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šiť úctyhodným vekom sto rokov. Krajan Sebastián Milan z Čier-
nej Hory oslávil svoju storočnicu práve 26. augusta. Pogratulovať 
mu k tomuto významnému životnému jubileu prišli jeho najbližší 
priatelia a rodinní príslušníci, čelní predstavitelia Spolku Slová-
kov v Poľsku i poľskej samosprávy. Pri tejto milej oslave bol aj 
náš časopis Život a prostredníctvom neho sa môžete na oslavu 
preniesť aj Vy.
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Dominika Kalatu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6-7

Životné cesty sú občas kľukaté. Nevedno, kam nás zavedú. 
Môžeme len dúfať, veriť, že so všetkým, čo nás čaká, si poradí-
me. Predsa len niektoré prevratné momenty v živote prichádzajú 
náhle a dokážu otočiť naruby celý život. Kadiaľ viedla cesta ži-
vota novobelianskeho rodáka Dominika Kalatu, ktorý ju natrvalo 
spojil s Bohom a službou cirkvi?

Prázdninové pobyty krajanských detí 
na Slovensku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Aj keď sa školský rok rozbehol už naplno, nezaškodí, ak sa 
ešte na chvíľku vrátime späť k prázdninám a zaspomíname si 
na pekný pobyt na Slovensku. Voľný čas bol preplnený tvorivými 
aktivitami, tancom, hrami a oddychom. Aj keď sa vedúci niekedy 
trošku potrápili, deti sa domov vracali s dobrým pocitom a ešte 
krajšími spomienkami.

V septembrovom čísle nájdete:
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ktoré sa udiali v tridsiatych rokoch minulého storočia, ale pre-
dovšetkým udalostí, ktoré sa stali v septembri 1938. Septem-
ber roku 1938 a september roku 1939. Ako spolu súvisia a ako 
ovplyvnili životy Slovákov v Poľsku? Dozviete sa v Čriepkoch 
z histórie...
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Dôvodov na radosť bolo na krajanskom poli neúrekom. Aj 

v Tribši panovala slávnostná atmosféra, keďže 5. septembra 
dobrovoľný požiarny zbor oslavoval presne 100 rokov svojej čin-
nosti. Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná sv. omša i obec-
ná slávnosť, spojená s posvätením novej požiarnickej zástavy 
i odhalením pamätnej tabule. Pre tých, ktorí chcú bližšie poznať 
históriu tribšského DPZ, bola zriadená aj pamätná izba, v ktorej 
sa nachádzajú spomienkové predmety i staré hasičské prístroje 
a zaujímavé listiny dokumentujúce doterajšiu činnosť tribšských 
požiarnikov.
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S krajanskými podujatiami akoby 
sa v poslednej dobe vrece roztrhlo. 
Jedným z posledných bola tradičná 
Prehliadka krajanských dychových 
hudieb, ktorú pravidelne organizuje 
Spolok Slovákov v Poľsku. Aktuálny, 
tak trochu upršaný ročník sa konal 
15. augusta v Jurgove. Dážď však 
nikomu nepokazil náladu, ba práve 
naopak, tóny krajanských dychoviek 
rozohrali krv v žilách všetkým účast-
níkom, takže hádam nikomu nebola 
zima. Prehliadka sa niesla v sláv-
nostnom duchu, keďže jurgovská 
dychovka oslavovala neuveriteľné už 180. výročie svojej existencie. 
Jej členovia nám predviedli skutočné vynikajúci koncert. Jubilujúca 
dychovka bola za dlhé roky svojho účinkovania náležite odmenená 
hodnotnými darmi i originálnymi diplomami, no vari najväčšou od-
menou bol obrovský potlesk zo strany publika.
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STOROČNICA SEBASTIÁNA MILANASTOROČNICA SEBASTIÁNA MILANA
„na vlastnej koži“, prežil vzácny krajan, ro-
duverný Slovák Sebastián Milan, ktorý uzrel 
svetlo sveta 26. augusta 1910 v severospiš-
skej dedinke Čierna Hora. A všetky vyššie 
spomínané udalosti výrazne ovplyvnili jeho 
život. O tom sa však viac dozviete v ďalšom 
článku, my sa budeme venovať oslave, kto-
rú k jeho významnému jubileu zorganizovala 
blízka rodina – syn, dcéry, vnuci, vnučky, 
pravnuci i pravnučky.

Oslava začala o osemnástej hodine 
slávnostnou svätou omšou v kostole Pre-

menenia Pána v Čiernej Hore, ktorú ce-
lebroval miestny kňaz vdp. Hubert Kaszte-
lan. Samotná omša síce bola v poľskom 
jazyku, ale gratulanti zaspievali aj nie-
koľko slovenských náboženských piesní. 
Kňaz poprial Sebastiánovi Milanovi ešte 
minimálne ďalších päťdesiat rokov živo-
ta v dobrom zdraví a daroval mu peknú 
náboženskú knižku pre potešenie ducha. 
Potom sa gratulanti presunuli do hasičskej 
zbrojnice, kde bolo pre všetkých priprave-
né chutné pohostenie. Prítomných priví-
tal oslávenec, ktorý pri svojom príhovore 
sršal humorom a poďakoval všetkým, čo 
...prišli poblahoželať mladému chlapovi... 

A o tom, že tento „mladý chlap“ je 
skutočne obľúbený, svedčí aj to, že gra-
tulantov bolo veľmi veľa a len samotné 
blahoželania trvali takmer hodinu. Otvoril 
ich vojt gminy Bukowina Tatrzańska Syl-
wester Pytel, ktorý priniesol aj blahopria-
nia od premiéra Poľskej republiky Donalda 
Tuska a malopoľského vojvodu Stanisława 
Kracika. Premiér v mene svojom i v mene 
celej vlády PR poďakoval Sebastiánovi 
Milanovi za všetku námahu i ovocie, čo 
priniesla za tých sto rokov a poprial mu do 
ďalších rokov veľa zdravia a duševnej po-
hody. Podobne i malopoľský vojvoda mu 
zaželal veľa zdravia a dôvodov na radosť. 
Vojt mu v mene celej gminy a zvlášť v me-
ne obyvateľov Čiernej Hory poďakoval za 
to, čo pre obec urobil a poprial mu ďalšie 

Gratulácie Spolku Slovákov v Poľsku

Blahoželania vojta, vojvodu i premiéra PR

Sebastián Milan

S to rokov... Je to dlhá doba? Alebo 
len zlomok dejín? Za posledných sto 
rokov sa udialo množstvo udalostí, 

ktoré ovplyvnili životy a osudy ľudí na celom 
svete. Vypukli, prebehli a skončili dve krvavé 
svetové vojny, ktoré zmenili mapu i mysle-
nie Európy. Obce severného Spiša a hornej 
Oravy sa zo slovenskej časti Uhorska ocitli 
nachvíľu v Československu, potom v Poľsku, 
potom opäť pri Slovensku, aby po krátkom 
zotrvaní v Československu boli pripojené 
k Poľsku. Všetky tieto udalosti, ako sa vraví 
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spokojné roky v dobrom zdraví a božom 
požehnaní.

Potom nasledovala gratulácia predsta-
viteľov Spolku Slovákov v Poľsku. Predse-
da SSP Jozef Čongva srdečne poďakoval 
za aktívnu a nenahraditeľnú účasť Seba-
stiána Milana v slovenskom krajanskom 
hnutí nielen v samotnej Čiernej Hore, ale 
aj na celom severnom Spiši. Poprial mu 
veľmi veľa zdravia a v mene Spolku odo-
vzdal pamätnú vázu venovanú k jeho výz-
namnému jubileu. Generálny tajomník 
SSP Ľudomír Molitoris taktiež úprimne 
poďakoval za zásluhy v slovenskom kra-
janskom hnutí a pripomenul, že Sebastián 
Milan sa hrdo hlásil k slovenskej národnosti 
aj v najťažších časoch po skončení druhej 
svetovej vojny, kedy kvôli tomu takmer pri-
šiel o život, keď ho prišli zavraždiť banditi 
z bandy Józefa Kurasia. V tejto súvislosti 
je zaujímavosťou, že presne v čase našich 
gratulácii mal v Bratislave premiéru doku-
mentárny fi lm z dielne Ústavu pamäti náro-
da Bohom zabudnuté kúty, ktorý pojednáva 
práve o zverstvách Kurasia a v ktorom vy-
stupuje aj krajan Sebastián Milan s auten-
tickými svedectvami.

Svoju slovenskú národnú hrdosť oslá-
venec prezentoval aj v tento výnimočný deň 
tým, že mal na klope svojho kabáta pripnutý 
odznak so slovenským dvojkrížom na troch 
vŕškoch. Generálny tajomník SSP mu v me-
ne Spolku venoval diplom s blahoželaním 
k jeho významnému výročiu i ocenením jeho 
krajanskej práce. Ku gratuláciám sa pripojila 
aj redakcia Život, ktorá odovzdala osláven-
covi veľkú kyticu kvetov a s darom prišiel 

Niekoľko generácií predstaviteľov krajanského hnutia

taktiež, v mene svojom i v mene obvodného 
výboru SSP na Spiši, jeho predseda Fran-
tišek Mlynarčík. Následne pokračovali ďal-
šie gratulácie blízkej i vzdialenejšej rodiny 
a krajanov z obce i mimo nej. Jeho krstná 
dcéra, rehoľná sestrička, mu poďakovala 
za to, že dobre vychoval svoje deti, ktoré 
žijú podľa viery a v zhode s božími priká-
zaniami.  Popriať všetko dobré Sebastiá-
novi Milanovi prišla aj dychovka z Jurgova, 
ktorá vítala hostí už pred hasičskou zbrojni-

Jubilant Sebastián Milan a Jakub Kačmarčík

cou a pekne vyhrávala i vo vnútri. Keďže ju-
bilant oslavoval práve sto rokov, všetci sme 
mu zaspievali „200 lat”.

Na záver by sme chceli ešte raz po-
ďakovať nášmu milému krajanovi za jeho 
obetavú krajanskú činnosť, ktorá pomá-
hala v ťažkých začiatkoch pri udržiavaní 
slovenského národného povedomia na 
severnom Spiši. Pevne veríme, že sa sta-
ne vzorom i ďalším krajanom a odovzdá 
svoje skúsenosti mnohým generáciám. 

So slovenským znakom
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Gratulantov bolo veru veľa

ZO ŽIVOTA 
OSLÁVENCA

V poslednom čase sa o ňom veľa ho-
vorí a píše. Veď akoby aj nie, keď koncom 
augusta dovŕšil 100 rokov. Je jedným 
z najstarších obyvateľov v gmine Bukowi-
na Tatrzańska a druhým najstarším oby-
vateľom severného Spiša.

Sebastián prišiel na svet 26. augusta 
1910 v Čiernej Hore. Narodil sa ako štvr-
té dieťa Kazimírovi a Márii rod. Milonovej. 
Mal jedného brata Andreja a štyri sestry: 
Annu, Alžbetu, Žofi u a Rozáliu.

Povinnú školskú dochádzku začal, 
keď dovŕšil šiesty rok. Svoje vzdelávanie 
začal v maďarskom jazyku a v tejto súvis-
losti mi zaspieval pesničku i porátal pekne 
po maďarský. Neskôr sa učil po slovensky 
a po poľsky. 

- Aj keď som mal chuť pokračovať 
v štúdiu, bolo to pre nedostatok fi nancií ne-
možné. Rodičia mali 10 hektárové hospo-
dárstvo, takže som mal čo robiť. Nemohol 
som nariekať na nudu, - spomína Seba-
stián. - Ako malý chlapec som pásol husi. 
Dnes deti asi už nevedia, čo to je, - smeje 
sa Sebastián. S vekom jeho povinností na 
hospodárstve pribúdalo a práca bola ťaž-
šia a náročnejšia. Keď mal pätnásť rokov, 
začal chodiť na brigády do Podspádov na 
Slovensku. Chodil si privyrobiť aj do Białky 
Tatrzańskej, kde pomáhal hospodárom ko-
siť, sušiť seno, alebo orať.

Dvadsaťdvaročný Sebastián narukoval 
do II. podhalského pluku v Sanoku. Tam 
strávil takmer pol roka. Potom ho preradili 
do 26. práporu Zboru pohraničnej ochrany, 
v ktorom slúžil 18 mesiacov. Vrátil sa do-
mov a ako každý mladý človek v jeho veku 
sa zoznámil s krásnou Helenou Kiernožia-
kovou, ktorú v roku 1935 požiadal o ruku. 
V ten istý rok sa aj zosobášili. Rodina sa 
im postupne zväčšovala a nakoniec spolu 
vychovali päť detí. Dvoch synov - Seba-
stiána a Andreja a tri dcéry - Helenu, Žo-
fi u a Máriu. Šťastie rodiny netrvalo dlho. 
2. júla 1939 dostal Sebastián povolávací 
rozkaz a musel nastúpiť na vojenské cvi-
čenie v Novom Sączi. Z cvičenia sa vrátil 

15. augusta. O niekoľko dní sa však musel 
späť vrátiť do Nového Sącza, lebo dostal 
mobilizačný rozkaz. Bol zaradený do I. 
podhalského pluku Poľskej armády. So 
svojou jednotkou sa zúčastnil septembro-
vej kampane a obranných bojov na úseku 
Krościenko - Sanok. Po porážke Poľskej 
armády a obsadení Poľska fašistickými 
vojskami sa Sebastián vrátil domov. Vtedy 
už severný Spiš patril opäť Slovensku.

Po relatívne pokojných, i keď vojno-
vých časoch, dostal v roku 1944 opäť po-
volávací lístok na vojenský výcvik do Spiš-
skej Novej Vsi. Po štyroch týždňoch sa 
však vrátil domov, pretože bol jediným 
živiteľom rodiny.

V auguste 1944 musel Sebastián na-
stúpiť na vojenský výcvik v Dolnom Kubí-
ne, kde ho zadelili do I. pluku Slovenskej 
armády. Získal hodnosť desiatnika. Po vy-
puknutí Slovenského národného povsta-
nia sa jeho jednotka pridala k povstalcom 
a zasiahla do bojov na viacerých miestach. 
Jej bojová cesta viedla cez Oravský Pod-
zámok na juh do Ružomberka, potom cez 
Biely Potok, Liptovskú Osadu a Korytnicu 
do Starých Hôr. Keď Nemci obsadili Ban-
skú Bystricu, stiahli sa do hôr a postupo-
vali smerom na Prašivú. Mali veľké straty. 
Neskôr, po rozpustení jednotky, sa mu po 
veľkej bitke s Nemcami podarilo dostať do 
Vysokých Tatier a potom domov na Spiš.

Po skončení vojny sa konečne začal 
naplno venovať rodine a práci na svo-
jom gazdovstve. Život jeho rodiny, ale aj 
celého severného Spiša, však narušilo 
niekoľko prepadov ozbrojenej bandy Jó-
zefa Kurasia „Ognia“, s ktorým Sebastián 
v septembrovej kampani bránil Poľsko 

a ktorý ho po vojne prišiel niekoľkokrát 
vyrabovať a dokonca aj zastreliť. Keď už 
stál pred hlavňami pušiek „ogniovej“ ban-
dy, opýtal sa Kurasia: - Čo ma nepoznáš? 
Nechali ho teda tak a nič mu neurobili. 
Neskôr sa po neho, aj s rozsudkom smr-
ti, vrátili. To sa však už každú noc ukrýval 
mimo domu.

Po vojne, v roku 1945, nastúpil do prá-
ce v TANAP-e, kde prepracoval 20 rokov 
ako drevorubač. Veľmi sa staral o svoju 
rodinu a chcel, aby jeho rodina mala lep-
šie životné podmienky a tak vycestoval do 
Chicaga v USA. Po dvoch rokoch sa vrátil 
späť k rodine.

Sebastián bol taktiež obetavým akti-
vistom nášho Spolku a naďalej naše kro-
ky so záujmom sleduje prostredníctvom 
časopisu Život aj v súčasnosti. Stál pri 
zrode miestnych skupín Spolku Čechov 
a Slovákov v 1947. Keďže bol obľúbený 
medzi občanmi, zvolili ho aj za predsedu 
miestnej skupiny. Túto funkciu zastával 
až do roku 1977 a po ňom predsedníctvo 
prebral syn Andrej. Počas svojho dlhého 
života bol Sebastián Milan viackrát čle-
nom ÚV, OV a predsedníctva Spolku.

Spomenul tiež svoju dcéru Helenu, 
ktorú zavraždili dvaja mladiství zločinci 
v záchytnom stredisku MO pre deti v Zako-
panom, kde Helena pracovala ako staršia 
štábna seržantka. Pre rodinu Milanovcov 
to bola najväčšia rodinná tragédia. 

Dnes sa teší celkom dobrému zdraviu 
a my mu prajeme, aby sa mu splnili všetky 
jeho túžby a k tomu veľa zdravia.

Dorota Mošová
Foto: Dorota Mošová, Milica Majeriková

Vážený pán Sebastián Milan, prajeme 
Vám veľmi veľa zdravia, aby sme ešte dlho 
mohli čerpať z Vašej múdrosti i skúsenosti 
a aby ste, hoci v dnešných nepokojných 
časoch, prežili ďalšie už len pokojné roky.

Milica Majeriková
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Otec biskup Dominik Kalata oslávil 
tento rok krásne životné jubileum 85 
rokov a popri tom v tomto mesiaci aj 
ďalšie jubileum – 55 rokov biskupskej 
služby. Preto sme sa rozhodli navštíviť 
ho a porozprávať sa s ním o jeho živote. 
A to nielen o jeho pastoračnej činnosti 
medzi Slovákmi v Nemecku, či obhajo-
vaní novobelských rodákov v 60. a 70. 
rokoch 20. storočia vzhľadom na ne-
vyjasnenú situáciu ohľadom interdiktu 
a s tým spojeným uzavretím kostola. 
Zaujímalo nás jeho detstvo a mladosť, 
taktiež náročné obdobie povojnových 
rokov a nástupu komunistického režimu 
v Československu, ktoré sa nakoniec 
skončilo jeho internovaním a neskôr aj 
väzením. Ale medzitým bol už Dominik 
Kalata vysvätený za kňaza a o niekoľko 
rokov za biskupa. Ako to naozaj bolo? 
Nuž, otec biskup to zhrnul nasledovne:

– Pochádzam z Novej Belej, tam som 
sa narodil, ale žil som tam len pár rokov. 
V roku 1935 som ešte pásol kravy, ale 
už v roku 1936 som bol v Novom Targu, 
neskôr vo Varšave, potom v Levoči a Ru-
žomberku. V Dečíne som študoval fi lozo-
fi u, potom začali koncentráky, chodenie 
po súdoch, potom vojenčina tri a pol roka 
– Komárno, Podbořany atď. Putoval som 
po celom Československu. Potom som 
bol vo väzení šesť rokov a neskôr, keď 
som sa konečne, po amnestii v roku 1968, 
dostal na slobodu, mi poradili, aby som 
ako jeden z biskupov vycestoval do cu-
dziny a pomáhal Slovákom, lebo mnoho 
Slovákov emigrovalo. Do Nemecka asi 
10 000, do Rakúska 3 000, do Švédska 

ŽIVOTNÁ CESTA OTCA BISKUPA 
DOMINIKA KALATU (1)

asi 3 000, do Švajčiarska asi 6 000. Bolo 
im treba pomáhať. Viacerí mi radili, o.i. aj 
kardinál Korec, aby som aj ja vycestoval. 
Tak som sa teda vydal na cestu a strávil 
som 7 rokov v Rakúsku. Najprv som však 
musel dokončiť v Innsbrucku doktorát, 
lebo ktovie čo všetko plánovali v Ríme 
a neskôr som odišiel do Nemecka, kde 
som z poverenia Nemeckej biskupskej 
konferencie prevzal slovenskú pastoráciu 
v Nemecku. Viedol som ju od roku 1980 do 
roku 2000, keď som dosiahol emeritný vek 
75 rokov, preto som sa musel vzdať a tak 
som potom pracoval ešte ďalej v diecéze 
Freiburg, ale napokon ma jezuiti stiahli do 
Ivanky pri Dunaji. Taký je teda život...

