov. Na kríkových ich naopak ne-
chávame a vyväzujeme rastliny k oporám. 

KRÁSNE OBDOBIE JAHÔD A ČEREŠNÍ
Rastliny nezalievame zvrchu (podporuje 
to hubové choroby), ale odspodu do vy-
hĺbených rýh. Sem môžeme pridať ako 
mulčovací materiál i nadrobno rozsekanú 
trávu. Pamätajme tiež na hnojenie. Nikdy 
nepoužívame hnojivové prípravky obsa-
hujúce chlór, ktorý paradajkám škodí. 

Chrumkavý šalát 
Prudké júnové slniečko často núti ša-

lát k vybiehaniu do kvetov. Tomu môžeme 
do určitej miery zabrániť tak, že záhon za-
tienime alebo na 6 až 10 dní prikryjeme 
väčším kvetináčom z pálenej hliny. Do-
cielime tak krehkejšie, dožlta vyfarbené 
listy. Vybiehanie do kvetov môžeme však 
do určitej miery zabrániť voľbou vhodnej 
odrody, ktorá dorastá do zberovej zrelosti 
po 2,5 až 3 mesiacoch od výsevu. Je to 
napríklad Lento alebo Tarzan. 

Konečne prichádza 
prvé ovocie 

V júni môžeme už zbierať prvú úrodu 
ovocia. Najskôr nám padnú do oka červe-
najúce sa jahody, potom to budú nápad-
né bobule egrešov a ríbezlí. Pri pohľade 
nahor, určite neuniknú našej pozornosti 
vyfarbené čerešne. Tak hor sa s košíkom 
na prvú oberačku. 

Čas jahôd 
Dozrievajúce plody jahôd musíme v 

poslednom období rastu starostlivo sledo-
vať. Ak chceme mať jahody čisté a popri-
tom čiastočne zabrániť rastu burinám, je 
potrebné podstlať jahody slamou, nase-
kanou trávou, alebo 
natiahneme netkanú 
textíliu, aby od zeme 
nechytili pleseň. Ja-
hody je potrebné za-
lievať, pokiaľ majú byť 
plody nielen sladké, 
ale i veľké. Avšak ani 
samotné trhanie jahôd nie je len tak, po-
kiaľ ich chceme čo najlepšie. Zrelé plody 
trháme zásadne za suchého počasia, za 
vlhkého sa rýchlo kazia. Plody utrhnuté za 
horúceho dňa veľmi rýchle zmäknú, zato 
pokiaľ ich zozbierate skoro ráno, sotva 
trochu oschla rosa (prípadne neskôr ve-
čer), budú krásne chrumkavé. Dlhšie tiež 
vydržia jahody utrhnuté s malou stopkou, 
bez nej sa kazia rýchlejšie.  

Bezprostredne po zbere jahody okope-
me, zbavíme buriny a prihnojíme odleža-
ným kompostom. Pamätajme i na postrek 
proti prípadným škodcom – najmä roztočí-
ku jahodovému, na ktorého platí napríklad 
Summithion Super. Proti škvrnitosti, ktorá 
sa prejavuje bielymi až fi alovými fľakmi, sa 
dá s úspechom použiť Dithane DG. Ak vy-
čerpané kríky prestávajú plodiť, radšej ich 
vykopeme, pôdu hlboko zrýľujeme a obo-
hatíme kompostom alebo konských hno-
jom, aby bola pripravená na novú výsadbu. 

Čerešničky, 
čerešničky, čerešne 
Musíme ich pozbierať skôr, než ich 

naďobú vtáky a dajú sa do nich osy. Do 
tej doby môžeme menšie stromy prikryť 
ochrannou sieťou, väčšie aspoň opatriť 
plašidlami. Ak stromy potrebujú prerezať, 
urobme to teraz. Pri vyšších je dokonca 
možné odstrániť celé vetvy i s úrodou a až 
na zemi ich obrať. 

Chutné bobuľoviny 
Bohatá násada bobúľ egrešu spôso-

buje prehýbanie vetví, ktoré potom treba 
ochrániť pred zlomením a vyviazať. Plody 
určené na kompótovanie zbierajme radšej 
o niečo skôr. Na priamy konzum alebo na 
spracovanie na marmelády a ovocné si-
rupy nechajme naopak vyzrieť čo najviac. 
I v tomto prípade treba úrodu chrániť pred 
vtáčími zobáčikmi, na rozdiel od čerešní 
to však bude s ochrannou sieťou trošku 
jednoduchšie. 

Pri ríbezliach sa môžeme ihneď po 
zbere pustiť do presvetľovacieho rezu. 
Odstraňujeme predovšetkým menej plod-
né a staršie vetvy. Pamätajme, že čierne 
ríbezle plodia najlepšie na dvoj- až trojroč-
ných výhonoch, červené a biele na dvoj- 
až päťročných.

Rastie ako z vody
Je určite radosť, keď máte v záhrade 

krásny sýty zelený trávnik. Akurát je prob-
lém, že v júni rastie hádam až príliš rýchlo, 
že ho takmer nemáme kedy kosiť. Odpo-
rúča sa kosiť zhruba raz za dva týždne. 

Bohužiaľ, jún je prospešným mesia-
com aj pre burinu. Keby sa tak darilo našej 
úrode, ako sa darí burine, na svete by bol 
raj. Určite aj vy ste neustále nespokojní, 
že jeden týždeň do čista vytrháte všetku 
burinu a na ďalší týždeň už vôbec nie je 
poznať, že by ste ju niekedy trhali.

Miriam Chudá
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O JAZERE, ČO 
SA PREPADLO

Medzi ľuďmi v Zálesí sa vraví, že ke-
dysi dávno na Poľankách, kde dnes iba 
bahnisko vidieť, bolo jazero. Záleské jaze-
ro bolo pýchou celého Zamaguria a na ce-
lom šírom okolí mu nebolo páru. Voda zo 
studničky nad jazerom vraj starých omla-
dzovala a mrzákov uzdravovala. A kto sa 
vody napil, tak mu vytrávilo, že by aj klince 
bol pojedol.

Bolo jazera, a nie je. Kde bolo, tak kde 
je?

Stalo sa raz v júli, začiatkom či kon-
com, ani neviem, že pastier prihnal smäd-
né ovce k jazeru. Modrá voda chladivá 
a vonku horúco, pastier nechal ovce ov-
cami a vliezol do jazera. Okúpal sa a zo 
studničky sa napil vody. Hneď mu začali 
kováči klince v bruchu kuť, tak vybalil oš-
tiepok, odkrojil chlieb, posolil a napukal sa 
do sýtosti. Nasýtený a spokojný s pekným 
dňom, ľahol si do tieňa. Ani nechcel, ani 
sa nebránil, únava ho premohla a zaspal. 
Nech pes behá za ovcami!

