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a ani František a Margita Plevovci
z Fridmana a Anton a Angela Miškovičovci z Novej Belej.

Stopy jesene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Básnik a maliar pochádzajúci z oravskej obce Jablonka František Kolkovič vydal už svoju tretiu básnickú zbierku. Tentokrát
nie je venovaná iba rodnej Orave, ale zahŕňa obsahovo rozmanité básne. Jej názov Stopy jesene môže obrazotvornému čita-

Obetoval sa pre gminu . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Čriepky z histórie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Podvlčianska tragédia . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Dňa 14. augusta uplynie už 65. rokov,
odkedy bolo územie hornej Oravy deﬁnitívne
obsadené poľským vojskom a štátnou správou, čím Poľská republika fakticky prevzala
vládu nad oblasťou severného Spiša a hornej Oravy. Keďže si slovenské obyvateľstvo
neželalo pripojenie k Poľsku, predchádzali
tomu viaceré tragické udalosti. Azda jedna
z najtragickejších, ktorá sa udiala pred samotným obsadením Oravy, sa odohrala v lete 1945 v Podvlku.

teľovi síce mnohé napovedať, avšak vskutku poodhalí iba jednu
stránku tohto diela. Preto sme autora vyspovedali a všeličo sme
sa dozvedeli nielen o samotnej zbierke, ale aj o jeho inšpiráciách, národnom povedomí, či plánoch do budúcnosti.

Dni slovenského zahraničia . . . . . . . . 16-17
V Krakove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
V Jablonke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
V Čiernej Hore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Horčičné zrnko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Krajanská nedeľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dni mesta Spišská Stará Ves . . . . . . . . . . 11
XVII. dni slovenskej kultúry . . . . . . . . . 12-27
Toto tradičné podujatie sa už natoľko zapísalo do povedomia
krajanov, že si už bez neho začiatok prázdnin ani nedokážeme
predstaviť. Chystali sa naň všetci – dychovky, folklórne súbory,
mažoretky, divadielko a spolu s nimi krajania, ktorí na tomto podujatí nemohli chýbať. Podujatie ﬁnančne podporilo Ministerstvo
vnútra a administrácie PR.

V Jablonke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

Pocta Michalovi Dočolomanskému . . 22-23
Pri mene Michala Dočolomanského sa takmer každému vybaví obraz slovenského Jánošíka v muzikáli poľských autorov.
Tento vynikajúci slovenský herec sa narodil a svoje prvé kroky
prešiel v severospišskej obci Nedeca. Po takmer ročnom úsilí
sa Spolku Slovákov v Poľsku podarilo uctiť si pamiatku jedného
z našich najvýznamnejších rodákov odhalením pamätnej tabule
na jeho rodnom dome - budove miestnej školy. Na odhalenie prišlo veľa hostí i krajanov, ktorí svojím spevom a chutným pohostením vytvorili vynikajúcu atmosféru.

V Novej Belej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
V Krempachoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26
Niekoľko slov na záver . . . . . . . . . . . . . 26-27
Krátko z Oravy a zo Spiša . . . . . . . . . . 28-29
Poznaj Slovensko – vlasť svojich
predkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
O sčítaní obyvateľstva . . . . . . . . . . . . . . . 31
Matičný svetový festival slovenskej
mládeže v Nitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Na obálke: Pamätná tabuľa venovaná Michalovi Dočolomanskému, ktorá bola dňa 10. júla t.r. odhalená na jeho rodnom
dome v Nedeci. Foto: Milica Majeriková. Graﬁcká úprava: Ewa Koziołová.

2

ŽIVOT

AUGUST

2010

POĽSKO MÁ NOVÉHO PREZIDENTA
Smrť prezidenta Lecha Kaczyńského,
ktorý zahynul pri havárii prezidentského
špeciálu TU 154 na letisku Severnyj pri
meste Smolensk v Rusku 10. apríla 2010,
spôsobila, že v Poľsku boli vypísané predčasné prezidentské voľby. Dočasne funkciu hlavy štátu prevzal podľa Ústavy PR
predseda poľského parlamentu Bronisław
Komorowski.
Volebná kampaň pred týmito voľbami
bola krátka, pomerne pokojná a miernejšia než obyčajne, vzhľadom na leteckú
nehodu a smútok po nej.
Do prvého kola prezidentských volieb sa prihlásilo desať kandidátov, ktorí
sa uchádzali o hlasy voličov: Bronisław
Komorowski, Jarosław Kaczyński, Grzegorz Napieralski, Janusz Korwin Mikke,
Kornel Morawiecki, Marek Jurek, Andrzej
Olechowski, Andrzej Lepper, Bogusław
Ziętek a Waldemar Pawlak. Voličov oprávnených hlasovať bolo vyše 30 miliónov a
mohli odovzdať svoj hlas v jednej z 26.000
pripravených volebných miestnosti.
Prvé kolo prezidentských volieb sa
uskutočnilo 20. júna 2010. Prvé miesto
po tomto kole patrilo Bronisławovi Komorowskému s výsledkom 6 981 319
platných hlasov (41,54%), kým Jarosław
Kaczyński získal 6 128 255
(36,5%) hlasov a tým aj
druhé umiestnenie. Frekvencia bola takmer 55%.
Títo prví dvaja kandidáti
pokročili do druhého kola,
koré sa uskutočnilo 4. júla
2010. Po druhom kole sa
stal víťazom Bronisław
Komorowski s výsledkom
8 933 887 (53,01%) platných hlasov a jeho rival
Jarosław Kaczyński získal
7 919 134 (46,99%) platných hlasov. Frekvencia v
tomto kole bola 55,31 percent. Po týchto výsledkoch
sa nový prezident 8. júla
2010 vzdal funkcie predsedu parlamentu.
Nový poľský prezident
Bronisław Komorowski zložil 6. augusta 2010 na pôde parlamentu vo
Varšave prezidentský sľub a začalo mu plynúť päťročné funkčné obdobie hlavy štátu.
Vo svojom prvom príhovore pred národným
zhromaždením sa javil ako proeurópsky a
propodnikateľsky zameraný politik. Poďakoval všetkým, ktorí podporili jeho kandida-

a veľa pozitívnych rozhodnutí v prospech
celej krajiny a jej občanov.

túru. Nechýbala tiež spomienka na tragicky
zosnulého prezidenta Lecha Kaczyńského, jeho manželku a ostatných politikov a
predstaviteľov kultúrneho života. Zdôraznil
taktiež, že chce byť prezidentom všetkých
občanov Poľska a spájať ich.
Päťdesiatosemročný B. Komorowski
sa stal v poradí štvrtým demokraticky
zvoleným prezidentom Poľska po páde
komunistického režimu pred 20 rokmi.

Prvým prezidentom bol vodca hnutia Solidarita Lech Wałęsa, jeho nasledovníkom v
dvoch funkčných obdobiach bol Aleksander Kwaśniewski a po ňom vykonával túto
funkciu Lech Kaczyński.
Prezidentovi Bronisławovi Komorowskému prajeme úspešné funkčné obdobie
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Životopis nového prezidenta
Bronisława Komorowského
Bronisław Maria Komorowski sa narodil 4. júna 1952 v meste Oborniki Śląskie
na juhu Poľska, kam sa jeho rodičia museli presťahovať po vyhostení z územia
dnešnej Litvy. Neskôr sa Komorowski
presťahovali do Varšavy, kde mladý Bronisław začal na tamojšej univerzite študovať históriu. Po úspešnom ukončení štúdií
zostal na fakulte a pôsobil ako pedagóg.
Jeho postoj voči vtedajšiemu komunistickému režimu bol jednoznačne odmietavý
a preto sa v 80. rokoch pripojil k hnutiu
Solidarita, ktoré viedol neskorší poľský
prezident Lech Wałęsa. Komorowski sa
dostal aj do priameho konﬂiktu s orgánmi
režimu a niekoľkokrát skončil vo väzení.
Aj táto skúsenosť ho viedla k odmietnutiu
rokovaní lídrov Solidarity s komunistami v
roku 1989.
Komorowského politická kariéra sa
začala na ministerstve obrany. V 90. rokoch bol celkovo trikrát námestníkom šéfa
poľského rezortu obrany a napokon v roku
2000 sa stal ministrom obrany. Prelom v
jeho ďalšej kariére na politickom poli znamenalo spojenie sa so súčasným premiérom Donaldom Tuskom a
jeho Občianskou platformou
v roku 2001. S Tuskom sú
odvtedy blízkymi spojencami a v roku 2007 vyhrala ich
Občianska platforma parlamentné voľby na úkor konzervatívnej strany Právo a
spravodlivosť vedenej bratmi
Kaczyńskými. Komorowski
sa následne stal predsedom
parlamentu. K týmto právomociam v apríli 2010 pribudli
aj prezidentské. Tie prevzal
po tragicky zosnulom Lechovi Kaczyńskom, bratovi jeho
volebného rivala Jaroslawa.
8. júla 2010 sa vzdal funckie
predsedu parlamentu. Od 6.
augusta t.r. prebral povinnosti hlavy štátu.
Bronisław Komorowski, ktorý má aristokratické korene siahajúce až k belgickej
kráľovskej rodine, je ženatý a so svojou
manželkou Annou má päť detí.
Agáta Jendžejčíková

ŽIVOT

3

Naši jubilanti

ZLATÉ
JUBILEUM
Dva krajanské manželské páry oslávili krásne životné jubileum 50 rokov
spoločného života. Po tak dlhej dobe je
na čo spomínať, bilancovať, hodnotiť.
V pamäti sa zachovali mnohé spomienky, veselé i milé, ale i tie trpké a smutné.
Počas našich stretnutí sme sa porozprávali o ich živote, jubilanti si zaspomínali
na časy, kým ešte nepoznali tú druhú
polovičku, ale aj na obdobie ich spoločnej cesty. Prvým párom, s ktorým som
sa stretla, boli František a Margita Plevovci z Fridmana a tým druhým Angela
a Anton Miškovičovci z Novej Belej.

František a Margita
František sa narodil 6. apríla 1938 v rodine Valenta a Márie rod. Markovičovej.
Základnú školu absolvoval vo Fridmane.
Prvé 3 roky sa učil po poľsky a ostatné po
slovensky. Na školu si spomína veľmi rád,
predovšetkým na učiteľov. Mal piatich súrodencov – tri sestry a dvoch bratov. Najstaršia Helena býva v USA v Portlande,
najmladšia Irena býva v rodnom Fridmane.
Mária ešte zamlada odišla na Slovensko
a usadila sa v Skalici. Ján so svojou rodinou
sa usadil v Matejovciach a Jozef, ktorý ako
mladý študent študoval v Skalici, sa potom
vrátil späť do Fridmana. – Ján, Mária a Jozef už nie sú medzi nami, sme už len traja,
– hovorí František. – Ostali už len spomienFrantišek a Margita Plevovci z Fridmana
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ky na spoločne strávené chvíle, hlavne na
detstvo. Keď sa zahľadím do minulosti, vidím, že detstvo a mladosť som mal takú,
ako ostatní krajania. V roľníckej oblasti sa
človek stával roľníkom. Najprv som na poli
pracoval spolu s rodičmi a potom, postupne
po založení rodiny sme sa spolu s manželkou začali osamostatňovať a spoločnými
silami rozvíjať vlastné gazdovstvo. Tak ako
v každej inej spišskej rodine.
Margita sa narodila v uvedomelej slovenskej rodine 14. októbra 1938. Jej rodičmi boli Valent a Alžbeta (rod. Blachutová) Balarovci. Margitin otec bol richtárom,
kantorom a mal na starosti aj poštu. Avšak
naňho nemá veľa spomienok, pretože tragicky zahynul. Počas služobnej cesty do
Nového Targu bola búrka a udrel do neho
blesk. Nedalo sa mu už pomôcť. Jej matka
sa vydala v roku 1941 za Michala Bednára
z Matiašoviec. – Bol to veľmi dobrý človek
a pre nás, deti, otec, – spomína si Margita. – S mojou mamou už nemali deti. My
sme mu boli ako vlastné a on pre nás bol
ako vlastný otec. Vedel urobiť hádam každú prácu. Žiaľ, zdravie mu neslúžilo, takže
na následky choroby zomrel vo veku 63 rokov. Bola to pre nás druhá obrovská strata
a ohromný žiaľ.
Margita mala dve sestry a jedného brata. Mária študovala v Spišskej Starej Vsi
a neskôr v Prešove, kde potom pracovala
na úrade. Štefánia sa stala učiteľkou. Učiteľovi Pavlovi Kramárovi, ktorý býval u nás
v rodičovskom dome v podnájme, padla
sestra do oka a veľmi sa mu zapáčila. Po
dlhších snaženiach o jej ruku sa Štefánia
zaňho vydala. Neskôr učili v Novej
Belej a potom sa presťahovali do
Novej Vsi nad Žitavou. Brat Albín
sa najprv učil v Skalici a neskôr
študoval v Bratislave. Zostal bývať
na Slovensku a o niekoľko rokov sa
stal vedúcim Krajského úradu v Košiciach. Aj Margita sa dobre učila,
vždy školský rok končila s vyznamenaním. Otec jej však hovorieval,
že celý život ťažko pracoval a všetky jeho snaženia boli spojené s nimi, s deťmi. Preto by bol veľmi rád,
aby ho aspoň jedno dieťa v starobe
opatrovalo. - Hoci som bola vtedy
mladá, vedela som to pochopiť. Preto som nešla ďalej študovať a ostala
som pomáhať doma na gazdovstve,
- hovorí Margita.
Dobrotu a pracovitosť si u Margity všimol aj František a čoraz
častejšie na ňu myslieval. Margitu
zase zaujal vždy usmiaty František,
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ktorý vždy niečo veselé povedal. Jednoducho človek i do tanca i do ruženca. Dňa 29.
mája roku 1960 sa zosobášili v rímskokatolíckom kostole vo Fridmane. Od tohto dňa
si začali budovať svoje spoločné šťastie.
K tomu šťastiu nepochybne patria aj ich
deti, ktoré spolu svorne vychovali. Dcéra Mária vycestovala do USA a Bohumila
býva so svojou rodinou v Mlynici na Slovensku. Tretia, najmladšia dcéra Helena
zomrela ešte v mladom veku. Mala len 16
rokov. Pre manželov to bola veľká tragédia.
Margita mi povedala, že keby nemali ešte
potom syna Jozefa, nevie, ako by prežila
toto ťažké obdobie. I teraz spomína túto
smutnú udalosť so slzami v očiach. Syn nakoniec taktiež vycestoval do USA a založil
si tam rodinu.
Deti Františka a Margity nemali možnosť navštevovať slovenský jazyk, ale nakoľko rodičia mohli, naučili svoje deti čítať
a písať po slovensky. František Pleva je
predsedom MS vo Fridmane a aktívne sa
zapája do kultúrnej činnosti Spolku Slovákov. Zároveň je doručovateľom časopisu
Život.

Angela a Anton
Obidvaja pochádzajú zo slovenskej rodiny. Angela sa narodila 27. februára 1935
v rodine Alžbety a Dominika Klukošovských.
Mala troch súrodencov. Najstarší bol brat
Andrej, potom sestra Mária a najmladšia
Anna. Žiaľ, všetci jej súrodenci už zomreli.
Aj preto, ako hovorí, sa cíti osamelá. - Vyrastala som medzi súrodencami a nakoniec
som zostala sama. Cítim, ako by som mala
prázdnotu v srdci, - hovorí so smútkom Angela. Základnú školu so slovenským vyučovacím jazykom absolvovala v obci. Angela
v detstve spolu s kamarátkami trávila veľa
voľného času hlavne vonku, na čerstvom
vzduchu. - Vymýšľali sme si rôzne hry počas, ktorých nám rýchlo ubiehal čas. Všade
bolo počuť smiech, krik a občas aj plač detí,
- spomína si na detstvo a mladosť. - Po
ukončení školy som si hľadala prácu najprv
v rodnej obci, aby som si mohla niečo privyrobiť. Každé mladé dievča chcelo pekne
vyzerať, a chcelo si zarobiť na nové šaty.
Keď som už bola staršia, odišla som do
práce do Krakova na zber paradajok a neskôr som sa zamestnala v Bielsku-Białej v
podniku na spracovanie ľanu. Istý čas som
dokonca pracovala ako opatrovateľka.
Anton sa narodil v rodine Jána a Márie
Miškovičovcov 8. júna 1938 ako najmladšie
dieťa. Mal tri sestry - najstaršiu spomedzi
súrodencov - Máriu, Katarínu a Annu. Dodnes žije už len Anna. Neskôr sa narodili

Naši jubilanti
Angela a Anton Miškovičovci z Novej Belej
v kruhu najbližších

traja bratia: František, Andrej a Ján. Ako
posledný prišiel na svet Anton. Žiaľ, dvadsaťdvaročný František a osemnásťročný
Andrej zomreli počas vojny na týfus. Antonovi rodičia patrili v tom čase medzi väčších gazdov v dedine, vlastnili veľké 20 ha
hospodárstvo. Antonova matka sa však nedokázala vyrovnať so smrťou dvoch synov,
až ju nakoniec žiaľ natoľko zmoril, že v roku
1946 vo veku 46 rokov zomrela. Vtedy mal
Anton len osem rokov. Aj keď sa mu ju snažili jeho staršie sestry zastúpiť a starali sa,
aby mu nič nechýbalo, matkinu nežnosť mu
vrátiť nedokázali.
Angela a Anton sa zosobášili 29. júna
1960 a začali spoločný život. Viedli hospodárstvo, postavili dom, v ktorom nakoniec
vychovali päť detí. Najstarší Jozef zostal
bývať s nimi v jednej domácnosti, Marián
s manželkou a deťmi býva v Krakove, Mária si založila rodinu a býva v rodnej obci,
František s rodinou si našiel svoje miesto
v Lopušnej a najmladšia Helena sa vydala
a usadila sa v Gronkove.
Ako obaja jubilanti svorne tvrdia, v živote sú krásne, ale aj ťažké chvíle. - Všetko
sa však dá zvládnuť. Vo dvojici je to ľahšie,
hlavne, ak jeden druhého podrží na duchu,
- hovorí Angela. Nikdy by im neprišlo na
um, že sa dočkajú tak krásneho jubilea,
hlavne kvôli Antonovej chorobe. Sú vďační
Bohu, že sa mohli dožiť 50 rokov manželstva a byť v tento deň so všetkými deťmi
a vnukmi. Anton na záver poznamenal, že
tie roky tak rýchlo ubehli, akoby niekto otvoril a zatvoril dvere.
Obidvom manželským párom prajeme
ešte veľa spoločných dní a pevné zdravie.
Dorota Mošová, foto: rod. album
Plevovcov a Miškovičovcov
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výročie manželstva. Spolu vychovali štyri
deti - Františka, Cecíliu, Máriu a Jozefa.
Jozef sa ochotne zapájal do spoločenskej činnosti a bol veľmi aktívny. Od roku
1942 patril do DPZ, dnes je už však v zálohe. V rokoch 1973-1982 ho občania trikrát
zvolili za svojho richtára, a tým vlastne iba
potvrdili, že mu dôverovali. Okrem toho
bol členom GS v Krempachoch. Dodnes
aktívne podporuje činnosť Spolku a miestnej skupiny. Na 4. zjazde ho zvolili za člena predsedníctva ÚV. V rokoch 1970-1975
zastával funkciu tajomníka OV a v rokoch
1979-1983 aj podpredsedu OV SSP na
Spiši. Bol zároveň členom redakčnej rady
časopisu Život.
Vyznamenanie, ktoré dostal z rúk vojta, nie je prvým vyznamenaním, aké Jozef v živote dostal. Medailu získal taktiež
za zásluhy pre KSČaS a pre Spolok. Za
vytrvalú prácu v prospech obce dostal
strieborný a zlatý kríž za zásluhy. Získal
taktiež strieborný odznak za zásluhy pre
krakovskú zem, čestný odznak Národného fondu zdravotnej ochrany. Najvzácnejší je preňho strieborný odznak za zásluhy
v boji proti záplavám, ktorý mu udelila vtedajšia vláda. V 1971 roku bola povodeň,
ktorá ohrozila skautov stanujúcich v povodí rieky Bialky. V poslednej chvíli ich Jozef
vyviedol z ohrozeného táboriska.
Jozef stál pri zrode Solidarity spolu so
súčasným novotarskym vojtom. Predsedom sa stal Ján Kolodzej a Jozef zostal
tajomníkom. Taktiež sa pričinil k modernizácii požiarnej zbrojnice, k zavedeniu vodovodu a budovaniu poľných ciest.
Týmto by sme chceli v mene krajanov i redakcie Život Jozefovi zagratulovať
k novoudelenému vyznamenaniu a zároveň mu prajeme veľa zdravia, šťastia
a pokojných dní v starobe.
Dorota Mošová

Pri príležitosti 20. výročia samosprávy odovzdal doplom a medailu vojt gminy
Nový Targ Ján Smarduch krajanovi Jozefovi Bryjovi, za prítomnosti richtára obce
Nová Belá Jozefa Majerčáka a pracovníčky Gminného úradu Márie Bryjovej, a to za
zásluhy pre gminu Nový Targ. Vojt a richtár poďakovali Jozefovi za dlhoročnú, obetavú prácu a dobrú spoluprácu v prospech
novotarskej gminy a obce Nová Belá.
Jozef Bryja sa narodil 28. februára
1924 v Novej Belej v slovenskej rodine
Jána a Júlie rod. Jeleňovej. Mal dvoch
súrodencov, Máriu a Jána. V roku 1937
mu zomrel otec. Náhle sa detstvo skončilo a nastalo preňho obdobie ťažkej práce.
Všetky povinnosti prebral po zosnulom
otcovi. Jediným plusom bolo to, že na vidieku už od malička pracovali všetky deti a pomáhali
svojim rodičom. Jozef ešte
ako dieťa taktiež pracoval
so svojím otcom a tak sa
naučil obrábať pôdu. Postaral sa o gazdovstvo a matka
mu vo všetkom, v čom len
mohla, pomáhala. Organizačné schopnosti si zdokonaľoval od mladosti a neskôr mu poslúžili pri plnení
povinností.
V 1945 roku sa zosobášil s Katarínou rod. Kalafutovou a tento rok spoločne
oslávili železnú svadbu, 65. Jozef Bryja si preberá ocenenie za záslužné činy
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16. august 1596 – Juraj Thurzo na
svojom zámku v Bytči na žiadosť Felixa
Vlčka novým dekrétom osobne potvrdil
a schválil zakladaciu listinu osady Veľké
Ondrejovské (dnešná obec Podvlk).
5. august 1772 – Mária Terézia získala pri delení Poľska v Petrohrade Halič,
ktorá bola pripojená k Rakúskej časti monarchie. Zároveň boli Uhorsku navrátené
zálohované spišské mestá.
22. august 1785 – Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva, ktorý výrazne
zasiahol do života roľníkov.
August – september 1831 – vypukla
na Zamagurí epidémia cholery.
26. – 28. august 1844 – sa v Liptovskom Mikuláši konalo zakladajúce zhromaždenie prvého slovenského celonárodného kultúrneho spolku Tatrín.
4. august 1863 – bola v Martine slávnostne otvorená Matica slovenská, čím
vyvrcholili oslavy tisícročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Jedným zo zakladajúcich členov bol aj rodák
z oravskej obce Chyžné Tomáš Červeň,
ktorý počas jej trvania zastával funkciu
pokladníka.
27. august 1919 – delegácia Slovenskej ľudovej strany v zložení Andrej Hlinka, František Jehlička a Štefan Mnoheľ
odcestovala tajne cez Poľsko na mierovú
konferenciu do Paríža, aby informovala
o nepriaznivom postavení slovenského
národa v centralistickom Československu.
7. august 1920 – Medzinárodná subkomisia pre Spiš a Oravu prestala vykonávať administráciu na plebiscitnom území
a odovzdala právomoci do rúk vymenovaných komisárov.
10. august 1920 – zahájila svoju
činnosť materiálna komisia, ktorej cieľom bolo odovzdanie majetku spišských
a oravských obcí, ktoré pripadli Poľsku.
15. august 1920 – v Nižných Lapšiach sa uskutočnila slávnosť na počesť
pripojenia severného Spiša k Poľsku, zorganizovaná poľskými podhaľanskými intelektuálmi. Poľskí rečníci tu okrem iného
upozorňovali obyvateľstvo, že všetky prejavy náklonnosti k Československu budú
„surowo karane“.
27. august 1920 – bolo zriadené v Novom Targu z pripojených spišsko-oravských obcí Starostowstwo spisko-orawskie, ktoré malo vytvorené dve expozitúry:
na Spiši v Nižných Lapšoch a na Orave
v Jablonke.
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„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.“