Na Slovensku boli v priebehu nie-
koľkých rokov vysvätení štyria biskupi 
z radov Spoločnosti Ježišovej, teda je-
zuitov – Pavol Hnilica, Ján Chryzostom 
Korec, Dominik Kalata a Peter Dubov-
ský. Pavol Hnilica vysvätil ešte v roku 
1951 za biskupa Jána Chryzostoma 
Korca, ktorý neskôr v 9. septembra 
1955, po emigrácii Pavla Hnilicu, vy-
svätil za biskupa Dominika Kalatu. A 
Dominik Kalata v roku 1961 vysvätil za 
biskupa Petra Dubovského. Ale vráť-
me sa späť k nášmu krajanovi a spo-
lu s ním si zaspomínajme na detstvo 
i mladosť:

– Narodil som sa v Novej Belej 19. 
mája 1925 a tam som aj vyrastal. Bol som 
dosť chorľavým dieťaťom. Lekári boli z to-
ho zúfalí, pretože som bol chudokrvný a 
nevedeli si s tým poradiť. Aj moja mama 
bola nešťastná, pretože vraj som sa jej ako 
dieťa páčil. Keďže ma liečili bezvýsledne, 
vo veku päť rokov, otec jedného dňa pove-
dal, – Hanka, – to bola moja mama, – Do-
minika musíme poslať do lesov a do hôr 
pásť kravy. Alebo prežije, alebo zomrie, 
ale nemá význam, aby sme sa takto s ním 
trápili. – No tak ma poslali pásť kravy a ja 
som sa o päť rokov stal živým, výbojným 
zdravým chlapcom. Do školy som cho-
dil v Novej Belej. Bola to základná škola 
„powszechna“, vtedy sa tak, pravda, u nás 
hovorilo a náboženstvo nás učil František 
Móš. Na hodinách náboženstva bol so 
mnou veľmi spokojný, avšak nepáčilo sa 
mu, že som nechcel miništrovať. Keď stre-
tol moju mamu, pýtal sa jej – Čo je to s tým 
Tvojím chlapcom, on nechce miništrovať? 
Povedz mu niečo... Mama ma teda zavo-
lala a povedala mi – Dominik, pán farár je 
s Tebou veľmi nespokojný. Dobre sa učíš, 
ale nechceš miništrovať. A ja som jej na 
to odpovedal – Mama, povedzte mu, že 
budem miništrovať, keď sa naučím po la-
tinsky. Ale teraz nebudem, veď ju neviem, 
teda čosi poviem a potom už len blablab-
la... Keď som išiel do gymnázia v Levoči, 

latinčinu som sa naučil 
a potom som miništroval 
každý deň. Vtedy bola ešte 
latinská omša a nie ako 
dnes slovenská či poľská. 
Keď mu toto mama pove-
dala, pán farár Móš len 
krútil hlavou, ale ja som 
trval na svojom. Po skon-
čení základnej školy v No-
vej Belej, ktorá trvala len 
štyri roky, ma rodičia poslali 
do Nového Targu, kde som 
ukončil ďalšiu triedu „pows-
zechnej“ školy a neskôr 
som ukončil ďalšie dva roky 
školskej dochádzky vo Var-
šave v rokoch 1937-1939. 
Až po ukončení týchto tried 
som mohol pokračovať 
v štúdiu na gymnáziu.

Slovenskí biskupi z radov jezuitov: 
Pavol Hnilica, Ján Chryzostom Korec, 
Dominik Kalata a Peter Dubovský
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učí všetky reči. Bola to akási 
mládenecká roztopašnosť. 
Môj otec si myslel, že to bude 
v poriadku, že nás tam zobe-
rú, budeme v Kežmarku, veď 
predsa je to bližšie k Novej 
Belej. Ale kdeže... Zajíc zis-
til, že nevieme slovensky, 
nevieme nemecky, nevieme 
latinsky, nemáme žiadne zá-
klady...

V Poľsku sa latinčina 
neučila na základných 
školách...

Vo Varšave na gymnáziu 
už latinčina bola, len tam 
bol iný systém. Na Sloven-
sku bol osemtriedny sys-
tém a v Poľsku štvortriedny 
v gymnáziu a dva roky lý-
cea. A na Slovensku už mali 
od prvej triedy gymnázia la-
tinčinu. Preto bol s nami ria-
diteľ Zajíc veľmi nespokojný 
a povedal, že – Nemôže, 
nemôže nás prijať.  Tak ro-
dičia povedali, že ideme do 
Levoče. Tam bol riaditeľom 

pán Lichosit z Oravy a ten nám povedal: 
– Takí biedni chlapci prišli z Poľska, ne-
vedia slovensky, ale to nič, oni sa naučia. 
A hneď nás aj zobral a ešte povedal: – To 
sú veľmi múdre a dobré hlavy, tí sa naučia 
všetko. Taký bol z neho optimista, úplne 
som nad ním žasol. Treba dôverovať mla-
dým ľuďom. My sme boli draví, chceli sme 
sa niečo naučiť, ale ešte sme sa nenaučili, 
lebo sme to nestihli, veď z neba múdrosť 
nepadá. My sme za jeden rok nielenže 
dobehli, ale aj predbehli všetkých žiakov. 
Tí profesori žasli nad tým, že my, chlapci, 
ktorí prišli z Poľska, takto perfektne vieme 
slovensky, nemecky, naučili sme sa aj la-
tinsky, všetko to fungovalo. Ale za to ďa-
kujeme Lichositovi.

Po rokoch, keď som už pracoval na 
lekárskej fakulte v Košiciach, tak ten pro-
fesor Zajíc sa stal profesorom na Peda-
gogickej fakulte v Košiciach a prišiel nás 
navštíviť. Prišiel konkrétne za mnou, lebo 
som mal laboratórium a v tomto laborató-
riu som mohol vyrobiť aj kópie nejakých 
vecí. Ja som mu vtedy povedal: – Pán 
profesor Zajíc, nie ste vy náhodou jed-
ným z tých, ktorí v Kežmarku učili? – Áno. 
– A neboli ste náhodou v roku 1939 riadi-
teľom? – Áno, áno, bol som... – No vidíte, 
Vám ďakujem, že ste ma vtedy neprijali do 
gymnázia v Kežmarku. – Áno, a ako sa to 

mohlo stať? – No tak sa stalo, že ste nás 
vyhodili. A tak sa mi za to ospravedlňoval. 
Ale som mu povedal, že nič sa nestalo, 
my sme to v Levoči dohnali. V Levoči bolo 
veľmi dobré gymnázium. Bol som rád, že 
som bol tam.

To bolo hádam jedno z najlepších 
gymnázií v tom čase?

Toto gymnázium sa stalo jezuitským 
gymnáziom, biskupským. Jezuiti ho prevza-
li a mali vynikajúcich profesorov. Svedomito 
nás učili všetky veci, aj latinčinu. Napr. prof. 
Konický nás učil nemčinu aj francúzštinu, to 
bolo jedinečné. Čo som sa naučil francúz-
sky, to som sa naučil tam. Počas štúdií som 
pocítil povolanie do rehole. Neskôr sme ab-
solvovali prijímacie pohovory spolu s mo-
jím priateľom a kolegom Alojzom Dluhým, 
ktorý sa tiež rozhodol ísť k jezuitom a po 
prijímacích pohovoroch, 31. júla 1943, sme 
už cestovali do Ružomberka, kde nás prijali 
do noviciátu. V Ružomberku som nastúpil 
do noviciátu, ktorý u jezuitov trvá dva roky. 
Ja som bol v noviciáte od 31. júla 1943 do 
31. júla 1945. V roku 1945 sme zložili sľuby 
a po sľuboch sme išli ďalej. Počas scholas-
tikátu, ktorý trval taktiež dva roky a strávili 
sme ho v Ružomberku, sme dokončili gym-
názium, pretože do noviciátu sme nastúpili 
po kvinte, takže šiestu a siedmu triedu sme 
urobili súkromne za niekoľko mesiacov a 
nakoniec sme spravili skúšky do oktávy. 
Mali sme takých perfektných učiteľov, že 
sme to zvládli. Tí profesori v Ružomberku 
taktiež žasli nad tým, aké máme perfektné 
vedomosti. A za ďalší rok sme urobili ma-
turitu, teda v roku 1947 sme maturovali. 
A popritom som mal aj svoje povinnosti 
a vyučoval som v Ružomberku v Martinče-
ku a Bielom Potoku náboženstvo.

A v roku 1945 ste nemali kompliká-
cie z toho dôvodu, že Nová Belá bola 
pripojená k Poľsku?

Nie, nikto nám nerobil problémy, niek-
torí nás ľutovali. Ja som mohol teda bez 
ťažkostí cestovať, nikto mi nebránil prekra-
čovať hranicu. Z Ružomberku sme odišli do 
Děčína nad Labem, kde sme vyštudovali je-
zuitskú fi lozofi u. Odišli sme teda do českej 
provincie. A pravdupovediac, nemali sme 
čas a ani možnosť veľa cestovať domov do 
Belej, mali sme svoje povinnosti. A to všet-
ko vlastne trvalo až do tzv. barbarskej noci, 
teda do noci z 13. na 14. apríla 1950, počas 
ktorej nás internovali.

Pokračovanie v budúcom čísle
Zhováral sa: Marián Smondek

Foto: Archív D. Kalatu

Neexistovala žiadna iná možnosť, 
aby ste ukončili tieto triedy niekde bliž-
šie, napr. v Krakove?

Nie, pretože tam bol jeden spolok 
„Przyjaciół Spisza i Orawy” a tí nás vza-
li do Varšavy. Môjho otca by to stálo veľa 
peňazí a tam nám to zaplatili oni. To bolo 
omnoho lacnejšie. Bývali sme blízko Dwor-
ca Gdańského, kde sa nachádzal špeciálny 
internát, kde bývalo asi dvadsať študentov 
z našich obcí, teda z Jurgova, Lápš, Tribša 
atď. Odtiaľto sme chodili do jednotlivých 
škôl, niektorí do gymnázia. Ja som mal už 
za sebou prijímacie pohovory do Gymná-
zia Stefana Bathoryho vo Varšave. Keďže 
vypukla v roku 1939 vojna, pani Stażyńska 
nám odkázala, aby sme do Varšavy ne-
prichádzali, lebo jej hrozí bombardovanie. 
Keďže sme nemohli ísť do Varšavy, rodičia 
nás odviezli na Slovensko, lebo medzitým 
bol Spiš pripojený ku Slovensku. Išli sme 
spolu štyria študenti. Môj otec veľmi nástojil 
na Kežmarku, pretože tam mal rodinu a to-
to mesto si veľmi vážil. Avšak v Kežmarku 
bol riaditeľom školy pán Zajíc a ten nás 
hneď začal skúšať zo slovenčiny. Ja som 
síce vedel čosi slovensky, pretože mama 
stále čítala slovenské časopisy, rozpráva-
la po slovensky, ale slovenčinu som dobre 
neovládal. Ja som si totiž nechcel kaziť poľ-
štinu slovenčinou, hoci mladý človek sa na-

Otec biskup Dominik Kalata SJ



Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystri-
ci v spolupráci so Sekciou medzinárod-
nej spolupráce Ministerstva školstva SR. 
Letné pobyty krajanských detí z Poľska 
fi nančne podporil Úrad Slovákov žijúcich 
v zahraničí.

Letná škola ľudového 
tanca 

Na prvý výjazd na Slovensko do re-
kreačného strediska Hutník v Tatranských 
Matliaroch vycestovalo 14 detí. Starala sa 
o ne mladá krajanka Natália Milaniaková 
z Nedece. Našťastie, nemala príliš veľa 
práce, veď desaťdňový pobyt, trvajúci od 
1. júna do 10. júna 2010 sa niesol predo-
všetkým v znamení ľudového tanca a spe-
vu. Pre naše deti to bola síce nová skúse-
nosť, ale rýchlo si našli tú správnu nôtu i 
krok a spev i tanec ich chytil za srdce. Há-
dam najnáročnejší bol pre nich úvod, keď 
museli sami zaspievať nejakú pieseň. Ale 
hanblivosť rýchlo prekonali a pod vedením 
kvalitných inštruktorov – Zuzany Drugo-

PRÁZDNINOVÉ POBYTY KRAJANSKÝCH DETÍ 
NA SLOVENSKU

vej, Martiny Kozákovej a Michala Drugu 
sa hravo učili slovenské tance a piesne. 
Pobyt v prekrásnej tatranskej prírode bol 
spestrený o vychádzky do okolitej prírody. 
Aj keď krajanské deti majú aj doma čer-
stvého horského vzduchu nadostač, pred-
sa po namáhavom dni sa všetkým zišiel 
oddych na čerstvom vzduchu.

Škola v prírode 
O niekoľko dní neskôr sa do sloven-

ských Tatier vybrala ďalšia skupina kra-
janských detí a mládeže – tentokrát do 
Školy v prírode. A nebola to malá skupinka, 
veď spolu s pani učiteľkou Grażynou Ko-
zákovou z Dolnej Zubrice vycestovalo na 
Slovensko až 57 detí. Okrem nej na deti 
dohliadali ďalšie tri pani učiteľky zo Slo-
venska. Deti boli ubytované v rekreačnom 
zariadení Hutník II, taktiež v Tatranských 
Matliaroch a strávili tu od 4. júla do 18. júla 
dva pekné týždne. Spolu s našimi krajan-
skými deťmi sa školy v prírode zúčastnili aj 
slovenské deti z Chorvátska, takže si urči-

te všetci našli nových kamarátov. Okrem 
toho, že si opakovali základy slovenčiny, sa 
aj do sýtosti vyšantili, keďže popoludní mali 
pripravené rôzne športové aktivity. Okrem 
toho mali možnosť zoznámiť sa so starý-
mi slovenskými remeslami a folklórom, 
hudbou i ľudovými hudobnými nástrojmi a 
navštívili taktiež Tatranské múzeum. Ako vi-
dieť, program mali bohatý, takže nakoniec 
sa domov vrátili nielen s novými skúsenos-
ťami, ale aj peknými spomienkami.

Letná škola ľudových 
remesiel

Na posledný letný pobyt na Slovensku 
sa prihlásilo 13 krajanských detí, ktoré 22. 
júna vycestovali na desaťdňový tvorivý 
pobyt do samého srdca Slovenska, do 
Banskej Bystrice. Spolu s nimi cestova-
li Natália Milaniaková z Nedece a Jozef 
Klukošovský z Krempách, ktorí počas 
voľného programu dohliadali na krajanské 
ratolesti. Pre deti bol prichystaný zaují-
mavý tvorivý program. Totiž vo viacerých 
umeleckých dielňach sa mohli priučiť 
viacerým slovenským remeslám pod ve-
dením naslovovzatých odborníkov zo 
Stredoslovenského osvetového strediska. 
Textilné práce viedla Magdaléna Slivko-
vá, do tajomstiev tradičného hrnčiarstva 
deti zasväcoval Mgr. Andrej Stollmann, 
ako sa vyrábajú ľudové šperky, všetkým 
predviedol Ivan Rosinský, Dušan Benický 
sa venoval spolu s mnohými záujemcami 
maľbe na skle a Blažena Kriváková učila 
deti, ako z drôtu vyčariť nielen praktické, 
ale zároveň aj estetické predmety.

Verím, že deťom sa pobyt na Sloven-
sku páčil a o rok sa opäť radi vyberú počas 
prázdnin na Slovensko, aby mohli spozná-
vať jeho tajomstvá a prekrásne zákutia.

Marián Smondek

Tento rok sa letný pobyt krajanských 
detí na Slovensku od tých predchá-
dzajúcich trošku líšil. Neboli totiž 

pre ne prichystané klasické letné tábory, 
ale tri rôzne programové ponuky, spome-
dzi ktorých si mohli deti vybrať. Na výber 
mali tri možnosti – Školu v prírode, ktorá 
azda najviac pripomínala klasický letný 
tábor, Letnú školu ľudového tanca a Letnú 
školu ľudových remesiel. Hlavným orga-
nizátorom všetkých troch letných pobytov 
na Slovensku bolo Metodické centrum 
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Ďalší pracovitý deň sa chýli ku koncu
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Nedávno sme sa z hlavného ná-
mestia v Krakove mohli na chvíľu 
preniesť na Slovensko, a to vďa-

ka vystúpeniu slovenských folklórnych 
súborov a umelcov v rámci kultúrneho 
programu 34. ročníka Trhov ľudového 
umenia. Tie tohoročné prebiehali  21. - 
30. augusta, pričom piatok 27. augusta 
bol venovaný práve Slovenku. O deň 
neskôr sa zase prezentovalo Kultúrne 
pohraničie - región Orava, v rámci poľ-
sko-slovenského priateľstva. 

Počas Slovenského dňa spoznávali 
Krakovčania a hostia zblízka i zďaleka slo-
venské ľudové umenie, remeselnú tvorbu 
z niektorých regiónov Slovenska a mohli 
sa tiež dozvedieť, v ktorých častiach Slo-
venska sa dá stráviť príjemná dovolenka 
a zaslúžený oddych. Pri hlavnom pódiu sa 
nachádzali stánky, kde bolo možné získať 
rozličné informačné i reklamné letáky kú-
peľných mestečiek, aquaparkov či turistic-
kých centier Slovenka. 

Organizátorom Trhov ľudového ume-
nia je nadácia Cepelia, Slovenský deň 
sa podarilo zorganizovať vďaka podpore 
Generálneho konzulátu SR v Krakove 
a Národného centra slovenskej turistiky 
v Poľsku, nechýbali teda, o.i. ani zástup-
covia týchto organizácii - gen. konzul SR 
v Krakove Marek Lisánsky a riaditeľ Ná-
rodného centra slovenskej turistiky v Poľ-
sku Ján Bošnovič. 

SLOVENSKÝ DEŇ V KRAKOVE
Ako prvá sa svojim bravúrnym vystú-

pením predstavila skupina Bojník. Vo svo-
jom repertoári majú jej členovia šermiar-
ske tance, rytiersky turnaj, ohňovú show, 
dobové hostiny a tance. Na krakovskom 
hlavnom námestí predviedli nielen dobo-
vé tance, ale aj ukážku streľby z dobových 
zbraní. 

Na pódiu sa počas tohto dňa vystriedali 
dva folklórne súbory - Vagonár z Popradu 
a Detva z Detvy. Ten prvý vám hádam ani 
nemusím predstavovať, pretože je v kra-
janskom prostredí dobre známy z Dní slo-
venskej kultúry na Spiši a na Orave. Ten 
druhý, teda FS Detva, účinkuje od roku 
1971. Jeho zriaďovateľom je Dom kultúry 
Andreja Sládkoviča v Detve. V rámci svoj-
ho programu prezentuje bohaté ľudové 
tradície, tanec i spev Podpoľania.

Popoludní patrilo pódium mladým Ban-
skobystričanom - skupine Družina, ktorá 
predstavuje slovenský folklór trochu ne-
zvyčajne. Úpravami rôznych slovenských 
ľudových pesničiek si členovia skupiny vy-
tvorili špecifi cký štýl, tzv. ethnobeat. Sku-
pina koncertovala nielen na Slovensku, 
ale aj v Maďarsku, Švajčiarsku, Francúz-
sku a naposledy v Poľsku.

Predstavila sa aj legendárna hudobná 
skupina Lojzo, ktorá vznikla v roku 1982.  

Pozná ju nielen celé Slovensko, ale svo-
jich priaznivcov má napríklad aj v Pra-
he, ba dokonca v kanadskom Montreali, 
Vietname, Sydney a v mnohých iných 
mestách na svete. Už niekoľko rokov vy-
stupuje skupina v novom zložení, keďže 
v roku 2006 zomrel jej dlhoročný člen a 
líder Maroš Kochanský. 

Zlatým klincom programu boli sve-
toznámi Cigánski diabli. Ako informuje ich 
internetová stránka, od roku 1993 doká-
zali to, čo sa v strednej Európe málokomu 
podarilo. Ich skladby s nadšením počúva-
jú nielen tisícky oddaných fanúšikov, ale 
aj odborní kritici. Krakovské publikum oce-
nilo hlavne výkon cimbalového kúzelníka 
Ernesta Šarköziho, ozdobou večera bola 
jeho manželka, violončelistka  Silvia.

Takto teda prebiehal Slovenský deň 
v Krakove. Mnohí  účastníci i hostia podu-
jatia sa presvedčili o tom, že Slovensko je 
rozlohou síce malá, ale svojím významom 
určite veľká krajina, ktorá má čo ponúknuť. 

Lýdia Ostrowska

Seniorky FS Detva Pódium patrí Cigánskym diablom

Skupina Bojník Zlaté ruky dokážu veľa

Propagácia slovenskej turistiky
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HORČIČNÉ ZRNKO
12. 9. 2010
24. nedeľa 

v Cezročnom období
(Lk 15, 1 – 10)

Sv. Pavol sa v liste Filipanom vyjad-
ruje k situácii, ktorá bola vtedy v tomto 
spoločenstve. Upozorňuje na tých, ktorí 
zdôrazňovali význam židovskej obriezky 
aj pre kresťanov. Popritom ale nezakrýva 
vlastnú minulosť a otvorene priznáva svoj 
pôvod. Na ôsmy deň po narodení prijal ob-
riezku, čo bol znak vyvolenia, ktorý vyža-
doval Boh od čias Abraháma. Príslušnosť 
k Izraelu nebola obyčajným zaradením 
k národu. Bolo to členstvo v národe, ktorý 
si vyvolil Boh a pre ktorý platili nezrušiteľ-
né prisľúbenia. Preto sa Pavol s hrdosťou 
označuje za Izraelitu. S falošnými apoš-
tolmi zameranými na židovstvo sa môže 
porovnávať aj vo vernosti židovským 
predpisom, veď patril k horlivým farizejom 
a snažil sa podľa Zákona aj žiť. Teda, čo 
sa týkalo Zákona, bol bezúhonný, veď 
kvôli čistote židovskej viery prenasledoval 
cirkev a videl ju ako sektu, ktorá ohrozuje 
vernosť Bohu Izraela. Všetko, čo vypočítal 
apoštol ako zisk, stratilo preňho význam 
pred Damaskom. Odvtedy je preňho naj-
dôležitejšie žiť jedine v poznávaní a pripo-
dobňovaní sa Kristovi.

Sv. Pavol svedčí, ako pôsobí Páno-
va milosť. V tomto duchu môžeme chá-
pať svoje kresťanstvo. Stotožnime sa 
s evanjeliovým podobenstvom, že sme 
nespočetnekrát ako tá stratená ovca. Ale 
Pánova milosť nás privádza naspäť. Vždy 
si pri spytovaní svedomia uvedomím, že 
zase to nebolo ono, že niet sa čím chváliť 
pred Bohom, ale zároveň som si vedomý, 
že Boh ma chce zbaviť bremena, ktoré ma 
ťaží a dáva mi novú možnosť. 