Sám nevedel, ako dlho spal, ale keď sa 
prebral, slnko už za horu sadalo. Vyskočil, 
pozerá, a oviec nikde. Celý preľaknutý, čo 
sa s kŕdľom stalo, začal pobiehať a vypis-
kovať. Keď konečne začul bečanie, vedel, 
že je zle. Bežal za hlasom a našiel ovce 

schúlené do kolesa a pes, v klbku medzi 
nimi skrytý, skuvíňal. Počítal pastier ovce 
a tri chýbajú.

- Nuž a ty tak! - rozhneval sa pastier, 
zlosť mu do hlavy udrela a nahnevaný 
i sám na seba, schytil kameň a tresol ho 
za psom. Trafi l dobre a pes ostal ležať. 
Veď bol dosť vysilený a dotrhaný od vlkov 
a kameň urobil svoje. A pastier ešte kopol 
psa, až odletel do jazera.

Vtom však strašne zahrmelo, treskol 
blesk, zo studničky vystrekol prúd vody 
a zmyl pastiera i s ovcami tam do jazera 
za psíkom. Ešte raz zahrmelo a studničku 
zavalil kameň ako vráta.

Po pastierovi, ovciach a psovi niet 
dodnes pamiatky a na mieste záleského 
jazera je bahno. Hlboké a nijaký človek sa 

z jednej strany na druhú nedostane, lebo 
by sa v ňom utopil.

Hovorí sa, že pastiera s ovcami i psom 
môže vyslobodiť iba človek bez viny. 24. 
júna, na Jána, o polnoci musí ísť k jazeru, 
prebrodiť sa bahnom až do prostriedku, 
zobrať psovi kľúče z pysku a odomknúť 
zámku od skalných dverí záleského pra-
meňa. Potom sa jazero naplní modravou, 
čistou vodou a zo studničky znovu potečie 
voda, ktorá starých omladzuje a mrzákov 
uzdravuje.

Dodnes sa však taký človek nenašiel. 
A keď sa predsa nájde – to už bude nová 
rozprávka. Raz vám ju istotne poviem!

(V. Majerik, P. Glocko: Šťastenko, 
Rozprávky zo Zamaguria, 

Mladé Letá 1970)

Cez Východnú tečie vodička, 
na nej šaty perie Anička, 
šatôčky perie, voda ju berie, 
že je maličká.

Prišiel ku vodičke Janíček, 
mal on vyšívaný ručníček, 
videl Aničku veľmi maličkú 
plávať v potôčku.

Všetci ľudia o tom vedeli,
že sa oni radi videli, 
že by do vody jeden za druhým 
oni skočili.

Cez Východnú tečie vodička
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KOCÚR FUZÁŇ
Za ránička,
za rána
kocúr myšku
naháňa.
A tá myška
šuch do diery!
A kto nechce,
nech neverí,
že tá myška
uchaňa
smeje sa hneď
za rána
na kocúra fuzáňa.

Milé deťúrence, hádam sa Vás ani 
nemusím pýtať na to, či sa už tešíte na 
letné prázdniny. Odpoveď je predsa jed-
noznačná – iste sa už neviete dočkať pr-
vých letných dní. 

Aké budú ďalšie letné prázdniny? To je 
otázka, ktorú si kladú mnohí z Vás. Mož-
nože sa medzi Vami nájdu aj malí skauti, 
ktorí sa chystajú na poriadnu stanovačku. 
Prázdninovanie pod stanom má totiž svo-
je čaro. Skúsme sa spolu zamyslieť nad 
tým, čo nám na správnej stanovačke ne-
môže chýbať, veď taký stan sa pre nás 
na chvíľu stane malým hradom! A pozná-
te predsa príslovie – Môj dom, môj hrad! 
Chceme, aby nám bolo teplo a pohodlne.

Prirodzene, že začneme výberom 
stanu. Ak ideme do hôr a vieme, že svoj 
príbytok ponesieme v batohu na chrbte, 
rozhodneme sa pre ľahký stan z nepre-
mokavej látky. Pred odfúknutím prudkým 
vetrom ho chráni váha tela človeka, ktorý 
v ňom spí. Znalci hôr vedia, že ultraľah-
ké stany, ak je to len trošku možné, treba 
stavať v závetrí a na pevnom podklade. 

Spacák - teda spací vak, je ďalšia 
vec, ktorú nevyhnutne potrebujeme. Aby 
nás po nocovaní na zemi nebolel chrbát, 
zíde sa aj karimatka – penová podložka. 

Rodičia a Vaši starší súrodenci určite 
nezabudnú na rozličné maličkosti, ako na-
príklad – zápalky, najlepšie v nepremoka-
vom obale, maličký plynový varič, baterku 
a vreckový nožík. To sú však veci, ktoré 
malým skautom do rúk rozhodne nepat-

ria a s ktorými môžu narábať iba dospelí. 
Pamätajte na to! Keď si balíme obleče-
nie, nezabudnime si do batôžka pribaliť 
aj pršiplášť a niekoľko nepre-
mokavých kusov oblečenia. 
Spomenula som len 
zopár nevyhnutnos-
tí, určite si treba 
pribaliť aj niečo 
navyše. Čo je 
však najdôležitejšie, 
nikdy nezabúdajme na 
dobrú náladu a samo-
zrejme aj na ochranu 
životného prostredia, 
a to najmä v prípade, ak si 
stany rozložíme na campingu 
v lese. Bývajú tam predsa nielen 
skauti, ale aj zvieratká, pre ktoré je 
les trvalým domovom. Nezničme im ho! 
Okrem toho tiež treba pamätať na to, že 
keď sa chystáte na stanovačku, musíme 
si zistiť, aké bude počasie.

A teraz prejdime na tému Vašej úlo-
hy. Spomínali sme počasie. Pozrite sa na 
obrázok. Čo na ňom vidíte? Sú to slová 
súvisiace s počasím, však? Napíšte ich 
názvy v slovenskom jazyku, obrázok vy-
farbite a čo najskôr nám ho pošlite do re-
dakcie. Odmena Vás neminie!

Z prác, ktoré nám do redakcie prišli 
minulý mesiac sme odmenili: Kristínu 
Krišíkovú z V. Lápš a Katarínu Żukowskú 
z Murzasichle. Dievčatám blahoželáme! 

Pripravila: Lýdia Ostrowska 

SLOVENČINA PRE NAJMENŠÍCH

To je: 

_ _ _ _ _

To je: 

_ _ _ _ 

To je: 

_ _ _ _ 

To je: 

_ _ _ _ _

V ÚBOČÍ
Bzučia včielky
v úbočí.
Nik ich bzučať
neučí.
Len si bzučia,
stále bzučia,
letia kvietkom
do náručia.