PODVLČIANSKA TRAGÉDIA
PhDr. Milica Majeriková
Prvá polovica roku 1945 bola pre obyvateľov severného Spiša a hornej Oravy radostná i smutná. Potešujúce bolo, že druhá
svetová vojna sa chýlila ku koncu. Na druhej strane sa však už od príchodu ruských
vojsk na prelome januára a februára 1945
začali objavovať snahy o opätovné pripojenie tohto územia k Poľsku. Dňa 15. februára vydal krakovský vojvoda Kazimierz
Pasenkiewicz nariadenie zaviesť v týchto
oblastiach poľskú administratívu.19 Poľské
polovojenské jednotky, ktoré prichádzali obnoviť poľskú správu sa správali veľmi hrubo
a jednou z ich najfrekventovanejších aktivít
bola rekvirácia dobytka a potravín miestnemu obyvateľstvu.20 Ľudia, podporovaní
slovenskou milíciou, sa tomuto prirodzene
bránili, čoho výsledkom bolo niekoľko lokálnych poľsko-slovenských konﬂiktov.21
Sovietske velenie so znepokojením
sledovalo rodiaci sa spor na území, ktoré
obsadilo, obzvlášť so zreteľom na to, že
vojna ešte neskončila. Konﬂikty sa usilovalo zažehnávať hneď po ich vzniku a po
niekoľkých incidentoch prezentovalo, že až
19
KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej
na Spiszu i Orawie w latach 1945 – 1957. Krakov :
Spolok Slovákov v Poľsku, 2002, s. 15. KOWALCZYK, J.: Spisz podczas II wojny światowej i w
pierwszych latach powojennych. In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča Wrocław : Slovensko-poľská komisia humanitných
vied Ministerstva školstva SR, Kláštorisko n. o.,
Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 923.
20
MOLITORIS, Ľ.: Społeczne uwarunkowania
powstania Towarzystwa Czechów i Słowaków na
Spiszu i Orawie. In: Almanach Slováci v Poľsku
VIII. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2001,
s. 164.
21
Dňa 14. februára 1945 boli Nižných Lapšoch
zadržaní vyslanci Józefa Kurasia, ktorí vraj prišli zakladať stanicu Milicje Obywatelskiej avšak venovali
sa rekvirácii dobytka slovenskému obyvateľstvu,
na čo boli zatknutí slovenskou milíciou a odvedení
na stanicu do Spišskej Starej Vsi. Slovenská pohraničná stráž a milícia, podporovaná miestnym
obyvateľstvom, taktiež zabránila nastoleniu poľskej správy na Orave. MOLITORIS, Ľ.: Społeczne
uwarunkowania..., s. 164; KOWALCZYK, J.: Spisz
podczas II wojny światowej..., s. 919; KWIEK, J.:
Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 15.
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do rozhodnutia mierovej konferencie bude
územie ponechané v československej štátnej správe.22 Toto ich rozhodnutie sa opieralo aj ľudové hlasovanie podpismi, ktoré
zorganizovali miestne Národné výbory ešte
začiatkom februára 1945 a pri ktorom vyše
98% obyvateľstva deklarovalo svoju vôľu
žiť v obnovenom Československu.23
Toto malé víťazstvo však, najmä po
skúsenostiach z udalostí po prvej svetovej
vojne, nebolo vôbec isté. Preto tak Spišiaci,
ako aj Oravci, nechceli nechať nič na náhodu a rozhodli sa zorganizovať ďalšie petície
za uskutočnenie plebiscitu, v ktorom by vyjadrili svoju vôľu zotrvať v Československu.
V apríli 1945, keď sa v Košiciach formovala
nová československá vláda a jej program,
odniesli Spišiaci i Oravci tieto petície a memorandá Edvardovi Benešovi.24 Ten síce
obe delegácie prijal, ale v skutočnosti nezvažoval alternatívu zmeny predmníchovských hraníc na severe Československa.
Svedčí o tom taktiež fakt, že už o necelé tri
týždne vyslala československá vláda majora Milana Poláka, aby začal rokovať o odovzdaní oblastí severného Spiša a hornej
Oravy Poľsku.25
Dňa 20. mája 1945 bol v oravskom
meste Trstená podpísaný protokol vo veci
ustanovenia hranice medzi Slovenskom
a Poľskom podľa stavu pred rozhodnutím

22
ŠTAIGL, J.: Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 1945
– 1947 (I). In: Život, marec 2009, č. 3, s. 29; KAMIŃSKI, M. K.: Polsko-Czechosłovackie stosunki
polityczne 1945 – 1948. Warszawa : Państwowe
wydawnictwo naukowe, 1990, s. 55.
23
BIELOVODSKÝ, A.: Severné hranice Slovenska. Bratislava : Ústredná správa Slovenskej ligy,
1946, s. 21; MATIAŠOVSKÝ, J.: Pomôžte 30.000
Spišiakom a Oravcom. In: Jednota, roč. 55, 1946,
č. 2841.
24
KUDZBEL, L.: Spoločenské a sociálne pomery v Jurgove. In: Štátna meštianska škola Jurgov
1941 – 1945 – 1995. Spišská Nová Ves : Spišský
dejepisný spolok, 1995, s. 103; BIELOVODSKÝ, A.:
Severné hranice Slovenska..., s. 20.
25
MELNÍKOVÁ, M. – VRABCOVÁ, E.: Utváranie
severných hraníc Slovenska v 20. storočí. In: Slovenská archivistika, roč. 31, 1996, č. 2, s. 23.
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Žiadosť obcí hornej Oravy o ponechanie slovenských učiteľov a kňazov

v Mníchove.26 Obyvatelia obcí, ktoré boli
anektované Poľskom po Mníchovskom
diktáte, si mohli vydýchnuť, pretože zostali
v Československu. Na druhej strane spišské a oravské obce, ktoré boli pričlenené
k Poľsku v roku 1920 sa mali stať opäť
súčasťou tohto štátu. Obyvateľstvo bolo
týmto rozhodnutím veľmi sklamané a snažilo sa nájsť záchranu u rôznych slovenských i zahraničných politikov. Stovky žiadostí, prosbopisov, či memoránd putovalo
českým a slovenským štátnym orgánom,
ale taktiež do iných európskych krajín, či
USA. Bezvýsledne...
Ich národné povedomie však nebolo
jediným dôvodom, prečo odmietali zotrvať
v Poľsku. Druhou stranou mince totiž bolo,
že na základe protokolu z Trstenej sa zo
Spiša a Oravy stiahla za predmníchovskú

hranicu aj slovenská pohraničná stráž
a milícia.27 Slovenské obyvateľstvo sa tak
stalo ľahkou korisťou rôznych ozbrojených
bánd, ktoré sa v hojnom počte pohybovali v tejto oblasti. V týchto bandách často
pôsobili tiež poľskí milicionári, ktorí v noci
kradli a cez deň prišli „vyšetrovať“ svoje zločiny. Slovenské obyvateľstvo bolo
lukratívnym cieľom ich útokov, lebo počas vojny sa tu žilo podstatne lepšie ako
v okolitých poľských obciach a preto bolo
z čoho kradnúť. Často tieto bandy svoje
zločiny ukrývali za akýsi „patriotizmus“,
keď lúpežné prepady odôvodňovali tým,
že Slováci na začiatku vojny napadli Poľsko. Tu treba podotknúť, že v skutočnosti
práve mnohí z našich krajanov narukovali
do Poľskej armády a roľníkom, ktorí ostali doma, ťažko vyčítať rozpútanie druhej

26
KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 101-102.

27
KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 101.
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28. august 1920 – bol formálne menovaný za starostu Starostowstwa spisko-orawského Jan Bednarski.
August 1920 – v Nedeci bolo pre
vzbury obyvateľstva proti pripojeniu k
Poľsku vyhlásené stanné právo.
August 1920 – v Tribši sa vzbúrilo
obyvateľstvo proti poľskej posádke, ktorá pred ním ušla. Poľské veliteľstvo nechalo pre zbabelosť túto posádku zdecimovať a dvoch vojakov zastreliť.
August 1920 – sa do Spišskej Starej Vsi uchýlilo 29 utečencov z územia
severného Spiša, z toho bolo 21 z Nedece, 4 z Krempách, 1 z Nižných Lápš
a 1 z Novej Belej. Utečenci boli dočasne
ubytovaní v budove miestnej školy.
August 1920 – sa v dvanástich
spišských obciach uskutočnilo verejné
hlasovanie podpismi, pri ktorom sa 86%
obyvateľov vyslovilo za Československú
republiku. Obyvatelia Tribša, Nedece,
Novej Belej, Krempách, Fridmana, Kacvína, Vyšných a Nižných Lápš spísali
rezolúcie, v ktorých protestovali proti násilnému pripojeniu k Poľsku.
August 1921 – Slováci z Poľska poslali sťažnosť ministrovi Vavrovi Šrobárovi, že im nie je dovolené ani študovať,
ani sa vysťahovať na Slovensko.
18. augusta 1922 – sa rozhodla konferencia veľvyslancov predložiť československo-poľský spor o Javorinu Rade
spoločnosti národov.
August 1922 – boli vypísané voľby
do Sejmu Poľskej republiky, ktoré mnohí
obyvatelia Spiša a Oravy bojkotovali.
16. august 1938 – zomrel významný
slovenský národovec, kňaz Andrej Hlinka.
22. august 1939 – bola v Bratislave
protipoľská demonštrácia za návrat Javoriny ku Slovensku, ktorá vyústila do
útoku na byt poľského chargé d´affaires
M. Chalupczynského.
22. august 1939 – vstúpili na územie
Slovenska nemecké vojská, ktoré sa pripravovali na ofenzívu proti Poľsku.
22. august 1939 – žiadal okresný
náčelník v Novom Targu kňaza Františka Móša, aby mená zapisoval do matrík
poľským pravopisom, pretože ten nepozná písmená š, č, ž, ř. Žiadal tiež opravu
doterajších zápisov, ináč chcel dať matričné knihy zrevidovať.
23. august 1939 – bol v súvislosti
s prípravami na vojnu proti Poľsku vyhlásený poplach vo vojenských posádkach
Levoča, Poprad, Kežmarok a Podolínec.
Prvý peší pluk prvej divízie generála

ŽIVOT

7

Čriepky z histórie
Pulanicha pod velením podplukovníka
Pavla Kunu odišiel na severné hranice
Slovenska, kde obsadil úsek od Tatier
až po Starú Ľubovňu.
28. augusta 1939 – ministerský
predseda Jozef Tiso slávnostne privítal nemeckú armádu a vyhlásil mobilizáciu slovenskej armády. Zároveň boli
obecné úrady na severnom Slovensku
upovedomené, aby pripravili evakuáciu
obcí 15 km južne od severnej štátnej
hranice.
29. august 1944 – vypuklo protifašistické Slovenské národné povstanie.
12. august 1945 – sa v Sklenom
začala presídľovacia akcia utečencov
z hornej Oravy, ktorú organizovala Národná rada utečencov z hornej Oravy.
Počas jej existencie (do 20. januára
1947) prešlo cez toto záchytné miesto
viac ako 1 200 slovenských rodín z hornej Oravy, ktoré boli osídlené najmä na
južnom Slovensku.
14. august 1945 – bolo územie hornej Oravy obsadené poľským vojskom
a poľskou štátnou správou.
August 1945 – slovenskí učitelia
boli deﬁnitívne vypovedaní zo severného Spiša a hornej Oravy.
20. – 21. august 1968 – sa začala
vojenská intervencia piatich štátov Varšavskej zmluvy (Sovietsky zväz, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Nemecká
demokratická republika) do Československa, aby potlačila snahy o demokratizáciu spoločnosti – tzv. „pražskú jar“.
Bola to najväčšia vojenská operácia
od skončenia druhej svetovej vojny,
počas ktorej usmrtili 94 osôb, ťažko
zranili 335 a ľahko 500 osôb. Slováci
v Poľsku združení v Československej
kultúrnej spoločnosti, napriek nátlaku
poľských štátnych a straníckych orgánov, odmietli toto demokratizačné hnutie odsúdiť.
26. august 1992 – predseda vlády
Slovenskej republiky Vladimír Mečiar
a predseda vlády Českej republiky Václav Klaus dohodli na rokovaní v Brne
termín rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky na 1. január 1993.
26. august 2008 – zomrel významný slovenský herec, rodák z Nedece
Michal Dočolomanský. Bol držiteľom
viacerých ocenení, medzi inými aj držiteľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za
mimoriadne významné zásluhy o rozvoj kultúry a divadelného umenia, ktoré
udeľuje prezident Slovenskej republiky.
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Kostol v Podvlku, kde sa odohrala tragédia (Archív Slovenskej národnej knižnice)

svetovej vojny. Na obranu proti týmto bandám si obyvatelia spomedzi seba a navrátilcov z frontu vytvorili vlastnú milíciu, ktorá
strážila tú–ktorú obec a ich súkromný majetok. Zbraní bolo relatívne dosť, pretože
frontová línia prechádzala na Spiši cez
Vyšné Lapše a na Orave cez Lipnicu.
Ďalší krok, ktorý vyburcoval protipoľské
nálady, bolo vypovedanie slovenských
učiteľov a kňazov, a to aj napriek požiadavkám obyvateľov, ktorí prostredníctvom
zvolených Národných výborov žiadali
novotarského starostu, aby ponechal slovenské školy a slovenské omše.28 Preto
sa nemožno diviť, že príchod poľského
vojska do obcí severného Spiša a hornej
Oravy bol vnímaný veľmi negatívne. Ľudia sa obávali o svoje duchovné zázemie,
majetky a v neposlednom rade i o vlastné životy, keďže všetky predchádzajúce
pokusy o obsadenie územia boli spojené
s národnostnou neznášanlivosťou a fyzickou brutalitou. V Nedeci a Kacvíne privítalo miestne obyvateľstvo vojsko hádzaním
kameňov a nepriateľskými výkrikmi.29
Azda najtragickejšie následky malo
odzbrojovanie slovenských milícií a zriaďovanie poľských staníc Milicje Obywatelskiej
(ďalej MO) v obciach hornej Oravy. Nariadením novotargského starostu prišiel za
týmto účelom 2. júla 1945 do obce Podvlk
na štyroch autách osemdesiatčlenný oddiel
poľskej milície, ktorý tu založil šesťčlennú
28
Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA Levoča), Osobný fond Michala Grigera (ďalej f. M. Grigera), List
Miestnych národných výborov hornej Oravy starostovi Powiatu v Novom Targu z 27. 6. 1945, šk. 11.
29
KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 13.
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stanicu MO. Pobúrenie vyvolalo, keď vzali so sebou ako rukojemníka miestneho
slovenského kňaza. Potom pokračovali
do obce Orávka, kde odzbrojili troch slovenských milicionárov. V Jablonke došlo
k prestrelke, po ktorej sa slovenská milícia
rozpŕchla a štyria jej členovia boli zajatí. Na
výstrely zareagovala sovietska pohraničná
stráž a na základe jej intervencie bol kňaz i
milicionári prepustení. Poľský oddiel sa potom vrátil do Podvlku, kde posilnil stanicu
MO a odišiel do Nového Targu.30
V tom čase sa približne tridsať Oravcov,
nevediac čo sa udialo v Jablonke, vybralo
brániť svojho kňaza. Okolo štvrtej hodiny
popoludní zaútočili na podvlčiansku stanicu
MO. Pri tomto incidente boli poľskými milicionármi zajatí štyria Slováci31 a zastrelený
Ján Zonzel z Podsrnia32, po ktorom zostalo päť detí, z toho jedno ešte nenarodené.
Zatknutí Slováci, ktorí pochádzali z Harkabuzu a Podsrnia, boli odvedení do Nového
Targu a odtiaľ do prísne stráženej krakovskej väznice Montelupich.33 Na druhý deň
bola stanica MO v Podvlku posilnená ďalšími trinástimi poľskými milicionármi.34
30
Protokół Komisji Międzyministerialnej, 1945
lipiec. In: KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej..., s. 94.
31
Protokół Komisji Międzyministerialnej, 1945
lipiec. In: KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej...,, s. 95.
32
Archív Jána Zonzeľa z Podsrnia, Wyciąg z aktu zgonu.
33
František Harkabuz (narodený 26. marca
1932 v Harkabuze). 2010. Život na Orave po skončení druhej svetovej vojny. Osobná komunikácia.
2010 – 07 – 04. Jablonka.
34
Protokół Komisji Międzyministerialnej, 1945
lipiec. In: KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości sło-

Čriepky z histórie

Svadobná fotograﬁa Jána Zonzeľa, ktorý
zahynul počas tragických udalostí v Podvlku

Smrť Jána Zonzeľa zaktivizovala celú
Oravu. Večer 3. júla sa v podvlčianskom lese
začali schádzať muži z celého okolia. Zišlo
sa ich približne tristo. Vyzbrojení zbraňami, ktoré si priniesli z povstania alebo tými,
čo zanechali ruskí a nemeckí vojaci počas
prechodu frontu, začali snovať plán prepadu stanice MO. Počas prípravy nešťastnou
náhodou vystrelila pri ohni jedna zo zbraní
a smrteľne zranila rodáka z Podsrnia Teowackiej...,, s. 95.

dora Šarku. Okolo tretej hodiny nad ránom
4. júla Oravci zaútočili na budovu školy, kde
sídlila stanica MO. Keď poľskí milicionári videli presilu, časť z nich ušla do veže kostola,
odkiaľ sa mohli lepšie brániť. Hrubé kostolné
múry boli totiž puškami nepriestrelné. Chýr
o boji v Podvlku sa čoskoro rozšíril po celej Orave a postupne prichádzali posily aj
z ďalších oravských obcí. Slováci kostol
obkľúčili, ale nedokázali poľských milicionárov prinútiť opustiť vežu. Ak sa totiž priblížili
bližšie boli nimi okamžite ostreľovaní. Preto
sa nakoniec rozhodli priviezť z neďalekej
obce Chyžné delo. Okolo obeda však už
poľským milicionárom došla munícia a boli
nútení sa vzdať.35 Rozhnevaný dav ľudí sa
zbehol pred kostol, obkľúčil porazených milicionárov a podľa správy poľskej medziministerskej komisie ich začal lynčovať.36
Podľa spomienok tam prítomnej Márie
Smiechovej, ktorá bývala pri kostole a po
tomto incidente pomáhala ošetrovať ranených, to bolo trochu ináč: - V boji bolo
veľa ranených a všetkých priniesli ku Karolovi Morongovi... Bol tam aj jeden Poliak
Wrona, ktorý bol prepásaný košeľou. Mal
prestrelené pľúca a prosil o pomoc... Na
to mu však rozhnevaní Slováci odpovedali:
„Prečo si nás prišiel biť? Prečo si nešiel biť
35
František Harkabuz (narodený 26. marca 1932 v Harkabuze). 2010. Život na Orave po
skončení druhej svetovej vojny. Osobná komunikácia. 2010 – 07 – 04. Jablonka; Protokół Komisji
Międzyministerialnej, 1945 lipiec. In: KWIEK, J.:
Z dziejów mniejszości słowackiej...,, s. 95; SMONDEK, M.: Spomienky na Oravu Eugena a Márie
Smiechových. In: Život, marec 2007, č. 3, s. 17.
36
Protokół Komisji Międzyministerialnej, 1945
lipiec. In: KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej...,, s. 95.
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Nemcov, tých, ktorí vás prenasledovali, ale
nás, čo sme vám nikdy nič neurobili?“ Začal sa brániť, že bol partizánom, čím si však
situáciu ešte viac pohoršil, pretože poľskí
partizáni často okrádali slovenských gazdov... Neskôr som sa dopočula, že si dal
zavolať k sebe kňaza. Vyspovedať ho prišiel podvlčiansky kaplán Viktor Lompart...37
Okrem čatára Wronu na poľskej strane
padli ešte dvaja milicionári, a to rodák z Pekelníka slúžiaci v poľskej milícii Matej Novák a Jan Kozak.38 Ostatní milicionári boli
po odzbrojení odvedení do Malej Lipnice,
kde ich prevzali vojaci Červenej armády. Tí
ich následne odprevadili do Jablonky a na
druhý deň do Čierneho Dunajca a Nového
Targu.39
Poobede 4. júla prišli do rozrušeného
Podvlku dve autá so sovietskymi dôstojníkmi. Tí dôrazne oznámili obyvateľstvu,
že o pripojení k Poľsku už bolo rozhodnuté
a že žiadne, ani vojenské, intervencie to
už nemôžu zmeniť. Nespokojné slovenské
obyvateľstvo sa s beznádejným smútkom
rozišlo pochovať svoje obete. Obete pochovala aj poľská strana. Zbytočné obete...
spôsobené rozhodnutím mocných, bez prihliadnutia na skutočné želania slabých.

37

SMONDEK, M.: Spomienky na Oravu..., s. 17.
František Harkabuz (narodený 26. marca
1932 v Harkabuze). 2010. Život na Orave po skončení druhej svetovej vojny. Osobná komunikácia.
2010 – 07 – 04. Jablonka; WENKLAR, M.: Na
flankach Podhala. In: Podhale. Biuletyn Institutu
Pamięci Narodowej, č. 1-2, 2010, s. 59.
39
Protokół Komisji Międzyministerialnej, 1945
lipiec. In: KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej...,, s. 95; WENKLAR, M.: Na flankach Podhala..., s. 59.
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Horčičné zrnko
8. 8. 2010
19. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 12, 38 – 42)
Istá legenda hovorí o človeku, ktorý zablúdil na púšti. Trápila ho neznesiteľná horúčava
a pokúšal sa nájsť cestu naspäť. Zrazu zbadal pred sebou oázu. Povedal si: „To bude fatamorgána, kde by sa tu vzala oáza.“ Priblížil
sa však bližšie a stále ju videl, nezmizla. Už
dokonca počul tečúcu vodu, zrakom vedel
rozlíšiť palmy s ďatľami, no povedal si: „Všetko sa mi iba zdá, v mojom stave sú bežne
zrakové aj sluchové halucinácie,“ a ďalej už
nešiel. Zakrátko beduíni idúci okolo našli mŕtveho muža. Nechápali, ako tak blízko oázy,
stromov plných datlí a takmer vedľa prameňa
vody, mohol niekto zomrieť od smädu a hladu. A vtedy jeden z nich skonštatoval: „Bol to
asi moderný človek, takže v nečakanej situácii neuveril.“
V evanjeliu zaznela veta: „Bdejte a buďte
pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu,
o ktorej neviete.“ Kristus nás nechce strašiť,
skôr naopak, povzbudzuje k dôvere. Zbytočne sa nedeste, netrápte, nestrachujte. Neviete, v ktorú hodinu prídem, no oddajte sa mi
v dôvere.