19. 9. 2010
25. nedeľa 

v Cezročnom období 
(Lk 16, 1 – 13)

Kriminálna zápletka v  evanjeliu o de-
fraudantovi nás musí viesť k prekvapeniu. 
Pán Ježiš dáva za príklad podvodníka. 
Ten ako správca koná úplne neekonomic-

ky. Dáva nekrytý úver – celú úrodu z pá-
novho majetku. A keď mu hrozí kontrola 
a výpoveď za takúto ľahkomyseľnosť, 
okamžite reaguje novým podvodom. Fal-
šuje doklady, prepisuje dlžoby a znižuje 
ich o veľké sumy. Robí to zrejme v nádeji, 
že sa o tieto peniaze neskôr podelí. Jeho 
jednanie je zlé, trestuhodné. A predsa 
z neho Pán Ježiš vyvodzuje poučenie. 
Keď to porovnáme s nami, čo všetko robí-
me, aby sme si zaistili viac ako iba dobrú 
a spokojnú starobu? Preto je tu otázka od 
Ježiša i pre nás: „Prečo vy, deti svetla vy-
dávate tak málo úsilia pre Božiu vec, keď 
ktorýkoľvek kriminálnik vydá viac snahy 
na svoje nečisté ciele.“ Deti svetla, to sme 
my všetci, ktorí sa učíme žiť podľa evan-
jelia. Nám všetkým patrí výzva. Jednajte 
vynaliezavo, keď ide o dobro, aké je to 
niekedy namáhavé. Pravdu má Pán Ježiš. 
V neplechách sú ľudia sveta vynaliezavej-
ší a prezieravejší, ako my deti svetla v ko-
naní dobra. 

 
26. 9. 2010
26. nedeľa 

v Cezročnom období
(Lk 16, 19 – 31)

Jacques Maritain rozdeľuje časné 
prostriedky, ktoré má Cirkev k dosiahnu-
tiu duchovných cieľov, na bohaté a chu-
dobné. Bohatými sa dajú nazvať tie, ktoré 
sa dajú pozorovať a štatisticky vyjadriť. 
Napr.: organizácie,  schôdze, zhromaž-
denia, sprievody, architektúra. V čom je 
nebezpečenstvo takýchto prostriedkov? 
Pôsobia na človeka a vedú ho k pýche 
a samoľúbosti.

Druhú skupinu tvoria podľa Maritaina 
chudobné prostriedky, ktoré charakterizu-
je znak kríža rovnako aj Ježišova veta: „Ak 

pšeničné zrno padne do zeme a odumrie, 
prinesie veľkú úrodu.“ Čím sú nepatrnej-
šie tieto prostriedky a menej viditeľné, tým 
väčšia je ich účinnosť. Koľkí chceli vidieť 
Kristovo víťazstvo a viditeľný triumf, jeho 
moc i vládu. Lenže on je úbohý v Betlehe-
me, ešte úbohejší na Kalvárii a možno naj-
úbohejší v Eucharistii. Tak ďaleko posúva 
svoju biedu a poníženie, a tým zdôrazňuje 
význam úbohých prostriedkov. Úbohým 
prostriedkom je prijatie utrpenia z lásky 
k Bohu, boľavé kolená pri modlitbe, vyko-
nané dobro, ktoré si nikto nevšimol, zrie-
kania kvôli druhým, sebazápory. Málokedy 
sa o nich vie, sú to neviditeľné prostriedky, 
nemôže ich spočítať žiadna štatistika, ale 
práve tieto úbohé prostriedky rozhodujú 
o osudoch sveta. To, čo je úbohé v očiach 
ľudí, je bohaté v Božích očiach.

3. 10. 2010
27. nedeľa 

v Cezročnom období 
(Lk 17, 5 – 10)

Byť Ježišovým nasledovníkom nie je 
vždy ľahké. Na svojej kresťanskej ceste 
niekedy prežívame pochybnosti a skles-
losť ako dôsledok našej slabej viery. Aj 
apoštoli to museli poznať, lebo prosili Ježi-
ša: „Daj nám väčšiu vieru!“ Odpovedal im 
podobenstvom o horčičnom zrnku a učil 
ich, že aj malá viera stačí na to, aby robili 
neuveriteľné zázraky. Pri inej príležitosti 
povedal: „Všetko je možné tomu, kto verí!“ 
Ale aj napriek veľkej sile malej viery Ježiš 
chce, aby sme sa vo viere cvičili. Dostali 
sme ju ako dar, ale rovnako ako pri kaž-
dom inom dare záleží na nás, či ho prijme-
me a či z neho budeme mať úžitok. Písmo 
učí, že milosť stavia na prirodzenosti. A to 
znamená, že viera nie je to isté čo mágia. 
Nedá nám automaticky silu trhať stromy s 
koreňmi a hádzať ich do mora. Stále mu-
síme robiť svoj diel práce. Ako teda rastie-
me vo viere? Rovnako ako vo všetkom 
ostatnom. Musíme na sebe pracovať, a to 
horlivo. Aby si rástol a zlepšoval sa v špor-
te, v pracovných zručnostiach, koníčkoch, 
vzťahoch alebo v čomkoľvek inom, musíš 
sa tomu venovať. Olympionici nevyhrávajú 
zlaté medaily preto, že im Boh dal talenty. 
Aby podali čo najlepší výkon, musia tieto 
talenty používať a vytrvalo trénovať. Ne-
rastieme teda preto, lebo chceme rásť, a 
viera nerastie iba preto, že chceme veriť.

Spracoval Viktor Pardeľ

ŽIVOT



Podobne ako v predchádzajúcich ro-
koch v polovici augusta sa skupina 
krajanov z Krempách, Jurgova, Ne-

dece a Tribša zúčastnila zájazdu – púte 
po Slovensku. Tentokrát trasa viedla na 
severozápad Slovenska, do regiónu Ky-
súc. Organizátorom a zároveň výnimoč-
ným sprievodcom bol rodák z Novej Belej 
dp. Jozef Bednarčík.

Počas cesty sme sa zastavili v Záka-
mennom na Orave, rodnej obci biskupa, 
Jána Vojtaššáka, biskupa spišskej diecé-
zy, svätca, ktorého proces blahorečenia 
prebieha. V Zákamennom sme navštívili 
cintorín a zúčastnili sme sa sv. omše, po 
ktorej nás veľmi milo privítal miestny fa-
rár. 

V popoludňajších hodinách sme sa 
dostali do miesta nášho ubytovania v zná-
mom turistickom stredisku Oščadnica 
(Kysuce), v penzióne Central. Oščadnica 
sa ako turistické centrum zamerala predo-
všetkým na zimné športy, v jej blízkosti sa 
nachádza mnoho bežeckých trás a lyžiar-
skych vlekov, predovšetkým v okolí Veľkej 

LETO A PRÁZDNINY 2010
Rači a množstvom penziónov. Po vojne 
obyvatelia obce postavili nádhernú Kalvá-
riu ako symbol vďaky za záchranu obce 
pred hrozbami vojny a pred jej zničením.

V Čadci sme navštívili mestské múze-
um, výstavu obrazov a taktiež železných 
častí stavebnice fi rmy Merkúr, z ktorej bol 
zhotovený model bratislavského železnič-
ného mostu. Cestou naspäť sme navštívili 
skanzen – Múzeum kysuckej dediny a úz-
korozchodnú lesnú železnicu spájajúcu 
Kysuce s Oravou.

Počas spiatočnej cesty sme navštívili 
Starú Bystricu, s netypicky zaprojektova-
nými budovami okolo námestia, vežou 
s hodinami a slovenským orlojom, ktorý 
je zdobený podobizňami významných 
postáv slovenskej histórie. Počas putova-
nia sa vytvorila medzi cestovateľmi veľmi 
milá, rodinná a priateľská atmosféra, hlav-
ne vďaka nášmu sprievodcovi dp. Joze-
fovi Bednarčíkovi, spojená s modlitbou, 
spevom a dobrým jedlom, ktorá bola zá-
kladom našich spoločných ciest. Potvrdil 
to nielen majiteľ penziónu, ale aj náš šofér 
povediac, že takú veselú a zároveň kul-
túrne sa správajúcu skupinu ešte nikdy 
nemali. Dovidenia o rok! (fp)
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„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 
nemá budúcnosť.“

Čriepky z histórie

September 1716 – na Orave zničil ľado-
vec celú nedozretú úrodu na poliach, čoho dô-
sledkom bol hlad a choroby. Veľa ľudí v tom 
čase utekalo do Poľska.

24. september 1782 – na základe nábo-
ženských reforiem Jozefa II. opustili Červený 
kláštor poslední mnísi a ten i s majetkami pre-
vzal štátny správca.

16. september 1848 – bola vo Viedni 
založená prvá Slovenská národná rada. Jej 
predsedom sa stal Jozef Miloslav Hurban.

13. – 28. september 1849 – sa cez územie 
Zamaguria vracala časť ruskej armády, ktorá 
pomohla Habsburskému panovníkovi Františ-
kovi Jozefovi potlačiť maďarské povstanie.

19. september 1848 – vyhlásil Ľudovít 
Štúr v mene Slovenskej národnej rady na 
zhromaždení v Myjave nezávislosť Slovenska 
od uhorskej vlády.

16. september 1862 – bolo slávnostne 
otvorené prvé slovenské evanjelické gym-
názium v Revúcej, ktorého správcom sa stal 
August Horislav Škultéty. Ďalšie slovenské 
gymnáziá boli otvorené v Kláštore pod Znie-
vom a Martine. Po tzv. rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní v roku 1867 boli však postupne 
zlikvidované.

1. september 1863 – niekoľko spišských 
obcí poslalo pozdravný list predsedovi Mati-
ce slovenskej Štefanovi Moyzesovi, v ktorom 
prejavili radosť a nadšenie zo vzniku Matice 
slovenskej a obrody slovenského národa. 
Svoje slovenské národné cítenie prejavilo 
týmto spôsobom aj niekoľko zamagurských 
obcí, a to: Nedeca, Matiašovce, Reľov, Hágy 
a Spišská Stará Ves.

1. september 1867 – sa začalo vyučova-
nie na slovenskom gymnáziu v Martine. Toto 
gymnázium bolo zrušené v rámci maďarizácie 
5. januára 1875.

15. september 1891 – sa v severospiš-
skej obci Tribš narodil významný slovenský 
národovec a ochranca Slovákov v Poľsku, 
kňaz v Tribši, Krempachoch a Novej Belej 
František Móš.

4. september 1902 – sa v Jurgove naro-
dil slovenský historik, publicista a kňaz ThDr. 
Alojz Miškovič (pseudonym Andrej Bielovod-
ský), ktorý vo svojich viacerých publikáciách 
obhajoval práva Slovákov v Poľsku na seba-
určenie.

10. september 1914 – Slovenská liga 
v USA vydala Memorandum, v ktorom žiadala 
právo Slovákov na sebaurčenie a vytvorenie 
slovenskej štátnosti.

19. september 1918 – zomrel v Podko-
niciach kňaz a literát, rodák z Veľkej Lipnice 
Ignác Klózik.

27. september 1919 – Najvyššia rada 
mierovej konferencie v Paríži rozhodla 

Z rôznych zpráv je viditeľné, že napätie, 
ktoré v týchto posledných dňoch, hodinách 
bolo na vrchole, prichodí k defi nitívnemu 
riešeniu, nie cestou pokoja, ale cestou 
zbrane. Poľsko vyhlasuje, že stáva sa od 
týchto chvíľ vojnovým územím. VOJNA VY-
PUKLA...1 – takto je opísaný prvý septem-
brový deň roku 1939 vo vojnovom denníku 
slovenského armádneho veliteľstva poľ-
nej armády pod krycím menom Bernolák. 
O štvrtej hodine ráno prekročilo nemecké 
vojsko hranice Poľska a o hodinu neskôr 
sa k nemu pridali aj slovenské jednotky 1. 
divízie pod krycím menom Jánošík, ktoré 
sa pohli smerom na hranice medzi Ždiarom 
a Javorinou.2

Septembrové napadnutie Poľska za 
účasti Slovenskej armády iste nie je pre 
Slovákov príjemným konštatovaním. Ten-
to fakt je však potrebné vnímať vo svetle 
kauzálnych súvislostí. Udalosti, ktoré sa 
udiali v septembri 1939 sú nerozlučne spä-
té s udalosťami, ktoré majú svoj počiatok 
v septembri 1938. Predovšetkým si treba 
uvedomiť, že necelý rok pred vypuknutím 
vojny, koncom septembra 1938, odpovedalo 
Poľsko na Československé volanie o pomoc 
proti hitlerovskému Nemecku nótou, v ktorej 
vypovedalo platnosť vzájomnej dohody z ro-
ku 1925, ktorá upravovala štátne hranice3 
a ultimátom na okamžité odstúpenie Těšín-
ska i uskutočnenie plebiscitu v severoslo-
venských oblastiach.4 Od 23. septembra do 

1  Denník veliteľstva slovenskej poľnej armády 
(ďalej Denník Bernolák). In: Proti Poľsku. Odraz 
ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách sloven-
skej armády. Zost.: Lacko, M. Bratislava : Ústav 
pamäti národa, 2007, s. 29.

2  Denník spravodajského oddelenia 1. pešej 
divízie s krycím názvom Jánošík (ďalej Denník Já-
nošík), In: Proti Poľsku..., s. 80.

3  Nóta, ktorú 21. septembra 1938 odovzdal 
poľský veľvyslanec Kazimierz Papée českosloven-
skému ministrovi zahraničných vecí Kamilovi Kro-
ftovi. BENEŠ, E.: Mnichovské dny. Praha : Naše 
vojsko, 2003, s. 303.

4  Odpoveď poľského ministra zahraničných 
vecí Józefa Becka československému ministrovi 
zahraničných vecí Kamilovi Kroftovi z 27. septem-
bra 1938. BENEŠ, E.: Mnichovské dny..., s. 306.

1938 SEPTEMBER 1939
PhDr. Milica Majeriková

druhej tretiny októbra poľská strana dokonca 
uskutočňovala diverzné akcie na Zaolží, kto-
rých výsledkom boli traja mŕtvi, 14 ranených 
a 30 zatknutých osôb.5 Na bolestné „por-
ciovanie“ Československa 29. septembra 
1938 v Mníchove opäť Poľsko zareagovalo 
podobne a pod hrozbou vojny žiadalo okam-
žité stiahnutie československého vojska 
a polície z Těšínska, úplnú evakuáciu urče-
ného územia do 24 hodín a dokončenie celej 
evakuácie do 10 dní. Na rozmyslenie mala 
československá vláda 12 hodín, pričom jej 
bolo naznačené, že v blízkosti hraníc sa už 
skoncentroval potrebný počet divízií.6

Po Těšínsku obrátila poľská vláda svoju 
pozornosť na severné Slovensko. Bolo to 
práve v čase, keď Slovensko prichádza-
lo o svoje územia na juhu, kde sa snažilo 
ukrojiť si svoj kúsok z „pomníchovského 
koláča“ aj Maďarsko. Dňa 25. októbra 1938 
predložil poľský konzul bratislavskej vláde 
požiadavky zhrnuté do šiestich bodov, kto-
ré sa týkali slovenského územia obývaného 
približne 6000 obyvateľmi v drvivej väčšine 
slovenskej národnosti. Keď bratislavská 
vláda túto nótu odmietla, poľský veľvysla-
nec Kazimierz Papeé pohrozil, že ak do 31. 
októbra nedostane kladnú odpoveď, použi-
je Poľsko „najostrejšie prostriedky“. Česko-
slovensko tak pod hrozbou použitia sily po 
druhýkrát ustúpilo Poľskému diktátu.7 Na 
zásah na severnom Slovensku bola pritom, 
okrem iného, pripravená aj 50-členná bo-
jová skupina vycvičená pre diverzné akcie 
pri Związku Górali Spisza i Orawy v Novom 
Targu, pod vedením Ferdynanda Machaya, 
ktorá bola neskôr použitá pri diverzných 
akciách na Podkarpatskej Rusi.8 Pri ob-
sadzovaní územia severného Slovenska 
došlo k viacerým ozbrojeným zrážkam. 

5  DĄBROWSKI, D.: Medzi Tešínskom a Pod-
karpatskou Rusou. In: Slovenská republika 1939 
– 1945 očami mladých historikov, roč. 2, 2003, s. 
85.

6  BENEŠ, E.: Mnichovské dny..., s. 308.
7  BORÁK, M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené“ vesni-

ce. Musí Česi platit za 8 slovenských obcí? Český 
Těšín : Muzeum Těšínska, 1993, s. 20.

8  DĄBROWSKI, D.: Medzi Tešínskom a Podkar-
patskou Rusou..., s. 87-88.
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Čriepky z histórie

o uskutočnení plebiscitu, ktorý sa mal ko-
nať 24. júla 1920 v oblasti Těšínska, Spiša 
a Oravy.

4. september 1920 – boli do Nižných 
Lápš predvolaní všetci richtári z pripojených 
spišských obcí, aby do rúk Dr. Milaňáka 
a Bednarského zložili vernosť Poľskej repub-
like. Richtár z Fridmanu a Novej Belej sa ne-
dostavili a museli byť predvedení četníkmi.

11. september 1921 – sa v Jurgove naro-
dil ľudový rezbár, insitný umelec, člen jurgov-
skej rezbárskej školy Andrej Gomboš, ktorý 
bol aktívnym činiteľom krajanskej organizácie 
a členom jej predstavenstva. Po opätovnom 
pripojený Jurgova k Poľsku v 1945 bol za svo-
je národné presvedčenie prenasledovaný a 
väznený.

25. september 1922 – po návrhu poľskej 
diplomacie, ktorá proponovala vymeniť obce 
Kacvín a Nedeca za Javorinu odporučila 
Delimitačná komisia uskutočniť túto výmenu, 
pričom Poľsku mali pripadnúť 3/5 Javoriny. 
Obe sporné strany však vzniesli proti tomu-
to rozhodnutiu protest a výmena sa nakoniec 
neuskutočnila.

23. september 1928 – bola v Brezovej 
pod Bradlom slávnostne odhalená mohyla 
jedného z najvýznamnejších Slovákov Milana 
Rastislava Štefánika. Dielo vytvoril známy slo-
venský architekt Dušan Jurkovič.

21. september 1938 – poľský veľvyslanec 
Papée odovzdal československému ministro-
vi zahraničných vecí Kamilovi Kroftovi nótu, 
v ktorej Poľsko vypovedalo III. časť dohody 
z 23. apríla 1925 upravujúcej otázky vyplýva-
júce z rozhodnutia veľvyslancov zo dňa 28. 
júla 1920, čím si otvorilo cestu k anektovaniu 
ďalších oblastí Československa.

23. september 1938 – pred hrozbou 
nemeckého útoku vyhlásilo Československo 
mobilizáciu. Veľké odhodlanie brániť spoloč-
nú republiku prejavilo slovenské obyvateľstvo 
tým, že do 24 hodín po vyhlásení mobilizácie 
boli všetky kasárne plné. Obyvatelia Kacvína, 
a po ich vzore i ďalšie spišské obce v Poľsku, 
poslali po vyhlásení mobilizácie rezolúciu, že 
chcú byť pripojení k Československu, za čo 
boli niektorí aj väznení.

27. september 1938 – britský ministerský 
predseda Neville Chamberlain predniesol pre-
jav, kde dal jasne najavo, že Británia nepôjde 
do vojny kvôli Československu.

28. september 1938 – na Benešove dip-
lomatické snaženie ohľadom podpory Poľska 
pri možnom útoku Nemecka odpovedal poľ-
ský prezident Moścický ultimátom, kde žiadal 
okamžité odstúpenie Těšínska a plebiscit 
v ďalších oblastiach.

28. september 1938 – predstavitelia 
HSĽS vytvorili Deklaráciu o únii Slovenska 

V čadčianskej oblasti došlo 25. novembra 
k urputným delostreleckým a guľometným 
súbojom s použitím bombardérov, ktorých 
výsledkom boli dvaja zabití a desiati ranení 
na poľskej a štyria zabití a štrnásť ranených 
na československej strane. Ďalšia prestrel-
ka sa odohrala pri obci Čierne, kde bolo 
zajatých sedem československých vojakov. 
O dva dni neskôr sa strieľalo v Ždiari, čoho 
výsledkom bol jeden mŕtvy a jeden ranený 
poľský vojak.9 Posledné novembrové dni 
prenikli poľskí ozbrojenci až do Smerdžonky 
a Haligoviec10, kde ich zastavila až streľba 
slovenského práporu Stráže obrany štátu.