(J. Andel: Čerešničky, 
Osveta 1980)

JÁN ANDEL 

LASTOVIČKA
Kričí lastovička
na drôte,
že sa chlapci vadia
pri plote.
Nevaďte sa, chlapci,
pri plote,
nech nekričí lastovička
na drôte!
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Film a moto

SZYMON 
BOBROWSKI
Tento sympatický divadelný a fi lmový 

herec sa narodil 16. mája 1972 v Koninie, 
kde prežil celé svoje detstvo. Nepatril k ne-
nápadným a tichým mladíkom, ba práve na-
opak. Jeho šibalský pohľad nebolo možné 
prehliadnuť. Ako sám prezradil v médiách, 
vôbec netušil, že raz bude hercom. Jedného 
dňa navštívil svoju dobrú kamarátku Edytu 
Olszówku, ktorá v tom čase študovala na 
“fi lmovke v Lodzi“, teda na Štátnej fi lmovej, 
televíznej a divadelnej škole Lenoa Schille-
ra. Edyta zo žartu navrhla Szymonovi, aby 
skúsil zdolať prijímacie pohovory na študijný 
odbor - herectvo. Ktohovie, či je to skutočne 
pravda? Isté však je, že neváhal a podal si 
prihlášku, zúčastnil sa prijímacích pohovo-
rov i talentových skúšok a na svoje obrovské 
prekvapenie, tieto skúšky zvládol hneď na 
prvýkrát úspešne. Začiatkom 90. rokov sa 
jeho život zviazal s herectvom. 

Štúdium ukončil v roku 1995, ešte pred-
tým v roku 1994 sa po prvýkrát ukázal na 
divadelných doskách v predstavení Malý 
princ od A. Saint-Exupéryho v Divadelnom 
štúdiu 83 (Teatr Studyjny 83) Juliana Tuwi-
ma a v tom istom roku si zahral aj v televíz-

nom fi lme Tu stojím, ...ako vojak. Krátko po-
tom dostal ponuku, ktorú neprepásol, zahral 
si v úspešnom, ale žiaľ aj poslednom fi lme 
Ryszarda Bera - Kameň na kameni. Tak 
sa začala rozvíjať vcelku úspešná kariéra 
Szymona Bobrowského. Nasledujúce roky 
pracoval súčasne na viacerých projektoch 
– fi lmových, televíznych i divadelných. Spo-
znali ho milovníci divadla v Lodzi, Poznani 
a od roku 2002 je zviazaný s varšavskou 
divadelnom scénou, kde pravidelne účin-
kuje v niekoľkých zaujímavých divadelných 
predstaveniach. Určitý čas spolupracoval na 
niekoľkých shakespearovských predstave-
niach spolu s Annou Dymnou a Andrzejom 
Sewerynom. Na túto plodnú spoluprácu si 
dodnes rád spomína.  

Za posledné desaťročie sa mnohonásob-
ne podieľal na zaujímavých fi lmových pro-
jektoch. No jeden sa do povedomia divákov 
zapísal obzvlášť. Ide o fi lm Osamelosť v sie-
ti (S@motność w Sieci), ktorý sa dostal na 
plátna kín v roku 2006. Szymon Bobrowski 
v ňom obsadil jednu z hlavných mužských 
fi lmových úloh.  Pripomeňme si, že pod reži-
sérsku taktovku sa podpísal Witold Adamek 
a fi lm, respektíve scenár vznikol na základe 
knižného bestselleru s rovnakým názvom, 
aký nesie fi lm od spisovateľa Janusza Leo-
na Wiśniewského. Film sa ihneď stal hitom 
poľských kín. Nadčasový dej, problémy, 

radosti a starosti súčasnej generácie a za-
ujímavé herecké obsadenie pritiahli do kín 
státisíce divákov. 

Szymon Bobrowski sa aj naďalej venuje 
účinkovaniu vo fi lmoch i divadelných pred-
staveniach, za posledné roky sa pustil aj 
do dabingu. V roku 2001 sa oženil a spolu 
s manželkou Aleksandrou vychovávajú dve 
dcérky a synčeka. (lo)

KIA VENGA
Na automobilový trh doslovne vtrhla 

nová Kia Venga! A podľa počtu vlastníkov 
tohto automobilu vidieť, že o novú Kiu je 
nevymierajúci záujem. Povedzme si o nej 
niečo viac - narodila sa vo 
vývojovom centre v Európe. 
Ako motoristi vedia, značka 
Kia nechce byť len bežným 
automobilom a už vôbec jej 
výrobcovia netúžia po tom, 
aby si ju ľudia spájali s nudný-
mi a konzervatívnymi autami. 
Práve preto automobilka ne-
dávno vyrukovala s niečím no-
vým, teda s Kia Venga.  Auto 
nemá len voziť, ale jeho úlo-
hou je strhnúť pozornosť ľudí. 
S určitým nadhľadom možno 
dizajn najnovšej Kie možno 
označiť dokonca za športový. 
Venga je dlhá 4068 mm, širo-
ká 1765 mm a vysoká 1600 
mm. Zadná lavica je pozdĺžne posuvná 
(o 130 mm), čo znamená, že batožinový 
priestor ponúka v základnej konfi gurácii 

veľkosť od 314 do 552 litrov. Keď k tomu 
pripočítate aj miesto pod dvojitým dnom 
(18 l), maximálny objem narastie na veľmi 
slušných 570 litrov.  Kia Venga upúta aj 
jednoduchým systémom sklápania zadné-
ho deleného sedadla, pri ktorom sklápa-
te operadlo a zároveň posúvate sedadlo 

nižšie k podlahe. Po sklopení sedadla tak 
vznikne rovné dno (za predpokladu, že 
máte dvojitú podlahu). Hlavové opierky 

pritom môžu ostať na svojich miestach. 
Najsilnejšou zbraňou novej Kie bude jej 
vnútorný priestor. Na pôdoryse vozidiel 
segmentu B chce ponúknuť miesto ako v 
porovnateľnom aute o číslo vyššieho seg-
mentu. Variabilitou ho dokonca prekonáva. 
Riadenie, presnosť prevodovky a celková 

komunikatívnosť auta s 
vodičom zodpovedá seg-
mentu rodinných vozidiel, 
na ktorých sa nikto ne-
chystá pretekať. A to je 
dobre, pretože Venga je 
určená predovšetkým na 
nenútené cestovanie s 
celou rodinou na palube. 
Keďže na slovenskom 
trhu sa Kia Venga objavi-
la na začiatku roka 2010, 
stačí zájsť do autosaló-
nov a pozrieť si ju zblízka. 
Pri jej kúpe, dostanete 7-
ročnú  záruku (alebo do 
najazdenia 150 000 km), 
z toho prvé tri roky máte 

záruku bez obmedzenia najazdených kilo-
metrov. Na prehrdzavenie karosérie je zá-
ruka celých 12 rokov a na lak 5 rokov. (lo)



  J Ú N   2 0 1 0

ZUZKA VARÍ

37  J Ú N   2 0 1 0 ŽIVOT

Umenie a varenie

František Kolkovič
DOZRIEVAJÚ
Dozrievajú sady.
Trháš tam jablká,
keď jes eň ti ich kradne
a ticho nimi vzbĺka,
lemujúc staré záhrady,
až sama vo hmlách sadne.