15. 8. 2010
Nanebovzatie Panny Márie
(Lk 1, 39 – 56)
V jednom príbehu sa píše o tom, ako
mal istý dedinský kováč videnie. Prišiel k
nemu anjel a povedal mu „Poslal ma Pán“.
Nadišiel pre teba čas, aby tvoj príbytok bol
v nebi. „Ďakujem Bohu, že na mňa pamätá“, povedal kováč, „ale ako vieš, obdobie
na siatie je tu čochvíľa, ľudia z dediny budú
potrebovať opravené pluhy a podkované
kone. Nechcem, aby som vyzeral nevďačne, ale myslíš si, že by som mohol odložiť
zaujatie svojho príbytku v nebi, pokiaľ to nedokončím?” Anjel vzhliadol naňho múdrym
pohľadom anjelov. „Uvidím, čo sa dá robiť.“
Povedal a zmizol. Kováč pokračoval vo svojej robote a bol takmer hotový, keď sa dopočul o susedovi, ktorý ochorel práve v čase
sadenia. Keď anjel znova prišiel po kováča,
kováč mu hovorí: „Myslíš si, že by sa to nedalo ešte odložiť? Ak nepomôžem môjmu
susedovi, jeho rodina bude trpieť.“ Anjel sa
opäť usmial a zmizol. Kováčov sused sa
uzdravil, ale chalupa ďalšieho zhorela, tretí
bol veľmi chudobný a bolo mu treba pomôcť
a tak to išlo ďalej. Kedykoľvek sa anjel objavil, kováč roztiahol ruky v geste rezignácie
a súcitu a nasmeroval anjelov zrak tam, kde
bolo utrpenie. Jeden večer začal kováč rozmýšľať o sebe a cítil sa veľmi starý a chorý
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a povedal: „Pane, ak by si chcel opäť poslať svojho anjela, myslím si, že by som ho
rád teraz videl. A ani poriadne nedohovoril
a anjel bol pred ním. Ak ma ešte stále chceš
vziať, som teraz pripravený na svoje miesto
v nebi, anjel pozrel na kováča prekvapený,
usmial sa a povedal: „A čo myslíš, kde si bol
po všetky tie roky?“
Kto nenašiel nebo tu dole, nenájde ho ani
tam hore. Mária nám ukazuje, ako to nebo
objaviť. Nebo je totiž ukryté v každom človeku, v každom našom blížnom. Stačí mať len
otvorené oči na potreby ľudí okolo nás a mať
pripravené ruky pre iných.

22. 8. 2010
21. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 13, 22 – 30)
Čo to znamená vchádzať tesnou bránou? Všetky generácie, vrátane všetkých
svätcov a veľkých postav viery i mnohí naši
predkovia, to chápali tak, že sa máme rozhodovať pre to, čo je náročnejšie a ťažšie.
Nezostáva nám nič iné, iba si pripomenúť, že
duch sveta sa nás snaží presvedčiť o tom, čo
je lacnejšie a úspornejšie, na čom ušetríme
a zbohatneme. Vplyv reklamy je všadeprítomný a nenápadne preniká do nášho rozhodovania. Ježišov hlas je tichý a zachytí
ho iba veriace a vnímavé srdce. Tento hlas
nás naopak oslobodzuje od všetkého, čo by
nám bránilo prejsť úzkou bránou. Tým, že sa
zbavujeme záťaže vecí a závislostí, stávame
sa vnútorné slobodnejšími a náš krok je ľahší. Keď sa nedokážeme rôznych vecí zbaviť
sami, Boh nám pomáha i tak, že nás ich zbavuje sám, niekedy bolestne a nečakane, ale
vždy s nadhľadom toho, ktorý vie, čo je pre
nás dobré. Tak človek postupne prechádza
školou lásky, učí sa obetovať, strácať, dávať
a takto rásť a bohatnúť pred Bohom. Dnešný
úryvok končí nádejným obrazom veľkého
stola na hostine v Božom kráľovstve. Nech
tam Pane nechýbam ani ja a nech od tohto
stola dôjde putujúca Cirkev až k hostine
v tvojom kráľovstve.

29. 8. 2010
22. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 14, 1. 7 – 14)
Pozývať tých, od ktorých nemôžem očakávať podobné. To je už tretie napomenutie,
ktoré dal Ježiš Židom pri jednom a tom istom stolovaní. Písal sa rok 1941 – Osvienčim. Z koncentračného tábora ušiel zajatec.
Večer predstúpil veliteľ tábora Fritsch pred
zajatcov: „Utečenca nenašli,“ reval. „Desia-
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ti z vás preto zomrú v hladomorni.“ Potom
zdvihne ruku a ukáže prstom: „Tento!“ Muž
vystúpi z radu bledý ako stena. „Ten a ten
a ten...“ Desať odsúdených na smrť. Jeden
z nich zanarieka: „Moja úbohá žena a deti!“
Odrazu sa stane niečo nečakané. Z radu vystúpi zajatec a stane si pred Fritscha. Veliteľ
tábora siahne po revolveri. „Stoj ! Čo chceš
odo mňa?!“ Zajatec pokojne povie: „Chcel
by som zomrieť za tohto odsúdeného!“ „Kto
si?“ Odpoveď je stručná: „Katolícky kňaz.“
Nasleduje okamih ticha. Nakoniec Fritsch
zachrípnutým hlasom rozhodne: „Súhlasím.
Choď s nimi.“ Tak zomrel františkán Maximilián Kolbe iba 47-ročný.
„Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj
svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj
oni teba a mal by si odplatu.“ Každý deň je
darom pre Boha a každý sa má stať darom
pre Boha. Veriaci človek je sám chrámom,
jeho každodenný život je sviatkom, jeho práca vo svete má byť bohoslužbou a on sám
obetou.

5. 9. 2010
23. nedeľa
v Cezročnom období
(Lk 14, 25 – 33)
Jeden ochrnutý mladý muž raz povedal:
„Vieš, skutočne som začal žiť až potom, ako
som ochrnul. Predtým som si užíval svet, ale
skutočne som nežil, bol som mŕtvy. Až po
ochrnutí som začal pozorovať svoj život, reakcie, myšlienky. Všetko, každý okamih môjho
života sa mi stal hlbší, bohatší a zaujímavejší
ako predtým.“ Zvláštne! Ochrnutý objavil život,
a tí, čo sa môžu pohybovať, ho nenachádzajú,
pretože sú ochrnutí vnútorne.
Chápeme už, prečo Ježiš tak radikálne
vyzýva vziať svoj kríž? Veď iba vtedy, keď
vezmeme svoj kríž, keď objavíme zmysel
kríža, iba vtedy skutočne začíname žiť. Ježiš
nám tým chce len dobre. Pokiaľ sme zdraví a nič nám nechýba, žijeme iba preto, aby
sme uspokojili svoje zmysly a pudy. Až keď
na nás doľahne choroba, nejaký kríž, vtedy
sa zamýšľame nad zmyslom života. Tak kedy
vlastne človek naozaj žil? Vtedy, keď mu nič
nechýbalo, alebo teraz, keď nesie svoj kríž?
Každý z nás túži byť šťastným. Cestu
ku šťastiu nám zahatáva naše mylné presvedčenie, že kríž, to je niečo zlé, hrozné,
strašné. Preto sa ho zbavujeme, ako len
môžeme. Toto je však najväčší omyl v našom živote, lebo tak nikdy nepochopíme, čo
je to život. Keď nám dnes Ježiš ponúka kríž,
neponúka nám smrť, ale život. Otvorme sa
krížu a spoznáme opravdivé hodnoty života.
Spracoval Viktor Pardeľ

Z diania na Slovensku

KRAJANSKÁ NEDEĽA
45. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
V prírodnom amﬁteátri v Detve sa už
štyri desaťročia druhý júlový víkend stretávajú priaznivci tradičnej ľudovej kultúry
na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Každoročne zavítajú na toto
podujatie okrem priaznivcov slovenského
folklóru aj krajanské súbory Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých programy patria
medzi najobdivovanejšie. Výnimkou nebol
ani tohtoročný 45. ročník.
V gescii Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí sa tradične v záverečnom dni
podujatia predstavili krajanské folklórne
súbory v programe DOMOV NA DETVIANSKE...
Stretnutie Slovákov žijúcich v zahraničí na festivale v Detve sa už stalo vskutku
symbolom stretnutia sa doma. Kam ideš?
„Domov na Detvianske....“ Prísť „domov“,
do Detvy, znamená stretnúť starých priateľov z predošlých slávností, stretnúť sa
s novými, s ktorými ich viaže blízky vzťah
k slovenskému folklóru. Priateľov, s ktorý-

mi sa pozdravia na skúškach programu,
na vystúpeniach, pri stánkoch, na zábave,
v zákulisí či za javiskom...
Keď sa stretnú trebárs aj cudzinci na
akomkoľvek festivale, prirodzeným a pritom zaujímavým javom je, že sa učia navzájom jeden od druhého, a tým sa zdokonaľujú v tom, čo zo srdca milujú. Pre
všetkých, čo sa stretli v Detve, je to ľudový
tanec, spev a hudba.
A preto my, domáci, namiesto privítania chlebom a soľou sme si tento rok uctili
krajanov z rôznych kútov sveta symbolickým odovzdaním kúska našej, ale tým
aj spoločnej slovenskej ľudovej kultúry.
Ako? Nuž, Roman Malatinec ako moderátor a predtanečníci medzi jednotlivými
choreograﬁami predstavili, ako učia krajanov na rôzne melódie krátke variácie
tancov z celého Slovenska. Tieto variácie
si v záverečnej veľkej choreograﬁi spolu
zatancovali všetci naši krajania. V programe vystúpilo 278 účinkujúcich z 11 krajín

(Austrália, Česká republika, Francúzsko,
Chorvátsko, Írsko, Kanada, Maďarsko,
Rumunsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Ukrajina).
Krajanské súbory privítali aj predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová, primátor mesta
Detva Ján Šuﬂiarský a ďalší významní
hostia.
Slovenské ľudové zvyky, tradície sa
odzrkadľujú v kultúre Slovákov žijúcich v
zahraničí, sú opornými piliermi ich národnostného žitia a bytia. Počas existencie
Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve vystúpili stovky účinkujúcich a súborov
zo sveta. Ale jediným súborom Slovákov
žijúcich v zahraničí, ktorý bol na Detve 35krát, je folklórny súbor Nádeje z Paríža.
Vedúci súboru Daniel Compagnon so svojím kolektívom pri tejto príležitosti pripravil
dokumentárnu výstavu. Výstava priblížila
návštevníkom účinkovanie folklórneho súboru Nádeje na folklórnych slávnostiach
na 20 paneloch, ktoré boli obohatené
dokumentmi a spomienkami na nezabudnuteľné chvíle pod vysokými detvianskymi
májkami.
Iveta Baloghová (ÚSŽZ)

DNI MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES
Aj tento rok uprostred leta vedenie mesta Spišská Stará Ves pokračovalo v tradícii
založenej v roku 2008 v rámci osláv 700.
výročia prvej písomnej zmienky a pre občanov i návštevníkov centra Zamaguria
zorganizovalo Dni mesta 2010.
V prvý deň programovo bohatého trojdňového podujatia boli pre jeho účastníkov pripravené viaceré športové súťaže
jednotlivcov i družstiev, deti svoje výtvarné
umenie predvádzali v programe Maľovaný
chodník, maľovaná tvár, vyznávači šachu
súťažili v turnaji o Pohár primátora mesta
a večer svoje umenie prezentovali domáci
divadelníci v predstavení Jánošík.
V sobotu sa v rámci kultúrneho programu Stretnutie s krajanmi o.i. predstavil aj
folklórny súbor Zelený javor z Krempách
a domáci súbor Maguranka, priaznivci
športu súťažili v tenisovom turnaji a v automobilovej jazde zručnosti, pričom vrcholom
športového popoludnia bol futbalový zápas
generácií. V zápolení veľmi dobrej úrovne
s viacerými peknými akciami a gólmi napokon zvíťazila generácia „starších“ (bývalí
a niektorí súčasní reprezentanti mesta)
v pomere 5:4. Podvečer sa uskutočnili regionálne preteky dobrovoľných hasičských

zborov o Putovný pohár primátora mesta.
Druhý deň uzavrela večerná ľudová veselica.
V nedeľu, po slávnostnej svätej omši
v miestnom kostole Nanebovzatia Panny
Márie, podujatie pokračovalo staroveským
jarmokom, prezentáciou zaujímavých tvorivých dielní a ochutnávkou tradičných regionálnych jedál pod názvom Kuchyňa starej
mamy. Návštevníkov neskôr zaujali ukážky
činnosti integrovaného záchranného sys-
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tému SR, prezentujúce vzájomnú pomoc
jednotlivých zložiek pri záchrane zdravia
a majetku. V závere trojdňového podujatia
účastníkov pobavili ľudový rozprávač Ander z Košíc a ľudová hudba Ondreja Kandráča.
Predstavitelia mesta Spišská Stará Ves
chcú v tejto doteraz veľmi úspešnej tradícii
pokračovať aj v budúcich rokoch.
Milan Novotný
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Veronika Stašáková
z Orávky

Mladšia skupina mažoretiek z Podvlka

DFS Roháčik zo Zuberca

ačiatkom júla t.r. sa Dni slovenskej
kultúry v Malopoľsku rozbehli naplno. V priebehu niekoľkých dní nás
čakal rad kultúrnych podujatí v Krakove, na
Orave a Spiši. Otváral ich Deň slovenskej
kultúry v Jablonke. Aj keď sa to bude zdať
neskromné, musím podotknúť, že Deň slovenskej kultúry v Jablonke sa po niekoľkých
rokoch útrap opäť plne vydaril. Nie žeby
predchádzajúce ročníky boli programovo
slabšie či organizačne nedoriešené, avšak
vytrvalé dažde a hádam až netypické letné
teploty, ktoré sa pohybovali blízko bodu mrazu, odradili mnohých divákov, častokrát aj
tých najvytrvalejších.
Tento rok bol v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi mimoriadny. 4. júl 2010 sa
do pamäti všetkých krajanov zapíše veľkými
písmenami, pretože krajanské podujatie bolo
prvýkrát organizované na vlastnom pozemku, ktorý Spolok kúpil v Jablonke vlani vďaka
dotácii z ÚSŽZ. A nielen to. Tento rok sa zároveň zaskvel naozaj bohatým programom.
A v ústrety nám vyšlo aj počasie, slniečko
poriadne divákov ohrialo a mnohých aj trošku opálilo. Samozrejme, že medzi krajanmi
nechýbal riaditeľ Oravského kultúrneho
strediska Miroslav Žabenský a taktiež bývala riaditeľka tejto inštitúcie Oľga Žabenská,
ktorá podujatie organizačne pripravila a zároveň priviedla do tejto malebnej hornooravskej dedinky slovenské súbory, ktoré svojím
spevom a tancom obohatili kultúrny program
v Jablonke. Srdečne jej i celému stredisku
za to v mene Spolku ďakujeme.
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Na javisku vystúpili
i mladší, i starší

ni s

Podujatie otvorila krajanská dychová
hudba z Podvlka pod vedením kapelníka Luciána Bryju. Po niekoľkých rezkých pesničkách
v ich podaní privítala na podujatí všetkých
hostí a divákov moderátorka podujatia, predsedníčka OV SSP na Orave Genovéva Prilinská. Medzi divákmi nechýbali konzul SR
v Krakove Marián Baláž, vojt gminy Jablonka
Antoni Karlak, bývalý vojt Julian Stopka spolu
s manželkou Anielou, riaditeľkou Združenej
školy hrdinov Westerplatte v Jablonke, aktív
krajanskej komunity a mnohí ďalší. Po úvodnom príhovore gen. tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa, ktorý vyzdvihol to, že Slováci
na Orave majú prvýkrát v histórii Spolku možnosť organizovať podujatie na svojom pozemku, sa program podujatia rozbehol naplno.
O kvalitný program sa postarali nielen
kapely a skupiny moderného tanca, ale
i viaceré folklórne súbory či ľudové hudby.
Medzi prvými sa svojím vstupom prezentoval DFS Roháčik zo Zuberca, ktorý vznikol
v roku 1992. Súbor účinkuje predovšetkým
v rámci Oravy. Od začiatku ho vedie Daniela
Žuffová-Matištíková, ktorá do repertoáru súboru zahrnula skladačku z hier, povedačiek,
vyčítaniek, piesní a tancov zo Zuberca.
Oravské ľudové piesne už tradične zaspievala ľudová hudba Rovňan z Rabčíc,
ktorá už vyše 30 rokov účinkuje samostatne
i ako hudobný sprievod folklórnej skupiny
Rabčičanka. Poznajú ju v celom regióne i
kraji, za sebou má úspešné vystúpenia na
veľkých folklórnych festivaloch na Slovensku i v Poľsku. Jej repertoár tvoria goralské i
slovenské piesne z prostredia spod Beskýd.
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Ľudová hudba spod Vintišky
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Staršie mažoretky
z Podvlka

kul

Tanečná skupina Daisy

Primáška, speváčka a vedúca ľudovej hudby je učiteľka Valéria Baľáková.
Ich repertoár doplnila krajanská ľudová
hudba Krištofa Pieronka z Podvlka, ktorá má
za sebou len niekoľkoročnú tradíciu. Avšak
napriek tomu vidieť, že za ten krátky čas si
získala meno jednej z najlepších oravských
kapiel.
Tradičný ľudový repertoár niekoľkými
vstupmi o.i. Step, Whisky, D-Dance, I feel
Lucky, Cigáni idú do neba, oživila tanečná
skupina dievčat z tanečného odboru v ZUŠ
Nižná pod názvom Chrobáci a taká istá zo
ZUŠ v Trstenej pod názvom Daisy. Diváci
tieto tanečné skupiny veľmi dobre poznajú,
veď už v minulých rokoch niekoľkokrát účinkovali na Dňoch slovenskej kultúry v Jablonke. Obidve skupiny vedie choreografka Mgr.
Miroslava Malatinková-Jarolínová, ktorá v
obidvoch školách vyučuje tanec.
Slovenský folklór prezentovala taktiež
Ľudová hudba Spod Vintišky. Spolu s 30
člennou folklórnou skupinou, ktorá sa postupne okolo ľudovej hudby formovala účinkujú na rôznych podujatiach doma - najmä
na Pitníckych dňoch v Nižnej i v zahraničí.
Vedie ju Tibor Kičin a účinkujú v nej viacerí
členovia jeho rodiny. Na podujatí sa predstavili s pásmom Pastierska a svätojánska noc.
Ani tento rok nechýbala naša nádejná
rozprávačka Veronika Stašáková z Orávky,
ktorá humorným príbehom pobavila celé publikum. Tradičné folklórne žánre osviežila moderným tancom tento rok aj mažoretková skupina z Podvlka, ktorá sa na dňoch slovenskej
kultúry prezentovala po prvýkrát. Aj keď pôvodne vznikla len jedna skupina mažoretiek,
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Prihovor Ľ. Molitorisa a hostí

v priebehu roka
sa skupina rozdelila na mladšiu a staršiu
skupinu, z ktorých každá na podujatí predstavila peknú choreograﬁu.
Zlatým klincom programu bol folklórny
súbor Hriňovčan z Hriňovej, kraja pod Poľanou, kde žili a dodnes žijú ľudia - nositelia
ľudových tradícií. Ich pričinením sa ľudové
tance, vrchárske piesne a zvyky zachovali
podnes. Súbor vznikol v roku 1972 z nadšenia skupiny mladých ľudí, ktorá mala záujem
o stretávanie sa, zábavu a tanec. Okrem
umeleckých vystúpení sa súbor snaží zachovať aj pôvodné zvyky, akými sú stavanie
a vyberanie májov, fašiangové obchôdzky,
organizovanie ľudových zábav. Za zmienku stojí taktiež fakt, že päť členov súboru
zahynulo pred troma rokmi počas havárie
autobusu na ceste z folklórnych slávností
pod Poľanou a 12 z nich sa ťažko zranilo.
Napriek tomu sa súbor z tejto traumy pozviechal a opäť začal účinkovať, taktiež na
pamiatku tých, ktorí haváriu neprežili.
Po nádhernom programe sme sa pri zapadajúcom slnku pomaly s Jablonkou lúčili.
Nebol to však koniec podujatia, pretože už
sa na scéne pripravovala hudobná skupina
Kométa z Jablonky, ktorá pre Jablončanov
prichystala poriadnu tanečnú zábavu.
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Marián Smondek
Divákov chlácholili nielen
slovenské melódie,
ale ich aj slniečko
opálilo

Krajanská ľudová hudba Krištofa Pieronka z Podvlka
Hudobná skupina Kométa z Jablonky

Folklórny súbor Hriňovčan z Hriňovej
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dotýkajúcich diel, ktoré boli inšpiráciou
predstavenia, je tajomná a éterická Alfa.
V predstavení sme mohli uvidieť hlavnú
hrdinku v spojení s jej životnou históriou,
ktorá sa v mnohých prípadoch spájala
s milostnými ťažkosťami a skúsenosťami.
Tie boli predstavené vo forme originálnej mytológie, ktorú môže divák odkryť
v mnohých symboloch a vzťahoch.
A vlastne vďaka tomu Alfa ako postava
už nie je len menom jedného zamilovaného dievčaťa, ale sa stáva symbolom večnej ženskosti. Okrem básní Mili Haugovej
boli v predstavení využité taktiež básne
aktuálne najznámejšieho slovenského
básnika Milana Rúfusa.
Všetky básne využité v predstavení
boli vydané v antológii modernej slovenskej poézie Boh dal mi slovo a zo slovenčiny do poľštiny ich preložil Bohdan
Urbankowski. Predstavenie vzniklo pod
režisérskou taktovkou Bartłomieja Piotrowského a producentom predstavenia
bol Stanisław Grzybowski.
Diváci mali možnosť vzhliadnuť lyrické predstavenie naplnené citmi, v ktorom
sa ticho, svetlo a tma prelínali z jednej
časti do druhej. Pokoj neustále striedalo
napätie, svetlo tieň, takže sa režisérovi
podarilo vyčariť veľmi peknú hru inšpirovanú slovenskou poéziou. Odmenou bola
spokojnosť divákov a potlesk, aký zožali
herci za svoj veľmi pekný výkon.
Na záver sa všetkým hosťom a divákom prihovoril v mene organizátora - Spolku Slovákov v Poľsku - gen. tajomník SSP
Ľudomír Molitoris, ktorý sa režisérovi i producentovi poďakoval za prípravu tak pekného predstavenia a odovzdal im valašku

ke

N OFF Divadlo absolútnej psychedélie pripravilo tento rok
v rámci Dní slovenskej
kultúry inscenáciu Bez krídel,
ktorá vznikla na motívy básní
Mili Haugovej, ktorá patrí medzi najznámejších moderných
slovenských básnikov. Predstavenie sme mohli vzhliadnuť 7.
júla t.r. už na inom mieste, než
sme boli zvyknutí v minulosti.
Zo Solvaya sme sa tentoraz
preniesli do divadla „Teatr
Zależny Politechniki Krakowskiej“, ktorý sa nachádza
na ul. Kanoniczej 1 v Krakove.
Táto zmena priniesla pozitívnu
odozvu. Keďže divadlo sa nachádza v samom centre Krakova, na predstavenie prišlo
omnoho viac divákov, keďže
ich neodradilo cestovanie na
periférie mesta, ako po
minulé roky.
Hlavným motívom predstavenia
podľa jeho tvorcov
je vysublimovaná lyrika lásky, ktorá sa
nachádza v básňach Mili Haugovej. V jednotlivých
veršoch sa však neodzrkadľujú len vlastné
skúsenosti autorky, ale zároveň umenie
a poézia celého sveta. Zároveň predstavenie, a spolu s ním aj básne spisovateľky
– prekračujú hranice tradičnej erotickej lyriky. Nájdeme v nich lásku náročnú, pichľavú, bolestnú, ktorá sa nám objavuje v situáciách najvyššej obety, ktorá niekedy
hraničí dokonca s autodeštrukciou.
Hlavnou hrdinkou nezvyčajne obrazných, expresionistických hlboko

s tatranským orlom, ktorá bola symbolom
tohoročných, už XVII. dní slovenskej kultúry v Malopoľsku. Na oplátku mu producent Stanisław Grzybowski podaroval
sošku, ktorá bola na túto príležitosť špeciálne pripravená a zároveň je symbolom
Tatranského divadla Off a ON OFF Divadla
absolútnej psychedélie. Podobnú sošku,
ktorá bola venovaná redakcii Život, prevzal
taktiež Marián Smondek.
Na záver už len dodám, že celé predstavenie bolo pripravené s ﬁnančnou
podporou Spolku
Slovákov v Poľsku
a Rádia Taxi Barbakan.
Marián
Smondek