Počas najťažších chvíľ Českosloven-
ska, a v rámci neho i autonómneho Sloven-
ska, od septembra do konca roku 1938 bol 
teda postoj Poľska nepriateľský a v pod-
state napomáhal Hitlerovi k napĺňaniu jeho 
predstáv o budúcom usporiadaní Európy. 
Až neskoro Poľsko pochopilo, akú úlohu 
v týchto plánoch zohráva. Koncom augusta 
1939, keď už bolo viac-menej evidentné, že 
vypukne vojna, vyhlásilo mobilizáciu, počas 
ktorej boli do zbrane na obranu Poľska po-
volaní aj mnohí Slováci zo Spiša a Oravy. 
Keďže sa touto problematikou dodnes nikto 
nezaoberal a  títo Slováci sú často, bohužiaľ 
aj v slovenskej historiografi i, považovaní za 
Poliakov, ich počet je ťažko odhadnuteľný. 
Igor Baka vo svojej monografi i uvádza, že 
len do nemeckých zajateckých táborov 

9  BORÁK, M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené“ vesni-
ce..., s. 21.

10  ŠIMONČIČ, J.: Denník Dr. Františka Hrušov-
ského, predsedu delimitačnej komisie českoslo-
vensko-poľskej v roku 1938. In: Studia Historica 
Tyrnaviensia, roč. 3, 2003, s. 330.

sa počas ťaženia na Poľsko dostalo 551 
Slovákov slúžiacich v poľskej armáde.11 
Ak zoberieme do úvahy fakt, že určite nie 
všetci narukovaní boli aj zajatí, ich počet 
musel byť ešte vyšší. Vieme, že Slováci zo 
Spiša sa napríklad zúčastnili obrany Nové-
ho Sącza, ktorá po úteku poľského kapitá-
na Czerwińského ostala na pleciach Slová-
ka z Krempách, roľníka Jakuba Palucha. Aj 
on patril medzi tých, ktorí boli počas obrany 
Poľska zajatí a z koncentračného tábora sa 
domov vrátil až tesne pred Vianocami.12

Treba však poznamenať, že postup 
slovenskej armády bol spočiatku veľmi 
rýchly, keďže, na rozdiel od poľských snáh 
o obsadenie územia severného Slovenska 
po septembri 1938, na území Spiša nena-
razila na odpor (na území Oravy slovenské 
bojové jednotky počas septembrového ťa-
ženia nezasiahli). Už ráno o 9.15 dosiahli 
Javorinu a Podspády, kde ...obyvatelia 
srdečne privítali našich vojakov a zaslali 
gen. Pulanichovi kyticu a tlmočili vďaku za 
oslobodenie Javoriny...13. Obdobná situácia 
bola aj v ďalších spišských obciach, kde 
nenarazili na žiadne prekážky v podobe od-
poru obyvateľstva a dokonca aj v obciach 
s rusínskym či ukrajinským obyvateľstvom, 
ktoré rovnako trpelo medzivojnovou národ-
nostnou politikou Poľska: Obyvateľstvo ru-
sínskej národnosti obývajúce pohraničie na 

11  BAKA, I.: Slovenská republika a nacistická 
agresia proti Poľsku. Bratislava : Vojenský histo-
rický ústav, 2006, s. 167.

12  MOLITORIS, Ľ: Ako Spišiaci bránili Nový 
Sącz (Spomienky Jakuba Palucha). In: Život, 2009, 
č. 9, s. 24-25.

13  Denník Bernolák..., s. 31.

Poľské ťaženie na Slovensko v roku 1938 (Fotografi a z výstavy v Jurgove nachádzajúca sa v 
Archíve Polskiego Towarzystwa Historycznego v Novom Targu)



     S E P T E M B E R   2 0 1 014 ŽIVOT

Čriepky z histórie

s Poľskom, v ktorej požadovali spojenie Slo-
venska a Poľska vo forme dualistického štá-
tu. Mala byť akousi obranou pred prípadnou 
agresiou Maďarska po napadnutí Českoslo-
venska Nemeckom.

29. september 1938 – sa uskutočnila 
konferencia v Mníchove, ktorej výsledkom 
bola tzv. Mníchovská dohoda. Českoslo-
vensko okamžite stratilo 28 500 km územia 
s takmer 800 000 obyvateľmi hlásiacimi sa 
k „československej“ národnosti, stratilo tiež 
86% sklárskych podnikov, 80% textilného 
priemyslu, 70% železiarní a oceliarní. Otáz-
ku poľských požiadaviek riešil dodatok Mní-
chovskej dohody, v ktorom bola stanovená 
podmienka: Akonáhle bude upravená otázka 
poľských a maďarských menšín v Českoslo-
vensku, dajú Nemecko a Taliansko Česko-
slovensku záruku zo svojej strany.

30. september 1938 – o pol jednej popo-
ludní minister Krofta oznámil, že Českoslo-
vensko sa podriaďuje rozhodnutiu, ktoré bolo 
učinené v Mníchove bez nás a proti nám.

30. september 1938 – Poľsko pod hroz-
bou vojny požiadalo o okamžité stiahnutie 
československého vojska a polície z Těšínska, 
úplnú evakuáciu určeného územia do 24 hodín 
a dokončenie celej evakuácie do 10 dní. 

1. september 1939 – vypukol jeden 
z najkrvavejších konfl iktov v dejinách ľudstva 
– druhá svetová vojna. V ten istý deň sloven-
ská armáda spolu s nemeckým Wermach-
tom prekročila slovensko-poľské štátne hra-
nice. Do bojov však výraznejšie nezasiahla, 
pretože bola nasadená až v druhom slede za 
nemeckými jednotkami. 

14. september 1939 – slovenské vojen-
ské jednotky sa začali sťahovať z územia 
Poľska. Slovenská armáda zaznamenala 
straty: 18 mŕtvych, 46 zranených a 11 ne-
zvestných.

9. september 1941 – slovenská vláda 
vydala nariadenie o právnom postavení 
Židov, ktoré vošlo do dejín pod názvom 
Židovský kódex. Nariadenie obmedzovalo 
a perzekvovalo občanov židovskej národ-
nosti. 

5. september 1965 – poľský kňaz v No-
vej Belej a Krempachoch odmietol odbavovať 
omše pre Slovákov v kostole, pričom pre Po-
liakov odbavoval omše na fare. Slováci začali 
chodiť do kostola sami, bez kňaza.

12. september 1971 – zomrel po dlhej 
chorobe vo Veľkej Frankovej, kde je aj pocho-
vaný, kňaz František Móš.

1. september 1993 – bola prijatá ústava 
Slovenskej republiky vychádzajúca z priro-
dzeného práva slovenského národa na seba-
určenie.

poľskej strane je veľmi naklonené k Sloven-
skému štátu. Na poľské úrady sa ponosujú 
pre utláčanie tak po stránke hospodárskej 
jak národnej. Toto obyvateľstvo si želá pri-
pojenie k Slovensku.14 Na odpor narazili 
slovenské jednotky až po vstupe na úze-
mie obývané väčšinovo poľským etnikom. 
Išlo zvyčajne o zvyšky ustupujúcej poľskej 
armády a skupiny civilistov strieľajúcich 
zo zálohy.15 I tu však platil rozkaz vydaný 
veliteľom poľnej armády Ferdinandom Čat-
lošom z 8. septembra 1939: V obsadenom 
čisto poľskom území správajte sa korektne! 
Nie slepo panovačne! (...) Nesmie sa však 
táto ohľaduplnosť zvrhnúť k neopatrnosti 
a slabosti. Sú prípady, že do civilu obleče-
né osoby na poľskom území strieľajú do 
nášho vojska. S takýmito treba ihneď na 
mieste urobiť poriadok a považovať ich za 
zákerných záškodníkov a vrahov, ktorých 
nechránia žiadne medzinárodné úmluvy a 
práva. V skutočnosti však ani jeden zajatec 
nebol počas ťaženia popravený, ale všetci 
boli postupne odsúvaní do zajateckých tá-
borov.16

Odsun slovenských jednotiek z poľské-
ho územia sa začal 14. septembra 1939. 
Rozkaz „Bernoláka“ zo 16. a 17. septem-
bra znel na obsadenie a stráženie hraníc 
podľa stavu z pred roku 1938.17 Obsade-
nie územia pripojeného k Poľsku v roku 
1920 povoľoval až dodatok k rozkazu 
z 19. septembra 1939.18 Defi nitívne však 

14  Denník Bernolák..., s. 69.
15  BAKA, I.: Slovenská republika..., s. 90-101.
16  BAKA, I.: Slovenská republika..., s. 94.
17  Denník Bernolák..., s. 75.
18  BAKA, I.: Slovenská republika..., s. 104.

bola otázka slovensko-poľského pohrani-
čia upravená až 21. novembra 1939, kedy 
bola podpísaná zmluva medzi Slovenskou 
republikou a Nemeckou ríšou a následným 
schválením ústavného zákona z 22. de-
cembra 1939, kedy sa územia severného 
Spiša a hornej Oravy včlenili do Slovenskej 
republiky. Župan Tatranskej župy Koloman 
Slušný  opísal v máji 1940 postoj obyvateľ-
stva k pričleneniu ku Slovensku takto: Jed-
na časť obyvateľstva tohto územia tak na 
Orave ako na Spiši stojí ešte na vyčkáva-
com stanovisku, je to vrstva od 14-40 veku. 
Starší sú s inkorporáciou spokojní, ba tešia 
sa tomuto stavu... obyvateľstvo s radosťou 
vítalo prinavrátenie k materskému územiu 
a čaká od slovenskej vlády odstránenie ne-
dostatkov.19

O relatívne pozitívnom naladení oby-
vateľstva svedčí aj bezproblémové zavá-
dzanie slovenčiny do škôl, či do kostolov. 
Ešte v septembri 1939 kanonik Jozef Vojtas 
počas svojej cesty po farnostiach nedecké-
ho dekanátu zistil, že ...veriaci si žiadajú 
slovenské služby božie a len slovenské 
vyučovanie náboženstva v škole. Takých, 
ktorí by boli opačnej mienky som nenašiel 
ani v jednej obci, hoci pri pojednávaní boli 
všetci chlapi z obce, ktorí boli doma a mohli 
prísť. Pri pojednávaní o týchto otázkach 
sa v žiadnej obci nikto neozval a nežiadal 
poľské služby božie a poľské vyučova-
nie v škole...20. Vyučovanie v jednotlivých 

19  Citované podľa: BAKA, I.: Slovenská repub-
lika..., s. 169.

20  Archív Farského úradu vo Veľkej Frankovej, 
Správa z cesty po farnostiach bývalého nedeckého 
dekanátu z 23. septembra 1939, č. 120/1939.

Slávobrána postavená v Jablonke (Osobný archív Ľ. Molitorisa v Krakove)
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školách sa tak postupne začínalo už od 
polovice septembra 1939, pričom koncom 
októbra boli všetky školy, okrem jednotried-
nej školy v Lapšanke, obsadené učiteľmi.21 
O prijatie do školských služieb sa pritom 
mohli uchádzať aj učitelia, ktorí v tejto ob-
lasti pôsobili v  medzivojnovom období. 
Podmienkou bolo zloženie sľubu vernosti 
Slovenskej republike a nostrifi kačnej skúš-
ky. Väčšina poľských úradníkov však po 
vypuknutí vojny z týchto území ušla. Po 
trpkých skúsenostiach života v Gubernáte 
sa mnohí vrátili naspäť. Ako príklad môže 
poslúžiť redaktor Gazety Podhalanskej a 
učiteľ Michal Balara z Fridmanu, ktorý sa 
po roku 1920 aktívne podieľal na polonizá-
cii miestneho obyvateľstva. Po vypuknutí 
vojny odišiel na územie Poľska a vyučoval 
v Novom Targu. Odtiaľ v roku 1940 ušiel 
pred zatknutím späť na inkorporované úze-
mie – do rodného Fridmanu. Na Slovensku 
...vďaka známym Slovákom, pracujúcim vo 
vyšších úradných funkciách Slovenskej re-
publiky získal prístrešie i prácu na miestnej 
škole v Spišskej Belej...22. Možnosť ostať 
na Slovensku využil aj učiteľ z Dolnej Lipni-
ce Andrej Jazovský, ktorý počas vojny pô-
sobil vo funkcii riaditeľa ľudovej školy v Os-
turni. Po skončení vojny sa stal veliteľom 
milície v Novom Targu.23 Taktiež v Čiernej 
Hore vyučovala učiteľka poľskej národnosti 
Joanna Šilanová (rodená Kłosówna).24 Na 
Slovensku našiel útočisko aj poľský učiteľ 
Jakub Zlahoda, ktorý počas vojny pôsobil 
ako stredoškolský profesor v Žiline a po 
jej skončení sa odsťahoval naspäť do Poľ-
ska.25

Podobná bola aj situácia ohľadom cir-
kevných záležitostí. Všetci poľskí kňazi pô-
sobiaci na území severného Spiša a hornej 
Oravy mohli zotrvať na svojich miestach, 
čo aj využili. Tento stav trval až do polovice 
roku 1940, kedy boli kvôli neochote zložiť 
sľub vernosti Slovenskej republike, či nau-
čiť sa slovenský jazyk postupne zbavovaní 

21  GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu. 
In: Štátna meštianska škola Jurgov 1941 – 1945 
– 1995. Spišská Nová Ves : Spišský dejepisný spo-
lok, 1995, s. 63.

22  TRAJDOS, T. M.: Słowo wstępne. In: Na 
Spiszu. Warszawa : Ludowa Spółdzielna Wydaw-
nicza, 1986, s. 19.

23  Štátny archív v Levoči, fond Michala Grigera, 
Soznam Poliakov, poľských štátnych príslušníkov, 
bývalých štátnych zamestnancov Poľského štátu, 
zamestnaných za bývalého Slovenského štátu.

24  Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad, 
fond Školský inšpektorát Kežmarok, 5/10/1942.

25  GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu…, 
s. 65.

jurisdikcie. Výnimkou boli autochtóni, ktorí 
získali slovenské občianstvo automaticky, 
bez ohľadu na to, aký postoj zaujímali voči 
Slovenskej republike. Patril medzi nich me-
dzivojnový polonizátor, rodák z Jablonky 
Antoni Sikora, ktorý pôsobil do roku 1940 
v Jurgove a po krátkej internácii v Ilave, 
odkiaľ bol prepustený na zákrok Alojza Miš-
koviča, až do roku 1947 vo Vikartovciach.26 
Ďalším autochtónom hlásiacimi sa k poľskej 
národnosti bol brat azda najznámejšieho 
polonizátora Oravy Ferdynanda Machaya, 
rodák z Jablonky Karol Machay, ktorý celú 
vojnu prežil ako kňaz na fare v Dolnej Lipni-
ci. Ďalší rodák z Jablonky hlásiaci sa k poľ-
skej národnosti Marcin Jabłoński, ktorý 
s výnimkou dvoch internácii v Ilave (1939 
– 2 mesiace a 1941 – 11 dní) celú vojnu 
pôsobil ako kňaz v Orávke.27 Pred vojnou, 
počas vojny i po jej skončení v rokoch 1929 

26  CIĄGWA, J.: Kościół krakowski a prawa ję-
zykowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 
1920 – 2005. In: Cuius regio, eius religio? II. Lub-
lin : KUL, 2008, s. 280; MATULA, P.: Cirkev a za-
čiatky reslovakizácie na severnom Spiši a Orave po 
ich pripojení k Slovenskej republike v roku 1939. 
In: Dejiny. Internetový časopis Inštitútu histórie 
FF PU v Prešove, 2007, č. 2, s. 82. http://dejiny.
unipo.sk/Dejiny_2_2007.pdf

27  REMISZEWSKI, R. M.: Ksiądz Marcin 
Jabłoński – opiekun prześladowanej polskości. In: 
Spisz i Orawa. W 75. rocznicę powrotu do Polski 
północnych częsci obu ziem. Krakov : „Secesja“, 
1995, s. 229.

– 1976 bol kňazom farnosti v Hornej Lipnici 
rodák z Pekelníka Józef Buroń.28

Ostatným kňazom bola, na vlastnú žia-
dosť (!), i po zbavení jurisdikcie, ponechaná 
možnosť zotrvať na Slovensku. Keďže ako 
cudzí štátni príslušníci neovládajúci štátny 
slovenský jazyk, nemohli pôsobiť v sloven-
ských farnostiach, boli umiestení do klášto-
rov, kde bolo postarané o ich zaopatrenie, 
dostávali omšové štipendiá, mohli slobodne 
disponovať so svojím majetkom a slobodne 
sa pohybovať. Podľa spomienok kanonika 
Jozefa Vojtasa však takmer každý týždeň 
chodili do svojich bývalých farností, kde 
viedli ...protištátne štvavé reči... To neosta-
lo bez odozvy štátnych orgánov a v lete 
1942 im Ministerstvo vnútra nechalo zhoto-
viť cestovné pasy a oznámilo presný termín 
odchodu zo Slovenska.29

Bol to úplne iný prístup aký uplatnila 
Poľská republika po skončení vojny v roku 
1945, kedy všetkých slovenských kňazov 
a učiteľov, vrátane autochtónov, ktorí mali 
záujem ostať vo svojich rodiskách, vypo-
vedala do Československa. To je však už 
príbeh z iného septembra, septembra roku 
1945...

28  SMRECZAK, S.: Wasza Ekscelencjo Na-
jdostojniejszy Księże Biskupie. In: Orawa, roč. 7, 
1995, č. 33, s. 18 – 20.

29  Osvedčenie Jozefa Vojtasa zo 14. októbra 
1966. Pozri prílohu: GAREK, M.: Horná Orava a 
severný Spiš v rokoch 1945 – 1947. In: Almanach 
Slováci v Poľsku XI. Krakov : Spolok Slovákov 
v Poľsku, 2007, s. 237 – 238.

Kňaz Sikora víta slovenského generála Čatloša (Osobný archív Ľ. Molitorisa v Krakove)
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Dňa 5. septembra t. r. Tribšania oslávi-
li 100 rokov existencie Dobrovoľného 

požiarneho zboru v Tribši. V tento deň sa 
pred požiarnou zbrojnicou zoradili pozvané 
oddiely z okolitých obcí a v slávnostnom 
sprievode na čele s tribšským DPZ prepo-
chodovali ku kostolu. Slávnostnú sv. omšu 
celebrovali vdp. farár Rajmund Dziadkiewicz, 
jeho brat vdp. Jacek Dziadkiewicz, kňazi ro-
dáci Robert Łojek a Juliusz Wadowski spolu 
s duchovným požiarnikov. V kázni bola vy-
zdvihnutá ťažká a obetavá práca požiarnika. 
Veď požiarnik je ten, ktorý nezištne pomáha 
ľuďom v potrebe nielen pri požiaroch, ale aj 
pri iných pohromách či cestných nehodách 
a ktorý často s nasadením života pomáha 
iným v potrebe bol a vždy bude vzorom. Po 
sv. omši sa požiarnici s hosťami a obyvateľ-
mi obce vrátili k zbrojnici. 

Požiarnici slávnostne nastúpili pred 
požiarnu zbrojnicu a následne bola vztý-
čená štátna vlajka. Nasledovalo slávnost-
ne otvorenie jubilea 100 rokov činnosti 
dobrovoľného požiarneho zboru v Tribši. 
Neskôr predseda zboru Bogumił Łojek 
predniesol príležitostný referát o histórii 
a činnosti zboru. Po prejave nasledova-
lo posvätenie požiarnického vybavenia 
a novej požiarnickej zástavy. Pri takomto 

100 ROKOV DPZ V TRIBŠI
vzácnom jubileu nechýbali ani vyzname-
nania pre zaslúžených požiarnikov – me-
daily, ktoré symbolizujú veľkú vďačnosť za 
ich nebezpečnú prácu. Po úvodnej časti 
sa každý mohol vpísať do pamätnej knihy 
a podporiť nejakou sumou činnosť DPZ. 
Všetci hostia dostali brožúrku o histórii 
a činnosti DPZ s pamätnou medailou. Zá-
roveň bola odhalená pamätná tabuľa, kto-
rá je venovaná požiarnikom a jej storočnej 
činnosti. 

Slávnosti sa zúčastnili vojt gminy Niž-
né Lapše Paweł Dziuban, tajomník Robert 
Wodziak, predseda gminnej rady Maciej 
Płachta a ďalší. Po ofi ciálnej časti nasle-
doval slávnostný obed a beseda do ne-
skorých večerných hodín. Slávnosť uzav-
rela tanečná zábava do bieleho rána.

Z histórie zboru 
Myšlienka vzniku DPZ sa vytvorila 

ešte za čias Rakúsko-Uhorska. O tomto 
období sa nezachovali výraznejšie pí-
somné zmienky. Prvé správy o existencii 
dobrovoľného požiarneho zboru v Tribši 
pochádzajú z roku 1910. Prvým velite-

ľom zboru bol Jozef Vadovský (Kaplor-
ka). Tribšania si v tom čase postavili prvú 
drevenú zbrojnicu, v ktorej skladovali po-
žiarne náradie. V roku 1919 kúpili v Žiline 
prvú ručnú striekačku značky Žarek. Až 
do roku 1929 tribšský zbor viedli Andrej 
Modla a Valent Pavlica. Neskôr, v rokoch 
1929 - 1935, bol jeho veliteľom František 
Vadovský. V tomto období si požiarny zbor 
zadovážil rovnaké uniformy a nové prilby. 
Keďže požiarnického naradia pribúdalo, 
v roku 1943 si Tribšania pri kostole posta-
vili novú zbrojnicu z kameňa. V tom istom 
roku si zbor zadovážil zo Slovenska novú 
striekačku M 800 značky Stratilek, ktorá 
zboru slúžila dlhé roky a bola nápomocná 
aj pri veľkom požiari v roku 1955. V rokoch 
1935 - 1963 veliteľom zboru bol František 
Lojek. Požiarnici celý čas modernizovali 
svoju výzbroj a v roku 1957 kúpili 20 no-
vých uniforiem. Vtedy postavili aj vežu na 
sušenie hadíc a namontovali v nej elektric-
kú sirénu. V roku 1964 sa zmenilo vedenie 
zboru, predsedom sa stal František Lojek 
a veliteľom Andrej Petrášek. V tom istom 
roku zbor zakúpil druhú striekačku M 800, 

Slávnostný sprievod vchádza do kostola Nová požiarnicka zástava

Predseda zboru Bogumił Łojek preberá valašku od svojich kolegov Odhalenie pamätnej tabule
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na ktorú získal prostriedky z miestneho ur-
báru, Gminnej národnej rady vo Vyšných 
Lapšoch a od obyvateľov obce. Pri príleži-
tosti posviacky tejto striekačky urobil zbor 
zbierku na tretiu striekačku. V roku 1967 
zvolili nového veliteľa zboru, ktorým sa stal 
Valent Vadovský. Tretiu striekačku kúpili 
v roku 1969. Náradia pribudlo a priestory 
sa stali primalé. Preto začali premýšľať 
o stavbe novej zbrojnice. Na začiatku se-
demdesiatych rokoch začali nakupovať 
stavebný materiál. Stavebné práce trvali 
skoro 10 rokov. Novú zbrojnicu posväti-
li v roku 1984. O rok neskôr zbor dostal 
od obyvateľov obce a rodákov zo zámo-
ria požiarnickú zástavu a súčasne kúpil 
aj novú štvrtú striekačku PO-5. Koncom 
toho istého roka zbor dostal od veliteľstva 
požiarnych zborov v Novom Targu starší 
požiarnický automobil značky Star-25. Až 
v júli 1989 zbor kúpil nový automobil znač-
ky Žuk. V tomto období sa mení vedenie 
a predsedom sa stáva Jozef Pavlica a veli-
teľom Andrej Lojek. V roku 1996 si zbor za-
dovážil novú striekačku slovenskej výroby 
PS12R1, na ktorú tretinu peňazí poskytla 
Štátna poisťovňa (PZU) v Novom Targu 
a ostatné tribšský zbor, obyvatelia obce 
a rodáci zo zámoria. Veľký požiar v Tribši 
roku 1995 upozornil DPZ, že si musia čím 
skôr zaobstarať oveľa výkonnejší auto-
mobil. V súvislosti s tým o tri roky neskôr 
kúpili starší automobil značky Jelcz 315, 
ktorý opravili a vybavili nehrdzavejúcou 
nádržou na 5 000 litrov vody. V roku 2001 
valné zhromaždenie zboru zvolilo nový 
výbor v zložení: predseda Bogumił Łojek, 
veliteľ Jozef Pavlica, jeho zástupca Jozef 
Pavlica, tajomník Valent Tomaškovič, úč-
tovník Silvester Vaksmanský, gazda Jozef 
Pavlica. Predsedom revíznej komisia sa 
stal Mieczysław Łojek a členmi Ryszard 
Turkot, Eugen Bizub a Marián Maka. 