Začuješ  tichú pies eň
z melanchólie čo berie tóny,
keď kročíš strništím
a do jabloní ties eň
vrhá tmavé stony.
A šuštiac suchým líst ím

pokojne sa kloní
krvavým západom
    (1961)

ČO NA OBED
Bavorská polievka

800 g údeného mäsa, bobkový list, 
150 g čerstvých šampiňónov, 200 g mie-
šanej zeleniny, 1 cibuľa, 20 g sušených 
húb, 300 g zemiakov, mäsový vývar, širo-
ké rezance, soľ, mleté čierne korenie, celé 
korenie, petržlenová vňať.

Nadrobno pokrájanú cibuľu orestu-
jeme na oleji. Pridáme nakrájané údené 
mäso, opečieme, zalejeme mäsovým vý-
varom a necháme variť na miernom ohni. 
Asi po 20 min. dáme do polievky zeleninu, 
sušené huby, bobkový list, celé nové kore-
nie, zemiaky pokrájané na väčšie kúsky a 
spolu uvaríme do mäkka. V panvici na ole-
ji prudko opečieme šampiňóny pokrájané 
na plátky. Do uvarenej polievky dáme ope-
čené šampiňóny a uvarené široké rezan-
ce. Osolíme, okoreníme mletým čiernym 
korením a ozdobíme lístkami petržlenovej 
vňate.

Kačacia kapsa 
s kozím syrom

4 kačacie prsia s kožou, 150 g mäk-
kého kozieho syra, 1 PL mlieka, 1 PL 
čerstvého estragónu, 1 červená paprika, 
1 biela paprika, 3 červené cibule, 3 PL 
olivového oleja, soľ, mleté čierne korenie, 
sezamové semienka.

Do vyšších kačacích pŕs prerežeme 
otvor a ešte medzi kožou a mäsom vy-
tvoríme kapsu. Syr rozotrieme s mliekom 
a estragónom a zmesou naplníme kapsu 
pod kožou. Špáradlom prepichneme kožu 
tak, aby syr nevytiekol. Otvor v mäse napl-
níme prúžikmi paprík. Cibuľu narežeme a 
rozdelíme na klinky, zmiešame ju s olivo-
vým olejom a poukladáme na dno misky 
na zapekanie. Na cibuľu dáme naplnené 
mäso, podľa chuti osolíme a okoreníme. 
Pečieme, až kým nie je mäso prepečené a 
koža zlatistá. Pred dokončením posypeme 
povrch sezamovými semienkami.

ZÁKUSKY
Keksy ku kávičke

150 g hladkej múky, 120 g práškové-
ho cukru, 100 g rastlinného tuku, 1 vajce, 
2 ČL instantnej kávy, 1/2 ČL mletej ško-
rice, 1 ČL kypriaceho prášku, strúhanú 
čokoládu a strúhané orechy cca po 50 g, 
štipka soli.

Tuk s cukrom a vajíčkom vyšľaháme, 
pridáme múku s práškom do pečiva, in-

stantnú kávu, škoricu, čokoládu, orechy a 
soľ. Vypracujeme cesto. Na plech s papie-
rom na pečenie kladieme lyžičkou kôpky 
cesta ďalej od seba a pečieme vo vyhria-
tej rúre cca 15 min. pri 160 stupňoch.

ŠALÁTY
Fazuľkový šalát 

s lososom a vajcom
500 g zelenej fazuľky, zväzok saturej-

ky, 1 vajce, 1 cibuľa, 1,5 lyžice vínneho 
octu, soľ a mleté čierne korenie, 75 g úde-
ného lososa.

Prevaríme asi 1/2 l vody. Vložíme do 
nej očistenú a umytú fazuľku. Pridáme sa-
turejku a vajce prikryté varíme. Očistíme a 
nakrájame cibuľu. Vriacu vodu odstavíme, 
vyvarenú saturejku vyberieme, fazuľku 
scedíme a opláchneme studenou vodou. 
Cibuľu prevaríme so 4 lyžicami vody, pre-
miešame s octom a olejom, osolíme a 
okoreníme. Marinádu premiešame s fa-
zuľkou a dáme odpočinúť. Vajce ošúpeme 
a pomocou krájača rozkrojíme na plátky. 
Lososa pokrájame na plátky, ktoré zro-
lované do zvitkov spolu s plátkami vajec 
upravíme na šalát.

(Zdroj: recepty.sk)
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NATURALNE 
SPOSOBY WALKI 

Z KOMARAMI
I niestety rozpoczął się okres polowa-

nia na nas przez komary i meszki. Ale po 
co kupować drogie chemiczne specyfi ki 
odstraszające owady, które często zo-
stawiają ślad także na naszym zdrowiu. 
Oto kilka często stosowanych sposobów 
w zwalczaniu komarów i meszek zaczerp-
niętych wprost z natury:
•  kawałek świecy włożyć w mały fajan-

sowy lichtarzyk czy kubeczek i ustawić 
na środku głębokiego talerza. Nalać 10 
łyżek wody, dodać 1 łyżkę formaliny i 
zapalić świecę. Zwabione jej świateł-
kiem komary topią się w wodzie. 

•  w pomieszczeniu zamknąć okna. Na-
lać na spodeczek trochę terpentyny i 
wyjść, zamykając drzwi. W ciągu 15-
20 min. opary z terpentyny uśpią fru-
wające w pokoju komary, które opadną 
na podłogę. Wystarczy tylko zmieść je 
na śmietniczkę. 

•  na parapetach okien ustawić doniczki 
z kwitnącą pelargonią lub zawieszać 
zielone liście pomidorów. 

•  w pokojach ustawić spodeczki z pla-
sterkami świeżej cebuli. Części ciała, 
najbardziej narażone na ukąszenie 
(twarz, ręce, nogi) posmarować octem, 
w którym przez 10 min. gotowały się 
liście orzecha włoskiego; podobnie 
„odstraszające” działanie ma też sok z 
liści bazylii. 

•  nad łóżeczkiem dziecinnym można 
zrobić z tetry lub gazy aptecznej praw-

dziwą moskitierę, a buzię dziecka po-
smarować sokiem z liści bazylii 

•  dobry efekt odstraszający (komary 
oczywiście) jest po umyciu się szarym 
mydłem 

•  posmarować skórę sokiem z cytryny, 
olejkiem eukaliptusowym lub goździka-
mi - ich zapach odstręcza komary 

•  jeść duże ilości czosnku i cebuli, użyć 
wyciągu z geranium, mięty, liści lauro-
wych, pietruszki, pelargonii, czeremchy 
smarować się rozcieńczonym octem - 
zapach odstrasza komary 

•  kocimiętka, która cieszy się powodze-
niem wśród kotów, skutecznie odstra-
sza komary 

•  możemy również przyjmować witaminę 
B6 - komarom nie podoba się zapach 
potu, jaki wydziela nasz organizm w 
trakcie jej przyjmowania.