eseň je predposledným obdobím
kalendárneho roka. Opadáva lístie
a príroda sa chystá na akýsi zimný
spánok. Všetko už dosiahlo svoj vrchol a
je viditeľné v krásnych farbách, ale zároveň
čoskoro stratí svoje čaro, opadne a prejde
do poslednej životnej fázy. Zanechá v nás
stopy krásnych, opojných okamihov, ale aj
uvedomenia si strát. Nezmazateľné stopy,
ktoré je niekedy ťažko sprostredkovať ostatným. Krajan z oravskej Jablonky, básnik a
maliar František Kolkovič sa o to pokúsil
prostredníctvom básní. Jeho nová, už tretia, básnická zbierka nesie výstižný názov
Stopy jesene. Pri príležitosti jej prezentácie
sme položili autorovi niekoľko otázok, ktoré
viac napovedia nielen o samotnej zbierke,
ale aj o jeho vnútri, inšpiráciách, či plánoch
do budúcnosti.
Vydali ste novú básnickú zbierku
Stopy jesene. O čom pojednáva?
Názov mojej novej básnickej zbierky
súvisí s vekom. Podstatnou myšlienkou je,
že nikto nie je večný. V určitom veku máme
tendenciu obzrieť sa za svojím životom
a vrátiť sa ku koreňom. Je pokusom poukázať na spojitosť človeka s prírodou, bez
ktorej by sme nemohli existovať, na čo často zabúdame. Ak by som mal parafrázovať
jedného z mojich obľúbených slovenských
básnikov Milana Rúfusa, tak dnešný človek
položil medzi seba a prírodu stroj.
Čím sa líši táto zbierka od dvoch
predchádzajúcich?
Predchádzajúce zbierky boli venované predovšetkým môjmu rodisku – Orave.
V tejto zbierke sa nachádzajú básne rôzne
situované, a to nielen geograﬁcky, ale aj
obsahovo.
Ktorá báseň z tejto zbierky je vašou
obľúbenou?
To je ťažko takto povedať. Mám rád všetky. Ku každej ma viaže určitá spomienka.
Ale predsa len, ak by ste si mali vybrať jednu, ktorú by ste sa chceli prezentovať...
Možno Stopy jesene, podľa ktorej má
zbierka názov alebo báseň Priznanie. Rád
mám aj báseň August viažúcu sa k Slovenskému národnému povstaniu. Na Orave sa
o ňom veľa rozprávalo a aj jedna z prvých
slovenských kníh, ktorá mi utkvela v pamäti
bola spojená s touto dobrodružnou problematikou.
V zbierke je aj niekoľko básní venovaných rôznym osobnostiam. Aký máte
k týmto ľuďom vzťah?
Jednu, bohužiaľ smútočnú báseň, som
napísal bývalému šéfredaktorovi Života
Jánovi Špernogovi. Boli sme priatelia už
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od stredoškolských čias.
Pamätám si, že vždy chodil s nejakou knihou. Ja
som taktiež rád čítal, takže sme si rozumeli. Báseň som venoval aj predsedovi Spolku Jozefovi
Čongvovi k jeho sedemdesiatinám a Milanovi Rúfusovi zase k osemdesiatinám. Bohužiaľ, čoskoro
po jej napísaní som písal
pre Milana Rúfusa smútočnú báseň.
Kde čerpáte inšpiráciu pre svoju tvorbu?
Ako som už spomínal,
predovšetkým v prírode.
Okrem písania básní aj
maľujem. Prišiel som však
na to, že nie všetko sa dá
napísať a na druhej strane nie všetko sa dá namaľovať. Tam, kde teda chýbajú slová, si
pomôžem farbami a tam, kde farby nestačia, pracujem so slovom.
Máte aj nejakých obľúbených básnikov?
Áno mám ich niekoľko. Sú to slovenskí
velikáni ako Ján Kostra, Ján Smrek, Vojtech Mihálik, či Milan Rúfus.
Stretli ste sa s niektorým z nich?
S nimi nie, ale stretol som sa s Júliusom Lenkom, ktorého verše som ešte ako
študent lýcea v Jablonke písal v triede na
tabuľu pre o rok starších maturantov ako
motto. Neskôr, keď som bol v roku 1968
na kurze slovenského jazyka v Bratislave,
tak som mu túto príhodu vyrozprával.
Vaša rodná obec Jablonka leží v súčasnosti na území Poľskej republiky, Vy
máte slovenskú národnosť. V akom jazyku píšete básne?
Básne píšem výlučne v slovenčine.
Niektoré z nich som preložil aj do poľštiny.
Nikdy som nezložil báseň v poľskom jazyku. Raz som sa však pokúsil napísať aj
básničku v ruštine. (Smiech)
Väčšinu svojho života ste však prežili v Poľsku. Ako si precvičujete slovenskú slovnú zásobu?
Čítal som a čítam veľa slovenských
kníh. Keďže v Poľsku je ťažko kúpiť slovenské knihy, nosil som si ich zo Slovenska (Československa – pozn. autorky),
kde býval môj brat. Všetci pašovali rôzny
tovar a ja som bol pre colníkov veľmi čudný, lebo som prenášal cez hranicu knihy.
Veľa kníh som si požičiaval aj z knižnice
Spolku Slovákov. Taktiež som sa snažil
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počas dovolenky vždy zájsť do rodnej Jablonky, kde žijú Slováci alebo na
Slovensko a tak si udržiavať spojenie so
slovenčinou.
Aký vzťah máte ku Slovensku?
Slovensko je ako moja ďalšia vlasť.
Keď prekračujem hranicu, cítim sa ako
doma, nie ako v cudzine.
Máte aj nejakú „národnú“ báseň?
Je v tejto zbierke. Má názov Vyznanie
pri káve. Aj keby sa mohlo zdať, že ide
o vyznanie nejakej dáme, v skutočnosti je
to vyznanie slovenskému národu.
Máte už v pláne nejakú novú zbierku?
Nad niečím už uvažujem, ale zatiaľ je
to ešte skutočne v štádiu úvah. Chcel by
som vydať básne spojené s krátkymi prózami venované môjmu bratovi, ktorý po
druhej svetovej vojne odišiel na Slovensko. Dlho sme sa potom nevideli, pretože keď bola Jablonka pripojená k Poľsku,
ostal študovať na Slovensku a poľská
strana mu robila veľké problémy, ak chcel
prísť domov. Pamätám sa, že počas Vianoc išiel po neho otec s vozom do Chyžného, kde čakal v treskúcej zime niekoľko
hodín. Brat zatiaľ čakal v Trstenej, ale cez
hranicu sa ani jeden nedostal. Mama vtedy veľmi plakala. Brat viackrát vo svojich
listoch písal, že je to „prekliata hranica“.
Veľmi rád by som ďalšiu zbierku venoval
práve jemu.

vM

alop

oľsk

u

Zhovárala sa Milica Majeriková
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Krajania z Česka

Krajania zo Švajčiarska

oto podujatie začalo písať svoju históriu už predvlani v Izraeli,
avšak plne sa zviditeľnilo vlani,
v Maďarsku. Ako si sami účastníci spomínali, bolo zorganizované na veľmi vysokej
úrovni, takže si všetci zároveň kládli otázky, či sa podarí udržať úroveň tohto podujatia tak vysoko.
Na túto otázku odpovedal tento rok
Spolok Slovákov v Poľsku, ktorý v spolupráci so Svetovým združením Slovákov
v zahraničí (SZSZ) zorganizoval tretí
ročník Dní slovenského zahraničia. Počas neho krajania z Maďarska, Srbska,
Česka, Nemecka, Švajčiarska a Švédska
spolu so zástupcami STV z Košíc a ÚPN
navštívili centrá slovenského života v Krakove, na Orave i Spiši. Cieľom celého
podujatia bolo bližšie zoznámenie sa so
slovenskou komunitou v Poľsku, jej tradíciami, pamiatkami, ale taktiež jej aktuálnou situáciou, úspechmi i bôľmi, s ktorými
musí dennodenne zápasiť. Celé podujatie
sa začalo v piatkový podvečer, 9. júla t.r.,
v Krakove. Krajanom sa v tento deň naskytla možnosť zoznámiť sa s novou básnickou zbierkou Františka Kolkoviča Stopy jesene, zhliadnuť spolkovú tlačiareň,
redakciu Život a sídlo Ústredného výboru
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Spolku Slovákov v Poľsku. Na dodatok
sa v sobotné predpoludnie poprechádzali
historickými uličkami Krakova. Sobotňajší
obed strávili v spoločnosti krajanského aktívu na Orave v Jablonke pri rezkých melódiách oravských a slovenských piesní. Po
prehliadke pozemku zamierili do Nedece,
kde sa zúčastnili slávnostného odhalenia
pamätnej tabule venovanej významnému
slovenskému hercovi Michalovi Dočolomanskému.
Aj keď podujatie trvalo tri dni, posledný
deň - nedeľa - nadišiel akosi mimoriadne
rýchlo. Po kratučkej návšteve múzea Korkošovcov v Čiernej Hore si krajania prezreli novostavbu Centra slovenskej kultúry v Novej Belej. Na otázku, či v Jablonke
plánuje Spolok postaviť podobnú budovu,
sa dozvedali, že Jablonka by mala byť ešte
krajšia. Po nedeľnej bohoslužbe spoločne
s Novobeľanmi položili krajania vence pri
pamätníku novobeľských obetí zavraždených bandou Ognia. Záver podujatia patril už tradičnému dňu slovenskej kultúry
v Krempachoch, na ktorom sa Spolok ako
organizátor tohoročných Dní slovenského
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Krajanské múzeum Matice slovenskej

Slovenská televízia

Riaditeľka sekretariátu
SZSZ

Krajania zo Srbska
Krajania zo Švédska

zahraničia rozlúčil so všetkými krajanmi,
medzi ktorými nechýbali: predseda SZSZ
Vladimír Skalský z Česka, riaditeľka Slovenského osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Katarína Királiová, predseda Celoštátnej
slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján
Fúzik, vedúci úradu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Dr. Endre
Horvath, predsedníčka Združenia Slovákov vo Švajčiarsku Alojzia Meier-Peschakova spolu s manželom Pierre’om Meierom, tajomníkom a zároveň oﬁciálnym
fotografom pre dokumentáciu a archív,
Štefan Bujalka z Nemecka, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík s dcérou zo Srbska, tajomníčka pre Strednú,
Východnú a Juhovýchodnú Európu Národnostnej rady slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku Svetlana Zolňanová,
člen Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Andrej Meleg,
predseda revíznej a zmierovacej komisie
SZSZ Branislav Slivka s manželkou zo
Srbska, čestný predseda Švédsko-slo-
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venského spolku a šéfredaktor časopisu Svensk Slovak Info Dušan Daučík,
predseda Švédsko-slovenského spolku
Ľubomír Bzdušek, predsedníčka Slovensko-českého klubu Naďa Vokušová, člen
Rady vlády pre národnostné menšiny
v Českej republike Štefan Medzihorský,
tajomník Slovenského literárneho klubu
v Českej republike Dušan Malota, riaditeľ Stanislav Bajaník a Viera Tapalagová
z Krajanského múzea Matice slovenskej,
riaditeľka sekretariátu SZSZ Ingid Slaninková, vedúca redakcie národnostného
vysielania STV Košice Ľuba Kolová spolu
s pracovným kolektívom – redaktorkou
Natašou Lutterováou, kameramanom Vladislavom Hrošom a technikom Mariánom
Smerekom, riaditeľ Archívu ÚPN Ľubomír
Ďurina a historik ÚPN Martin Lacko. Dni
slovenského zahraničia boli zorganizované s ﬁnančnou pomocou ÚSŽZ.
A ako nakoniec Dni slovenského zahraničia dopadli? O tom sa už bližšie informácie dozviete na nasledujúcich stranách...
Text: Marián Smondek
Foto: mm, ms
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Krajania z Maďarska

Ústav pamäti národa
Krajan z Nemecka
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Nepokazí víno básnika?

Prezentácia básnickej zbierky

oznávanie dejín, ale predovšetkým
súčasnej situácie Slovákov žijúcich v Poľsku začali naši priatelia
zo Združenia Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice Slovenskej v sídle Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove. Do zelenkavej
kamenice na ulici svätého Filipa dorazili
s miernym oneskorením spôsobeným
menšími komplikáciami počas cesty. Preto sa pôvodne plánovaný program musel
trošku pozmeniť a Dni slovenského zahraničia v Poľsku sa začali priamo prezentáciou básnickej zbierky Stopy jesene,
ktorá vzišla z pera nášho krajana, rodáka
z Jablonky, Františka Kolkoviča.

P

Tak ako svoje dve predošlé zbierky,
aj túto vydal básnik František Kolkovič vo
vydavateľstve Spolku Slovákov v Poľsku.
Jej prezentácia sa teda uskutočnila, ako
aj pri predošlých zbierkach, v priestoroch

XVII.

spolkovej Galérie v Krakove. Okrem hostí
– krajanov takmer z celej Európy, predstaviteľov Matice slovenskej, či generálneho
konzula Slovenskej republiky v Krakove
Mareka Lisánskeho – sa podujatia zúčastnili taktiež viacerí krajania a naši poľskí
priatelia žijúci v Krakove.
Na úvod srdečne privítal autora i
všetkých prítomných generálny tajomník
Ľudomír Molitoris. Básnikovi zablahoželal
k vydaniu už tretej slovenskej básnickej
zbierky a vyjadril nádej, že jeho umelecká tvorivosť bude stále napredovať. Po
ňom sa ujal slova predseda Spolku Slovákov v Poľsku Jozef Čongva. Poďakoval
autorovi za báseň, ktorú mu venoval k jeho sedemdesiatinám a ktorá je aj v tejto
najnovšej zbierke. Zároveň mu podaroval
zborník vydaný k svojmu významnému
výročiu, kde sa báseň Františka Kolkoviča
nachádza na čestných prvých stránkach
a taktiež fľašu dobrého červeného vínka,
pričom žartovným tónom poznamenal, že

dni

Hostia z celej Európy

„Pivnička diabla“, ako sa v preklade víno
nazýva, nepokazí básnikovu zbožnosť.
K prítomným prehovoril aj generálny
konzul v Krakove Marek Lisánsky, ktorý
ako oﬁciálny zástupca Slovenskej republiky v Poľsku privítal krajanov z celej Európy
a taktiež pogratuloval autorovi k vydaniu
už tretej zbierky. Ešte pred samotným
básnikom sa slova ujal predseda Združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír
Skalský. Poďakoval za pozvanie a v mene všetkých krajanov vyjadril potešenie,
že sa môžu zúčastniť tejto akcie.
Potom už dostal slovo samotný autor
František Kolkovič. Vysvetlil pohnútky, aké
ho viedli k napísaniu tretej básnickej zbierky i celkovú ideu svojho diela. Podrobnejšie sa o tom môžete dočítať v rozhovore,
ktorý je uverejnený v tomto čísle Života na
predchádzajúcich stránkach. Svoje rozprávanie obohatil taktiež recitáciou niekoľkých vlastných obľúbených veršov. Na
záver sa v príjemnej atmosfére pri dobrom
vínku a chutnom pohostení uskutočnila
autogramiáda. Hostia si z prezentácie odniesli od Spolku Slovákov v Poľsku malý
darček v podobe posledných čísel časopisu Život a niekoľkých slovenských kníh
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Pohostenie

V tlačiarni

i pohľadníc z produkcie Spolku. Medzi
nimi bola prirodzene i najnovšia básnická
zbierka Františka Kolkoviča Stopy jesene.

Po pohostení, rozhovoroch s básnikom, či navzájom medzi krajanmi sa večer
uskutočnila prehliadka spolkovej budovy.
Priestory galérie, v ktorej sa práve nachádzala výstava Wózek Warhola, si hostia
mali možnosť prezrieť už počas predstavenia novej básnickej zbierky a pohostenia. Prehliadka teda pokračovala na tom
istom poschodí, kde sme navštívili kanceláriu generálneho tajomníka, pracovné
priestory pracovníkov zaoberajúcich sa
graﬁckými návrhmi a ekonomickou i administratívnou činnosťou Spolku. Odtiaľ
sme vyšli do priestorov redakcie krajanského mesačníka Život, kde na hostí čakalo malé pohostenie, pôvodne určené
na začiatok celej akcie. Počas pohostenia
zastupujúci šéfredaktor Marián Smondek
stručne porozprával o procese vydávania
mesačníka Život, náplni práce redaktorov
a následne ukázal jednotlivé pracovné
priestory. V redakcii sme sa už mohli po-
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pýšiť aj novým fotograﬁckým
miništúdiom, ktoré sme priviezli práve v deň príchodu
našich hostí. Na záver prehliadky sme sa premiestnili
do priestorov spolkovej
tlačiarne, kde generálny
tajomník Ľudomír Molitoris
záujemcov krátko oboznámil s procesom výroby na
jednotlivých tlačiarenských
strojoch a s tým súvisiacou ekonomickou i kultúrnou činnosťou Spolku.
Zároveň si prítomní mohli prezrieť a posúdiť kvalitu časti tlačiarenskej produkcie
nachádzajúcej sa v budove.
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Na druhý deň sme našim hosťom
ukázali historické centrum poľského kráľovského mesta Krakova, ktoré je už 49
rokov sídlom organizácie Slovákov v Poľsku. Našim sprievodcom bol Slovák žijúci v Krakove takmer osem rokov Róbert
Schmidt, ktorý už nejaký čas po tomto

Prehliadka spolkovej budovy

peknom meste sprevádza turistov. Počas
dvoch hodín sme prešli od Placu Matejki cez Rynek až k Wawelu. Vo výbornej
prednáške sme sa dozvedeli zaujímavosti
o Barbakane, Grunwaldskom pomníku,
Mariackom kostole, Waweli i ďalších pamiatkach. Samozrejme, nechýbala ani
obligátna kávička na Rynku, kde sme si
vychutnali čarovnú atmosféru Krakova.
No a potom už nasledovala cesta za krajanmi na Oravu a Spiš...
Milica Majeriková, foto: mm, ms

Čo nového v „Živote”?

ŽIVOT
Prehliadka Krakova
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Krajania z Oravy pri rozhovore

V Jablonke pri obede...
Slovenské slovo pre oravských Slovákov

...dobrej muzike

...a milom slove

ravská obec Jablonka
sa stala miestom prvého stretnutia našich
krajanov s predstaviteľmi Združenia
Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice
Slovenskej. Kto už niekedy absolvoval
cestu autom z Krakova na Slovensko, iste
ho neprekvapí, že sme do trhového centra Oravy dorazili s vyše polhodinovým
meškaním. Pri vchode do reštaurácie
nás rezkou hudbou vítala ľudová hudba
Krištofa Pieronka z Podvlka a predstavitelia slovenského krajanského hnutia
na Orave, medzi inými podpredseda
Ústredného výboru SSP František
Harkabuz, predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave Genoveva
Prilinská, predseda Miestnej skupiny
SSP v Jablonke Ján Bašisty a ďalší
aktívni krajania z Oravy. Po vzájomnom predstavení krajanov – kto sme
a odkiaľ pochádzame – sme pri chutnom
obede a za zvukov ľudovej hudby viedli
medzi sebou viacero neformálnych rozhovorov. Po obede predseda Združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský
poďakoval za vrelé privítanie a odovzdal
predsedníčke Obvodného výboru SSP dar
v podobe niekoľkých slovenských kníh týkajúcich sa slovenského zahraničia.
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Potom sme sa, samozrejme, ešte pobrali pozrieť
pýchu miestnej skupiny
SSP v Jablonke, a to kúpený pozemok,
kde by mal v budúcnosti vyrásť nový moderný Dom slovenskej kultúry. Na pozemku
krajanov už z diaľky vítala slovenská zástava, ktorá viala na dvadsaťštyrimetrovom
stožiari. Pozemok v centre obce sa všetkým
veľmi páčil. Na záver sme si na mieste, kde
o niekoľko rokov už bude stáť krajanský
dom, urobili spoločnú fotograﬁu a zaspievali
niekoľko slovenských piesní a prirodzene aj
hymnickú pieseň od Janka Matušku Nad tatrou sa blýska, ktorá je hymnou Slovenskej
republiky.
Milica Majeriková
Foto: mm, ms
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Na novom pozemku
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Počuli sme...
Čítali sme...

Krajan František Mlynarčík rozpráva o Čiernej Hore

osledný deň Dní slovenského zahraničia sme našim hosťom predstavili
oblasť Spiša. Naša púť začala v rodnej usadlosti azda najtalentovanejšej spišskej rodiny Korkošovcov, z ktorej lona vyšli
také osobnosti slovenského umeleckého
života ako súrodenci sochár Ludwik Korkoš,
kovotepec Ján Korkoš, autorka gobelínov
Mária Rudavská, ľudový rezbár Andrej Korkoš, či ich matka maliarka maľujúca na sklo
Alžbeta Korkošová, ktorej diela odkúpila
Slovenská národná galéria. Taktiež ich deti
sú umelecky nadané a tvorivé.
Usadlosť Korkošovcov sa nachádza
v ich rodnej obci Čierna Hora a má prezentovať typickú gazdovskú usadlosť severného Spiša. Na veľké prekvapenie sme
po príchode zistili, že informačná tabuľa
je vo všetkých možných jazykoch, okrem
slovenského, pričom všetci Korkošovci sa
hrdo hlásili k slovenskému národu a všetci
nakoniec aj odišli a pôsobili na Slovensku.
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Rodná usadlosť Korkošovcov

O to viac nás prekvapili vyšívané nástenné
plátna v poľskom jazyku a dokonca fotograﬁa pápeža, ktorý ešte v tom čase pápežom
nebol a teda ťažko by sa mohol ocitnúť vo
výzdobe tohto domu.
Pri vchode nás srdečne privítal predseda Obvodného výboru na Spiši František
Mlynarčík. Po ňom sa slova ujal generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris, ktorý
stručne porozprával o jednotlivých členoch nadanej rodiny Korkošovcov. Nepochybne k ich najznámejším výtvorom patrí
socha Ludwika Piliere domova, ktorá zdobí
predsieň Úradu vlády Slovenskej republiky
v Bratislave. Po krátkom úvode sme si prezreli peknú spišskú usadlosť, v ktorej sa nachádza typické interiérové vybavenie a poľnohospodárske náradie používané v tomto
regióne v polovici dvadsiateho storočia. Po
prehliadke sme pokračovali do ďalšej spišskej obce Nová Belá.
Milica Majeriková
Foto: mm, ms
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Videli sme...
Zhodnotili sme...
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Odhalenie pamätnej tabule

ichala Dočolomanského Slovákom vari netreba ani predstavovať. Jeho herecké umenie, ktoré
predviedol či už na divadelných doskách
alebo televíznych obrazovkách, je jednoducho nezabudnuteľné. Azda najviac sa
všetkým vryl do pamäti ako Jánošík v muzikáli poľských autorov Ernesta Brylla a Katarzyny Gartner Na skle maľované. Túto
postavu stvárnil viac ako 660-krát a piesne,
ktoré v tomto muzikáli naspieval, už takmer
zľudoveli. Jeho smrť pred dvoma rokmi zaskočila a rozosmútila nielen jeho blízkych
a priateľov, ale celý slovenský národ. Zdalo
sa priam nepredstaviteľné, že hrdý, ušľachtilý a šarmantný „Jánošík“ s tajomným
úsmevom na tvári už nie je medzi nami.
Michal Dočolomanský si neprial po
svojej smrti nejaké pompézne smútočné
obrady. Jeho telo bolo spopolnené a vraj
rozsypané v Pieninách. Vtedy skrsla v hlave niekoľkých bratislavských intelektuálov
myšlienka vytvorenia skromného pamätného miesta, kde by bolo možné venovať
tichú spomienku jeho pamiatke. Malo sa
tak stať na prvé výročie jeho smrti. Bolo
viacero alternatív, kde by mohla byť takáto