Prvoradou úlohou nového vedenia 
zboru bolo zvýšenie výkonnosti automobi-
lu značky Jelcz 315. Neskôr sa sústredili 

na opravu niektorých priestorov zbrojnice 
a úpravu okolia pred garážou. Bolo to mož-
né za fi nančnej podpory gminy a gminnej 
správy DPZ v Nižných Lapšoch. Zbor sa 
obrátil o fi nančnú podporu aj na viaceré 
inštitúcie, o.i., na Štátnu poisťovňu, Minis-
terstvo vnútra a administrácie PR. Ústred-
ný výbor DPZ vo Varšave a Gminný úrad 
v Nižných poskytli Tribšanom fi nančnú 
pomoc, za ktorú si kúpil ďalšie požiarnic-
ké náradie: striekačku WT-30X značky 
Honda, agregát na výrobu elektriny spolu 
s osvetlením, požiarnický rebrík, moto-
rovú pílu značky STIHL, ochranné ode-
vy, nové uniformy pre požiarnikov a pre 
mládežnícku skupinu. Dôležitým pre zbor 
bol nákup vysokovýkonného automobilu 
značky GAZ-GAZELA. Prostriedky pochá-
dzali z viacerých zdrojov: 18 000,- zlotých 
poskytol Gminný úrad v Nižných Lapšoch, 
14 000,- pochádzalo z richtárskeho fondu, 
časť pokryl požiarny zbor, 3 000,- zlotých 
dala Štátna poisťovňa (PZU) a 15 000,- 
Ústredný výbor DPZ PR vo Varšave. 
K zlepšeniu komunikácie zboru prispeli tri 
rádiotelefóny a jeden automobilový rádio-
prijímač značky Motorola.  

Vďaka iniciatíve predsedu Bogumiła 
Łojka v roku 2004 vznikla skupina mla-
dých požiarnikov. Bola prvou a jedinou 
mládežníckou požiarnickou skupinou 
v gmine Nižné Lapše v tomto období. 
V roku 2006 sa konali voľby. Predsedou 
naďalej ostal Bogumił Łojek a veliteľom 
sa stal Jozef Findura. Mládežnícka druži-
na sa postupne rozrastala. Pribudlo viac 
dievčat, na čo sú Tribšania veľmi pyšní. 
Od roku 2006 DPZ sa snažil o kúpu ved-
ľajšieho pozemku na prístavbu požiarnej 
zbrojnice a na parkovisko. Pri stavbe sa 
zúčastnili členovia DPZ. V roku 2008 sa 
podarilo vybudovať garáž a namontovať 
garážové brány. Konečne novokúpený au-
tomobil Gazela, ktoré bezplatne garážoval 
predseda Łojek skoro štyri roky, mal svoje 
miesto. V tom istom roku bol nainštalo-

vaný nový informačný systém jednotiek 
DPZ - SMS správy. Namontovaná bola 
tiež druhá siréna na starej zbrojnici na kto-
rej vopred urobili nový balkón. O rok ne-
skôr kúpili kyslíkové masky MSA-AUER, 
špeciálnu ochrannú odev typu NOMEX 
a agregát, ktorú fi nancovali Ministerstvo 
vnútra a administrácie a Gminný úrad 
v Nižných Lapšoch. Krištof Gronka z USA 
daroval motorovú pílu značky STIHL 250. 
V roku 2009 a 2010 naďalej trvali práce 
spojene s výstavbou garáže. Tesne pred 
slávnosťami bola urobená modernizácia 
starej časti požiarnej zbrojnice. Vymenili 
okna a vonkajšie dvere, zmodernizovali 
starú garáž a šatnu. Bolo to možne vďaka 
fi nančnej podpore Maršalkovského úradu 
v rámci programu „Malopolské zbrojnice“ 
a Gminného úradu.

Novinkou DPZ v Tribši je, že ďalšou 
činnosťou, ktorou sa zaoberá DPZ, je 
sprístupnenie pri tejto príležitosti Pamät-
nej izby a tradície DPZ Tribš. Budú sa tu 
nachádzať fotografi e, zástavy, staré po-
žiarnické náradia a ostatné pamiatky.

DPZ pomáhal a pomáha nielen svojim 
občanom v Tribši, ale aj v celom okolí. Za-
sahuje nielen pri požiaroch, ale aj pri zápla-
vách. Naposledy chránili svoju obec pred 
vodou posledného júla t. r.  Pomáhali obci 
Niedary, ktorú zaplavilo. Ich prácu ocenili aj 
v gmine Szczucin, kde spevňovali valy.

Práca požiarnika je nebezpečná. Na-
priek tomu tribšský požiarny zbor nemô-
že nariekať na nedostatok ochotníkov. 
Stále pribúdajú noví členovia, hlavne 
mladí ľudia. Súčasne túto jednotku tvorí 
95 členov: 33 aktívnych, z toho 6 žien, 35 
náhradníkov, 18 členov mládežníckej sku-
piny chlapcov a 9 členiek v mládežníckej 
skupine dievčat. Obyvatelia Tribša ako 
symbol vďaky darovali svojim požiarnikom 
– záchrancom pamätnú tabulu, ktorú od-
halili počas slávnosti.

Dorota Mošová
Foto: Stanisław Głowacz

Členovia DPZ v Tribši Pamätná izba pritiahla mnohých záujemcov
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Chvíle hrôzy. Chvíle hrôzy prežili ob-
čania Repísk, Čiernej Hory Zahory, Tribša, 
Lapšanky, Krempách a Vyšných i Nižných 
Lápš, Nového Targu a Zakopaného v so-
botu 31. júla v podvečerných hodinách 
okolo 17.30 hod. Nad Repiskami, Lapšan-
kou a Bukovinou Tatrzańskou sa spustila 
prietrž mračien. V priebehu 20-30 minút sa 
malé potôčiky stali veľkými riekami, ktoré 
sa vyliali zo svojich korýt. Požiarnici mali 
do neskorých nočných hodín plné ruky 
práce, pričom im samozrejme pomáhali 
aj občania. 85. ročná Helena Šoltýsová 
z Vyšných Lápš hovorí, že počas svojho 
života takú veľkú vodu vo Vyšných Lap-
šoch ešte nevidela. V roku 1934 síce bola 
veľká povodeň, ale nezaplavila toľko obcí 
ako teraz. Zaliala niekoľko domácnosti, 
pivnice, či klubovňu vo Vyšných Lapšoch. 
Pánovi Kolodzejovi voda zobrala okolo 20 
balov sena. Podobné to bolo aj v Lapšanke 
a ostatných okolitých obciach. V Nižných 
Lapšoch voda zaliala kaplnku pri kostole, 
v Tribši je zničený most pri základnej škole 
a boli tiež zaliate domy. Podľa slov poslan-
ca gminnej rady Bukovina Tatrzańska Ma-
riána Kiklu, najviac utrpel majiteľ, ktorému 
voda zobrala garáž s osobným autom 
a traktorom. Poškodená je aj hlavná cesta 
a zničilo sa niekoľko mostíkov, ktoré vedú 
z hlavnej cesty k obydliam. Ďalšie škody 
spôsobila voda na poľných cestách, kde 
sa zosunula zem a množstvo kameňov.

To bolo niečo strašné, - povedala 
Helena Bafi ová z Repísk Grocholového 
Potoka, - bol to moment a všetko bolo 
zaliate. Najhoršie je to, že zem bola po 
predošlých búrkach veľmi mokrá a hrozi-
lo, že sa môže zosunúť. Tragický to vyze-
ralo tiež v oblasti Bryjovho a Vojtičkovho 
Potoku. - Dobre, že dážď netrval dlhšie, 
lebo následky by mohli byť fakt tragické, 
- povedal Ján Solus z Grocholového Po-
toka. - Teraz sa hodnotia škody, ktoré spô-
sobila sobotňajšia záplava. Samozrejme, 
ako sa často stáva, keď treba vynaložiť 

KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
peniaze na opravu ciest, každý sa vyho-
vára, ako môže, - podotkol Ján. - Po tejto 
záplave som išiel nahlásiť okresnej správe 
ciest škody spôsobene záplavou. Cestu, 
ktorá je v dokumentoch zaevidovaná ako 
okresná cesta. Počul som od nich odpo-
veď, že táto cesta nepatrí pod ich správu 
a že mám to nahlásiť Gminnému úradu. 
Gminný úrad zas skonštatoval, že keďže 
je cesta v dokladoch zapísaná ako okres-
ná, je ich povinnosťou oprava tejto cesty. 
Opraviť by ju teda mala okresná správa 
ciest. Momentálne je na nej zosunutá zem 
a kamene. Dúfam, že čoskoro sa tento 
problém vyrieši, pretože táto cesta vedie 
na polia. Približne 70 roľníkov sa touto 
cestou dostáva na svoj pozemok. Dúfam, 
že kvôli nezmyselným hádkam nebudú tr-
pieť používatelia tejto cesty. Momentálne 
sa oceňujú a hodnotia škody sobotňajšej 
búrky. (dm)

***
Zateplenie klubovne vo Vyšných 

Lapšoch. Koncom augusta sa dokončili 
práce pri zatepľovaní klubovne vo Vyš-
ných Lapšoch. Plánuje sa tiež realizácia 

Požiar hasilo 28 jednotiek, v tom 6 zo 
Štátneho požiarneho zboru z Nového Tar-
gu, 3 zásahové vozidla z Bialky, Lesnice 
a Bukowiny Tatrzanskej a ostatné z okoli-
tých obcí. S ohňom tak bojovalo okolo 140 
požiarnikov. Na pomoc ochotne prišli aj 

chodníka pred samotnou budovou, ktorú 
okrem Spolku Slovákov v Poľsku bude, po 
dohode s richtárom Antonom Šoltýsom, 
spolufi nancovať aj obec Vyšné Lapše. 
(dm)

***
Požiar vo Vyšných Lapšoch. Dňa 

18. augusta vypukol v rodinnom dome vo 
Vyšných Lapšoch požiar. Vďaka rýchlemu 
zásahu požiarnikov sa samotný dom po-
darilo zachrániť. Zhorel a spálil sa však 
interiér. (dm)

***
Požiar v Novej Belej. Dňa 3. septem-

bra, niekoľko minút po siedmej hodine 
ráno, vypukol požiar v Novej Belej. Horelo 
šesť stodôl. Vzhľadom na radovú zástav-
bu obce boli ohrozené aj rodinné domy. 

viacerí občania,  ktorí majiteľom pomáhali 
vyťahovať roľnícke náradie. Ženy doná-
šali vodu pre požiarnikov, pripravovali čaj 
a kávu. Po uhasení požiaru občania zase 
prišli s traktormi a pomáhali vyvážať seno. 
(dm)

***
Obecná schôdza v Novej Belej. 

V Novej Belej sa 5. septembra konala 
obecná schôdza, na ktorej bol prítomný 
aj vojt gminy Nowy Targ Ján Smarduch. 
Ústrednou témou bolo schválenie roz-
počtu na rok 2011. Prostriedky z rozpočtu 
obce budú pridelené na: údržbu gminných 
ciest, spolufi nancovanie zásahového 
vozidla pre DPZ v Novej Belej, odstra-
ňovanie škôd po živelných pohromách, 
zriadenie a úpravu okolia v centre obce. 
Okrem rozpočtu sa diskutovalo o pomo-
ci pre obyvateľov postihnutých požiarom, 
ktorá bola schválená. Každá rodina mohla 
prispieť buď doskami alebo sumou 50 zlo-
tých. Riešili sa tiež otázky protipožiarneho 
zabezpečenia a úpravy vodného toku do 
protipožiarnej nádrže i oprava poľných 
ciest v jesennom období. Ďalšou témou 
bola utilizácia azbestových strešných kry-
tín. (dm)

***
Dožinky v Krempachoch. Prvú sep-

tembrovú nedeľu sa v Krempachoch už 
tradične konajú dožinky.  Farská rada vyty-
povala „dožinkových starostov“ a ozdobila 
veniec. Dopoludnia, 5. septembra, sa do-
žinkový sprievod za doprovodu dychovky 
presunul do kostola sv. Martina na ďakov-
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nú dožinkovú sv. omšu. Počas sv. omše 
dp. Jan Wróbel spomenul, že dožinkový 
veniec je poďakovaním Bohu za dobrú 
úrodu a krempašskí roľníci, hoci prežili tri 
povodne, môžu byť z tohtoročných výno-
sov spokojní. (fp)

***
Oprava cesty v Krempachoch. V pr-

vej polovici septembra bola uskutočnená 
oprava gminnej cesty na západnej čas-
ti ulice Nadmłynówka v Krempachoch. 
V máji a júli bola totiž táto cesta až trikrát 
zatopená. V rámci opráv, ktoré fi nancoval 
Gminný úrad v Novom Targu z povodňo-
vých fondov, bola prehĺbená priekopa, 
použité rúry s väčším priemerom a spev-
nený povrch. 7. septembra bol položený 
koberec so šírkou 3,5 m a dĺžkou 120 m. 
Taktiež boli spevnené krajnice. (fp)

***
Slovenská knižnica v Kacvíne. Do-

stať sa k slovenskému slovu v Poľsku je 
niekedy veľmi náročné. Preto je potešu-
júca správa, že počet slovenských kníh 
v knižnici Domu slovenskej kultúry v Ka-
cvíne, ktorú spravuje Ján Molitoris, sa za 
posledný polrok rozrástol o viacero zau-
jímavých titulov. Ešte pred pár mesiacmi 
prispela takmer päťdesiatimi staršími kni-
hami pre krajanskú knižnicu mestská kniž-
nica v Spišskej Starej Vsi. Po tomto dare 
sa tu nachádzalo už 1287 zaevidovaných 
kníh, ktoré si môžu krajania v prípade zá-
ujmu vypožičať. V tomto mesiaci prispela 

darom aj neter bývalého 
šéfredaktora Jána Šper-
nogu, ktorá darovala 
kac vínskej knižnici knihy 
z jeho pozostalosti. Tieto 
momentálne krajan Ján 
Molitoris triedi a eviduje, 
avšak už čoskoro budú aj 
ony pre krajanov k dispo-
zícii. (mm)
   ***

Bačovské dni v Malatinej. Do Mala-
tinej vedie cesta úzka a klenutá. V tomto 
roku nás po tejto ceste sprevádzala ešte 
aj hustá hmla. Čím bližšie sme však boli 
pri Malatinej, tým viac sa ukazovalo sl-
niečko. Akoby aj mohlo byť inak, veď Ma-
latiná očakávala veľa hostí a účinkujúcich 
na X. ročník Bačovských dní, ktoré sa 
v tejto obci konajú každoročne, pričom or-
ganizátori prekvapia divákov vždy niečím 
novým a zaujímavým. Malatiná je pritom 
neveľká dedinka položená v doline v nad-
morskej výške 803 m nad morom. Domče-
ky, ktoré obýva 847 obyvateľov, sú husto 
vedľa seba. Je to typická bačovská dedin-
ka v oravskom regióne a žilinskom kraji. 
Nevidieť tu zaorané polia, ale len lúky, kde 
sa pasú ovečky. Z ovčieho mlieka tu vy-
rábajú mliečne výrobky, oštiepky, údené 
i neúdené, rôzne druhy syrov, korbáčiky 
a veľmi dobrú žinčicu. Tejto práci sa ve-
nujú predovšetkým muži. Ženy sme mohli 
stretnúť za krosnami, pri výrobe pekných 
kobercov. Nebolo na nich vidieť žiadnu 
únavu, keďže si pri práci veselo spievali. 
Tkanie kobercov má v obci dlhoročnú tra-
díciu. Mladé ženy ju preberajú od svojich 
mám, ktoré sa tomuto remeslu priúčajú už 
odmalička. Ich tvorba už nadobudla určité 
charakteristické črty a originálne vzory vy-
chádzajúce z ľudovej tematiky idú do celé-
ho sveta, najmä však do Ameriky.

Bačovské dni sú medzinárodným fes-
tivalom valašskej kultúry, ktorý sa v tomto 
roku konal v dňoch 17. – 18. júla. Program 

sa začal sv. omšou, po ktorej sme 
mohli v budove miestnej základnej 
školy obdivovať výstavu ľudových 
tvorcov zo Slovenska. Pozreli sme 
si výrobky z hliny, dreva, či iné ruč-
né práce. Pritom sme mohli vidieť 
aj ukážky výroby jednotlivých pred-
metov. Kultúrny program sa konal v 
miestnom amfi teátri. Začal sa súťa-
žou v plieskaní bičom. Súťaže sa 
nezúčastnili len dospelí, ale menšie 
deti, čo bolo veľmi milé a zaujíma-
vé. Na pódiu sa vystriedalo veľa 
folklórnych súborov, ktoré sa pred-

 Foto: Paulina Pacyga

viedli pekným tancom, spevom i hudbou. 
Kultúrneho programu sa zúčastnil taktiež 
náš divadelný súbor Ondrejko, ktorý svo-
jím vystúpením pobavil všetkých prítom-
ných divákov. Týmto by sme chceli poďa-
kovať za pozvanie Oravskému kultúrnemu 
stredisku v Dolnom Kubíne, zvlášť Mirkovi 
Žabenskému, Oľge Žabenskej a starostovi 
Malatinej Zdenkovi Kubáňovi, za pozvanie 
i za to, že pestujú a odovzdávajú ďalším 
generáciám krásne ľudové tradície. (Ge-
novéva Prilinská)

***
Povodne na Orave. Vytrvalý dážď na 

prelome mesiacov august a september 
spôsobil, že obyvatelia hornej Oravy za-
žili povodne v tomto roku už po tretíkrát. 
Napriek úmornej práci požiarnikov zo 
všetkých dobrovoľných hasičských zbo-
rov na Orave a pracovníkov komunál-
nych služieb, ktorí celú noc plnili vrecia 
s pieskom, sa dravému živlu nepodarilo 
zabrániť v tom, aby zatopil niektoré oblas-
ti. Už tradične bolo v Jablonke zaplavené 
trhovisko, kde sa zaskočený predávajúci 
ocitli po kolená vo vode a hlavná čistiareň 
odpadových vôd. Voda ostala stáť aj na 
našom pozemku, kde by mal vyrásť Dom 
slovenskej kultúry. Zatopené však boli aj 
ďalšie obce. V Dolnej Zubrici, Malej Lipnici 
a Podvlku zaplavilo čistiarne odpadových 
vôd. Pod vodou sa ocitli prečerpávacie 
stanice, šachty dažďovej kanalizácie a vo-
dáreň v Malej Lipnici. Na potokoch Čier-
na Orava a Syhlec boli ohrozené mosty 
a v Podvlku, ale aj na území celej hornej 
Oravy, káble stredného napätia. V Jablon-
ke zatopilo 6 budov, 12 v Hornej Zubrici, 
18 v Malej Lipnici a 5 v Podvlku. V gmine 
Veľká Lipnica voda strhla dva mosty ve-
dúce do Prívarovky a ohrozila aj podpery 
mostu na hlavnej ceste vedúcej ku hrani-
ci. Vyskytlo sa tu viacero lokálnych záplav, 
z ktorých najhoršie boli v Murovanici a Prí-
varovke. (mm)



Odpovede z augustového čísla: 1. Štátna vlajka Slovenskej 
republiky sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modré-
ho a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na 
prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak; 2. 
najvyšší vrch: Gerlachovský štít (2655 m nad morom), najnižšie 
položený bod: hladina rieky Bodrog (95 m nad hladinou mora), 
najvyššie položená obec: Štrbské Pleso (1355 m nad morom), 
najväčšie i najhlbšie položené jazero: Veľké Hincovo Pleso, Vy-
soké Tatry (20,1 ha, hĺbka 53 m), najväčší riečny ostrov v Európe: 
Žitný ostrov na južnom Slovensku (123 612 ha); 3. Nad Tatrou sa 
blýska, hromy divo bijú, zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia, 
Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky 
hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo; 4. najsevernejší 
bod SR - Babia Hora, najjužnejší bod SR - Patince pri Komárne, 
najzápadnejší bod SR - Záhorská Ves, najvýchodnejší bod SR 
- Nová Sedlica; 5. 5.1. Svätopluk, 5.2. Rastislav, 5.3. Mojmír I., 
5.4. Mojmír II., tajnička: SAMO; 6. meno: Pavol Országh Hviez-
doslav, názov básne: 28. júl 1920, príležitosť: pripojenie území 
Oravy a Spiša k Poľsku v roku 1920.
OTÁZKY:
1. Pracujte s mapou: 

1.1. Vymenujte spišské obce, ktoré pripadli v roku 1920 Poľsku:
.................................., .................................., ...........................