•  istnieje także możliwość ratowania się 
olejkami eterycznymi – cynamonowym, 
bazylikowym oraz waniliowym. 

A co zrobić, jak już 
zostaliśmy ugryzieni? 

Oto kilka kolejnych porad:
• posmarowanie ugryzienia octem
• zrobienie okładu z plastrów cebuli
• okład z plastrów ziemniaka
• okład z plasterka cytryny
• natarcie miejsca ugryzienia świeżą miętą
• natarcie rozcieńczonym amoniakiem

Mam nadzieję, że po tych wszystkich 
zabiegach zwykłe komary nie będą Wam 
straszne. Życzę przyjemnych wieczorów 
spędzonych przy otwartych oknach. Do 
zobaczenia za miesiąc! 

Dawid

AROMATERAPIA
 Aromaterapia to jedna z najstarszych 

sztuk leczenia, która wykorzystuje wła-
ściwości lecznicze naturalnych olejków 
eterycznych, wytwarzanych przez rośliny. 
Olejki eteryczne to pachnące, lotne sub-
stancje, w których tkwi wielka tajemnica 
natury. Niektóre zawierają do kilkuset 
składników, z których wielu nie znamy 
i nie wiemy, jak dokładnie oddziałują na 
organizm ludzki.

 Istnieją trzy drogi, dzięki którym olej-
ki eteryczne mogą przedostać się do or-
ganizmu człowieka. Jest to układ odde-
chowy, gdzie za pośrednictwem naczyń 
włosowatych cząsteczki olejków przeni-
kają do krwioobiegu. Jeżeli korzystamy 
z olejków podczas kąpieli, masażu, za 
pomocą kompresów czy okładów, związki 
chemiczne w nich zawarte przedostaną 
się do organizmu przez skórę. Mogą się 
one również przedostać poprzez układ 
trawienny podczas stosowania olejków 
doustnie, aczkolwiek ta metoda jest coraz 
częściej odradzana przez specjalistów 
aromaterapii. Należy pamiętać, że aroma-
terapia niesie ze sobą nie tylko korzyści, 
ale również zagrożenia wynikające z nie-
właściwego stosowania olejków, gdyż są 
to substancje o bardzo dużym stężeniu 
i wykorzystanie ich w źle dobranych daw-
kach może wywołać działanie toksyczne 
i alergiczne. Wykorzystanie olejków ete-
rycznych w leczeniu lub wspomaganiu 
leczenia jest stosowane w przypadkach: 
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Czy współmałżonek musi 
spłacać kredyty zaciągnięte 

przez męża/żonę?
Jeżeli nie wyraził(a) Pan(i) zgody na  

zaciągnięcie kredytów przez współmał-
żonka, to nie ponosi Pan(i) za nie odpo-
wiedzialności materialnej. Gwarantuje to 
Panu(i) § 2 art. 41 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepi-
sem, jeśli jedno z małżonków zaciągnie 
dług bez zgody drugiego, to wierzyciel 
czy bank, może domagać się spłaty tylko 
od zadłużonego małżonka z jego pensji 
i innych dochodów oraz z jego majątku 
osobistego (np. otrzymanej przez niego 
darowizny lub odziedziczenia spadku). 
(Podstawa prawna art. 41 § 1 i 2 k. r. i o.)

Kto może dorabiać 
bez ograniczeń

Każdy emeryt, który osiągnął wiek eme-
rytalny (kobieta 60 lat, a mężczyzna 65 lat), 
może dorabiać do emerytury bez żadnych 
ograniczeń. Te osoby nie muszą zgłaszać 
do ZUS tego, że zatrudniły się na etacie 
lub na zlecenie. Nie ma też znaczenia, czy 
pracują w fi rmie, w której poprzednio były 
zatrudnione przed przejściem na emerytu-
rę czy w innej.

Dopiero gdy będą chciały, aby ZUS 
ponownie przeliczył ich emeryturę, będą 
musiały dostarczyć zaświadczenia o za-
robkach z tego okresu.

Jak starać się o zasiedzenie
Zdarza się, że ktoś zajmuje nie swoją 

działkę, pole, zabudowania w dobrej lub 
złej wierze. Dobra wiara oznacza, że je-
steśmy przekonani, że nieruchomość jest 
naszą własnością (np. zawarliśmy umowę 
z poprzednim właścicielem, ale okazała 
się ona nieważna, bo nie była notarial-
na). Zła wiara oznacza, że wiemy, iż nie-
ruchomość należy do kogoś innego (np. 
jej dawny właściciel wyjechał za granicę). 
Jeżeli zasiedzenie jest w dobrej wierze, to 
można stać się właścicielem nieruchomo-
ści po 20 latach, a jeśli w złej wierze – to 
po 30. latach jej zajmowania. Oto co nale-
ży zrobić, by stać się właścicielem przez 
zasiedzenie: złożyć wniosek do sądu, 

wnieść opłatę, podać informacje i opłacić 
podatek.

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia 
należy złożyć do sądu rejonowego (wy-
działu cywilnego) właściwego dla miejsca 
położenia danej nieruchomości.

Przy składaniu wniosku o stwierdzenie 
nabycia nieruchomości przez zasiedzenie 
trzeba wpłacić 2 tys. zł – to tzw. opłata 
stała.

Wnioskodawcy powinni podać nazwi-
sko poprzedniego właściciela nierucho-
mości (jeśli żyje, sąd go przesłucha). Gdy 
odnalezienie go będzie trudne, sąd może 
go poszukiwać przez ogłoszenia praso-
we.

Gdy otrzymasz prawomocne postano-
wienie sądu stwierdzające nabycie nieru-
chomości przez zasiedzenie, musisz jesz-
cze zapłacić podatek. Wynosi on 7 procent 
wartości zasiedzianej nieruchomości. 
(art. 172-176 k.c.) 

PIT złożony za bliskiego 
zmarłego

Jeżeli składamy PIT po terminie za 
kogoś zmarłego, powinniśmy pamiętać o 
tym, że śmierć nie zawsze kończy sprawy 
podatkowe, gdyż urząd skarbowy zrobi 
postępowanie wyjaśniające o dochodach 
zmarłego. 

Jeśli wpłacone przez niego zaliczki 
pokrywają należny podatek – to sprawę 
się umarza. W trakcie tych wyjaśnień ro-
dzina powinna zgłosić wszelkie dowody o 
dochodach i wydatkach czy ulgach zmar-
łego. Gdy okaże się, że zaliczki ani ulgi 
nie pokrywają zobowiązań, urząd ustali 
podatek do zapłacenia i zawiesi postę-
powanie do czasu sprawy spadkowej. 
Jeśli po zmarłym jest nadpłata podatku, 
to będzie wypłacona spadkobiercom, do 
czego potrzebne im będzie prawomocne 
postanowienie sądu o nabyciu spadku 
lub notarialny akt poświadczenia dziedzi-
czenia.