M

Prišli aj historici

slovenského herca nielen pre duchovné a kultúrne povznesenie slovenského
národa, ale aj pre poľskú kultúru. Veď aj
vďaka nemu sa muzikál Na skle maľované
stal najhranejším poľským muzikálom na
Slovensku. Po určitom čase našiel oporu
aj v slovenských diplomatických kruhoch v
Poľsku, najmä v osobe generálneho konzula Slovenskej republiky Marka Lisánskeho. Približne tri týždne pred uskutočnením
Dní slovenského zahraničia v Poľsku prišla do Spolku Slovákov potešujúca správa,
že odhalenie pamätnej tabule na budove
starej slovenskej školy v Nedeci, kde sa
Michal narodil, je povolené. Spolok Slovákov v Poľsku začal v spolupráci s Maticou
slovenskou pracovať na jej vytvorení. Reliéf vznikol v krakovskej dielni profesora
Akadémie výtvarných umení v Krakove
Józefa Mareka a samotnú tabuľu odlial
Marian Boruta. Slávnostné odhalenie
pamätnej tabule sa uskutočnilo 10. júla,
zhodou okolností presne v deň narodením manželky Michala Dočolomanského,
ktorá sa tomuto „darčeku“ veľmi potešila,
avšak zároveň ospravedlnila svoju neúčasť zdravotnými problémami.
Okolo piatej hodiny popoludní sa zaTabuľu odhaľovali osobnosti slovenského národného života
čali
pri starej slovenskej škole vedľa koszo Slovenska i zahraničia
tola v Nedeci schádzať ľudia, ktorí si prišli
uctiť pamiatku Michala Dočolomanského.
Príležitosť zúčastniť sa odhalenia pamätnej tabule svojho významného rodáka si
nenechali ujsť krajania z Nedece, z ktorých si mnohí ešte spomínajú na svojho
učiteľa a vedúceho ochotníckeho divadla
Rudolfa Dočolomanského i jeho malého
syna Miška. Keď ho neskôr prvýkrát videli
vystupovať v televízii, boli na neho veru
hrdí. Nedecké gazdinky pri tejto príležitosti pripravili chutné pohostenie v podobe
miestnych špecialít. Okrem Nedečanov
sa pietnej spomienky zúčastnili aj krajania
z ďalších okolitých spišských obcí a dopamätná tabuľa umiestnená, medzi nimi
sa ocitla aj obec Nedeca. Michal Gabriel
Dočolomanský, ako je uvedené v matrike, sa totiž narodil 25. marca 1942 práve
v tejto malebnej severospišskej obci, ktorá bola v tom čase súčasťou Slovenskej
republiky. Bol synom miestneho učiteľa
Rudolfa, na ktorého dodnes naši rodáci
spomínajú ako na prísneho, ale zároveň
férového chlapa. Po skončení druhej svetovej vojny pripadla Nedeca aj s ďalšími
spišskými obcami Poľsku a slovenskí učitelia boli odtiaľ vyhnaní. Preto aj Michalova rodina odišla do Československa.
Na prvé výročie smrti však poľská samospráva nepovolila odhalenie pamätnej
tabule s odôvodnením, že: z Nedece pochádza celý rad osôb, ktoré majú nespochybniteľné zásluhy pre túto obec i gminu
a napriek tomu doteraz neboli zvečnené
takýmto vznešeným spôsobom. Myšlienka tak postupne v Bratislave upadla do
zabudnutia. Tejto myšlienky sa však nevzdal generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, ktorý sa
usiloval presvedčiť poľské samosprávne
orgány o skutočne obrovskom význame
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Nedečania si zaspievali slovenské pesničky

konca i z Česka, Maďarska, Srbska, Švajčiarska, či Nemecka. Vzácni hostia prišli
aj zo Slovenska. Na podujatie z Levoče
pricestoval významný spišský historik a
predseda Spišského dejepisného spolku
Ivan Chalupecký, z Bratislavy predstavitelia Ústavu pamäti národa – historik Martin
Lacko a riaditeľ archívu Ľubomír Ďurina.
Nechýbal ani primátor jediného zamagurského mestečka, ktoré bolo kedysi
okresným mestom, kde patrila aj Nedeca
Jozef Harabin, viceprimátor mesta Poprad
Gustáv Dobák, starostovia zamagurských
obcí Haligovce Milan Volček a Jezersko
Milan Budzák, riaditeľ spoločnosti CYPRIAN n.o., ktorá prevádzkuje múzeum
v Červenom Kláštore Milan Gacík a taktiež obyvatelia okolitých slovenských obcí.
Slávnosti sa zúčastnili tiež predstavitelia
poľskej samosprávy: vojt gminy Nižné
Lapše Paweł Dziuban, jeho zástupca Antoni Sowa a nedecký richtár Jan Nowak.
Pietna spomienka začala piesňou
Zbohom buď lipová lyžka..., ktorá je azda
najznámejšia z tých, čo Michal Dočolomanský naspieval, v podaní folklórneho
súboru Maguranka zo susedného mestečka Spišská Stará Ves. Po jej odznení
všetkých prítomných privítal generálny
tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris. Vyjadril neopísateľnú radosť
z toho, že sa nám podarilo odhaliť tabuľu
tohto významného nedeckého rodáka a takýmto spôsobom si uctiť jeho pamiatku.
K zúčastnením sa prihovorili i ďalší hostia.
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Generálny konzul SR
Hostia zo Slovenska i Poľska
v Krakove Marek Lisánsky
vo svojom prejave okrem iného zdôraznil, rilo tabuľu odhaliť. Zároveň poďakovala aj
že: ...ide o skutočne významný deň, kedy Matici slovenskej, slovenským diplomaticsme sa zišli všetci spoločne bez rozdielu kým službám i predstaviteľom poľskej sapôvodu, či etnicity. Som veľmi rád, že sa mosprávy, ktorí nakoniec umožnili konanám spolu s priateľmi a Spolkom Slovákov nie tohto slávnostného aktu. Vyjadrila tiež
v Poľsku podarilo dosiahnuť, že Michal myšlienku, že malebné prostredie v NedeDočolomanský bude mať svoju tabuľu ci by sa v budúcnosti mohlo stať stredispráve v Nedeci. Je to skutočne významný kom organizovania divadelného festivalu
moment a Michal Dočolomanský si to ako nesúceho meno významného nedeckého
jeden z najvýznamnejších hercov 20. sto- rodáka. Na záver riaditeľ Krajanského múročia, ale aj ako človek, ktorý miloval tento zea Matice slovenskej v Bratislave Stanikraj, skutočne zaslúži... K prítomným pre- slav Bajaník pripomenul prianie Michala
hovoril tiež predseda Združenia Slovákov Dočolomanského, ktorý si neželal veľké
žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský, kto- pompy a pietne, kultúrne i citlivo zakončil
rý vyzdvihol to, že Michal Dočolomanský, celú slávnosť horehronskou piesňou:
okrem iného, propagoval slovenskú kultú- Kamaráti bratia po jednom sa tratia
ru v Poľsku a poľskú kultúru na Slovensku. keď sa jeden stratí, keď sa jeden stratí
Pripomenul, že práve ...ľudia výnimočné- už sa nenavráti, už sa nenavráti.
ho talentu, ale pevne zakorenení v svojej Bratia slzy rosia, pána Boha prosia
komunite, môžu zohrávať úlohu mostov daj že mu Bože náš, daj že mu Bože náš
medzi národmi i medzi štátmi... V me- pokojné nebesia, pokojné nebesia
ne chargé d´affaires SR v Poľsku Petra daj že mu Bože náš, daj že mu Bože náš
Kormútha pozdravila všetkých prítomných pokojné nebesia, pokojné nebesia.
riaditeľka Slovenského inštitútu vo VarText: Milica Majeriková
šave Helena Jacošová. Poďakovala geFoto: mm, ms
nerálnemu tajomníkovi Spolku Slovákov
v Poľsku za neoblomnosť,
vďaka ktorej sa poda-

Malo

poľs
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Krajania pri tabuli svojho rodáka

Zbohom buď...
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Krajania pred stavbou Domu slovenskej kultúry

čenské akcie nielen samotnému
Spolku, ale aj celej obci a kuchynka s kaviarničkou. Na poschodí sa po omietnutí a vydláždení už taktiež črtajú jednotlivé
miestnosti – spolková klubovňa,
kde sa budú môcť krajania nerušene venovať spolkovej činnosti, ďalej slovenská knižnica,
výstavné a muzeálne priestory,
konferenčná miestnosť a šatne
pre účinkujúcich prepojené s
javiskom. V podstreší sa bude
nachádzať niekoľko izieb, ktoré
poslúžia napríklad pri takýchto
návštevách, ale aj pri konaní iných
podujatí najrôznejšieho charakteru.
Na záver sme si všetci urobili spoločnú
fotograﬁu, ktorá bude pripomínať návštevu slovenského kultúrno-spoločenského
stánku, kde možno už pár rokov budeme
môcť počas svojich potuliek Spišom aj bývať.
Krajan František Kurnát rozpráva
o ťažkých časoch

Jediná spišská obec Nová Belá, ktorá
sa nachádza za kedysi hraničnou riekou
Bialka, sa stala 11. júla dejiskom návštevy
krajanov takmer z celej Európy i zo Slovenska. Predstaviteľov Združenia Slovákov
žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej
privítal v obci richtár Jozef Majerčák. Po
krátkom uvítaní sme sa všetci presunuli na
obhliadku stavby Domu slovenskej kultúry
a za sprievodu richtára, ktorý sa zároveň
stará aj o správny chod celej stavby, sme
si prezreli jej jednotlivé časti. Na prízemí
zaujala najmä veľká sála s javiskom, ktorá
bude slúžiť na rozmanité kultúrno-spolo-

XVII. d

Po prehliadke Domu slovenskej kultúry
sme sa spoločne presunuli do neďalekého
kostola svätej Kataríny, kde sa v súčasnosti ešte každú nedeľu a v týždni každý druhý
deň slúži svätá omša aj v slovenskom jazyku. V plnom kostole bohoslužbu odbavoval
miestny farár dp. Tadeusz Korczak. Keďže
v obci v čase našej návštevy nebol prítomný organista, vypomohol počas omše vynikajúci kantor, riaditeľ Krajanského múzea
Matice slovenskej Stanislav Bajaník, ktorý
zahral a zaspieval niekoľko náboženských
slovenských piesní.

ni slo

Kto za pravdu horí...
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Návšteva Novej Belej vyvrcholila kladením vencov
k pamätníku obetiam bandy
Ognia, ktorá takmer dva roky
po skončení vojny terorizovala miestne obyvateľstvo. Jej
vyčíňanie si obyvatelia Novej
Belej pamätajú dodnes. Mnohí
ho zažili na vlastnej koži a ešte dnes im pri spomienke na
toto obdobie naskakuje husia
koža a tlačia sa im slzy do očí.
Azda najtragickejšia udalosť
sa odohrala 16. apríla 1946,
kedy dedinu v noci prepadlo
približne sedemdesiat mužov

z tejto bandy. Časť z nich obstúpila obec
a podľa vopred pripraveného zoznamu
začali robiť domové prehliadky. Za tento
večer úplne vyrabovali päť slovenských
usadlostí a odviedli so sebou štyroch otcov rodín – Jána Ščureka, Jozefa Chalúpku, Jána Kraka a Jána Lapšanského.
Ďalším dvom Slovákom – Františkovi
Brodovskému a Dominikovi Kaľatovi, ktorí
boli taktiež na zozname, sa podarilo utiecť
do Československa, pričom prvý zanechal
doma hospodárstvo i ženu s piatimi a druhý so štyrmi deťmi. Práve títo dvaja na
svojom úteku stretli v Spišskej Starej Vsi Mateja Andráša, ktorý v tom čase ako
zamestnanec Ministerstva
zahraničných vecí vykonával cestu po pohraničí, a prosili ho o pomoc.
O osude štyroch odvlečených Slovákov sa však vyše roka nevedelo nič. Ich
manželky i deti stále dúfali, že sa ešte vrátia. Až v máji 1947, po vyhlásení amnestie
pre členov týchto rôznych polovojenských
skupín v Poľsku, bol jeden z členov Ogniovej bandy ochotný sprostredkovane za
úplatok ukázať miesto, kde boli štyria
Slováci zavraždení a zakopaní. Zohavené
telá boli v spoločnom plytkom hrobe, ktoré si obete museli sami vopred vykopať.
S veľkými ťažkosťami, keďže sa v lesnom
teréne voz s mŕtvolami dvakrát prevrátil,
boli dovezené na cintorín v Novej Belej
a za hlaholu kostolných zvonov v okolitých spišských obciach i veľkého žiaľu,
boli 17. mája 1947 dôstojne pochované.
Pohreb za veľkej účasti Novobeľanov
i obyvateľov iných spišských obcí sa stal
manifestáciou slovenského národného
cítenia a súdržnosti obyvateľov Spiša. Neskôr boli ich telá ešte exhumované, aby sa
zistilo, ako boli zavraždení. Zločinci Jánovi Krakovi a Jánovi Ščurekovi rozbili hlavu
tupým predmetom, Jozefa Chalupku obesili a Jána Lapšanského zastrelili.
Na záver návštevy Novej Belej sme
si teda uctili pamiatku týchto štyroch slovenských martýrov. K ich pamätníku s
úctou položili vence predstavitelia Spolku
Slovákov v Poľsku, Ústavu pamäti národa a v zastúpení aj prvý československý
konzul po skončení druhej svetovej vojny
v Katoviciach Matej Andráš. Pietnej spomienky, ktorá bola ukončená zaspievaním
hymnickej piesne Kto za pravdu horí, sa
okrem už vyššie spomínaných zúčastnila
aj riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave Helena Jacošová a viacerí krajania
zo Spiša.
Milica Majeriková, foto: mm, ms
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Mažoretky z Podvlka

ni slovenskej kultúry a tým aj Dni slovenského zahraničia sa pomaly chýlili ku koncu. Posledným
bodom programu bolo podujatie v Krempachoch.
Okrem stálych hostí Dní slovenského zahraničia na podujatí
medzi divákmi nechýbali gen. konzul SR v Krakove Marek
Lisánsky, riaditeľka Slovenského inštitútu vo Varšave Helena Jacošová, predstavitelia obce i krajanskej komunity. Pri
tejto príležitosti krajanov navštívil aj šéfredaktor časopisu
Slovensko Dušan Mikolaj.
Program nedeľného popoludnia bol bohatý. Nechýbali
v ňom vystúpenia domácej dychovky z Krempách a FS Zelený javor, krajanského FS Spiš z Novej Belej, krajanskej
dychovej hudby z Kacvína a mažoretiek z Podvlka. Každý
z nich si na vystúpenie prichystal to najlepšie zo svojho
repertoáru. Dychovka z Krempách otvorila krajanské podujatie niekoľkými slovenskými piesňami. FS Zelený javor
predstavil rad piesní a tancov s názvom Siala baba mak
a tance z Horehronia. Spišské piesne a tance predstavil krajanský folklórny súbor Spiš z Novej Belej. Ani mladé nádejné
mažoretky z Podvlka sa nedali zahanbiť a svoju choreograﬁu predviedli veľmi pekne. Nakoniec si krajania vypočuli
niekoľko známych dixilandových melódií poprepletaných
slovenskými a goralskými piesňami v podaní mládežníckej dychovky z Kacvína. Nedeľný program obohatili aj dva
slovenské folklórne súbory – Maguranka zo Spišskej Starej
Vsi, ktorý predstavil divákom goralské tance a Jánošík se-

D

Moderátori Jozef Klukošovský
a Dorota Mošová

alopo

ľsku

FS Jánošík a FS Maguranka
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Cigánska svadba

Ondrejko z Podvlka

nior zo Svitu, ktorý krajanom predstavil
Batizovskú svadbu – svadobné zvyky
spod Tatier. FS Janošík senior je jediným
súborom na Slovensku, ktorý tieto tance
prezentuje. Okrem toho zatancovali aj
niekoľko cigánskych tancov pod názvom
Cigánska paráda. Rezké slovenské melódie a tance natoľko upútali divákov, že
sa ani nenazdali a moderátori Dorota
Mošová a Jozef Klukošovský už ohlasovali posledné vystúpenie.
Vystúpeniami v Krempachoch sa
Spolok Slovákov v Poľsku lúčil s účastníkmi Dní slovenského zahraničia. Ako
prví odchádzali zástupcovia ÚPN z Bratislavy, krajania zo Srbska a Maďarska.
Od ÚPN dostal Spolok Slovákov v Poľsku v dare niekoľko historických publikácii, ktoré obohatia knižnicu Spolku. Ale
ani hostia neodchádzali domov naprázdno. Dostali od Spolku valašku, ktorá bola
symbolom tohoročných Dní slovenskej
kultúry a taktiež niekoľko zaujímavých
publikácií, ktoré boli vydané v rámci vydavateľskej činnosti Spolku.
Valaška sa nakoniec ušla každému.
Na pamiatku ju dostali nielen všetci vystupujúci, ale aj hostia zo zahraničia,
ktorá im bude pripomínať pekné chvíle
strávené medzi Slovákmi v Poľsku.
Marián Smondek
Foto: Kajot a ms

XVII.

FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi

Dychovka z Krempách

ni slovenského zahraničia uplynuli ako voda. XVII. dni slovenskej
kultúry trvali síce o čosi dlhšie, ale
taktiež už sú za nami. Týždne plné príprav
sa odzrkadlili v napätom programe, ktorý
absolvovali účastníci - nielen zahraniční
Slováci - počas troch dní pobytu v Poľsku.
Na záver si teda môžeme položiť otázku:
Ako môžeme hodnotiť tohtoročné Dni slovenského zahraničia a taktiež Dni slovenskej kultúry?
Tie druhé ohodnotia hlavne krajania.
Ale čiastočne nám odpoveď poskytuje
skutočnosť, že na všetky podujatia prišlo tento rok omnoho viac divákov ako po
minulé roky. To nás nepochybne zvádza
k tomu, aby sme mohli byť s tohtoročnými
Dňami slovenskej kultúry spokojní.
A čo sa týka Dní slovenského zahraničia, dovoľujem si zacitovať niekoľko listov,
ktoré prišli do Spolku Slovákov v Poľsku
a redakcie Život v priebehu niekoľkých dní
po celom podujatí. Myslím si, že najlepšie vystihujú to, o čo sa Spolok Slovákov
v Poľsku ako organizátor tohto podujatia
snažil.

D
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Hostia podujatia

FS Spiš z Novej Belej

k

Jednota krajanov bola spečatená...

Spolok Slovákov v Poľsku
Krakov
Poľsko
Vážený pán predseda, pán generálny
tajomník, členovia výboru spolku, redaktori Života, drahí Slováci a Slovenky v
Poľsku.
Pred niekoľkými dňami sme boli svedkami toho, ako sa vedia postarať Slováci
v Poľsku o to, čo im najviac chýba - slovenské slovo, pieseň, modlitbu, kultúrny a
spoločenský život...
Naša misia, ktorú sme absolvovali
na XVII. ročníku Dní slovenskej kultúry
na Malopoľsku, ale aj na slávnostnom
odhalení pamätnej tabule hercovi M. Dočolomanskému v Nedeci, i sprievodných
podujatiach, ktoré boli obohatené či už duchovným zážitkom, výpoveďami starších
pamätlivcov slovenského národa alebo
roztancovanej a rozospievanej slovenskej
mládeže v Krempachoch. Čaro prírody
Oravy a Spiša dotvorilo atmosféru života
Slovákov v tejto časti Poľska, na ktorú si
budú spomínať Slováci, ktorí sem prišli z
mnohých kútov sveta.

kultú

ry v

Drahí naši krajania v Poľsku, Vaša
príslovečná pohostinnosť počas pobytu
členov Svetového združenia Slovákov
v zahraničí bola milá, a preto Vám patrí
veľká vďaka. Osobitne si vážime všetko,
čo pre toto podujatie urobili naši priatelia
generálny tajomník spolku Ľudomír Molitoris, Milica Majeriková, Marián Smondek
a i. Ešte raz Vám ďakujeme v mene Matice slovenskej a osobne.
S úctou
Stanislav Bajanik
riaditeľ Krajanského múzea MS
Viera D. Tapalagová
odborná pracovníčka pre styk so
slovenským zahraničím

Malo

poľs
***

Tak ako vy ste pripravili stretnutie Slovákov v Poľsku, to bolo úžasné! Vďaka za
fantastické dni spoznávania Slovákov v
Poľsku, za úžasný kraj, keď nie jednému
z nás vyšla aj slza za stratu tak krásnej
prírody, o ktorú Slovensko prišlo. Naša
vďaka za vašu pohostinnosť a angažovanosť pri našej návšteve nemá hraníc. Tak
fantasticky pripravený program, pohostinnosť a srdečnosť, zanechá vďaku a len tú
najkrajšiu spomienku navždy.

ku

Vaša práca v spolku, časopis, tlačiareň
a aj nové aktivity - stavba slovenského
domu a nový pozemok prezrádzajú o vašej nesmiernej aktivite a sile, pre Slovákov
na Orave a Spiši! Bodaj by aj iné organizácie v slovenskom svete mali také „ťahacie
mašiny” pre inováciu a hlavne vôlu, iste by
slovenský zahraničný svet bol úplne iný.
Naša návšteva nám dala veľmi veľa!
Nie len spoznanie vašej práce, ale aj kus
pochopenia pre Slovákov v krajine, ktorú
si samí nevyvolili. Slza v oku nad ťažkými
osudmi vašich ľudí a nad krásou slovenskej krajiny, ktorá bola Slovákom v tejto
časti odobraná! Ale aj slza radosti, že slovenskosť im nikto zobrať zo sŕdc nemôže
i keď situácia zďaleka nie je tak priaznivá ako „nadštandardne - v ich právach,
žijúcim menšinám“ na Slovensku. Je to
skutočne veľký rozdiel! Naša slovenská
mäkkosť a mierumilovnosť je často zneužívaná! Ale takí asi sme.
Prajem všetkým všetko len to najlepšie. S hlbokou úctou
Dušan Daučík
čestný predseda Švédskoslovenského spolku
a šéfredaktor časopisu Svensk
Slovak Info

Valaška s tatranským orlom pre každého...
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KRÁTKO Z ORAVY
Dňa 8. augusta 2010 sa na poľane Palenica v Malej Lipnici uskutočnilo podujatie
pod názvom Na Orave bývam - Malolipnické
hubobranie, ktoré zorganizovalo Oravské
kultúrne stredisko v Jablonke spolu s Oravskou gminnou knižnicou v Jablonke. Nielen

***
Dňa 25. júla t.r. oslávil chyžňanský Dobrovoľný požiarny zbor 80. rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti dostal do daru od
Úradu gminy v Jablonke terénne záchranné
vozidlo GRM Land Rover.
Slávnosť sa začala pred požiarnou zbrojnicou, odkiaľ požiarnici v slávnostnom sprievode prešli do miestneho kostola sv. Anny,
kde bola v ich intencii odslúžená sv. omša.
Sv. omšu slúžil chyžňanský rodák otec biskup Ján Škodoň spolu s administrátorom
farnosti pátrom Zbigniewom Kutkom.
Po sv. omši všetci prítomní prešli v sprievode k požiarnej zbrojnici, kde slávnosť pokračovala. Pri tejto príležitosti otec biskup
posvätil nové záchranné vozidlo. Zaslúžilí
požiarnici prevzali odznaky za zásluhy v ob-

lasti protipožiarnej ochrany, vyskúšali nové
vozidlo, a keďže bolo všetko v poriadku,
všetci prítomní sa pobrali na pohostenie,
ktoré pri tejto príležitosti pripravili chyžňanskí požiarnici. Na oslave nechýbali ani zástupcovia požiarnych zborov zo Slovenska.