......., .................................., .................................., .............

....................., .................................., .................................., 

.................................., ..................................,
.................................., .................................., ..............................

...., .................................., ...................................
1.2. Vymenujte spišské obce, ktoré dnes ležia na hranici so 

Slovenskom:  .................................., .................................., 
.................................., ..................................

1.3. V ktorej z týchto obcí je slovenská klubovňa?
.................................., ..................................,
 .................................., ..................................
1.4. V ktorej z týchto obcí pôsobia dychovky majúce v repertoári 

slovenské piesne?

POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
.................................., ..................................,
 .................................., .................................., 
.................................., ....................................
1.5. V ktorej z týchto obcí sú folklórne súbory prezentujúce slo-

venský folklór? ................................., ...................................
1.6. V ktorej z týchto obcí sú ľudové hudby prezentujúce sloven-

ské pesničky? .................................., ...................................
1.7. V ktorých gminách sa nachádzajú tieto spišské obce v sú-

časnosti?  ....................................., ......................................, 
      ........................................
2. Nájdite v osemsmerovke slovenské osobnosti, ktoré sa naro-

dili na severnom Spiši a priraďte ich jednotlivým charakteristi-
kám. Pomôžte si iniciálkami v zátvorke. V tajničke sa dozviete 
slovenské...

D G P R Í S L Z O V I E
S O O L Ž O J U P R E J
D M Č I V O K Š I M E Č
L B O O L V E K C E L U
Č O I A L U D W I K Č K
Ý Š O K R O K S V E T A
V A Š A K N M I CH A L I
K N D Y S A U A Ž N Á J
N D M E M Ô J Á N R Ž E
V R Ó C E L E R T S R Á
K E Š I T N A R F T K I
Ť J Á N N Á L E P K A Ý

2.1. Jurgov, ľudový rezbár .................................................. (AG)
2.2. Čierna Hora, sochár ...................................................... (LK)

2.3. Jurgov, kňaz, historik a publicista ................................ (AM)

2.4. Tribš, kňaz a slovenský národovec .............................. (FM)

2.5. Nižné Lapše, bernolákovský básnik .............................. (JN)

2.6. Kacvín, prvý rektor VŠMU ............................................. (JS)

2.7. Nedeca, herec ............................................................... (MD)

2.8. Čierna Hora, provinciál jezuitov .................................... (JS)
3. Na obrázku je hrad, ktorý sa vypína sa nad riekou Dunajec 

vo výške cca 566 metrov nad morom. V písomných dokumen-
toch sa prvýkrát spomína začiatkom 14. storočia ako hrad slúžia-
ci na obranu uhorských záujmov proti Poľsku. Ako sa tento hrad 
nazýval a v ktorej obci leží?
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Stránku pripravila Milica Majeriková
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Z DIANIA NA SLOVENSKU

Premiérka SR podporila Dom slo-
venskej kultúry v Jablonke. Na stretnutí 
predsedu Snemu PR Grzegorza Schetynu 
s premiérkou SR Ivetou Radičovou 23. júla 
sa, okrem iného, prejednávala aj otázka 
Domu slovenskej kultúry v Jablonke. Slo-
venská premiérka ocenila pomoc, ktorú po-
skytuje PR národnostným menšinám a zá-
roveň požiadala o sľúbenú podporu stavby 
Domu slovenskej kultúry v Jablonke zo 
strany prezidenta PR. Taktiež poďakovala 
za dobrú vzájomnú spoluprácu a vyjadrila 
presvedčenie, že dobré vzťahy medzi na-
šimi krajinami budú aj naďalej pokračovať. 
Predseda poľského snemu dokonca ozna-
čil slovensko-poľské vzťahy ako vzorové, 
pričom podčiarkol aj váhu dobrých vzťahov 
medzi štátmi Vyšehradskej štvorky. Vo vzá-
jomných rozhovoroch obaja nadviazali na 
spoločné zasadnutie predsedníctiev Slo-
venskej národnej rady a Snemu PR, ktoré 
sa uskutočnilo 29. - 30. septembra 2009 na 
Štrbskom plese, pričom vyjadrili nádej, že 
sa podobné stretnutie v blízkej dobe usku-
toční aj na poľskej strane. Na záver pred-
seda Snemu PR podotkol, že slovenské 
skúsenosti pri prijatí spoločnej európskej 
meny sú pre Poľsko cenné a hodné nasle-
dovania. Počas svojej pracovnej cesty sa 
slovenská premiérka stretla aj s poľským 
premiérom Donaldom Tuskom. Obaja 
zhodnotili, že ďalší rozvoj našich krajín 
vidia v intenzívnejšej spolupráci pri ener-
getickej bezpečnosti a vybudovaní doprav-
ných ciest severojužným smerom.

***
Zvýšenie daní na Slovensku. Koaličná 

rada, zložená z vládnych strán, na svojom 
zasadnutí začiatkom septembra rozhodla 
o zvýšení dane z pridanej hodnoty (DPH) 
z 19% na 20%, pričom by tento stav nemal 
byť trvalý, ale platiť len dovtedy, kým defi cit 
verejných fi nancií neklesne pod 3%. Pod-
ľa predpokladov by sa tak mohlo stať naj-
skôr 1. januára 2015. Zvýšenie dane bude 
tvoriť až jednu pätinu všetkých štátnych 
príjmov. Podľa Štatistického úradu SR sa 
priemernej štvorčlennej rodine v dôsledku 
zvýšenia DPH zvýšia mesačné výdavky na 
tovary a služby o 10 eur. Nižšia, 10% DPH, 
sa zachová iba pri liekoch a knihách. Ko-
alícia rozhodla tiež o zvýšení spotrebných 
daní na alkohol a tabak, s výnimkou vína 
a zrušila výnimky z platenia daní z príjmu. 
Po novom už taktiež nebudú môcť ľudia so 
starobným alebo výsluhovým dôchodkom 
pracovať vo verejnej správe. Dôchodcovia 
na predčasnom dôchodku si budú môcť vy-
brať, či chcú poberať dôchodok alebo plat. 

Zmeny sa dotknú aj podnikateľov – živnost-
níkov, ktorí si odteraz budú môcť odrátať 
zo zisku iba jednotné paušálne náhrady vo 
výške 40%. Uvažuje sa tiež o zvýšení ceny 
diaľničných známok na 50 eur.

***
Slovensko Grécku neposkytne pô-

žičku. Napriek záväzku bývalej slovenskej 
vlády Európskej únii o poskytnutí fi nanč-
nej pomoci Grécku, slovenský parlament, 
ktorý vzišiel z júnových volieb, túto pomoc 
neodsúhlasil. Nová slovenská premiérka 
Iveta Radičová bola tento krok obhajovať 
v Bruseli, pričom postoj Slovenska odôvod-
nila jednak horším slovenským životným 
štandardom ako v Grécku a jednak nezod-
povednosťou gréckych politických predsta-
viteľov, ktorí si danú situáciu privodili sami. 
Väčšina štátov Európskej únie tento postoj 
neprijala s pochopením, ale rozhodnutie 
SR rešpektuje.

***
Referendum. Z podnetu novej politickej 

strany Sloboda a Solidarita sa 18. septem-
bra uskutoční na Slovensku referendum, 
v ktorom budú mať obyvatelia možnosť 
vyjadriť svoj názor k šiestim otázkam, ktoré 
sa týkajú: zrušenia koncesionárskych po-
platkov pre Slovenskú televíziu a Sloven-
ský rozhlas, poslaneckej imunity, zníženia 
počtu poslancov v Národnej rade SR zo 
150 na 100, stanovenia výšky ceny auta, za 
ktorú budú môcť byť obstarávané vozidlá 
pre verejných činiteľov, volieb prostredníc-
tvom internetu a vyňatia osôb poverených 
výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť 
právo na odpoveď. Toto ľudové hlasovanie 
vyjde daňových poplatníkov SR na 7 mili-
ónov eur, pričom aby bolo platné, musí sa 
ho zúčastniť nadpolovičná väčšina opráv-
nených voličov. Doteraz jediné platné 
referendum, ktoré sa na Slovensku usku-
točnilo, bolo ľudové hlasovanie týkajúce sa 
vstupu SR do Európskej únie.

***
Bohom zabudnuté kúty. V rámci cyk-

lu diskusných večerov, ktoré organizuje 
slovenský Ústav pamäti národa v Brati-
slave, sa 26. augusta konala v priestoroch 
Poľského inštitútu premiéra nového doku-
mentárneho fi lmu Bohom zabudnuté kúty. 
Film sa zaoberá pôsobením bandy Józefa 
Kurasia „Ognia“ na území južného Poľska 
i jeho postojom k slovenskej národnostnej 
menšine žijúcej na území severného Spiša 
a hornej Oravy. Je natočený na základe ar-
chívnych dokumentov i výpovedí viacerých 
našich krajanov zo Spiša. Po premiére sa 
uskutočnila diskusia na tému slovensko-

poľské pohraničie v rokoch 1945 – 1947, 
ktorej sa zúčastnili predseda IPN v Krako-
ve Marek Lasota, riaditeľ archívu ÚPN Ľu-
bomír Ďurina a režisér fi lmu Igor Sivák.

***
Úspechy slovenského futbalu. 

Slo venská futbalová reprezentácia pod 
vedením trénera Vladimíra Weissa žne 
v poslednej dobe na medzinárodnej scéne 
jeden úspech za druhým. Po vynikajúcom 
vystúpení na Majstrovstvách sveta v Ju-
hoafrickej republike, kde porazili aj také 
futbalové veľmoci ako Taliansko a skonči-
li medzi najlepšími šestnástimi krajinami 
sveta, úspešne vstúpili taktiež do kvalifi -
kácie na Majstrovstvá Európy v roku 2012. 
V prvom náročnom kvalifi kačnom zápase 
zvíťazili nad Chorvátskom 1:0 a rovnakým 
pomerom zvíťazili aj nad favorizovaným 
Ruskom. Ak budú v týchto výkonoch na-
ďalej pokračovať, budeme si môcť ich fut-
balové umenie, prvýkrát v ére samostatnej 
Slovenskej republiky, vychutnať aj na Maj-
strovstvách Európy, ktoré by sa mali konať 
v Poľsku a na Ukrajine.

***
Streľba v Bratislave. Predposledný 

augustový deň sa v Devínskej Novej Vsi 
udiala jedna z najväčších násilníckych tra-
gédií v dejinách samostatnej SR. Športový 
strelec, s legálne držanou zbraňou, vy-
vraždil najskôr jednu celú rodinu a násled-
ne strieľal do všetkého, čo sa pohybovalo. 
Výsledkom jeho konania bolo 7 mŕtvych 
a 15 zranených ľudí. Po zákroku polície, 
ktorá ho postrelila, spáchal nakoniec sa-
movraždu. Motív jeho konania zatiaľ nie 
je objasnený. V tejto súvislosti slovenská 
vláda zrušila 1. septembra Deň otvorených 
dverí na Úrade vlády a miesto neho vyloži-
la kondolenčnú listinu, kde mohli obyvatelia 
vyjadrovať svoju sústrasť a 2. septembra 
vyhlásila štátny smútok.

***
Zrekonštruovaná cesta na Zama-

gurí. Posledný augustový týždeň sa na 
obecnom úrade v Matiašovciach stretli na 
kontrolnom dni modernizácie cestného 
spojenia Osturňa – štátna hranica – Nede-
ca všetky zainteresované organizácie, aby 
zhodnotili postup prác realizovaného pro-
jektu. Nový asfaltový povrch, vybudovaný 
za spolufi nancovania Európskej únie, sa 
tiahne od Osturne cez Matiašovce, Spiš-
skú Starú Ves až do Nedece. Momentálne 
sa ešte pracuje na stavbe chodníka, ktorý 
spojí Spišskú Starú Ves s miestnou časťou 
Lysá nad Dunajcom a Nedecou.

(mm)

Z diania na Slovensku



     S E P T E M B E R   2 0 1 022 ŽIVOT

Letné mesiace sa v krajanskom kru-
hu vyznačujú sériou tradičných 
kultúrnych podujatí. Jedným z nich 

je aj neodmysliteľná Prehliadka krajan-
ských dychových hudieb, ktorá  každo-
ročne spestruje kultúrne dianie strieda-
vo na Spiši a na Orave. 

Aktuálny 29. ročník podujatia pripadol 
na 15. august t.r. Miestom konania bol jur-
govský amfi teáter. Hlavným organizátorom 
podujatia bol Spolok Slovákov v Poľsku, 
ktorý podujatie zorganizoval s fi nančnou 
podporou Ministerstva vnútra a administra-
tívy PR. No bez pomoci a angažovanosti 
samotnej jurgovskej dychovky by sa toto 
podujatie nepodarilo zorganizovať na tak 
vysokej úrovni. Jej členovia prichystali am-
fi teáter i hľadisko a pre divákov boli pripra-
vené stany, pod ktoré sa mohli počas silnej 
búrky skryť. Okrem toho jurgovské gazdinky 
pripravili stánky s chutným občerstvením 
i rôznymi dobrotami. Perličkou bola veľká 
tombola, v ktorej mohol každý niečo vyhrať, 
pričom časť z zisku bola venovaná na pod-
poru jurgovskej dychovky.       

V Jurgove  boli v tento deň všetci sláv-
nostne naladení. Akoby aj nie, veď tamoj-

180 ROKOV ČINNOSTI
JURGOVSKEJ DYCHOVKY

šia dychová hudba tento rok oslavuje 180 
rokov svojej existencie. Celé popoludnie 
sa nieslo v znamení rezkých melódií kra-
janských dychoviek a nechýbal pritom ani 
spev a tanec. 

Úvod už tradične patril modlitbe, tento-
raz za jubilujúcu dychovku. Krajania sa zišli 
v jurgovskom kostole sv. Sebastiána na 
slávnostnej, slovenskej sv. omši, ktorú ce-
lebroval vdp. kaplán Krzysztof  Piechowicz 
a kázňou sa veriacim prihovoril miestny fa-
rár vdp. Stanisław Malarz. Na sv. omši, po-
čas ktorej zazneli slovenské omšové piesne 
v doprovode miestnej dychovky, nechýbal 
gen. konzul SR Marek Lisánsky, predstavi-
telia Spolku Slovákov v Poľsku i miestnej 
samosprávy a samozrejme, krajania z Jur-
gova i okolia. 

Počasie, našťastie, dovolilo účinkujúcim 
i divákom preniesť sa po sv. omši v sláv-

nostnom sprievode z kostola až k amfi teát-
ru, no prvé kvapky dažďa, ktorý tak trochu 
znepríjemnil celé podujatie, nenechali na 
seba dlho čakať. 

Celým podujatím nás sprevádzala sym-
patická dvojica - Judita Plučinská a Józef 
Górka. Vďaka nim sme sa dozvedeli čo-to 
z histórie každej z vystupujúcich dychoviek. 
Úvodné príhovory gen. konzula SR Marka 
Lisánskeho, predsedu SSP prof. Jozefa 
Čongvu a gen. tajomníka SSP Ľudomíra 
Molitorisa niesli v sebe slová vďaky i ocene-
nia adresované členom jurgovskej dychovky 
za ich zásluhy a snahy na krajanskom poli. 

Ako prvá na scéne objavila jubilujúca 
jurgovská dychovka, ktorá nám zahrala to 
najlepšie zo svojho repertoáru. Všetkých 
určite presvedčila, že na svoje vystúpenie 
bola vynikajúco pripravená. Vypočuli sme 

Prehliadka krajanských dychových hudieb

Slávnostná sv. omša
Mažoretky z Podvlka na čele slávnostného sprievodu

Mládežnícka dychovka z Novej Belej cestou na amfi teáter Nové hudobné nástroje pre „jubilantku”

Originálne z d
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si niekoľko podôb tradičnej polky, ale aj 
modernejšie ladené skladby, napr. Mexico 
Life. 

Jurgovčania z pódia neodišli naprázd-
no. Vedúci dychovky Ján Soltys, kapelník 
František Čongva a inštruktor Anton Ma-
lec si za svoje účinkovanie v  dychovke 
pri príležitosti spomínaného 180. výročia 
od vojta Bukowiny Tatrzańskej Sylwestra 
Pytela prevzali originálne, z dreva vyrezá-
vané diplomy a pri tejto príležitosti dostali 
od gminy do daru trúbku. K významnému 
jubileu zagratulovali dychovke aj čelní 
predstavitelia Spolku, pričom jej darovali 
hodnotný saxofón.

- Nech sa vám na nových hudobných 
nástrojoch dobre hrá ďalších sto rokov! - 
také boli slová blahoželania, ku ktorým sa 
pridal aj richtár Jurgova Andrzej Pawlak. 
Potom už nič nebránilo tomu, aby sa na-
plno rozbehol aktuálny ročník prehliadky 
krajanských dychových hudieb.

Jurgovskú dychovku vystriedala dychov-
ka z Vyšných Lápš, ktorá nám zahrala val-
čík Rozprávka, pridala polku a slávnostný 
marš. Svoju hru zdokonaľuje pod vedením 

mladého kapelníka Matúša Grigláka. Aj táto 
dychovka onedlho oslávi pekné 130. výročie 
svojej existencie. Milovníkom dychoviek je 
dobre známa z aktivít, ktoré vyvíja nielen na 
teréne Spiša, ale aj za jeho hranicami.   

O niečo neskôr patrila scéna jurgovského 
amfi teátru najskôr mladším podvlčianskym 
mažoretkám Magnetík a potom ich starším 
kolegyniam Magnet. Podvlčania majú byť 
na čo hrdí, veď mažoretky predviedli naozaj 
bravúrne vystúpenie a boli ozdobou celej 
prehliadky. Zásluhu na ich výkone má určite 
ich inštruktorka a vedúca oboch vekových 
skupín Anna Turvoňová.

Dobre naladení krajania netrpezlivo 
očakávali vystúpenie mladého zoskupenia 
novobeľanskej dychovky. Dodajme, že ve-
dúcim kapelníkom je Jozef Cervas. Dychov-
ka z Novej Belej nám zahrala polku Anička 
a  niekoľko moderných skladieb. 

Po Novobeľanoch sme si vypočuli mlá-
dežnícku dychovku z Malej Lipnice, ktorá 
bola založená v roku 1989. Minulý rok oslá-
vila okrúhle, dvadsiate výročie svojej exis-
tencie. Tvorí ju 24 členov. Vedúcim je Albín 

Šlachta a novým kapelníkom Marcin Mu-
siak.  V jej podaní zazneli tóny rezkej polky 
a dvoch zvučných maršov. Nikomu pritom 
neprekážalo, že Oravcom do taktu prihrával 
aj bubnujúci dážď. 

Po vystúpení Malolipničanov sa na scé-
nu opäť vrátili rodáci z Jurgova, a to folklór-
ny súbor Cepelia Podhale Grupa Spiska 
z Jurgova, ktorá účinkuje v Jurgove od roku 
1953. Predviedla nám hudobno-tanečné 
pásmo „Staro baba“ a jurgovskí mládenci si 
zakrpčili rezké zbojnícke tance. Preukázali 
sa pritom skutočne vynikajúcou choreogra-
fi ou a fyzickou zdatnosťou. Niet sa čomu 
diviť, že ich diváci odmenili obrovským po-
tleskom.  

Nechýbala ani dychovka z Krempách, 
ktorú v súčasnosti vedie krajan František 
Paciga. Po Krempašanoch sme mohli ob-
divovať tance a spev krajanského FS Spiš 
pod vedením Jozefa Majerčáka. 

Dychovka z Kacvína nám zahrala pod 
taktovkou Stanisława Wojtaszeka. Spusti-
li rezký slávnostný pochod Sto lat, sto lat! 

Prehliadka krajanských dychových hudieb

Najladšia Podvlčanka Zuzanka v slávnostnom 
sprievode

Úvodný príhovor a slová privítania  

ne z dreva vyrezávané dyplomy

Členovia jugovskej dychovky nám ukázali, čo dokážu

Člen dychovky z V. Lápš

Moderátori podujatia: Józef Górka 

a Judita Plučinská
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Ten bol venovaný, akože ináč,  našej “jubi-
lantke“ - dychovke z Jurgova. Okrem toho 
nám Kacvínčania zahrali aj dve svižné polky 
a niektorí diváci si pod dáždnikmi popritom 
aj zatancovali.