Jeśli w spadku zostały długi – także wo-
bec urzędu skarbowego – to dziedziczący 
muszą je spłacić – w takiej części, w jakiej 
uczestniczą w podziale masy spadkowej. 
Kwota spłaty zmniejsza wysokość spadku 
do ewentualnego opodatkowania. (aj)

napięcia nerwowego, bólów stawów, mię-
śni i głowy, stresu, obniżenia odporności, 
trudności z zasypianiem, przeziębienia, 
grypy, infekcji dróg oddechowych, zaparć 
i biegunek.

Aromaterapii nie należy stosować 
w przypadkach takich jak: epilepsja, pierw-
szy trymestr ciąży, alergie, u dzieci poniżej 
3 roku życia, podczas kuracji środkami 
psychotropowymi i homeostatycznymi.

Podstawowym zabiegiem w aromate-
rapii jest masaż, łączący lecznicze wła-
ściwości płynące z masażu klasycznego 
z właściwościami olejków eterycznych. 
Masaż pobudza cały organizm, a zarazem 
wytwarzane przez ręce terapeuty ciepło 
ułatwia przenikanie olejków eterycznych 
przez skórę. Najczęściej wykonuje się 
masaż całego ciała. Czas trwania zabiegu 
wynosi od 45 do 60 minut codziennie lub 
co drugi dzień. Liczba zabiegów w serii 
uzależniona od indywidualnej reakcji oso-
by masowanej. Gdy mamy do czynienia 
z chorobami górnych dróg oddechowych, 
stosujemy inhalacje parowe. Wystarczy 
nalać do miski gorącej wody i dodać do 
niej kilka kropel odpowiedniego olejku, 
nachylić się nad nią i okryć głowę ręczni-
kiem. Wdychając w ten sposób olejki ete-
ryczne, pozwalamy im szybciej dostać się 
do krwioobiegu oraz ułatwiamy odkrztu-
szanie. Para nawilża drogi oddechowe, 
odblokowuje zatoki i uwalnia śluz. Zabie-
giem zarówno relaksującym, jak i uzdra-
wiającym jest zabieg hydroterapeutyczny 
z dodatkiem olejków. Pacjent zanurzo-
ny jest całkowicie lub tylko częściowo 
w wodzie zawierającej odpowiednią 
mieszankę olejków, dzięki czemu przez 
całą powierzchnię skóry mogą przenikać 
cząsteczki olejków, a zarazem wdycha je 
wraz z parą wodną powstającą podczas 
kąpieli. Leczenie niektórych dolegliwości 
warto wspomagać kompresami aromate-
rapeutycznymi. Mogą one być stosowane 
w zależności od schorzenia: gorące lub  
lodowato zimne. Na bóle głowy, stłucze-
nia, wysoką gorączkę i naciągnięcia mię-
śni używamy okładów zimnych. Natomiast 
ciepłymi będziemy leczyć bóle reumatycz-
ne lub artretyczne, bóle mięśni i stawów 
oraz bóle menstruacyjne. Inne rodzaje 
zabiegów to nasiadówki, płukanki, a także 
łączenie sauny z aromaterapią.

                                                 

                            Józefa Pieronek
          mgr fi zjoterapii
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RAK (22.6.-22.7.)
V prvej polovici mesiaca budeš 

mať veľa výdavkov. Aj keď budeš plný 
entuziazmu, rozmýšľaj s chladnou hlavou. 
V rodine bude panovať príjemná atmosfé-
ra, srdečnosť a súlad. Začiatkom druhej 
dekády budeš čímsi znepokojený, ale ne-
strachuj sa.

LEV (23.7.-23.8.)
V prvej polovici mesiaca sa bude 

všetko diať v zhode s tvojím prianím. Ak 
podnikáš, je šanca, že sa ti podarí zarobiť 
väčšiu sumu peňazí. Možno sa dokonca 
rozrastie tvoja rodina. Nadviažeš nové 
známosti. Čaká na teba príjemná oslava, 
len sa s nikým nehádaj.

PANNA (24.8.-23.9.)
V prvom týždni získaš mnohé 

veci a výhody a dostaneš dobré správy. 
Deti z tohto znamenia budú prekypovať 
zdravím. V druhom týždni na teba čakajú 
väčšie výdavky. Naplánuješ si cestu nie-
kam do neznáma. Ku koncu sa fi nančná 
situácia o čosi polepší.

VÁHY (24.9.-23.10.)
V prvej polovici mesiaca získaš 

mnoho zaujímavých nápadov. Dôveruj si 
a dosiahneš úspech. Prvý týždeň bude 
vydarený predovšetkým pre podnikateľov. 
V druhom týždni budeš musieť niekam vy-
cestovať. Koniec mesiaca bude preplnený 
radosťou a šťastím. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.) 
Tento mesiac bude pre teba 

úspešným mesiacom. Prvý týždeň ujde 
ako voda vďaka dobrej zábave. V partner-
skom vzťahu pocítiš viac porozumenia. 
Snaž sa nevydávať toľko peňazí. Dávaj 
si pozor na nové známosti a investície. 
V treťom týždni vybavíš dôležité veci.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Začiatok mesiaca bude veľmi pra-

covitý. Domáce záležitosti odlož na ne-
skôr. Budeš mať aj problémy so zdravím. 
V druhej dekáde dostaneš väčšiu sumu 
peňazí. Ak sa ti podarí zrealizovať svoje 
nápady, dosiahneš očakávaný úspech. 
Pozor na výdavky.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvý víkend pôjdeš na svadbu 

alebo inú veľkú slávnosť. V druhej dekáde 
sa ti podarí zrealizovať svoje sny. Neoča-
kávane dostaneš nejaké peniaze, takže 
si vďaka nim aspoň trochu oddýchneš. 
Konečne sa zbavíš starých zdravotných 
problémov.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
V prvej polovici mesiaca si dá-

vaj pozor na nepremyslené rozhodnutia. 
V prvom týždni sa ti podarí vybaviť staré 
záležitosti. Priatelia budú k tebe naklone-
ní. V druhej polovici mesiaca vyriešiš vec 
ohľadom nehnuteľností. V rodine bude pa-
novať milá atmosféra. 

RYBY (19.2.-20.3.)
Dávaj si pozor na veľké investície, 

aby si za zbytočne nezadĺžil. Aj keď v rodi-
ne pocítiš mnohé neporozumenia, medzi 
priateľmi nájdeš oporu. Druhá polovica 
mesiaca bude pre pracovníkov. Ak patríš 
medzi osamelých, budeš mať šancu nájsť 
si partnera.

BARAN (21.3.-20.4.)
Baranov v tomto mesiaci čaká 

veľa radostných a šťastných chvíľ. Bara-
ny v strednom veku budú prežívať v kruhu 
svojej rodiny príjemné chvíle. Je to priaz-
nivý čas hlavne pre malých podnikateľov. 
V druhej polovici mesiaca vycestuješ nie-
kam na dlhší čas. 