***
18. júla sa v Jablonke konalo XIX. oravské leto 2010. Bohatý hudobno-zábavný
program podujatia zahŕňal o.i. vystúpenie
dychovky z Jablonky. Veľmi pekne
sa prezentovali aj
trubkári od Haniaczykovcov, či oravské folklórne súbory
Rombaň, Skalniok a
Male Podhale. Pod-

ujatia sa zúčastnili nielen domáci
milovníci hudby a
tanca, ale aj hostia zo zahraničia
- z Nemecka,
Francúzka, či Maďarska. Súčasťou
podujatia boli aj
súťaže, ktoré rozosmiali všetkých prítomných. Akoby aj nie,
veď v rámci nich sa nielen mútilo maslo, ale
merali sa sily v šplhaní po stĺpe, či iných
disciplínach, ktoré zvládli len tí najsilnejší.
Zábava pod jablonským amﬁteátrom trvala
až do neskorých nočných hodín.

Zdroj: jablonka.pl
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KRÁTKO ZO SPIŠA
Posledný júlový deň bola na Spiši obrovská prietrž mračien. Predpovede meteorológov o teplom, ale mokrom júli sa
vyplnili. S mozoľmi na rukách vytvorené
koryto rieky Białky vyšlo nazmar. V hodinách medzi 17.30 - 19.00 prišla povodeň
a dotkla sa aj susedných dedín - Čiernej
Hory, Tribša, Lápš a Durštína.
V priebehu niekoľkých minút voda
zaliala cetrum Krempách, valila sa Dlhou
ulicou a tiež ulicou Kamieniec. Prekvapení
obyvatelia sa pokúšali zachrániť si svoje
dvory a pivnice. Z Tatrzańskej ulice voda
zobrala uskladnené seno a niesla ho ulicami ako hračku. Centrum a okolie, kde
je autobusová zastávka vyzeralo ako obrovská mláka so špinavou vodou, ktorá sa
liala dolu obcou, zalievala dvory, pivnice,
foto: F. Paciga

hubári si v tento deň prišli na svoje, ale aj
milovníci hudby mali čo počúvať. V rámci
podujatia sa mohli hubári pochváliť svojimi hubovými úlovkami a receptami z húb
a popri tom sa zabávať. Vystúpila, o.i. dychovka z Malej Lipnice, žiaci ZŠ č. 2 v Malej
Lipnici, či lipnické kapely Syhlec a Zagrody.
Nechýbala ani krátka divadelná scénka „Ciotka z Hameriky“ v podaní združenia Rota
z Hornej Zubrice a ľudové piesne zo Slovenska v podaní „Babičiek“ z Klina. Podujatie
ukončila tanečná zábava, na ktorej sa všetci
dobre vytancovali.

Prípravy na tohtoročné Dni slovenskej
kultúry v Jablonke boli
o to radostnejšie, že
sa prvýkrát konali na
vlastnom pozemku,
ktorý zakúpil Spolok
Slovákov v Poľsku
ešte v minulom roku.
Za ten čas sa podarilo
vymeniť časť pozemku
za iný, čím sa získalo pripojenie na hlavnú
cestu a vôbec celý pozemok sa otvoril, stal
sa viditeľnejším a prístupnejším. Deň pred
začiatkom slávnosti krajania pod vedením
predsedu miestnej skupiny Jána Bašistyho postavili k hlavnej ceste 6 metrov dlhý
baner, čím vytvorili peknú vstupnú bránu
na pozemok. Na samotnom pozemku
postavili dvadsaťštyrimetrov vysoký máj
a na jeho vrchol vyvesili päť metrov dlhú
slovenskú zástavu, ktorá už z diaľky symbolizovala okoloidúcim miesto konania
Dní slovenskej kultúry na Orave. (mm)

***

Foto: M. Kiedziuchová

Obrovská prietrž mračien postihla aj
obec Vyšné Lapše, čo dokumentuje nasledujúca fotograﬁa.

***
Dňa 25. júla 2010 sa konal VIII. ročník
Dňa poľovníka. Toto podujatie je organizované v rámci „Tatrzańskich wici“, ktorých organizátorom je Tatranská agentúra
rozvoja, propagácie a kultúry. Výťažok
z tohtoročnej akcie je určený na ten istý
cieľ, ako pominulé roky, tj. na renováciu
jurgovského kostola. Počasie tento rok organizátorom neprialo. Avšak napriek dažďu si priaznivci dobrej zábavy prišli pozrieť
bohatý program, aj keď v menšom počte,
ako po minulé roky.
Už tradične program slávnosti otvárala slávnostná sv. omša za poľovníkov,

***
11. júla sa už po tretíkrát konal charitatívny koncert v Nižných Lapšoch. Toto
veľké podujatie je organizované Úradom
gminy Nižné Lapše a Kultúrnym strediskom
v Nedeci. Podujatie ﬁnančne podporili viacerí sponzori. Počas koncertu sa naskytla
možnosť zájsť si do zdravotného strediska
a dať si zmerať tlak, hladinu cukru v krvi
alebo urobiť mamograﬁcké vyšetrenie.
Pravdu povediac, koncert sa už začal
v sobotu večer. Na amﬁteátri zhromaždil
predovšetkým milovníkov rockovej hudby.
Počas večera sme mali možnosť vypočuť
si také skupiny, ako New Market Jazz
Band, Totentanz, Ecru a Sztab. Výťažok
z tohto charitativného podujatia bol venovaný na nákup rehabilitačných prístrojov.
Okrem toho prebehla
dražba, z ktorej výťažok
bol venovaný chorému
dievčatku z Kacvína. Na
podujatí sa okrem rockových kapiel predstavili
folklórne skupiny a ľudové hudby a nechýbala ani
nižnolapšanská dychovka. V nedeľu sa na pódiu
opäť ukázala skupina
Sztab. Okrem nich sme
si ešte vypočuli Nowotarski Big – Bend Powia-

towy, Qad – Rans a Detox. Na chvíľku si
od hudby diváci oddýchli počas šou s exotickými hadmi. V ďalšej časti programu vystúpili ﬁnalisti miestnej „Súťaže talentov“.
Perličkou programu bol koncert známej
skupiny Skaldowie, ktorý prilákal veľký zástup fanúšikov.
Na koncerte nechýbalo chutné občerstvenie, ktoré pripravil obchod Vladislava
Nowaka a penzión a reštaurácia Lukáša
Nowaka z Nižných Lápš. Svoje výrobky
propagovali aj ďalšie podniky. Program
ukončil pekný ohňostroj. (dm)
Foto: D. Mošová

***

Od júla sa na Spiši objavili tabule s mapami a krátkymi informáciami pre milovníkov dvoch kolies. Cyklistické trasy sú odteraz lepšie a priehľadnejšie označené. (dm)
***
Necelých šesť dní pred začiatkom Dní
slovenskej kultúry v Krempachoch sa zišla
v krempašskej klubovni miestna skupina
Spolku Slovákov v Poľsku, aby sa jej členovia poradili a rozdelili si úlohy na pripravovanú víkendovú akciu. Medzi krajanov
zavítal aj generálny tajomník Ľudomír Molitoris, ktorý doniesol plagáty a letáky na
pripravovanú akciu. Po rozdelení úloh sa
potom zúčastnení pri teplom čaji porozprávali a pozreli si staré fotograﬁe Krempách,
ktoré doniesol krajan Paciga. (mm)

Foto: M. Majeriková

foto: F. Paciga

berúc so sebou chodníkovú dlažbu, ničiac
mostíky a lavičky pri kultúrnom dome.
Požiarnici sú v ťažkých chvíľach vždy
na mieste, preukázali sa psychickou aj
fyzickou odolnosťou, nečakali na pomoc,
ale pustili sa do odčerpávania špinavej
vody z pivníc domov.
Ako povedal veliteľ požiarnikov Józej Tazik, takýchto miest bolo až desať
a na niekoľkých častiach bolo potrebné
umývať cestu od riečneho nánosu.
Internetové servery uvádzajú, že povodeň zasiahla aj okolité obce na Spiši
a mesto Nový Targ, kde zalialo ulicu sv.
Anny. (fp)

ktorú celebroval nový miestny farár, dp.
Stanislav Malarz. Diváci si mohli vypočuť
poľovnícky orchester „Pasja“ pod vedením Janusza Gocalińského a Lovecký
zväz „Rosomak“ prijal počas akcie do
svojich radov nových členov. Nechýbala
ani tradičná súťaž o „Jurgovskú ﬂintu“.
Program podujatia svojím repertoárom
obohatila jurgovská dychovka, ktorá tento
rok oslavuje 180 rokov svojej existencie.
FS „Male Podhale“ a „Podhale - spišská
skupina z Jurgova“ prezentovala zamagurský folklór, zato FS „Stráne“ z Važca
zo Slovenska predviedol divákom folklór
a zvyky z druhej strany Tatier. K slzám
nás rozosmial kabaret „Truteń“. Zmenu
žánra priniesla rocková skupina KTT zo
Zakopaného. Ako býva zvykom, okrem
kultúrneho programu boli pre hostí pripravené regionálne jedlá a hlavne poľovnícky guláš. Deti mali azda najväčšiu radosť
z tomboly, v ktorej vždy vyhrali zaujímavé
ceny. Uskutočnila sa aj dražba vecí darovaných sponzormi, medzi ktorými bola aj
maľba našej krajanky Kingy Mlynarčíkovej
z Čiernej Hory. Celé podujatie uzavrela tanečná zábava s hudobnou skupinou „Ideál“, ktorá trvala do bieleho rána. (dm)
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POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
Odpovede z júlového čísla:
1. rozloha: 49 034 km2, počet obyvateľov: 5 379 455; dátum
vzniku SR: 1.1.1993, dátum prijatia eura: 1.1.2009; 2.1. Česká
republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko; 2.2. Maďarská republika 669 km; 2.3. Ukrajina 98 km; 2.4.
Prešov, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Trenčín, Nitra, Trnava,
Bratislava; 2.5. Bratislava; 2.6. Spišská Stará Ves, Spišská Nová
Ves, Spišská Belá, Kežmarok, Poprad, Vysoké Tatry, Stará Ľubovňa, Podolínec, Levoča, Gelnica, Krompachy; 2.7. Trstená,
Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín; 3. Jozef Tiso, Michal Kováč, Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič; 4. Európska únia (EÚ),
Severoatlantická aliancia (NATO), Organizácia spojených národov (OSN), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD), Vyšehradská štvorka (V4); 5. Štátny znak Slovenskej
republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný
kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.
Tri vrchy symbolizujú tri slovenské pohoria Tatry, Matru a Fatru.
Dvojkríž symbolizuje cyrilo-metodskú tradíciu.
OTÁZKY:
1. Opíšte štátnu vlajku Slovenskej republiky.

4. Spojte správne dvojice:
najsevernejší bod SR
najjužnejší bod SR
najzápadnejší bod SR
najvýchodnejší bod SR

Patince pri Komárne
Nová Sedlica
Záhorská Ves
Babia Hora

5. Viete, ako sa volal franský kupec, ktorý ako prvý zjednotil Slovanov na území Slovenska? Po vylúštení jednoduchej krížovky sa dozviete jeho meno.

5.1. Meno panovníka, počas ktorého vlády bola Veľká Morava
najväčšia.
5.2. Panovník, ktorý pozval na Veľkú Moravu Konštantína a Metoda.
5.3. Meno zakladateľa Veľkej Moravy.
5.4. Meno posledného známeho veľkomoravského panovníka.

2. Doplňte tieto naj... o Slovenskej republike:
Najvyšší vrch: .........................................................................
Najnižšie položený bod: ..........................................................
Najvyššie položená obec: .......................................................
Najväčšie i najhlbšie položené jazero: ....................................
Najväčší riečny ostrov v Európe: ............................................
3. Štátnu hymnu Slovenskej republiky tvoria prvé dve slohy básne, ktorú zložil Janko Matuška v roku 1844 na nápev ľudovej
piesne Kopala studienku. Vznikla ako protest proti prepusteniu Ľudovíta Štúra z Katedry reči a literatúry česko-slovenskej
v Prešporku (Bratislava). Na obrázku sa nachádzajú noty. Viete doplniť aj jej slová?

6. Na obrázku je významný slovenský literát. Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne. Jeho prvé básnické pokusy boli
v maďarčine. Obrat k slovenčine nastal až počas jeho štúdií
v Kežmarku. Celý život prežil a tvoril na Orave. Nadviazal na
poéziu slovenského národného obrodenia. Vynikal predovšetkým ako lyrik, ale je aj autorom epických a dramatických
diel. Známe sú napríklad jeho diela Krvavé sonety, Hájnikova
žena, Ežo Vlkolinský a množstvo ďalších, ktoré boli preložené
do niekoľkých jazykov. Na druhej strane aj on preložil do slovenčiny viacerých európskych klasikov (Goethe, Shakespeare, Słowacki...). Zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne.
Napíšte celé meno toho básnika i to, akú báseň a pri akej príležitosti venoval územiam hornej Oravy, ktoré sú v Poľsku?

Meno: ..............................................................
Názov básne: ..................................................
Príležitosť: .......................................................
Stránku pripravila Milica Majeriková
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Blahoželania k narodeninám
Dňa 29 júna t.r. oslávila krásne 45. narodeniny Mária Bizubová,
rod. Petrášeková z Krempách. Nech ju šťastie, zdravie a láska sprevádzajú v budúcnosti každý deň. To jej zo srdca prajú manžel s deťmi,
rodičia a sestra spolu s bratom.
19. augusta t.r. oslávil prvý
rok svojho života Grzegorz
Kalata z Novej Belej. Všetko
najlepšie mu prajú rodičia,
krstní a starí rodičia.

Blahoželanie k sobášu
Dňa 31. júla si svoje áno povedali
Anna Krišíková z Vyšných Lápš a Janusz Kowalczyk z Raby Wyżnej.

Srdečne blahoželáme!
Dňa 21. júna t.r. sa Boženke a Luciánovi Bryjovcom z Podvlka narodil synček Samuel. Pri tejto
príležitosti šťastným rodičom srdečne gratulujeme
a pripájame k blahoželaniu krátku báseň:
Nech vám v zdraví, láske rastie,
nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší chlapča malé.
Bolo ticho v dome,
keď ste boli dvaja.
Teraz je tu zrazu
príliš veľká vrava.
Najbližšia rodina,
redakcia Život
a ÚV SSP

O sčítaní
obyvateľstva!!!
Dňa 20 júla t.r. sa uskutočnilo stretnutie zástupcov jednotlivých národnostných
menšín žijúcich na území vojvodstva
s vojvodom Malopoľského vojvodstva Stanisławom Kracikom. Hlavnou témou stretnutia bolo oboznámenie sa so situáciou
národnostných menšín a etnických skupín
a zároveň mali byť prerokované problematické otázky týkajúce sa všeobecného
sčítania obyvateľstva, ktoré by sa malo
uskutočniť na prelome mája a júna na budúci rok. Po prezentácii Krzysztofa Jakubika, riaditeľa Hlavného štatistického úradu
v Krakove, sa rozprúdila živá diskusia.

Na základe posledných skúseností
so sčítaním obyvateľstva vyšlo na povrch niekoľko problémov. Jedným z nich
bola vlastne otázka uvádzania národnosti, pretože práve tá je, z pohľadu národnostných menším, problematická. Totiž
pri poslednom sčítaní sa vo viacerých
prípadoch ukázalo, že jednotliví komisári už vopred pozapisovali ľuďom poľskú
národnosť a potom sa bolo treba s nimi
hádať, aby ju prepísali na inú, v našom
prípade na slovenskú. V lepšom prípade slovenskú národnosť zapísali, ale len
ceruzkou, neskôr tento údaj vygumovali
a napísali národnosť poľskú. Spolok Slovákov v Poľsku evidoval osem takýchto
prípadov, ale ako sa na stretnutí ukázalo,
týchto prípadov bolo viac a týkali sa aj
iných menšín.

Na spoločnú cestu
nech Vám žičí šťastie,
nech kŕdeľ pekných detí
po boku Vám rastie.
Láska, zdravie a
božie požehnanie
nech Vám život
krásnym spraví!
Tieto slová blahoželania šťastným
novomanželom z celého srdca želajú
rodičia a súrodenci.
Aj preto najdôležitejšou otázkou, aká
sa vynára pred najbližším sčítaním obyvateľstva, je to, nakoľko budú osoby vykonávajúce sčítanie dôveryhodné? Jednou
z možností je aktívne zapojenie sa krajanov do všeobecného sčítania. Na základe
informácií, aké sme sa dozvedeli na vojvodskom úrade, by mali jednotlivé gminy
organizovať školenia pre tých, ktorí budú
sčítanie vykonávať. Následne tí adepti, ktorí spravia záverečnú skúšku, budú
môcť vykonávať sčítanie.
Myslím si preto, že by bolo vhodné,
aby sa prihlásili na toto školenie aj mladí
a šikovní krajania zo Spiša a Oravy. A tých
máme vo svojich radoch vystačujúco.
Nikdy som sa totiž nestretol u mladých krajanov s niečím čo by mohlo pohoršiť jednu
či druhú stranu. Preto si zároveň myslím,
že lojalita k poľskej majorite i slovenskej
minorite by bola obom stranám na osoh
a prispela by k lepšiemu zmapovaniu situácie slovenskej menšiny i na Orave i na
Spiši. Preto už teraz všetkých záujemcov
zo strany krajanov prosím, aby sledovali
informácie v jednotlivých gminách a prihlásili sa na školenie. A zároveň by si mladí privyrobili aj nejaké peniaze.
Marián Smondek
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MATIČNÝ SVETOVÝ FESTIVAL
SLOVENSKEJ MLÁDEŽE V NITRE
V dňoch 1.-5. júla 2010 sa konal v Nitre
Matičný svetový festival slovenskej mládeže s názvom „Nitra, milá Nitra”. Na festivale sa prezentovali súbory zahraničných
Slovákov. Medzi nimi bol aj FS Spiš z Novej
Belej. Organizátori pripravili pre účinkujúcich a návštevníkov zaujímavý program.
V sobotu 3. júla účinkovali umelecké
súbory v jednotlivých satelitných mestách
a obciach. Náš súbor bol delegovaný do
obce Topoľčianky. O 10.00 hod. nás privítal starosta obce s dychovou hudbou.
Spoznali sme históriu obce Topoľčianky.
Pred obedom sme si prezreli národopisné múzeum a národný žrebčín s ukážkou
drezúry. Boli sme aj na prehliadke Veľkého zámku v Topoľčiankach, kde pre nás
hostitelia pripravili slávnostný obed. Po
obede sme navštívili „zubriu stajňu”. Zubria zvernica bola dňa 10. októbra 2008
oﬁciálne vyhlásená za 18. významné lesnícke miesto Slovenska. Slovenskí lesníci
vybudovaním unikátnej zvernice výrazne
prispeli k záchrane zubra hrivnatého. Potom sme sa presunuli do vinárskych závodov v Topoľčiankach, kde nás privítal
riaditeľ podniku s miestnym folklórnym súborom, ktorý nám zaspieval niekoľko slo-
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venských pesničiek. Počas prehliadky vo
vinárskych závodoch sme mali možnosť
vidieť, ako sa vyrába víno. Prehliadka bola
zároveň spojená s degustáciou vína. Počas degustácie sme si spolu s domácim
súborom zaspievali slovenské pesničky.
Na záver vedúci súboru Spiš Jozef Majerčák poďakoval starostovi obce Topoľčianky za milé prijatie a bohatý program.
V nedeľu 4. júla po obede sa začal
program pod názvom „Dovidenia, drahé
Slovensko”. Bolo to Rozlúčkové matiné
s XI. ročníkom MSFSM 2010 a festivalom
Nitra, milá Nitra. Program sa uskutočnil
v Mestskom parku na Sihoti. Účinkovali
v ňom viaceré umelecké súbory, o.i Petrovská družina Nádej (Srbsko), Východná
Slovak Dancers Ontário (Kanada), FS Cerovina Čerpotok Bihor (Rumunsko), Páví
krúžok Mlynky (Maďarsko), NFS Liptáci
Veľký Berezný (Ukrajina), FS Večernica
Trenčianska Turná (Slovensko), KUD Slavonija Soljani (Chorvátsko), MFS Zvolen
Kulpín (Srbsko), SUS Krajan Kulpin (Srbsko), Matica Slovenská Osijek (Chorvátsko), KOS Mladosť Aradáč Srbsko i krajanský FS Spiš (Poľsko). Náš súbor vo
svojom programe predviedol tance a pies-
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ne z regiónu Spiš. Potom sme sa s Nitrou
rozlúčili a vydali sme sa na cestu domov.
Pre členov súboru Spiš bola účasť na
Matičnom svetovom festivale slovenskej
mládeže v Nitre pekným zážitkom.
Dominika Majerčáková

Odišli od nás
Dňa 29. apríla 2010 zomrel v Nedeci vo
veku 65 rokov krajan

Cyril MILANIAK

Zosnulý bol členom MS SSP a taktiež
verným čitateľom časopisu Život. Odišiel od
nás vzorný krajan, starostlivý manžel, otec,
brat, švagor, ujo, dobrý sused a verný kamarát. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
MS SSP v Nedeci
***

Dňa 10. júna 2010 zomrel vo Veľkej
Lipnici vo veku 82 rokov

Ignác GOMBARČÍK

Zosnulý patril medzi dlhoročných členov MS SSP a stálych čitateľov časopisu
Život. Odišiel od nás vzorný krajan, milovaný manžel a otec, dobrý dedko a pradedko. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Veľkej Lipnici

Poľnohospodárstvo

Gladioly - ozdoba záhrad
Gladioly rastú v Európe už dlhé stáročia. Spočiatku sa používali ako rezané
kvetiny iba juhoeurópske druhy. Až po dovezení pôvodných juhoafrických druhov
sa gladioly stali naozaj populárne. Z celkového množstva asi 250 botanických
druhov, patriacich do rodu Gladiolus, ktoré
sa našli v krajinách Starého sveta, sa iba
sedem druhov podieľa na vzniku našich
záhradných gladiol.

Gladioly pochádzajú z oblastí, kde je
dosť slnečného svitu, ale aj dlhé obdobia
sucha, preto nie sú dostatočne prispôsobené našej pomerne chladnej klíme. Vyhovuje im stredne ťažká, priepustná, piesočnatohlinitá pôda, s vysokým obsahom
humusu, ktorá nie je príliš suchá. Pôdu je
potrebné hlboko zrýľovať a zapracovať do
nej organické hnojivá. Gladioly by sa nemali pestovať niekoľko rokov za sebou na
jednom mieste, ale jednotlivé záhony by
sme mali každoročne striedať. Ak by sme
záhony nestriedali, musíme rátať so zvýšeným výskytom chorôb a škodcov. Gla-

dioly dorastajú až do výšky jeden meter,
listy sú mečovité a kvety usporiadané do
klasovitého súkvetia. V pôde má plochú
hľuzu, ktorá každý rok odumiera a vytvorí
sa nová. Vedľa novej sa vytvoria drobné
hľuzy, tzv. korálky. Dnešné kultivary vznikli krížením botanických druhov Gladiolus
primulius, Gladiolus cardinalis, Gladiolus
psittacinus.
Hľuzy veľkokvetých záhradných gladiol bývajú rozlične veľké. Sú biele, žlté,
ružové až tmavopurpurové, ale farba
hľuzy nemá priamu súvislosť na farbu
kvetov. Z mladých a pritom ťažkých hľúz
sa vyvinú najlepšie kvety. Mladé hľuzy,
dobre zásobené živinami, sú ťažšie v pomere k ich priemeru, a preto im dávame
prednosť. Keď chceme získať osobitne
krásne súkvetie, necháme vyrásť z jednej hľuzy iba jednu stonku. Rozmnožujú
sa drobnými hľuzami, ktoré sa po zbere
očistia a roztriedia. Menšie ako päť milimetrov na rozmnožovanie nie sú vhodné.
Uskladňujú sa pri teplote 10°C. Cez zimu
sa máčajú 30 minút vo vode teplej 5°C, po
kúpeli sa hneď ochladia a osušia. Tepelný
kúpeľ znehodnotí hľúzky napadnuté hubovými chorobami. Pretože na zakorenenie
potrebujú dlhšie obdobie, skracujeme ho
umelým prebudením. Dvadsať dní pred
vysádzaním hľuzy každý druhý deň namáčame v teplej vode 20°C a na 24 hodín ich
ponoríme do moridla. Po morení ich ihneď
vysadíme do hĺbky 30-40 mm v marci. Z
hľúz odstránime všetky šupky a skontrolujeme ich zdravotný stav. Každý kus, na
ktorom je hnilobné ložisko, vyradíme, inak
by sme pôdu zamorili hubovou chorobou.