Posledným účinkujúcim bola hosťujúca 
dychová hudba Oravanka z Trstenej. Síce 
na ceste zo Slovenska do Jurgova jej čle-
nov zastihla búrka, dážď, silný vietor, no nič 
z toho nebolo prekážkou a nakoniec nám 
priniesli kúsok Slovenska v podobe sloven-
ských ľudových piesní, ktoré zazneli v poda-
ní sympatickej speváčky Janky Cabadovej 
a Ferdinanda Halinoviča. Prihrávali im pritom 
ďalší spomedzi členov Oravanky, ktorá má za 
sebou viac ako 40 rokov účinkovania. Jej vy-
stúpenie  bolo bodkou za hudobno-tanečným 
programom prehliadky dychových hudieb. 

To však nebolo všetko, pretože záver 
celého podujatia patril odovzdávaniu zaslú-
žených diplomov, ktoré jednotlivým krajan-
ským dychovkám venoval Spolok. Hádam 
ani netreba dodávať, že zaslúžene, veď 
práve vďaka snahe kapelníkov a členov 

dychovky sa môžeme stretávať na tradičnej 
prehliadke dychových hudieb v krajanskom 
prostredí. 

Zábave nebolo konca kraja. Po skonče-
ní predstavenia sa všetci hostia nášho kra-
janského podujatia veselili, spievali a tan-
covali až do skorého rána pri vatre, ktorú 
pripravili Jurgovčania a obnovili tak peknú 
tradíciu. Vatru slávnostne zapálil predseda 
MS SSP v Jurgove Jozef Vojtas.

Jubilujúca dychová 
hudba z Jurgova

Jurgovská dychovka bola odnepamäti 
neodlúčiteľnou súčasťou kultúrno-spolo-
čenského života v obci, ale aj v celom re-
gióne. Nechýba na svadbách, pohreboch a 
rozmanitých obecných či cirkevných sláv-
nostiach. V súčasnosti ju tvorí 30 členov.

Od svojich počiatkov bola dychovka pev-
ne zviazaná s farnosťou a náboženským ži-
votom veriacich. Na základe zápisov z farskej 
kroniky sa dozvedáme, že v roku 1830 vte-
dajší farár vdp. Dzurilla s fi nančnou podporou 

farníkov kúpil pre vznikajúcu obecnú dychov-
ku prvé hudobné nástroje a ešte v ten istý rok 
sa v kostole rozozvučali jej prvé tóny. 

Ak by sme si chceli predstaviť, ako vy-
zerali prvé skúšky a nacvičovanie hry na 
hudobných nástrojoch, zistili by sme, že čle-
novia dychovky sa stretávali po domácnos-
tiach a hrali „zo sluchu“, pretože noty nemali 
a ani nepoznali.

Veľký vplyv na rozvoj dychovky mali bra-
tia Sebastián Plučinský, zvaný Vejko, ktorý 
sa narodil v roku 1909 a jeho starší brat Ig-
nác. Vďaka nim sa dychovka neustále zdo-
konaľovala. Z ich spomienok sa dozvedáme 
aj dôležité fakty z histórie dychovky. Prvé 
noty sa do Jurgova dostali z Kacvína v ro-
koch 1920 - 1926 od vtedajšieho kacvínske-
ho organistu. V nasledujúcich rokoch získa-
vala noty zaujímavým spôsobom - v listoch 
od krajanov, ktorí emigrovali do Ameriky. 

Kapelník Sebastián Plučinský prenechal 
svoju dirigentskú paličku mladšiemu bratovi 
Valentovi - páve on sa zaslúžil o to, že čle-
novia dychovky sa začali učiť hrať z nôt. Va-
lent sa vo svojich spomienkach spojených 
s dychovkou vždy pozitívne vyjadroval o ne-

Prehliadka krajanských dychových hudieb

Mládežnícka dychovka z Kacvína

Jurgovská dychovka oslavuje 180 rokov svojej činnosti
Členovia Cepelie 
v skvelej kondícii

S úsmevom na tvári sa hrá lepšie
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skoršom kapelníkovi Andrejovi Silanovi, An-
drejovi Šoltýsovi, či Michalovi Pietrasovi, 
ktorý hral na klarinet.

V roku 1930 bola dychovka obohatená 
o nové hudobné nástroje, ktoré boli doto-
vané z peňazí vyzbieraných pri takzvanom 
“ohrávaní domov“ - dychovkári chodili po 
jurgovských domácnostiach a za svoje rez-
ké melódie boli náležite odmenení. 

V roku 1937 bola v Jurgove ukončená 
výstavba vodnej elektrárne. S tým súvisel aj 
určitý technický rozvoj dychovky. Do pamä-
te Jurgovčanov sa natrvalo zapísal Andrej 
Tybor (1905 - 1967) - stavebný konštruktér, 
vynikajúci stolár, no predovšetkým známy 
trubkár jurgovskej dychovky.

Pred vypuknutím druhej svetovej vojny 
bola dychovka obohatená o niekoľko nových 
hudobných nástrojov, vďaka čomu nasledujú-
ce roky neustále zlepšovala svoju hru, v čom 
pokračovala aj v povojnových rokoch. 

V roku 1960 sa umiestnila na druhom 
mieste v súťaži v Nedeci. Kapelníkom bol 
v tom čase naďalej Valent Plučinský, prvý 
hlas spievali Ján a Sebastián Haniaczy-
kovci. Po návrate z Nedece odovzdal Va-
lent svoju trúbku Jánovi so slovami: - Odte-
raz ty budeš viesť dychovku. Nasledujúce 
roky prebiehali bez výraznejších zmien, do 
dychovky bolo prijatých niekoľko nových 
členov mladšej generácie. 

Rok 1972 bol pre dychovku tragický, 
pretože zomrel dlhoročný kapelník a vyni-
kajúci hudobník Valent Plučinský. Na jeho 
poslednej ceste ho sprevádzala aj verná 
jurgovská dychovka.

Za posledné roky dychovku výrazne 
podporovala a dodnes podporuje gmina 
Bukowina Tatrzańska, a to predovšetkým 
v rámci nácvikov a školení mládeže pod ve-
dením kvalifi kovaného inštruktora. 

Počas 180-ročnej histórie dychovka 
nikdy nechýbala tam, kde sa veselilo, ale ani 
tam, kde sa smútilo. Svojou hrou spestruje 
aj rozličné krajanské podujatia, nevynímajúc 
pritom prehliadky krajanských dychoviek. 
Čo iné jej možno želať do budúcnosti, než 
ďalšie roky úspešného účinkovania, veľa in-
špirácie, chuť hrať a samozrejme, aby to jej 
členom vždy dobre spolu ladilo. 

V zákulisí prehliadky
Zatiaľ čo trochu premrznutým a pre-

moknutým divákom a hosťom zlepšovalo 
náladu vystúpenie jednotlivých účinku-
júcich, niektorí si našli čas aj na to, aby 
sa porozprávali na rôzne témy. Pri jed-
nom zaujímavom rozhovore som zastihla 
profesora J. Čongvu s Karen Melisovou, 
ktorá žije v Amerike. Debatovali na tému 
vysťahovalectva zo Zamaguria do USA, 

ktorej sa Karen venuje v rámci doktorátu. 
Rozhodla sa preto navštíviť aj pôvodne 
slovenský región Spiša a dozvedieť sa 
o celej jeho histórii čo najviac. - Najskôr 
ma zaujala prvá vlna vysťahovalectva 
v rokoch 1870 - 1914, no chytilo ma to 
natoľko, že ma zaujíma všetko, čo s vy-
sťahovalectvom i s oblasťou spišského 
Zamaguria súvisí, - prezradila. Dalo by sa 
predpokladať, že podľa toho, kde Karen 
žije, je možné rozprávať sa s ňou len po 
anglicky. To však nie je pravda, rozprávali 
sme sa totiž po slovensky. Ako som sa do-
zvedela, slovenčinu sa učila v Pittsburgu, 
kde je možné tento jazyk študovať, no veľ-
kým prínosom bol pre ňu aj študijný pobyt, 
ktorý absolvovala v Bratislave. Znalosť 
slovenčiny je pri bádaní histórie na tomto 
teréne podľa slov Karen, neodmysliteľnou 
súčasťou. Na záver nášho rozhovoru do-
dala, že ju veľmi teší, že po slovensky sa 
mohla porozprávať práve na našom kra-
janskom podujatí.  

Prehliadka dychoviek bola teda nielen 
miestom zábavy, ale aj miestom zaujima-
vých stretnutí. Veríme, že rovnako to bude 
aj na budúcom 30. ročníku Prehliadky kra-
janských dychových hudieb, ktorý je síce 
ďaleko pred nami, no už teraz naň všetkých 
srdečne pozývame.

Lýdia Ostrowska

Prehliadka krajanských dychových hudieb

Čo sa dialo v hľadisku…

Spievajú a hrajú nám členovia dychovej hudby Oravanka Cesta za poznaním histórie
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V sobotu o jedenástej predpoludním 
vyhrnulo sa žiactvo zo svojich tried 

v slávnostnej nálade na ulicu. Začali sa 
veľkonočné prázdniny. Petrík rovno be-
žal na svoj byt. Na dvore videl vozík, pri 
ňom uvia zané vypriahnuté kone hostili sa 
pri korýtku. Okolo nich obchádzal statný 
muž v bielych širokých gatiach, krátkom 
kabátku a drobnom ani rýdzik klobúku na 
podstriženej hlave.

„Báťa!“ zvolal naňho Petrík.
„Petríček môj, radosť moja!“ A báťa 

Mišo pristúpil k nemu a vzal ho na ruky 
ako dieťa a bozkal ho na líce, pričom ho 
popichal tvrdými fúzmi. „Mamika sú v 
izbe,“ riekol, postaviac chlapca na zem.

Mamika stála v izbe nad truhlicou, už 
zam knutou. Už všetko zariadila, spako-
vala. Ako sa vítali, to si môže predstaviť 
len matka, ktorá už toľké časy po synovi 
túžila.

„Zobkaj, synček môj! Viem, že si už 
dávno nič poriadneho nejedlo. V pondelok 
som nič neposlala. Baločania sa ohlásili, 
ale ja som pochorievala. Bude vám tým 
lepšie chutiť teraz. A inštruktor, už je ho-
tový?“ Petrík neodpovedal, len jedol. Mať 
rástla radosťou nad zdravím a apetítom 
svojho syna. Iba jedno sa jej nepozdáva-
lo: nie je už taký úprimný, netúli sa k nej; 
nesadol jej na lono a nevtíska jej bozky 
zamastenými ústami. Hľadí ani nie na ňu, 
ale kamsi von oknom. I drobné čielko, z 
ktorého vlasy ako vylízané čnejú dohora, 
nie je veselé, bezsta rostné, ale pokryté 
vráskami.

„Čo ti je, sirôtočka moja? Tak sa ty ani 
neraduješ, že som ja prišla po teba a že 
budeš skoro dva týždne doma! Čo sa ti 
stalo, v škole dačo?”

„Ach, mamika moja, ja vám sťato ne-
pôjdem, kým vy nepojmete i Ferka.“

„A kto je to ten Ferko?“
„Ten, čo ho učím.“
„A čo je to za, v ktorej je už klase?“
„V siedmej - a ja ho učím! Bolo by mi 

smutno bez neho.“ 
„A ho rád?“
„Ja ho veľmi rád i on každý večer alebo 

sem príde, alebo chodievame na Skalku. 
Taký je milý i na dedinu sa vypytuje a vždy 
povie: „Vidíš, Petrík, ako je vám dobre! A 
preto ho veľmi rád.”

Pani rechtorka vyčítala z jeho tváre, 
že ho ozaj musí mať veľmi rád. Keby to 
bol nie Ferko, ale žobrák z ulice, zavolala 
by ho, keby ju syn tak prosil. Hoci ho ešte 
neznala, ale držala Ferka za zvláštneho, 
zna menitého človeka, keď tak zaujal jej 
synáčka.

„Ale ktovie, môj pyštek zlatý, či bude 
chcieť ísť. Možno u nás mu bude horšie, 
ako by mu bolo u jeho mamiky...“ 

„Veď on k mamike nepôjde, tá mu je 
ďaleko, ďaleko... Musel by tu ostať sám, 
a on by plakal, a mne by ho bolo veľmi 
ľúto...“

„Keď je tak, ta ho vezmeme. Na vozíku 
miesta dosť, a doma ...“

Petrík objal jej hrdlo a tisol svoju tvár 
k jej tvári. Mlčali, ale hovorili srdcia. Syn 
ešte nikdy tak nepochopil materinu dob-
rotu a lásku.

„No, tak azda pôjdeme,” riekla konečne 
mať, vzdychnúc. Srdce jej bolo obťažené 

blahom a radosťou. Zobrali sa, rozlúčili sa 
s domácimi a pešo kráčali k bytu inštrukto-
rovmu. Báťa Mišo šíroval pokŕmené pejky, 
aby sa nepremeškal s vozíkom.

Ferko smutne díval sa na radostné 
prípravy Miškove k ceste. Miško stál už 
hotový, obnovený od hlavy do päty. Mal 
už nové šaty na sebe, ktoré veľmi dobre 
stáli, lebo Miško dva posledné dni bol čo 
chvíľa u krajčíra presvedčovať sa, či drží 
sa miery a na švíky nepripúšťa. Hľadel 
do zrkadla a naprával, kde čo sa mu ne-
pozdávalo. Ostatne bol so sebou úplne 
spokojný, cítil sa blaženým. Pani Kuar-
ková mu tri razy dokázala, že väčšieho 
gavaliera v Revúcej niet, ani ešte nikdy 
nebolo. Najviac zakladal si na mašlici, 
ktorá i v tomto trochu tmavom priestore 
hrala ohnivými farbami ako krídla tro-
pického motýľa. S pria teľom nehovoril, 
zaujalo ho rozpoloženie, ako vždy pred 
lúčením, keď neznámy kraj i svet stojí 
pred nami. Dlhý rozhovor je nemožný, a 
o pletkách tárať komu by sa teraz chcelo. 
Najlepšie rozísť sa, čím skôr rozísť, keď 
to už má byť. Ferko to všetko cítil a po-
nímal šťastie priateľovo a v jeho prsiach 
ozývala sa výčitka na neprajný osud, kto-
rý mu odriekol podobné šťastie.

V pitvore čuť tiché kroky, šuchot žen-
ských šiat.

„To sú oni!“ šeptal rozčúlený Miško, 
zložiac klobúk a poprávajúc si mašľu.

„Áno, oni,“ ozval sa tichý, smutný hlas 
Ferkov.

„Dobre sa maj, Ferko - zbohom!“ A 
podal mu v rýchlosti ruku. „Nemusia sem 
chodiť.“

Na posteli ležal uzlík, v ktorom mal 
bielizeň, límce, dve mašle a v striebornom 
závine voňavú pomádu. Balík vzal pod 
pazuchu, pa ličku do ruky a do druhej ru-
kavičky, ktoré práve dnes bol kúpil.

„Zbohom!“ šepol Ferko, v očiach slzy.
„Keby už len odišli, ta!“ pomyslel si. 

Žiadalo sa mu hodiť sa na posteľ a dolu 
tvárou preležať v tichosti do večera a ni-
koho nevpustiť k sebe.

„Sem, mamika, sem!“ ozval sa Petrí-
kov hlas za dverami.

Dvere sa rozleteli, do izby vpadol Pet-
rík, buchnúc sa do Miška a šliapnuc mu na 
prsty. Za ním objemná postava motišov-
skej pani rechtorky vo voľnej bundici a v 
šatke na hlave, oblečená už do cesty.

„Veď ma, Petríček - ja som chcela do 
prednej... Tak vy tu bý vate; my už ideme, 
ste hotoví?“

Miško kročil k nej a pobozkal jej ruku, 
vlastne pletenú polorukavicu, z ktorej prs-
ty voľne vyčnievali. Ferko stál pri svojej 
posteli, nemohúc sa ani hnúť, lebo Petrík 
zastal si k nemu. Ferko mu hladil hranatú 
hlavu. Pani rechtorka obzrela sa zbežne 
izbou a usmiala sa tým dvom pri posteli. 
„Nie je taký nepríjemný, ako som si mysle-
la. Dobrá, prí vetivá tvár!“

Pani Kuarková vbehla, utrela stoličku 
a podala ju vzácnej návšteve. Bola ne-
málo pyšná, že pred rokom navštívil ju jej 
vychovanec, skončený teológ a teraz už 
kaplán kdesi ďaleko. Chválila sa susedám 
a študentom, akých ona pánov odchovala. 
Odo dneška bude sa zas vynášať, že ona 
len drží takých, ktorí majú priváta a sú vo 
vážnosti v meste i celom okolí.

„Nechže sa páči, aby neodniesli spa-
nie!“

„Už nedbám,” a sadla si na stoličku, 
ktorá zavržďala pod neobvyklým bre-
menom. „Ale čo by i nesadla, nemala by 
komu odnášať spanie ...“

„A tuto - mám dvoch!” ukázala na Fer-
ka.

„My vám ich oboch zoberieme,“ usmia-
la sa pani rechtorka, „oboch, jestli tuto 

Martin Kukučín

SPOD ŠKOLSKÉHO PRACHU

ŽIVOT



27     S E P T E M B E R   2 0 1 0 ŽIVOT

Poviedka na voľnú chvíľu

27     S E P T E M B E R   2 0 1 0

pán... pán...” ukázala, na Ferka, pozerajúc 
na Miška, aby jej meno jeho napomenul.

„I Ferka!“ vykríkla pani Kuarková. „Ale 
oni nie sú pripravený!“ Ferko stál ako pri-
kovaný pri posteli. Spustil dlaň na Petrí-
kovo pehavé líce. Petrík cítil, ako trasú sa 
Ferkove prsty. „Ďakujem...“

Hodil sa k jej ruke a pobozkal ju. Pani 
rechtorka i cez rukavičku cítila, aký to bol 
vrelý bozk.

Ferko chytro zobral sa. Prehodil si aký-
si plášť, vzal do ruky klobúk, a bol hotový. 
Miško sa usmial, ale tak, ako vyvýšený 
smeje sa nad niž ším. Hanbil sa za neo-
gabaného druha. Nemá ani mašle, ani go-
lierikov, ani nových šiat: ide, ako ho škola 
vyvrhla. A kto to nasnoval, aby i Ferko šiel? 
Čo ten má tam za prácu? To vskutku ne-
mohol pochopiť. „A bielizeň a druhé šaty a 
topánky!“ ozvala sa Ferkova domáca pani. 
Otvorila kasňu, kufor, povykladala, čo bolo 
treba, a ženúc pred sebou Ferka, zaviedla 
ho do prednej. „Oblečte sa chytro, ja vám 
spakujem, čo bude treba na cestu. Ach, 
budem mať smutné sviatky! A takto by ste 
šli! Pozrite si na Miška, ako sa ten vyriadil. 
Preoblečte sa, ja idem pakovať.“

„Ach, nénika moja drahá!“ zvolal Fer-
ko, vezmúc do dlaní jej ustaranú tvár. „Ako 
vás ja rád!“

„Čože sa mu robí? Raduje sa,“ mys-
lela pani Kuarková, zierajúc spomedzi 
jeho dlaní. „Ste radi, že ma nebudete dva 
týždne vidieť!“ riekla s výčitkou.

„Nie preto - ale som rád... keby ste ve-
deli!“ A bozkal ju na líce.

„No - no,” bránila sa stará. „Len choďte 
a zabávajte sa dobre a ne zabudnite na... 
na mňa ...“

Utrela si oči a odišla do zadnej izby. 
Ferko obliekal sa chvatom, ani čo by Turci 
boli za mestom. Jeho rozihrané prsty ne-
boli spôsobné k ničomu, skomolili všetko, 
narobili dvojnásobnej práce. Keď vošiel do 
zadnej, našiel všetkých okolo stola, ako sa 
hostili nad rozviazanou servítkou.

„Zajedzte si. Cesta dlhá - nebudeme 
obedovať,“ ponúkala ho pani rechtorka.

Ferko cítil v sebe prázdnotu, ale ne-
mohol nič užiť. Bol príliš roz čúlený.

Voz na priedomí zahrkotal, všetci sa 
pobrali. Za nimi Kuarková s ovesenou 
hlavou. Niesla oba balíky a vyhliadla im 
príhodné miesto. Miško jej podal chladne 
ruku, riekol suché „Zbohom“ dal jej úpra-
vu, čo má urobiť, ak by sa to lebo to sta-
lo, a sadol do vozíka. Ferko neriekol nič, 
vrelé stisol jej ruku, a už sedel oproti pani 
rechtorke na prednom sedisku, opierajúc 
sa o široký chrbát báťu Miša.

Kone sa pohli a leteli vrchmi, dolami, 
vozík hrkotal po prašnej ceste, že nepočuť 
vlastného slova. Cestovatelia ponechaní 
sú vlastným citom a myšlienkam.

Už dobre mrkalo, keď báťa Mišo riekol: 
„Už sme doma.“

Ferko čakal každú chvíľu, kedy zasta-
ne vozík, ale ten čím diaľ, tým horšie sa 
metal. Brali sa akýmsi úvozom. Z jednej 
strany strmá stráň, zarastená stromovím, 
z druhej úboč, pokrytá čímsi zeleným. 
Snáď lúka alebo ozimina. Petrík, ktorý 
už aspoň desať ráz premenil dnes svoje 
miesto a konečne našiel najpohodlnejšie 
na kolenách matere, zvolal: „Veža!“ Ferko 
obrátil sa a videl v doline čosi vyčnievať 
z tmavého chaosu, čo sa trochu belelo a 
mohlo byť skutočne vežou. Kone šli kro-
kom. Vozík neviezol sa, ale tancoval po 
zvariakoch, ktorými cesta bola vyložená. 
Kone dvíhali pysky dohora, akoby plá-
vali vo vode. Keby sa nemali na pozore, 
podskakujúce  oje by im ich spopretínalo. 
Vošli do dediny, cesta je o poznanie lepšia. 
Popri ceste tečie potok, vlastne len jarok, 
a z oboch strán vystupujú brehy, oboha-
tené nizučkými ploty, pokryté stromovím, 
spomedzi ktorého zakmitne svetielko z 
bielych domov, v stromoví ukrytých. Z ces-
ty rozvetvujú sa na obe strany cestič ky, 
idú hore brehom a končia iste vo dvoroch. 
Vozík odrazil sa na takú cestičku a popri 
záhrade prešiel bránou a zastal vo dvore 
pred hodným staviskom. Dom bol veľký, 
ústrešie široké, spočívajúce na stĺpoch, 
medzi ktorými bol zavedený dosť vy soký 
múrik. Hore stĺpmi driapali sa kmene vini-
ča, tvoriac pod strechou skomolenú sieť.