BÝK (21.4.-20.5.)
V júni bude priaznivý čas na 

nadviazanie nových známostí. Problémy, 
ktoré sa snažíš vyriešiť už dlhší čas, sa 
konečne pominú. V práci sa ti bude dariť 
a možno dokonca získaš lepšie pracovné 
miesto a lepšiu výplatu. Ak niekam cestu-
ješ, buď ostražitý.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
V tomto mesiaci si hravo poradíš 

s výzvami osudu. Tvoji nadriadení Ti po-
môžu. S peniazmi však narábaj ostražite. 
V rodine si dávaj pozor na konfl iktné situ-
ácie, strata času. V práci sa snaž byť tr-
pezlivý a nepochybuj o tom, že dosiahneš 
úspech. (ms)

NÁŠ TEST

STE PRIPRAVENÁ NA DIEŤA?
1. Počasie je také protivné ako vaša nálada. Čo 

vtedy robíte?
a) Zlú náladu ignorujete. Musíte tým jednoducho 

prejsť – 15; b) urobíte si vitamínový kokteil, 
trikrát obehnete blok, potom sa osprchujete 
a ste v poriadku – 5; c) zašijete sa pod deku 
– 0; d) idete sa dať ostrihať, kúpite si nové to-
pánky a pralinky – 10.

2. Nikto nie je bez chyby. Ktorú vám vyčítajú naj-
častejšie?

a) Že žiadam od života priveľa – 10; b) že som 
egocentrická – 0; c) že chcem všetko odrazu 
– 5; d) že sa priveľa starám o ostatných a má-
lo o seba – 15.

3. V reštaurácií žena bez rozpakov dojčí svoje 
dieťa. Aký je váš pocit pri tomto pohľade?

a) dojatie. Pretože obaja tvoria takú krásnu jedno-
tu – 15; b) pochybnosti. Neovisnú pre dojčenie 
prsia? – 10; c) Nechuť. Takáto demonštratívna 
prehliadka materského šťastia sa vám vôbec 
nepáči – 0; d) Porozumenie. Dojčenie bábätka 
je predsa úplne normálne – 5.

4. Váš partner vám vyčíta, že ho zanedbávate. 
Odpovedáte:

a) Ach, miláčik, máš pravdu... Sľubujem, že sa 
polepším! – 15; b) Nebuď labuť! Veď aj ja 
musím vydržať, keď si v strese – 5; c) Dobre, 
dobre... Ale momentálne je práca dôležitejšia! 
– 0; d) To predsa nie je pravda! Veď ty máš 
ledva čas pre mňa! – 10.

5. Manžel vašej priateľky by chcel mať dieťa, ale 
ona nie. Čo jej poradíte?

a) Vysvetli mu, že neskôr. Môžeš byť tehotná 
aj v tridsiatke – 10; b) Premysli si,  prečo ste 
vlastne spolu! K šťastnému vzťahu patria 
predsa aj deti – 15, c) Nedaj si proti svojej vôli 
zavesiť na krk deti! – 5; d) Jasne mu povedz, 
že tvoje rozhodnutie musí akceptovať. AK nie 
tak sa rozíď - 0.

6. Vaša najlepšia priateľka je tehotná. Ako sa 
zmení vaše priateľstvo, keď sa narodí dieťa?

a) To závisí od nej – 10; b) Určite veľa, ale len 
v dobrom – 0; c) Pravdepodobne všetko – 15; 
d) nerobím si z toho starosti – 5.

Vyhodnotenie:
0 až 23 – Tento test vám len potvrdil to, čo ste 
vedeli dávno – s deťmi toho veľa nenarobíte. 
Máte veľa záujmov na sebarealizáciu, priateľov 
a zamestnanie, ktoré vás napĺňa.
24 až 46 – Ak niečo nemôžete vystáť, tak je to ob-
medzovanie. Napriek tomu si viete predstaviť, že 
časom by ste mali dieťa, ktoré by ste však chceli 
vychovávať podľa vlastných predstáv a hodnôt. 
47 až 69 – Chcete všetko: dokonalý domov, úžas-
ného partnera, hviezdnu kariéru a dve dobručké 
deti, ktoré dopĺňajú rodinnú fotografi u na stene.
70 až 92 – Deti do vášho života patria ako soľ, 
a hoci nechcete hneď zostaviť futbalové družstvo, 
aspoň traja nezbedníci by to mali byť. (aj)   
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AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, že na 

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

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
rusztowanie* lešenie*
stójka* stojka*
leżnia* diagonála*
poręcz* zábradlie*
podstawa śrubowa* vretenová pätka*
stężenie pionowe* vertikálne stuženie*
zakotwienie* kotviaca tyč*
złącze obrotowe* krížová rotačná spojka*
złącze krzyżowe * krížová pevná spojka*
kółko* koliesko*
dźwigar* závažie*
wysięgnik transportowy* prepravné rameno*
podest drewniany* drevená podlaha*
podest przejściowy* komunikačná podlaha*
deska burtowa* okopová doska*
konsola poszerzająca* rozširujúca konzola*
podpora narożna* rohová vzpera*
* tech.

Policajt zastaví motorové vozidlo a za 
volantom sedí zázračná víla. Tá hovorí 
policajtovi:

- Vidím do tvojej duše, vidím, že si 
dobrý človek a tak môžeš mať 3 želania.

Policajt:
- Vodičský, technický a občiansky pre-

ukaz si prosím!
***

Ide 150-kilová žena po ulici a spieva 
si: „Keby som bola jahôdkou..”

A policajt na druhej strane cesty hovo-
rí: „To by bolo džemu...”

***
Idú dvaja cigáni do pizzerie. Jeden 

hovorí: 
- Deži, jakú pizzu si dáme?
- Tá čo ja viem, ta takú najlacnejšiu.
- Ta najlacnejšia je za 20 centov, môže 

byť?
- Hej, jasné a jak sa volá, že pôjdem 

objednať.
- Pizza krabica a popýtaj aj s majoné-

zou.
***

Veveričky lúskajú oriešky. Z prvého 
vyberú zlaté šaty. Z druhého vyberú strie-
borné šaty. Z tretieho vyberú diamantové 
šaty. Jedna sa ozve:

- Ak to bude takto pokračovať, umrie-
me od hladu!

***
Vedúci vojde do kancelárie a vidí ako 

referent bozkáva kolegyňu. Zvolá:
- Za toto vás platíme?!
Referent nestráca duchaprítomnosť:
- Ale, pán vedúci, za to nič nechcem.