Pred sadením sa odporúča hľuzy namočiť do dezinfekčného roztoku na báze
medi, ale rovnako dobre nám však poslúži
roztok hypermangánu (1g na 3 litre vody),
v ktorom ich ponecháme 12 až 24 hodín.
Potom hľuzy umiestnime na vzdušné
miesto, aby vyschli. Ak chceme výsadbu
urýchliť, ešte mokré hľuzy dáme na 2 až
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3 dni do igelitového vrecúška, čo podporí
rast korienkov. Výsadbu gladiol je vhodné
rozdeliť na celý mesiac, aby kvitli postupne. Hľuzy zberáme v októbri.
Pri zalievaní musí ku koreňom rastlín
preniknúť dostatočné množstvo vody. Nestačí pôdu iba zavlažiť, lebo v takom prípade rastú korene iba pod povrchom a rýchlejšie vysychajú. Zálievka je veľmi dôležitá
najmä v čase, keď prstami nahmatáme
medzi listami vrcholy gladiolových súkvetí. Ani v nasledujúcich týždňoch by nebolo
dobré šetriť vodou.
Dospelé hľuzy sadíme v druhej polovici apríla až začiatkom mája do hĺbky 80100 mm. Počas roka rastliny posilňujeme
tekutým hnojivom, prípadne priemyselným
viaczložkovým hnojivom. Počas vegetácie
by sme nemali zabudnúť ani na chemickú
ochranu nadzemnej časti proti škodcom,
ako sú vošky, strapka mečíková a príznakom chorôb, ktoré sa prejavujú deformovaním, žltnutím alebo zasychaním listov i
klasov. Postreky môžeme opakovať každé
2 až 3 týždne až do začiatku rozkvitnutia.
Nesmieme zabúdať na pravidelné okopávanie a polievanie porastu. Mečíky režeme tak, aby sme čo najmenej poškodili
listy. Hľuzy zberáme koncom septembra,
keď listy začnú žltnúť. Usušíme ich pri maximálnom prúdení vzduchu.
Miriam Chudá
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Mladým – mladším – najmladším
ola koza rohatá, do pol boka odratá; utekala horami a kryla sa
dierami. Skryla sa milá koza i do
líščej diery. Príde líška domov a chce vojsť
do diery. Tu zbadá cudzieho zvera v brlohu. Zver sa dvíha, dupoce nohami a volá:
„Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi-lupi nohami, prekolem ťa rohami.” Zľakla sa líška, utekala, nariekala po
horách. Stretne ju vĺčko.
„Čo plačeš, líštička-sestrička?“
„Ach, vĺček-braček, akože by som neplakala? V mojej diere divné zviera!“
„Poď, vyženiem ho!“ Šli ku diere a vĺčko zavolal: „Kto si, zvere,v líščej diere?”
A koza zadupoce:
„Ja som koza rohatá, do pol boka odratá,
cupi-lupi nohami, prekolem ťa rohami.”
Zľakol sa aj vĺčko. Utekali a nariekali
po horách už dvaja. Stretne ich medveď:
„Čo plačeš, líštička-sestrička?“

Slovenská ľudová rozprávka

B

KOZA ODRATÁ A JEŽ
„Ach, medvedík milý, akože by som
neplakala? V mojej diere divné zviera!“
„Poď, vyženiem ho!“
„Ach, ja som ho hnala - nevyhnala. Vĺčik ho hnal - nevyhnal. Ani ty ho, medveď,
nevyženieš!“
„No, už len poď! Azda ho vyženiem.“
Išli všetci ku diere a medveď zavolal: „Kto
si, zvere, v líščej diere?”
A koza zadupoce:
„Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi-lupi nohami, prekolem ťa rohami.”
Zľakol sa aj medveď. Utekali a nariekali po horách už traja. Stretne ich jež:
„Čo plačeš, líštička-sestrička?“
„Ach, akože by som neplakala? V mojej diere divné zviera!“
„Poď, vyženiem ho!“
„Ach, ty ježa, malé bieža! Veď už ja
som hnala - nevyhnala, vĺčko hnal - nevyhnal, medveď hnal - nevyhnal, nuž kdeže
by si ty vyhnalo?“ povie líška. A vlk dodal:
„Už sme tam boli my králi, páni, a nič sme
nevykonali!“
A jež len: „Hoc ste králi, páni, a ja ježa,
malé bieža, predbehnem vás!“ A bežalo,
bežalo, lebo sa skrčilo do gule a tak sa kotúľalo horou. A tí za ním. Príde jež ku diere
a zavolá: „Kto si, zvere, v líščej diere?”
A koza zadupoce:

„Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi-lupi nohami, prekolem ťa rohami.”
Jež zavolá: „A ja som jež, prekolem
ťa tiež!” I zagúľa sa do diery. Začne sa
hádzať, metať a pichať kozu do odratého
boka. Koza zbliakla od bolesti a vyskočila
z diery. Dobehli i tamtí, ale kde už koza
bola! Dostala takú príučku, že sa jej hora
navždy odnechcela. Od tých čias býva
líštička spokojne vo svojej diere. Vlk a
medveď odišli sliediť po hore. Jež mal
neďaleko dieru. Tam sa uložil na mäkké
lístie a hrýzol plánočky, čo si bol podjeseň
nazbieral.
(Zornička, č. 6-7/1995)

DOLINA, DOLINA
Dolina, dolina, aká si mi dlhá,
akože ťa prejdem, caria, keď ma nôžky bolia?
Nôžky ma nebolia, bolí ma hlavička,
že ma oklamala, caria, moja frajerôčka.
Poslali ma orať, nedali mi biča,
miesto pohoniča, caria, poslali mi dievča.
Dievča poháňalo, veselo sa smialo,
za každou brázdičkou, caria, hubičku mi dalo.
Strela ti duše, ako to poháňaš,
že tie moje volky, caria, z brázdy von vyháňaš.
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SLOVENČINA PRE NAJMENŠÍCH

Vo vodičke
Pláva kačka po jazere,
vo vode si šaty perie,
rybky sem a rybky tam,
ja vás všetky pochytám.
Prišiel káčer, ťapi, ťapi
do zobáčka rybku lapí,
ukláňa sa krásavec,
vyzval kačku na tanec.

Vlak
Ide, ide vláčik, ide, ide vlak
a my, malé deti, poďme nasadať.
Odvezie nás do Žiliny, nakúpime zeleniny
ide, ide vláčik, ide, ide vlak.
Ide, ide vláčik, ide, ide vlak
a my, malé deti, poďme nasadať.
Odvezie nás do Popradu, nakúpime čokoládu
ide, ide vláčik, ide, ide vlak.

Žaba
Ide žaba po rebríku,
naťahuje harmoniku.
Ide to, nejde to
necháme to na leto.

Milé deti, prázdniny sa prehupli do svojej druhej polovice, však? Dúfam, že boli a
ešte stále sú presne také, aké ste si vysnívali.
Možno ešte netreba príliš hovoriť o škole a všetkých milých, ale občas
aj ťažkých domácich úlohách, cvičeniach a diktátoch. No čas plynie ako
voda a onedlho nám na dvere zaklope nový školský rok. Určite sa
medzi Vami nájdu takí, ktorí si do školských lavíc sadnú po prvýkrát.
Čaká Vás veľa zmien, naučíte sa čítať, počítať, postupne hravo
zvládnete aj násobilku alebo gramatiku. Budete vedieť čoraz
viac a viac, získate veľa zaujímavých a užitočných poznatkov.
Nie nadarmo sa predsa hovorí – Škola, základ života!
Poďme sa teda spoločne zamyslieť nad tým, čo správny žiak,
či žiačka potrebuje do školy, čo nesmie chýbať v školskej taške?
Iste mi dáte za pravdu, že medzi školské potreby patrí mnoho vecí.
A práve s tým súvisí naša pravidelná úloha zo slovenského jazyka.
Aby ste si aj počas prázdnin trošku potrápili svoje hlávky, pripravila
som pre Vás takúto úlohu. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené rozličné predmety, ktoré isto-iste ukrýva každá školská taška. Doplňte ich názvy, samozrejme, v slovenskom jazyku, obrázok vyfarbite obľúbenými farbami a svoj výtvor
nám čo najskôr pošlite do redakcie. POZOR, POZOR! Na obrázku je aj jedna vec,
ktorá do školskej tašky, či na školskú lavicu vôbec nepatrí, pretože ruší Vašu pozornosť. Ktorá zo znázornených vecí to je?
Odmena za námahu, v podobe peknej rozprávkovej knižky, tvorcov tých najkrajších obrázkov určite neminie!
Z prác, ktoré sme do redakcie dostali minulý mesiac, sme odmenili: Annu Szczepaniecovú z Krempách a Natáliu Bugajskú z Pekelníka.
Pripravila: Lýdia Ostrowska

(Riekanky na každý deň, Mladé letá,
Bratislava 1987)

To je/sú

To je/sú

JABLOŇ

To je

Lúčny zvončkek zrána zvoní
na úbočí pri jabloni.
Na jabloni oblak leží.
Čo sa stalo? V máji sneží?
Kto to prikryl jabloň mladú
bielou penou vodopádu?
Bol tu niekto na úsvite.
Kúzelníka uhádnite.
(Studnička, SNP, Bratislava, 1998)

To je

To je

To je
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Film a moto

SOŇA
NORISOVÁ
Sympatická herečka pochádza
z Malaciek. Podľa jej slov, herectvo
nemá v génoch, pretože jej otec je lekárom a mama učiteľkou. No talent sa
v ich rodine predsa len vyskytuje, pretože aj jej sestra, Zuzana Norisová, sa
stala herečkou. Počas základnej školy
bavil Soňu Norisovú najmä dramatický
krúžok, ktorý navštevovala, preto sa
neskôr rozhodla pre konzervatórium.
Od roku 1994 je členkou súboru Radošinského naivného divadla. Prvýkrát
sa divákom predstavila v hre Materské
znamienko, pod režisérskou taktovkou Juraja Nvotu. V tomto divadle pôsobí už štrnásť sezón, na konte má za
sebou množstvo úloh a predstavení.
Od Radošincov si neoddýchla ani na
chvíľu - v súčasnosti hrá v piatich repertoárových predstaveniach súboru.
Ako herečka v roku 1997 hosťovala v
Slovenskom národnom divadle, kde
sa predstavila v inscenácii Malá nočná

ŠKODA
ROOMSTER
Škoda prináša na trh skutočne
priestranný automobil pre vašu rodinu a
spoločné výlety do prírody, za kultúrou
alebo k priateľom. Je športový pre aktívne
trávenie vášho voľného času. Je štýlový
pre vaše cesty po meste a za zábavou. Je
silný, aby prepravil všetko, čo potrebujete.
Je dynamický pre váš jedinečný zážitok z
jazdy. Takto poznáte Roomster. Teraz prináša ešte niečo nového.
Nový design predného nárazníka a
hmlových svetlometov, výraznejšia maska
chladiča, elipsoidný tvar a prepracovaná
optika predných svetlometov dodávajú vozidlu Roomster na robustnosti a stabilite.
Nové farebné tóny karosérie, atraktívne farebné strechy a bohatší výber diskov
z ľahkých zliatin dovoľujú popustiť uzdu
fantázii a vybrať si vozidlo, ktoré sa stane
súčasťou vašej osobnosti.
Dynamická línia karosérie si zachováva charakteristické prvky ako napr. kľučky
zadných dverí integrované do stĺpikov alebo veľké, nekonvenčne tvarované okná.
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hudba, pod réžiou známeho herca a režiséra Petra Mikulíka. V bratislavskom
divadle Astorka účinkovala v roku 2003 v
hre Žltá ľalia a v Divadle Nová scéna v
detektívke s pesničkami Osem žien, ktoré režíroval Roman Polák v roku 2004.

Zahrala si aj kultovú postavu Roxany v
muzikáli Mariána Vargu a Pavla Hammela Cyrano z predmestia a neskôr v pred-

staveniach Divadla Nová scéna Cigáni
idú do neba a Vlasy, ktoré režíroval v roku 2003 Dodo Gombár. V úlohe Sheily
v spomínanom kultovom muzikáli Vlasy
sa predstavila aj v produkcii Mestského
divadla v Brne v roku 2004. Hosťovala
tiež v pražskom Branickom divadle.
V roku 2008 sa objavila aj v hre Limonádový Joe. Pravidelne ju vídať
na Letných shakespearovských slávnostiach. Hrá nielen na Slovensku,
ale posledné roky predovšetkým v
Prahe, kde sa v roku 2007 zablisla v roli Rosalindy v komédii Ako sa
vám páči pod taktovkou slovenského kolegu i režiséra Emila Horvátha.
Publikum ju pozná aj ako speváčku. V
roku 1995 si nielen zahrala, ale aj zaspievala v Dobrej správe Antona Popoviča, o rok neskôr vo ﬁlmoch Modrá
ruža v réžii Milana Lasicu a Čierna
ovca Juraja Nvotu. K ďalším patria ﬁlmy Ticho po búrke a ﬁlmový muzikál
Rebelové, kde si zahrala aj so svojou
sestrou.
V budúcnosti sa chce aj naďalej
venovať účinkovaniu na divadelných doskách, no neodmieta ani ﬁlmové úlohy
a dabing. (lo)

Interiér je veľmi zaujímavý. Úplne nové
poťahové materiály a vzory umocňujú pôžitok z jazdy vo vozidle. Inovovaný design
prístrojového panelu a ovládacích prvkov
klimatizácie nie je len otázkou estetického
vnímania, ale prináša i radu nových funkcií.
Pre pohodlné a bezpečné ovládanie rádia
a telefónu sú tu nové multifunkčné volanty.

Roomster stále exceluje vnútorným
priestorom a jeho praktickou variabilitou.
Vďaka systému zadných sedadiel Varioﬂex vychádza v ústrety všetkým vašim
potrebám. Nechýba ani dostatok odkladacích priestorov a šikovné detaily, pretože
záleží predovšetkým na vašom pohodlí.
(lo)
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Umenie a varenie

August

Hrdinom známym aj neznámym,
ktorým hrobky zarástla už tráva.
Vietor zo slovenských hôr a strání
svojou piesňou o tom vždy rozpráva.

Na strniskách ešte leto spalo,
dusné podvečery augustové horeli.
My sme o Povstaní vedeli málo –
dvor nám bol svetom celým.

Na strniskách teda ešte leto spalo,
keď hory prijímali svojich synov,
keď horel Telgart, vzoprel sa Balog
a boli obete, obete odvážnych činov...

Od Choča i od Západných Tatier
roznášal vietor nejasnú zvesť,
ktorú hlásili ohne tajomných vatier.
Po rokoch vzdávam padlým česť!

Čas tíšil bolesť, avšak zapamätať,
hoci zem sa strábi z dávnych rán –
nemôže doznieť nikdy táto veta:
Česť miestu, kde spočíva partizán.
(August 2004)

František Kolkovič

ZUZKA VARÍ
ČO NA OBED
Pažítková polievka
100 g koreňovej zeleniny, 50 g masla,
50 g krupice, 1 a 1/4 l vývaru z kostí alebo
slepačieho bujónu, 2 žĺtky, 50 g postrúhaného syra, pažítka asi 2 viazaničky, muškátový
oriešok (1/4), soľ.
Na polovici masla opražíme umytú, očistenú a nadrobno postrúhanú koreňovú zeleninu. Pridáme krupicu, opražíme dozlatista a
zalejeme vývarom. Druhú polovicu masla vymiešame so žĺtkami, s postrúhaným syrom,
osolíme a primiešame do horúcej polievky.
Nakoniec pridáme umytú a nadrobno posekanú pažítku a postrúhaný muškátový oriešok.

Cukety plnené
kuracou pečeňou
3 cukety, 500 g kuracích pečienok, 1
väčšia cibuľa, 2 lyžice olivového oleja (môže

byť aj rastlinný), 1 lyžica kečupu, 1 lyžička
vegety, 3–4 strúčiky cesnaku, 1 lyžica posekanej petržlenovej vňate, 200 g nastrúhaného eidamu, 6 paradajok, mleté čierne
korenie, soľ.
Na olivovom oleji orestujeme cibuľu,
pridáme nakrájané pečienky a opražíme.
Cukety pozdĺžne rozrežeme, lyžicou vydlabeme dužinu, nakrájame na kocky a pridáme
k orestovaným pečienkam. Vydlabané cukety hneď osolíme, aby pustili šťavu. Pečienky
ochutíme kečupom, korením a vegetou. Pridáme paradajky nakrájané na kolieska a dusíme. Do zmesi dáme prelisovaný cesnak,
nasekanú petržlenovú vňať, 2/3 nastrúhaného eidamu a úplne na záver osolíme. Premiešame a odstavíme z ohňa. Pripravené cukety pokvapkáme olivovým olejom a vložíme
do pekáča vystlaného alobalom. Pečieme
vo vyhriatej rúre 15 minút. Predpečené
cukety vyberieme, naplníme zmesou a pečieme ešte 30 minút. Pred dopečením povrch posypeme zvyšným syrom a necháme
5 minút dopiecť dozlata. Podávame s tmavým chlebom a čerstvou zeleninou.

ZÁKUSKY
Parížsky krém
1 liter smotany na šľahanie, 50 g čokolády, 100 g cukru.

Všetko uvaríme za stáleho miešanie.
Necháme vychladnúť a dáme do chladničky.
Vyšľaháme až na druhý deň.

ŠALÁTY
Šalát z ružičkového kelu
500 g ružičkového kelu, 200 g bieleho
jogurtu alebo kyslej smotany podľa chuti,
šťavu z jedného citróna, 2 malé cibule, 3 až
4 paradajky, soľ, trochu čerstvej petržlenovej vňate.
Ružičkový kel umyjeme a varíme
asi 15 minút v mierne osolenej vriacej
vode. Uvarený kel scedíme, necháme
trochu vychladnúť a ružičky kelu v závislosti od veľkosti a vlastného gusta nakrájame na polovice alebo na štvrtiny.
Očistenú cibuľu pokrájame nadrobno, paradajky na osminky. Všetky suroviny spolu
premiešame a zalejeme jogurtom zmiešaným so soľou. Šalát posypeme nasekanou
petržlenovou vňaťou.
Zdroj: najrecepty.sk
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Naša poradňa

Porady kosmetologa

D

alej kontynuujemy temat makijażu.
W tym numerze podam Państwu
kolejność prawidłowego makijażu
i rozwiażę kilka zagadkowych terminów
związanych z kosmetyką kolorową i przybliżę pewne zaburzenie psychiczne, które
jest coraz częściej diagnozowane – a dotyczy postrzegania siebie.

Prawidłowy makijaż
krok po kroku:
1. podkład, kamuﬂaż - ujednolicenie kolorytu skóry, eliminacja pewnych niedoskonałości skóry, modelowania kształtu,
2. korektor pod oczy, rozświetlacz - na
rozświetlacz pod oczy nigdy nie nakładamy pudru i stosujemy bardzo cienkie
warstwy preparatu; puder i nadmiar
produktu podkreślają zmarszczki mimiczne wokół oczu,
3. puder ﬁksujący - utwardzający podkład,
matujący,
4. kredka na okolice oczu,
5. ciemne cienie - modelowanie kształtu
oka,
6. jasne cienie - wypełnienie powieki,
7. kredka wewnątrz powieki dolnej,
8. kredka lub cienie do brwi,
9. róż lub puder brązujący - modelowanie
kształtu twarzy,
10. konturówka do ust,
11. pomadka do ust,
12. błyszczyk,
13. utwardzacz pomadki - na bazie alkoholu, możliwe odczuwanie mrowienia i
pieczenia ust,
14. spray utrwalający makijaż,
15. gotowe :-)

TAJEMNICZE
KOREKTORY –
który kolor do czego:
• Zielony - wszelkiego rodzaju zaczerwienia (stany zapalne, alergiczne, naczyniaki)
• Szary lub niebieski - wszelkie zaróżowienia
• Białożółty - zasinienia, sińce pod oczami
• Fioletowy - łamie żółty kolor skóry (idealny dla osób z cukrzycą)
• Pomarańczowy - pokrywa ﬁoletowy kolor
skóry, siniaki, naczyniaki
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A teraz chciałbym państwu przedstawić zaburzenie, które zaczynam obserwować u niektórych nastolatków jak i osób
starszych, które przywiązują nadmierną
uwagę do swojego wyglądu. Warto zwrócić uwagę czy nie dostrzegamy tego u naszych dzieci, które w dobie idealnych zdjęć
modelek, modeli i fotoshopa mają często
zaburzone odczucie własnego piękna.
DYSMORFOFOBIA - termin dysmorfofobia wprowadził w 1886 r. Marselli,
który opisał ją jako subiektywne poczucie
własnej brzydoty, odczuwanie ﬁzycznych
wad lub szpecących zmian skórnych,
które pacjent przeżywa jako zauważalne
dla innych, pomimo że jego wygląd jest
prawidłowy, bądź jako wyolbrzymienia
niewielkich zmian, najczęściej skórnych.
Przekonanie o deformacji własnego ciała
bywa tak dotkliwe, że może popychać do
samobójstwa. W badaniach amerykańskich stwierdzono, że myśli samobójcze
występują u 78 proc. chorych, a 24-28
proc. podejmuje próbę odebrania sobie
życia.
• Dysmorﬁa - z greckiego oznacza
brzydotę, zwłaszcza twarzy
Objawy dysmorfofobii:
- wyobrażona przez pacjenta wada w obrazie własnego ciała
- każda część ciała może stać się przedmiotem rozważań (najczęściej jednak
są to: zmiany trądzikowe, zmarszczki,
blizny, nadmierne rumienie lub blednięcie skóry, kształt ust, nosa, uszu czy
wygląd oczu).
- wiele godzin przeglądają się w lustrze
bądź całkowicie unikają luster
- stosują zabiegi mające na celu ukrycie
rzekomych defektów (robią makijaż,
zapuszczają zarost, noszą specjalną
garderobę)
- unikają kontaktów towarzyskich, przebywania w miejscach publicznych
- początek zaburzeń przypada na okres
dojrzewania
− w równym stopniu dotyczy kobiet i mężczyzn
− szacuje się, że 6 do 15% pacjentów
chirurgii plastycznej stanowią chorzy z dysmorfofobią
Mam nadzieję, że skorzystają Państwo
z moich porad i wezmą pod uwagę moje
ostrzeżenie. Do zobaczenia za miesiąc!
Dawid
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Jozefa Pieronek
SKRĘCENIE
KOSTKI
Skręcenie stopy jest jedną z tych dotkliwych przypadłości, która zdarza się każdemu
z nas. Wystarczy nieoczekiwana nierówność
chodnika, potknięcie się lub upadek, aby złe
ustawienie stopy na podłożu spowodowało
uraz stawu skokowego zwanego potocznie
skręceniem kostki. Objawami skręcenia są
najczęściej ból i obrzęk stawu skokowego, w
różnym stopniu pojawia się zasinienie skóry.
Ból jest nasilany przez ruch naśladujący mechanizm urazu. Główne dolegliwości lokalizują się po stronie bocznej stawu skokowego, ale bolesna może być też okolica kostki
przyśrodkowej. Właściwe postępowanie w
pierwszym okresie po ostrym urazie może
znacznie skrócić okres rehabilitacji. Wyjątkowo ważne jest przeciwdziałanie obrzękowi, który uniemożliwia prawidłowe gojenie
uszkodzonych tkanek. Najlepsze efekty
przynosi zastosowanie metody PRICES,
której nazwa powstała z pierwszych liter angielskich słów: Protection, Relative Rest, Ice,
Compression, Elevation, Support.
Protection – ochrona stawu w stabilizatorze
Relative rest – odpoczynek, względny
spokój, należy unikać ruchów i czynności
mogących zwiększać ból i obrzęk. Dozwolony jest bezbolesny zakres ruchu, najczęściej
taki, na jaki pozwala założony stabilizator.
Obciążanie stopy dozwolone jest w stabilizatorze, do granicy bólu, ewentualnie w asyście kul łokciowych

Naša poradňa
Ice – zimne okłady pozwolą
na lepszą kontrolę bólu, obrzęku i
wzmożonego napięcia mięśni. Aby
uniknąć odmrożenia należy zawijać
kostki lodu lub pakiety żelowe typu
cold pack w ręcznik. Chłodzenie
stosujemy 3-4x dziennie przez około 15 min.
Compression – im szybciej po
urazie założymy opatrunek uciskowy, np. z elastycznej opaski, tym
mniejszy będzie obrzęk, a co za tym
idzie mniejsze dolegliwości i większa szansa na szybsze gojenie
Elevation – warto utrzymywać
nogę uniesioną, ułatwiając odpływ
krwi z nogi. Zmniejszy to obrzęk i
poprawi gojenie
Support – jako doleczanie może
być stosowany taping – specjalne
taśmy wzmacniające mięśnie lub
odpowiednie stabilizatory. Dobra
stabilizacja stawu i pełna stabilizacja pięty – w stabilizatorze pozwala
obciążać kończynę już po upływie
10-14 dni.
Rehabilitacja odgrywa kluczową
rolę w procesie leczenia skręceń
stawu skokowego. Jej główna rola
to przywrócenie pełnego zakresu
ruchów, zapewnienie bodźców dla
prawidłowej przebudowy uszkodzonych więzadeł oraz poprawa
stabilizacji mięśniowej kończyny.
Należy pamiętać, że każde skręcenie zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnych urazów tego samego typu.
W czasie skręcenia uszkadzają się
nie tylko więzadła, ale także receptory, odpowiedzialne za prawidłową
kontrolę napięcia mięśni wokół stawu skokowego. Jedynie prawidłowo prowadzona rehabilitacja daje
szansę na reedukację kończyny,
poprawę koordynacji poszczególnych grup mięśniowych, a w dalszej
perspektywie zmniejsza ryzyko wystąpienia kolejnych skręceń stawu.
W niewielkich urazach wystarczają
czasem proste metody ﬁzyczne,
ale w cięższych przypadkach, kiedy
widzimy duży obrzęk oraz podskórny krwiak w okolicy stawu, należy
bezzwłocznie udać się do lekarza
specjalisty.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii

Prawnik
Reklamacja możliwa również
bez paragonu

Wycinka drzew i krzewów
na działce
Na własnej działce możesz wyciąć bez zezwolenia drzewo, które nie ma pięciu lat. Drzewa starsze, rosnące dłużej niż 5 lat, mogą być
usuwane (wycinane) tylko za zezwoleniem,
np. wójta. Gdy uzyskamy zgodę, musimy zapłacić za wycinkę (opłata zależy od obwodu
pnia drzewa). Takiej opłaty nie ponoszą tylko
osoby uprawiające tzw. działki pracownicze.