***
Do fi rmy nastúpila mladá, atraktívna 

účtovníčka. Hneď v prvý deň prišla do 
práce v krátkej sukničke a priesvitnej blúz-
ke, ktorá viac odhaľovala ako zahaľova-
la. Vedúci učtárne si ju pozval k sebe do 
kancelárie, zavrel za ňou dvere a pýta sa, 
ukazujúc na jej prsia:

- Je to na predaj?
- No dovoľte, samozrejme, že nie!
- Tak potom nenoste reklamu nedo-

stupného tovaru!
***

- Pán Kohn, prečo ste dnes taký smutný?
- Ale, syn sa mi žení...
- Z toho nebuďte smutný, to sa stalo i 

iným! A ako sa volá nevesta?
- Štefan.
- No, tak to veru nie je židovské 

meno...
***

- Jean!!! Podajte mi pohár vody!!!
- Áno, pane.
- Jean!!! Podajte mi pohár vody!!!
- Áno, pane.
- Jean!!! Podajte mi pohár vody!!!
- Áno, pane.
- Jean!!! Zavolajte hasičov, takto ten 

požiar neuhasíme!
Zdroj: vtipy.sk
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Ceny za služby 
v autosalónoch sa 

podstatne líšia
Mnohí motoristi stoja pred závažnou 

otázkou - kúpiť si nové auto, alebo to sta-
ré dať do servisu? Ceny áut v posledných 
rokoch výrazne klesli. Treba však  pa-
mätať, že to, čo ušetríme na kúpe auta, 
necháme v servise. Cena normohodiny 
v značkových i neznačkových servisoch 
ustavične rastie. Za posledných päť ro-
kov sa zvýšila v priemere o 5 až 7 per-

cent ročne, čo je 
za relatívne krátke 
obdobie zvýšenie 
ceny práce až o 
30 percent. Ako 
príklad môžeme 
uviesť dnešnú 
priemernú normo-
hodinu za opravu 
vozidla Škoda, 

ktorá je 27 eur, ale pred piatimi rokmi sa 
pohybovala na úrovni 20 eur. Dlhodobo 
je najdrahší servis prémiových značiek. 
Ide o BMW, Mercedes-Benz, Volvo a 
Audi. Nasledujú japonské značky a Volk-
swagen. Vozidlá značiek Škoda, Suzuki 
a Kia sú, naopak, z tohto pohľadu pre 
motoristov, ale aj poisťovne najzaujíma-
vejšie. Je vraj normálne, ak sa ceny za 
tú istú opravu líšia podľa regiónu. Podľa 
našich skúseností sú rozdiely maximálne 
do 50 až 70 percent. Tento rozdiel urči-
te nie je dobrý. Keďže rozdiely v týchto 
ukazovateľoch sú ešte stále veľké, veľké 
sú aj rozdiely v cenách. Ďalším faktorom 
je odlišná kúpyschopnosť obyvateľstva v 
rôznych častiach Slovenska. Pri prebe-
raní auta zo servisu si dobre overte, či 
boli splnené všetky podmienky uvedené 
v zmluve. Ak bol menený niektorý dielec 
alebo súčiastka vozidla za novú, servis je 
vám povinný starú súčiastku vrátiť.

Pozor na podvýživu!
Prichádza čas prázdnin. Ľudia sa chcú 

zmestiť do plaviek, preto držia rozličné 
diéty. Mali by sa však mať na pozore, lebo 
ich túžba po ladných krivkách môže viesť 
k podvýžive. O podvýžive hovoríme nielen 
v prípade zámernej diéty, ale aj v prípade, 
ak niekto schudne nechtiac. Hoci obezita 
so sebou prináša vážne zdravotné riziká, 
nebezpečná je aj podvýživa. Podvýživa 
sa vyskytuje u 27 percent hospitalizo-
vaných pacientov. Kým vo veku pod 30 
rokov je prítomná iba u 8%, vo veku od 
70 rokov sa vyskytuje u 43% pacientov. 

Za následok má 
vyššiu chorobnosť, 
predĺženie hospitali-
zácie, častejšie opa-
kované prijatia do 
nemocnice, spoma-
lené zotavovanie, 
nižšiu kvalitu života 
a vyššie náklady na 
nemocničnú liečbu. 

Týka sa všetkých - rodinných príslušní-
kov aj blízkych. Rizikovou skupinou sú 
seniori. Presnejšie - polovica geriatrických 
pacientov, 85 percent onkologických pa-
cientov, 80 percent pacientov so zápalo-
vým ochorením čreva, pacienti v kritickom 
stave - 65% a pacienti s chronickými res-
piračnými chorobami - 45 %. Ak ste aj vy 
schudli nechtiac v posledných šiestich me-
siacoch o viac ako 10 kg, nechcený úbytok 
na telesnej hmotnosti môže byť prejavom 
ochorenia a veľmi závažným príznakom 
choroby. Ak držíte diétu, pozor, aby ste to 
neprehnali! 

Krotiteľ levov
Nik nedokázal to, čo on. Spriatelil sa 

s levmi. Na svojej farme v Magaliesburgu 
neďaleko Johannesburgu žije s kráľmi 
zvieracej ríše. Zhovára a kúpe sa s nimi 
v Krokodílej rieke, spí vedľa nich. Obeduje 
i večeria. Prečo to robí? Prečo riskuje holý 
život? „Lebo som blázon,“ rozosmeje sa 
Kevin Richardson, ktorého svet nazýva aj 
zaklínač levov. Sila svalov vraj nezaváži. 
Aj keby bol Kevin neviemaký superman, 
pre leva by bol ľahkou korisťou. Tvrdí, že 
rozhodujúci je vzťah. Krotiteľ je šéf, kto-
rého musia zvieratá poslúchať. Kevin si 
s levmi tyká. Tvrdí, že sú to divé zvieratá 
a nechcú vždy robiť to, čo od nich ľudia 
žiadajú. Chodia za ním popredné médiá z 
celého sveta, ale stretnúť sa s ním nie je 
jednoduché. Nakrúca dokumenty, fi lmuje. 
Napísal knihu Part of The Pride, o svojom 
živote „medzi veľkými mačkami Afriky“. A 
k menu si ako povolanie uvádza - produ-
cent. Jeho levie sídlo zatiaľ nie je prístup-
né verejnosti, no uvažuje, že už čoskoro 
otvorí aj leví park. Kevin Richardson má 
35 rokov. Odjakživa túžil byť veterinárom 
ako jeho starší brat. Nechcelo sa mu však 

učiť, chodil poza ško-
lu, zavše sa nevedel 
vpratať do kože. Pri-
jímačky na veterinu 
neurobil, do školy ho 
nevzali. Až neskôr 
vyštudoval zoológiu.

Zdroj: Pravda
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V šetkým deťom želáme detstvo, 
na ktoré budú vo svete dospelých 
vždy s úsmevom spomínať.    Redakcia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peter Zmátlo, Dejiny slovenskej ligy na Spiši, Kraków 2007 . . . 10,00 zł

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

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

R. Kožiak, J. Nemeš, Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha, 
Kraków 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 zł

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

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
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