Sprzedawca nie może odmówić ci przyjęcia reklamacji tylko z tego powodu, że nie posiadasz paragonu. To, że jakaś rzecz została kupiona w danym
sklepie można udowodnić w inny sposób. Zgodnie z
prawem do reklamacji jest potrzebny dowód zakupu.
Potwierdzeniem transakcji są również:
- wydruk z terminalu lub wyciąg z banku, jeśli
Co można postawić
towar został zapłacony kartą. Znajduje się na nich
zarówno nazwa sklepu, data zakupu i cena.
bez pozwolenia
- Karta gwarancyjna zakupionego towaru. Na
Nie jest konieczne pozwolenie na budowę,
takim dokumencie jest na pewno pieczątka sklepu gdy chcesz postawić:
oraz data nabycia towaru.
- parterowy budynek gospodarczy o po- Faktura VAT lub potwierdzenie zamówienia
wierzchni do 35 m2 i rozpiętości konstrukcji
oraz zapłaty ze sklepu internetowego.
do 4,8 m (do tego typu budynków zalicza się
Gdyby sklep odmówił przyjęcia reklamacji bez
także blaszany garaż, przy czym jego poparagonu, zgłoś się po pomoc do rzecznika konwierzchnia nie powinna przekroczyć 25 m2);
sumentów.
- wolno stojącą wiatę i altanę;
- przydomową oranżerię o powierzchni do
Ubezpieczenie kredytu
25 m2.
Przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki banki
Wystarczy tylko zgłosić to do gminy, na teproponują wykupienie polisy. Ma ona zagwaranto- renie której masz działkę. (Podstawa prawna:
wać, że w razie choroby lub utraty pracy dług spłaci art. 148-149 k.c. i art. 29 prawa budowlanego
za nas ubezpieczyciel. Jak jest naprawdę i ile kosz- Dz. U. nr 156/2006, poz. 1118)
tuje taka ochrona?
Jeśli wykupujesz polisę, miesięczna rata kre- Płatne i bezpłatne dokumenty
dytu lub pożyczki może wzrosnąć o kilkanaście
wydawane przez urząd gminy
lub kilkadziesiąt złotych. Niektóre banki pobierają
Przy załatwianiu niektórych spraw musimy
składkę jednorazowo z góry, co powiększa kwotę
kredytu lub pożyczki. Czasem w zamian proponują uregulować opłatę skarbową, np.:
obniżenie oprocentowania pożyczki. Często polisy - 15 zł za wydanie duplikatu decyzji o nadaniu
numeru NIP;
mają bardzo dużo wyłączeń, czyli sytuacji, gdy nie
masz co liczyć na odszkodowanie. Np. gdy zosta- - 30 zł za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego;
niesz zwolniony z pracy przed upływem 60 dni od
podpisania umowy, ubezpieczyciel nie będzie spła- - 33 zł za odpis zupełny aktu urodzenia, ślubu
i zgonu;
cał twoich rat. Dlatego zanim kupisz polisę, dokładnie przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia. Nie - 22 zł za odpis skrócony aktu urodzenia, ślubu i zgonu (nie płacimy, gdy akt urodzenia
warto tracić mnóstwa pieniędzy na nikłą ochronę.
jest potrzebny do wydania dowodu osobistego lub paszportu).
Księga wieczysta
Nie
płacimy opłaty skarbowej:
w internecie
- za wydanie zaświadczenia, np. o przyjęciu
Od 17 czerwca 2010 r. można przeglądać księwniosku i podania;
gi wieczyste w internecie. Wystarczy znać numer - za 3 odpisy aktów urodzenia i zgonu wydaksięgi i wejść na http: ekw.ms.gov.pl
wanych bezpośrednio po ich sporządzeniu;
Po otwarciu tej strony, wybiera się kod wy- - za decyzję w sprawie przyznania dodatku
działu sądu, który prowadzi daną księgę. Skąd
mieszkaniowego;
wziąć kod? Z numeru księgi. Gdy jest to np. KW - przy załatwianiu wszelkich spraw z zakresu
Nr GDIG/00000296/2, to kodem sądu jest GDIG.
pomocy społecznej;
Następnie wpisuje się numer księgi i ukaże się jej - za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
tekst.
potrzebnego do celów meldunkowych na
pobyt tymczasowy. (aj)
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Zábava a humor

Chystáte sa sťahovať, meníte
nábytok? Aj to svedčí o vašom
charaktere a vaších potrebách.
Viac vám napovie nasledujúci test.

HVIEZDY O NÁS
PANNA (24.8.-23.9.)
Vládca Merkúr sa ešte zdržuje u
vás, veď je tu doma. Čakáte na príchod
Slnka do vášho znamenia, ktoré vás ešte
RYRY (10.2.-20.3)
posilní. Preto plánujte a pomaly aj uskuČo je pre vás dôležité v augustočňujte to, čo máte dlhodobo vo svojom
te: Skúste viac načúvať druhým, veď vy
zámere. Možno príde naozajstná výhra.
to viete, len teraz možno máte dojem, že
VÁHY (24.9.-23.10.) sa s vami každý druhý človek chce hádať. Chodievajte viac do prírody, aby ste
Vo vašom znamení sa väčšinu načerpali dosť energie. Hodil by sa vám
mesiaca zdržuje Mars a vaša vládky- pobyt pri mori, ktorému by ste odovzdali
ňa Venuša. Na začiatku znamenia tróni vaše starosti.
prísne Saturn, ktorý teraz preveruje Váhy,
narodené v prvej dekáde. Robte preto
BARAN (21.3.-20.4)
všetko tak, aby ste sa neskoršie nechytali
August a čiastočne aj september
za hlavu. Pamätajte - niekedy niečo nejde
prežijete s Marsom, Saturnom a Venušou.
bez určitej tvrdohlavosti, kedy sa potrebuTo znie nádejne, keďže s podporou enerjeme presadiť.
gického Marsu, hrejivého Slnka, romanŠKORPIÓN (24.10.-22.11) tickej Venuše a zodpovedného Saturnu
sa dá pre lásku urobiť veľa. Ak patríte k
Napätie v strede augusta, spô- slobodným a chcete to zmeniť, treba sa
sobené kvadrátmi a opozíciami veľkých chopiť iniciatívy
planét, budú asi cítiť všetci ľudia, ktorí nie
sú ľahostajní k všeobecnému dianiu. Do
BÝK (21.4.-20.5.)
dvoch tretín augusta sa ľahko môžete neHviezdy vám počas týchto dní
chať vyviesť z miery. Koniec mesiaca by
začnú priať. Akoby chceli odmeniť vašu
mal byť už pre vás pokojný.
úpenlivú snahu, svedomitosť a pracoviSTRELEC [23.11.-21.12) tosť. Po útlme v pracovných aktivitách príde opäť príliv energie i peňazí.
Začiatkom mesiaca si dajte pozor na tzv. kučeravé myšlienky, hlavne ak
BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
máte celkom fajn vzťah. Máloktorý partner
Vo ﬁnančnej oblasti vás stretne
odpustí aj nezáväzný ﬂirtík. Dávajte si
neuveriteľné šťastie. Konečne sa začne
však pozor na cestách - aj tých duchovblýskať na lepšie časy. Vráti sa vám vďaka
ných, nielen fyzických.
tomu pocit spokojnosti a radosti. Dodajte
KOZORŽEC (22.12.-20.1) si odvahu a ponuku, ktorú dostanete, rozhodne neodmietnite.
Kariéra je pre vás dôležitá, ale veď
ani vy nie ste radi sami. Prečo to nedáte
RAK (22.6.-22.7.)
svojim blízkym najavo? Mnoho kuchárov
Tieto dni by ste mohli prežiť celpokazí kašu, hovorí jedno príslovie. Nekom aktívne. Stojte radšej oboma nohami
pustite medzi vás a partnera nič iné, len
na zemi. Kvôli nečakanej udalosti v rodine
svetlo lásky. Aj za svoje pracovné záležibudete ale musieť zmeniť všetky plány.
tosti si vlastne zodpovedá každý sám.
Vyzbrojte sa však radšej mimoriadnou
VODNÁR (21.1.-18.2.) opatrnosťou. Nebudete celkom vo svojej
koži, ľahko vás vyvedie z miery akákoľvek
Napätie z opozície Slnka na vaše maličkosť.
znamenie vám zmierňuje pobyt Venuše,
Marsu a Saturna, vášho druhého vládcu
LEV (23.7.-23.8.)
po Uránovi, a to vo Váhach. Ak odoláte
Žiarite a aj si to dostatočne vynutkaniu oponovať za každú cenu svojim
chutnávate. Na Levov nezvyklé, ale je vo
nadriadeným, či inej autorite, môže sa
vás aj tá správna pokora, a to je dobré.
vám celkom dariť.
Možno vás bude niekto prosiť o pomoc,
neodmietnite. Ľudia cítia, že máte silu,
preto vás budú oslovovať.
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1. Koľkokrát ste sa pred kúpou vlastného
bývania sťahovali z podnájmu do podnájmu?
a) Aspoň 3 x; b) viac ako 3 x; c) viac ako 10 x.
2. Ako ste zorganizovali sťahovanie?
a) Všetok nábytok som predal/-a, v novom byte chcem vyskúšať niečo celkom nové;
b) objednal/a som si špecializovanú ﬁrmu;
c) všetky kartóny som označil/a podľa obsahu
a miesta, kde sa majú zložiť.
3. Práve ste dostali kľúče od vášho nového domova. Ktorú miestnosť by ste chceli
zariadiť ako úplne prvú v poradí bez ohľadu
na jej účel?
a) Najskôr vybalím najdôležitejšie drobnosti, ostatné zostane poskladané na hromade, kým sa s bytom trochu nezžijem;
b) všetko mám dopredu pripravené a premyslené, budem postupovať podľa presného plánu;
c) nájdem miesto, kde sa mi bude najlepšie
spať a zariadim si aspoň provizórny azyl.
4. V ktorej časti bytu sa zdržiavate najčastejšie?
a) V kúpeľni, dbám totiž na svoj vzhľad;
b) v kuchyni, varenie je moje hobby; c) v útulnej spálni.
5. Máte v byte domáce zvieratko, alebo
pestujete kvety?
a) Ani náhodou, je to iba zbytočná príťaž;
b) pestujem aromatické bylinky a mám celý
zverinec; c) starám sa o zopár vzácnych izbových rastlín a exotickú mačku.
6. Kupujete nábytok na sedenie. Aký typ
uprednostníte?
a) Nijaký nepotrebujem, sedávam na podlahe; b) trendový vak alebo jednoduchú pohovku; c) dizajnérsku „vychytávku“.

Ktoré písmeno prevažuje?
Písmeno A: Severský štýl
Ste nekomplikovaná osobnosť, svoj štýl si
ešte len hľadáte a aj keď ste už dávno vyleteli
z hniezda a vyrástli zo školských nohavíc, o
tom, že sa usadíte, celkom vážne neuvažujete. Jednoduché línie - to je pre vás to pravé.
Písmeno B: Moderný štýl
Pravdepodobne máte rodinu. Zo začiatku ste
sa snažili realizovať svoje predstavy, ale jednak nemáte čas, aby ste oprašovali dekorácie.
Každý kus nábytku vyberáte tak, aby sa dal
použiť univerzálne - ste praktický človek.
Písmeno C: Romantický štýl
Milujete krásne veci, pohodlie a veľa času trávite hľadaním nových inšpirácií. Usadíte sa až
vtedy, keď objavíte svoje vysnívané miesto na
zemi. Máte vyberaný vkus. Uprednostňujete
kvalitu a nebránite sa ani drahším doplnkom
- ste romantická duša.
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Bontón a humor

TROCHU
Z BONTÓNU...

TYKANIE
Tykanie navrhuje DÁMA (alebo starší) pánovi (mladšiemu). K obradu tykania
patrí podanie ruky, prípitok alebo bozk.

(časť 2)

DARY
Darček rozbaľujeme v prítomnosti darcu, len pri väčšom množstve darov a darcov sa dá počkať, vždy však okamžite
poďakujeme a prejavíme radosť.
Najuniverzálnejším darom sú kvety.
Keď ide mladý muž požiadať slečnu o ruku, dáva jednu kyticu jej matke a jednu jej.
Pred svadbou chlapec dievčaťu nesmie
dať nič cenné! Vo svadobný deň ženích
takisto zaobstaráva pre nevestu kvety.
Kvetmi sa dá taktiež poďakovať, no
kvetina v kvetináči sa daruje vždy len babičke alebo zberateľovi. Pamätajte však,
že nikdy nikto nikomu nesmie vložiť namiesto darčeka peniaze!

PREDSTAVOVANIE
PÁN (alebo mladšia osoba) sa vždy
ako prvý predstavuje dáme (alebo staršej
osobe); presne tak isto postupujeme, keď
my niekoho s niekým zoznamujeme.
Cudzej žene predstaví manžel najprv
svoju manželku; v domácom prostredí
predstavujeme Slovákov cudzincom a blízkych priateľov vzdialenejším známym.
Pri predstavovaní stojíme alebo vstaneme a pozeráme sa navzájom do očí.
RUKU podáva ako prvá DÁMA (alebo
starší), teda ten, komu sa my predstavujeme.
Muž môže dodať: „Teší ma, že vás
spoznávam”, žena však odpovie len:
„Dobrý deň”, nič o tešení! Pri zoznamovaní rozprávame primerane nahlas a ak
dané meno nezachytíme, nebojíme sa
spýtať ešte raz.

PRÍCHOD
Na stretnutie sa snažíme prísť PRESNE, najskôr však 5 minút pred dohodnutým časom a najneskôr 5-15 minút po
ňom. Posledný prichádza hlavný hosť,
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KABELKA
Kabelka v spoločnosti patrí na stoličku,
väčšia k stoličke a len miniatúrna kabelka
môže na stôl.
TANEC
Vyzvanie do tanca vyslovuje PÁN vetou:
„Smiem prosiť?”. Žena nikdy NEODMIETA;
keď už musí, tak s primeraným ospravedlnením. Keď odmietne jedného, mala by
odmietnuť aj všetkých ostatných (okrem
svojho spoločníka, s ktorým prišla). Nesmie
ale povedať: „Netancujem”, tým pádom na
tanečnej zábave nemá čo robiť.
Barbora Majerčaková
foto: internet
U psychiatra:
- Odkedy si myslíte, že ste princ?
- Odkedy nie som žaba.

***
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ktorý ako prvý aj odchádza; ostatní sa
môžu lúčiť až po ňom.

Pri písomke pošepkal Jano svojmu susedovi:
- Ten učiteľ je ale idiot!
A od tabule sa ozvalo:
- Nenapovedať! Každý na to musí prísť
sám.

***
Opilec sa dopotáca do kostola, zapadne
do spovednice a mlčí. Zmätený kňaz zakašle, aby upútal pozornosť, ale muž stále mlčí.
Kňaz teda zabúcha na prepážku a dúfa, že
sa hriešnik rozhovorí. Z druhej strany sa
ozve: - Búchaš zbytočne, kámo, tu tiež nie
je papier...

***
Stojí blondína pod stĺpom verejného
osvetlenia a klope na stĺp. Ide okolo policajt
a pýta sa jej:
- Slečna prečo klopete na ten stĺp?
Blondína mu odpovie:
- Ale je tu napísané predám byt 2+1, a
tak klopem, ale asi nikto nie je doma.
A policajt odpovie:
- Tak klopte ďalej, niekto musí byť doma,
pretože navrchu sa svieti.

***
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Muž prichádza nadránom domov, keď
tu zrazu „TRESK”, obrovská rana do hlavy.
Preberie sa a vidí manželku, ako stojí nad
ním s valčekom v ruke a plače:
- Prepáč drahý! Ja krava som zabudla,
že tento týždeň robíš nočné.

***
Na hraničnom priechode sa pýta muž
colníka:
- Pane, je možné vyvážať zlato do Francúzska?
- Samozrejme, no v primeranom množstve - odpovie colník.
- A stodesať kilogramov je primerané
množstvo?
- Tak to určite nie!
- V tom prípade, obráti sa muž k manželke, zlato moje, zostávaš doma.
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Zaujímavosti
Polárna žiara
na Slovensku
Podľa amerických vedcov sa aj v našich zemepisných šírkach posledný júlový
utorok oplatilo pozerať na sever.
Polárna žiara, ktorú je bežne vidno
len na územiach bližších k zemským pólom, bola tentokrát viditeľná aj v častiach
planéty bližších
k rovníku, vrátane Slovenska.
Dôvodom, prečo
bolo polárnu žiaru
vidieť aj z území s
nižšou zemepisnou šírkou, sú silné slnečné búrky
a erupcie slnečného vetra. Plazma z vrchnej atmosféry
Slnka bola navyše nasmerovaná priamo
na Zem, čo je podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA)
veľmi neobvyklé. Erupcie podľa NASA naznačujú, že Slnko sa po niekoľkoročnom
útlme opäť prebúdza k životu. Posledné
solárne maximum, teda obdobie zvýšenej
slnečnej aktivity a častejších erupcií, bolo
v roku 2001. Keďže cyklus slnečnej aktivity
je jedenásťročný, ďalšie maximum by malo
nastať v roku 2012. Silný slnečný vietor už
v minulosti viackrát spôsobil, že polárnu
žiaru bolo vidno aj zo strednej Európy.

Najväčšia fotograﬁa
na svete
Obľuba fotenia gigantických panorám
je obrovská. Koncom minulého roka médiá
informovali o zhotovení najväčšej panoramatickej fotograﬁe s rozlíšením 18 gigapixlov, ktorá by po vytlačení zabrala plochu
dlhú niekoľko metrov. Len v priebehu pár
nasledujúcich mesiacov našla svojho ďalšieho rádového premožiteľa. Zrejme nie
posledného.
Dvojica maďarských nadšencov pokorila minuloročný rekord fotograﬁou, ktorej
rozlíšenie je takmer 4-násobne vyššie.
Presne 71,3 gigapixlov má výsledná panoráma zložená z celkového počtu 5040
fotograﬁí. Celkovo bolo pritom v priebehu
dvoch dní nafotených až 20 tisíc skúšobných záberov. Pri pokusoch boli použité
dva, vedľa seba umiestnené, fotoaparáty,
na ktorých bol osadený teleobjektív Minolta s pevným ohniskom 400 mm. Fotograﬁe
boli následne spájané dva dni na počítači
so štvorjadrovým Xeon procesorom, 24
GB operačnou pamätou a 6 TB úložným
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priestorom. Ďalších 55 hodín zabrala ﬁnálna úprava panorámy, ktorá s rozlíšením 590
500 x 120 750 bodov zachytáva pohľad na
Budapešť z vyhliadkovej veže János Hill. S
publikovaním fotograﬁe na internete sa ale
tvorcovia neuspokojili a rozhodli sa ju aj vytlačiť. Nie však v rozmeroch, ktoré by bolo
možné teoreticky dosiahnuť. Výsledkom 6
hodinovej tlače je 15 metrov dlhá a 1,5 metra vysoká fotograﬁa.

Život na Marse
Americkí vedci zistili, že skaly v oblasti
Nili Fossae na Marse sú veľmi podobné tým
z austrálskej Pilbary, kde sa zachovali niektoré z najstarších pozostatkov života na Zemi.
Nili Fossae je 667 kilometrov dlhá oblasť rýh
a zlomov, ktorá leží na okraji obrovskej panvy
Isidis. Skaly, ktoré sa v tejto oblasti nachádzajú, sú až štyri miliardy rokov staré.
Už v roku 2008 vedci v týchto skalách objavili uhličitany, ktoré naznačujú, že sa v tejto
oblasti mohol v minulosti vyskytovať život.
Vedci zo SETI Institute na čele s Adrianom Brownom skúmali tieto skaly pomocou spektrometra CRISM (Compact
Reconnaissance Imaging Spectrometer
for Mars), ktorý je súčasťou planetárnej
sondy Mars Reconnaissance Orbiter. Touto istou metódou následne skúmali skaly v Pilbare na severozápade Austrálie,
ktoré sa nachádzajú na povrchu Zeme
nepretržite už približne 3,5 miliardy rokov.
Tieto skaly obsahujú štruktúry zvané stromatolity, ktoré vytvorili mikroorganizmy
patriace medzi prvé fotosyntetizujúce organizmy na Zemi.
Na základe tohto poznatku si vedci
myslia, že rovnaké procesy, ktoré uchovali
pozostatky prvých foriem života na Zemi,
mohli zachovať pozostatky organizmov aj
na Marse.
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TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW
W POLSCE
SPOLOK SLOVÁKOV
V POĽSKU
POLECAMY NASZE WYDAWNICTWA
Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków . . . 10,00 zł

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

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

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

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

Krajanský spevník, Towarzystwo Słowaków w Polsce,
Kraków 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Franciszek Kolkowicz, Stopy jesene, Kraków 2010 . . . . . . . . . 10,00 zł
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