Mládež skočila na zem, pomáhajúc 
pani rechtorke. Zrazu rozliala sa po cestu-
júcich a časti dvora červená žiara. Predo 
dvermi stál vysoký, telnatý muž, držiac 
nad hlavou lampu, ako obor pri Rhode. 
Svetlo lampy ostro odrážalo sa od bielej 
steny domu.

„Koľkože ich to vezieš, mixtúra moja?“ 
ozval sa muž spopod steny. „Čítam vás, 
čítam - a tu o jedného viac. Veď si ty celé 
gymnázium spľundrovala!“

„Čo bolo na dačo, všetko som zobra-
la,“ riekla pani idúc na podstenu.

Pán, čo držal lampu, odložil ju na mú-
rik a objal svoju polovičku a vybozkával ju. 
Za jeho chrbtom zjavila sa Elena v bielej 
zásterke. Prižmúrila oči, lebo ich lampa 
urážala, a hľadela na príchodzích. Ferko 
sa chytil zábradlia, nohy sa mu v kolenách 
zatriasli. Petrík skočil k sestre, ona schý-
lila sa k nemu a vybozkávala ho. Ferko 
čítal bozky a prehltúval sliny. Miško hľadel 

kosom k vozíku; jedoval sa, že tak dlho 
trvá tá ceremónia. A tu sa zmenila scéna. 
Petrík stratil sa v otcovom, Elena v mat-
kinom náručí. Úzadie bolo to isté - temné 
postavy nášho Oresta a Pylada.

„A teraz je rad na tých tamto,“ riekol 
starý pán.

Miško pristúpil k nemu na dva kroky a 
riekol:

„Ja som Michal...“
„Kto si už koľvek, keď ťa moja stará 

doviezla, musíš byť čosi.“ A pobozkal ho 
tri razy, celkom úradne. „No, tak! A teraz” 
Ferko už stál za chrbtom Miškovým, hoto-
vý podrobiť sa nezbytnému obradu. Starý 
pán ho tiež tri razy bozkal, ale Ferko cmu-
kol vždy naprázdno - v nečas. Starý pán 
po tejto dlhej práci podoprel si boky a díval 
sa šelmovsky na dcéru, čo tá. Bohužiaľ, 
bozkávanie prestalo práve tam, kde bolo 
malo práve začať. Elena podala Miškovi 
ruku a ukľakla trochu, ako dievčatká na 
exámene, keď majú začať rečňovanku. 
Bolo v tom mnoho smiešneho, šelmovské-
ho, sám Miško nevedel, či sa má smiať, či 
hnevať. Len si pomyslel: Koketaľ.

Ferko pristúpil k nej ako obžalovaný k 
sudcovi, ani sa nedíval na ňu, ale kosom 
do pitvora. Elena mu stisla ruku a riekla: 
„Vitajte!“

„No, tohto víta, a tamtoho nie,“ zasta-
ral sa starý pán. „Akože je to zas - há?“

„Pána Putorisa sme neočakávali - tým 
nám je milší...”

„A ty ho i znáš? Hľadže, hľaď!“
„Keď som bola ešte v Revúcej...“ od-

povedala Elena.
„Tak - nože, no! Ale nestojme. Poďme 

dnu, keď sme sa, chvalabohu, zvítali.“
V izbe, do ktorej vstúpili, prekvapila 

ich nielen čistota, ale známky blahobytu, 
v školách neobvyklého, a vkusu. Tu stál 
stôl, prikrytý bielym obrusom, ktorý odrá-
žal svetlo ani kovové zrkadlo. Na ňom päť 
tanierov so strieborným náčiním. Na stole 
chlieb ani sito veľký, z neho odkrojený len 
krajček, i to naň položený.

„Zložte sa, chlapci, pravda, vy ste už 
páni!“ obrátil sa k obom hos ťom. „No, ale 
starý rechtor myslí si, že všetko, čo školou 
páchne, sú len chlapci.“

„Veď sme aj“ vpadol mu Ferko. „Váš 
vek a náš vek ...“ Miško sa trpko usmial.

Pokračovanie v budúcom čísle
(M. Kukučín: Spod školského prachu, 

Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry. Bratislava 1963 )

ŽIVOT
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Pozitívna odpoveď na túto otázku by 
dávala za pravdu téze, s ktorou sa 
možno stretnúť vo viacerých odbor-

ných prácach k problematike českosloven-
skej exilovej diplomacie, pôsobeniu E. Be-
neša a československo-poľským vzťahom 
za 2. svetovej vojny; v súlade s touto tézou 
Beneš využíval rokovania a svoj záujem 
o konfederáciu s Poľskom na manévrova-
nie v období, ktoré pre neho bolo politicky 
nepriaznivé.19 Toto obdobie trvalo od r. 1939 
až do plného diplomatického uznania čes-
koslovenskej vlády Spojencami v roku 1941. 
Ďalšia časť Benešovej polemickej argumen-
tácie znie: „Hned od počátku to [rozumej 
československo-poľskú konfederáciu – D. 
S.] podřídil několika podmínkám – výslovně 
jako podmínkám [tak v originále – D. S.].“ 
Prvou podmienkou mala byť dohoda Polia-
kov so Sovietmi, druhou dohoda o poľsko-
československých hraniciach (najmä sporná 
otázka Tešínska), treťou podmienkou schvá-
lenie konfederačnej dohody v Českosloven-
sku i Poľsku po skončení vojny a štvrtou 
podmienkou mala byť československá ne-
utralita v sovietsko-poľskom spore. V bode 
d) argumentácie Beneš tvrdil: „Návrh na do-
hodu bez ohledu na Rusko [Beneš – D. S.] 
výslovně odmítl (za přítomnosti Sikorského, 
Raczyńského a Masaryka) Sikorski souhla-
sil, abychom o tom jednali se Sov. Ruskem. 
– To pak řeklo – nikoli.“ Toto konštatovanie 
je zjednodušujúce a zavádzajúce, pretože 
Beneš v ňom okrem iného „elegantne“ vy-
nechal svoje vyjadrenia, ktoré predchádzali 
ním spomínané stretnutie s poľským pre-
miérom z 20. mája 1942.20 Edvard Beneš to-
tiž pri zložitom balansovaní medzi Poľskom 
a Sovietskym zväzom vysielal Poliakom aj 
dvojzmyselné signály, pričom jeho výpovede 
boli neraz v rozpore s konaním. Napríklad v 
rozhovore Adamom Tarnowským, poľským 
vyslancom pri československej vláde, ktorý 

19 BRANDES, D.: Großbritanien und seine 
osteuropäischen Alliierten 1939 – 1943. die Re-
gierungen Polens, der Tschechoslowakei und 
Jugoslawiens im Londoner Exil vom Kriegsaus-
bruch bis zur Konferenz von Teheran. München : 
Oldenbourg Verlag, 1988 s. 290; KAMIŃSKI, M. 
K.: Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. 
Polityka władz czechosłowackich na emigracji wo-
bec rządu poskiego na uchodźstwie 1939 – 1943. 
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, Instytut Histo-
rii PAN, 2005, s. 200-201. Porovnaj NĚMEČEK, J.: 
Od spojenectví k roztržce, c. d., s. 178-179.

20  Bližšie pozri LUKEŠ, I.: Stalin and Beneš at 
the End of September 1938: New Evidence from 
the Prague Archives. Slavic Review, 1993, Vol. 52, 
č. 1, s. 28; ČSPJVK, 2. diel, dok. č. 108, s. 288-
295.

sa uskutočnil začiatkom marca 1942, Beneš 
kategoricky tvrdil, že „poľsko-českosloven-
skú konfederáciu považuje za poľsko-čes-
koslovenskú vnútornú záležitosť, do ktorej 
sovietska vláda nemá právo zasahovať.“ 21 
Je síce pravda, že súčasne upozorňoval, 
že poľsko-sovietske vzťahy musia byť bez-
konfl iktné, ale – ako to vyplýva zo zápisu 
poľského vyslanca – opakovane tvrdil, že 
„nikdy nebude súhlasiť s tým, aby Rusko 
zasahovalo do vnútorných otázok poľsko-
československej konfederácie, t. j. do otá-
zok existencie, formy, rozsahu atď.“ 22 Beneš 
okrem toho prízvukoval, že ako rozhodný 
prívrženec spolupráce medzi Poľskom a 
Československom urobí „všetko, aby vznik-

la konfederácia obidvoch (!) národov a že by 
považoval za veľké zlo pre obidva (!) náro-
dy, keby tento zväz nevznikol.“23 Neraz sa 
v podobných prípadoch zvykne namietať, 
že autor písomného záznamu z rozhovoru 
sa mohol dopustiť chyby, napríklad tým, že 
nedostatočne rozumel výpovediam svojho 
interlokútora, resp. nesprávne ich interpre-
toval. V tomto prípade je podobná možnosť 
vylúčená – aj Beneš si totiž z rozhovoru s 
Tarnowským vyhotovil zápis, ktorý hovorí 
jasnou rečou: „Československo – písal Be-
neš –  se neptalo a neptá nikoho, zda-li tako-
vý náš spolek přijímá nebo nepřijímá, zda-li 
jej schvaluje či neschvaluje. Je to výlučně 
jeho věc.“ Beneš súčasne poznamenal, že 
Sovietsky zväz musí byť o tejto iniciatíve 
informovaný, avšak to neznamenalo, že ho 
vlády ČSR a Poľska mali žiadať o súhlas.24

Aj ďalšia časť Benešovho záznamu 
z apríla 1944 obsahuje problematické pasá-

21  Archiwum Akt Nowych (ďalej AAN), fond 
Akta Instytutu Hoovera (ďalej AIH), Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych (ďalej MSZ), mikrofilm (ďa-
lej mf.) č. 60, s. 400-401, záznam A. Tarnowského 
z rozhovoru s E. Benešom z 3. 3. 1942, napísaný 5. 
3. 1942. Porovnaj: HUŁAS, M.: Rząd gen. Włady-
sława Sikorskiego (czerwiec 1940 – lipiec 1943). 
In: Materiały do dziejów, c. d., s. 202.

22  AAN, f. AIH, MSZ, mf. č. 60, s. 401.
23  Tamže.
24  ČSPJVK, 2. diel, dok. č. 98, s. 272-273. 

že. Týka sa to najmä ofi ciálnych návrhov na 
poľsko-československú spojeneckú zmluvu, 
ktorú Poliaci navrhovali ako náhradné rieše-
nie za spoločnú konfederáciu. V Benešovom 
zápise sa uvádza: „Racz[yńského]. návrh, že 
pošle text [spojeneckej zmluvy – D. S.] – Při-
jato, ale že budou zpraveni Rusové.“ A aká 
bol reakcia na tento návrh? K tomu Beneš: 
„Odpověď na text jsme nedali, ale má řeč 
v Státní radě pro alianci rusko-polsko-čes-
koslov[enskou]. byla odpovědí.“25 Nad týmto 
tvrdením sa možno jedine pousmiať: prejav 
na neverejnom zasadnutí československého 
exilového kvázi-parlamentu predsa nemož-
no považovať za ofi ciálne stanovisko, resp. 
odpoveď československej vlády a Edvarda 

Beneša k natoľko dôležitej záležitosti ako 
návrh spojeneckej zmluvy. Vzniká dojem, že 
v prípade záznamu, ktorý som podrobne pri-
blížil, Beneš autosugesciou potláča do úza-
dia (resp. celkom vynecháva) fakty, ktoré sa 
do jeho ex post formulovaných myšlienko-
vých konštrukcií nehodia, prípadne im proti-
rečia. Týmto postupom Beneš vytvára novú, 
virtuálnu realitu, ktorá sa silou Benešovej 
autosugescie pre neho stáva „pravdou“.

Politická realita v roku 1944 vyzerala tak, 
že projekt československo-poľskej konfede-
rácie bol mŕtvou myšlienkou, ktorá zapadla 
prachom. Ani podpis československo-poľ-
skej spojeneckej zmluvy, resp. pristúpenie 
Poľska k československo-sovietskej zmluve 
o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojno-
vej spolupráci 12. decembra 1943 sa v krát-
kej časovej perspektíve nezdal byť uskutoč-
niteľný. Dominantnými prvkami vzájomných 
vzťahov medzi poľskou a československou 
exilovou politickou reprezentáciou boli chlad 
a nedôvera, ktoré sa premietli aj do citlivej 
oblasti spravodajských služieb. V tejto ob-
lasti obidva štáty de facto prestali spolupra-
covať, pričom v československých spravo-
dajských kruhoch nechýbalo presvedčenie, 
že Poliaci považujú československé úrady 

25  MÚA AV ČR, AÚTGM, fond Edvard Beneš 
II/1, sign. EB L 102, šk. 340, opis Benešovho 
záznamu z 6. 4. 1944.
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za sovietsku agentúru a toto podozrenie 
rozšírili aj na čs. vojenskú rozviedku.26 Me-
dzi poľskými a československými spravodaj-
cami sa od jari 1944 rozpútala akási tichá 
vojna.27 Za týchto podmienok bol defi nitívny 
rozchod vrcholných politických reprezentácií 
Poľska a Československa len otázkou času. 
Tento proces výraznou mierou urýchlila čes-
koslovenská vláda, resp. E. Beneš tým, že 
tolerovali z mnohých hľadísk neprípustné 
správanie veľvyslanca Zdenka Fierlingera, 
reprezentujúceho Československo v kraji-
ne, ktorá – o tom niet pochýb – mala vtedy 
z hľadiska medzinárodného vývoja domi-
nantný vplyv na situáciu v strednej Európe. 
Fierlinger sa dopustil diplomatického faux 
pas tým, že poslal gratulačný telegram Ed-
wardovi Osóbka-Morawskému, predsedovi 
Poľského výboru národného oslobodenia.28 
Škodlivosť postupu veľvyslanca Fierlingera 
v kauze telegramu pre PVNO treba vidieť vo 
viacerých rovinách. Prvá sa priamo týkala 
postavenia poľskej exilovej vlády a jej pred-
sedu S. Mikołajczyka, ktorému českosloven-
ský veľvyslanec spomínaným telegramom 
a ďalšou aktivitou vyvíjanou v prospech 
moskovských Poliakov komplikoval pozíciu 
pred dôležitými rokovaniami so Sovietmi 
a predstaviteľmi PVNO na prelome júla/au-
gusta 1944. Vo Foreign Offi ce to vyvolalo 
vlnu nevôle, pretože Briti pripisovali dôle-
žitosť dohode medzi poľským premiérom 
a Sovietmi, pričom považovali za potrebné, 
aby „sa nepodnikalo nič, čo by oslabilo Mi-
kołajczykovu autoritu, alebo posilnilo [autori-
tu – D. S.] jeho rivalov.“ 29 V centrále britskej 
diplomacie sa v tejto súvislosti objavil názor, 
že postup československého veľvyslanca je 
„nevídanou netaktnosťou“, ktorá nejde len 
na vrub Z. Fierlingera (ale celej českoslo-
venskej vlády).30

26  ŠOLC, J.: Po boku prezidenta. František 
Moravec a jeho zpravodajská služba ve světle ar-
chívních dokumentů, Praha : Naše vojsko, 2007, 
s. 272 a nasl.

27  FRIEDL, J.: Na jedné frontě, c. d., s. 326-
327.

28  O Fierlingerovej „afére“ podrobne píšu NĚ-
MEČEK, J.: Od spojenectví k roztržce, c. d., s. 261-
263; FRIEDL, J. – JIRÁSEK, Z.: Rozpačité spoje-
nectví, c. d., s. 39-42.

29  The National Archives (TNA), London, Public 
Record Office, f. FO 371, 38937 (číslo zložky), C 
10587, list F. K. Robertsa pre vyslanca Ph. Nichol-
sa z 15. 8. 1944. Porovnaj FRIEDL, J. – JIRÁSEK, 
Z.: Rozpačité spojenectví, c. d., s. 41.

30  TNA, Public Record Office, f. FO 371, 38937, 
C 10587, záznam Fanny Gatehouseovej z 14. 8. 
1944.

Kauza Fierlingerovho telegramu pre 
PVNO mala nepriaznivý vplyv na českoslo-
vensko-poľské a československo-britské 
diplomatické vzťahy, komplikovala pozíciu 
poľského premiéra Mikołajczyka voči Moskve 
a ňou preferovanej garnitúre „moskovských“ 
Poliakov a v neposlednom rade odhalila 
slabý vplyv prezidenta E. Beneša a česko-
slovenskej exilovej vlády (ktorá jednohlasne 
schválila jeho odvolanie) na veľvyslanca Z. 
Fierlingera, ktorému takpovediac narástli 
krídla a mohol vcelku beztrestne pokračovať 
v prosovietskej politickej iniciatíve. Túto sku-
točnosť si všimli vo Foreign Offi ce31, zaregis-
trovali ju (aj vďaka informáciám od ministra 
poľnohospodárstva v čs. exilovej vláde Jána 
Lichnera) v americkom Štátnom departmen-
te32 a v Kremli i sovietskych masovokomuni-
kačných prostriedkoch ju vzali na vedomie 
so satisfakciou v Kremli.33 Pre úplnosť treba 
dodať, že podobného faux pas ako čs. veľvy-
slanec Fierlinger sa dopustil aj diplomatický 
zástupca Francúzskeho výboru národného 
oslobodenia v Moskve Roger Garreau.34

Od prelomu rokov 1944/1945 v poľskej 
otázke zohrával dôležitú rolu nový aspekt 
– vznik nového a vo vzťahu k exilovej vlá-
de so sídlom v Londýne antagonistického 

31  Minister Jan Masaryk vysvetľoval britskému 
vyslancovi pri československej vláde P. Nicholso-
vi, že pochybuje o Fierlingerovom ubezpečení, že 
jeho gratulácia k vzniku PVNO bola čisto súkrom-
ná, no zároveň dodal, že je nútený ponechať ho na 
poste veľvyslanca v ZSSR až do konca vojny. TNA, 
Public Record Office, f. FO 371, 38937, C 10873. 
Na zasadnutí československej vlády J. Masaryk vy-
jadril svoj názor na Fierlingera oveľa expresívnej-
šie. Pozri NĚMEČEK, J.: Od spojenectví k roztržce, 
c. d., s. 263.

32  Lichner pred americkým chargé d’affaires 
pri exilových vládach v Londýne Rudolphom E. 
Schoenfeldom neskrýval pobúrenie vyplývajúce 
z konania veľvyslanca Z. Fierlingera. Pozri NAR, 
College Park, MD, f. Records of the Department 
of State relating to internal affairs of Poland, 1916 
– 1944, Microcopy 1197, mf. č. 68, s. 1102, sprá-
va R. E. Schoenfelda pre Štátny Department No. 
176 zo 7. 9. 1944; porovnaj tamže, s. 994, list R. 
E. Schoenfelda pre Štátny Department No. 654 z 
18. 8. 1944.

33  Tamže, s. 877-878, list R. E. Schoenfelda pre 
Štátny Department No. 650 z 9. 8. 1944.

34  TNA, Public Record Office, f. FO 371, 38937, 
C 10587, záznam F. Robertsa z 14. 8. 1944; tamže, 
list F. Robertsa pre P. Nicholsa z 17. 8. 1944. Roger 
Garreau udržiaval kontakt s predstaviteľmi PVNO bez 
námietok Francúzskeho výboru národného oslobo-
denia vedeného gen. Charlesom de Gaulleom. Pozri 
ROLLET, H.: La Pologne au XX siècle. Paris : Éditions 
Pedone, 1984, s. 1984, s. 426-427; Oczami polskie-
go dyplomaty. Rozmowa ze Stefanem Jędrychow-
skim. In: Polityka, roč. 23, 1979, č. 10, s. 14.

centra politickej moci v „lublinskom“ Poľsku 
vedeného komunistami.35 Aktuálne prob-
lémy poľskej exilovej vlády načrtol premiér 
S. Mikołajczyk v polovici novembra 1944 
v rozhovore s československým vyslancom 
pri poľskej vláde Jiřím Skalickým. Je to sú-
časne jedno z mála ofi ciálnych poľsko-čes-
koslovenských stretnutí z druhej polovice 
roka 1944, ktoré sú písomne zaznamenané. 
Poľský premiér vysvetľoval čs. vyslancovi, 
že najväčším problémom pre neho je požia-
davka, aby sa hranica Poľska na východe 
stanovila ihneď a aby sa určenie poľskej 
hranice na západe ponechalo na koniec voj-
ny. Druhým problémom bola garancia týchto 
hraníc. Moskva podľa Mikołajczyka trvala 
na Curzonovej línii. Na otázku Skalického, 
či by sa Sovieti v prípade akceptovania tejto 
línie ako budúcej poľsko-sovietskej hranice 
poľskou vládou neboli ochotní rezignovať 
z nárokov na Ľvov, poľský premiér odpove-
dal, že čosi podobné Sovietom navrhoval, 
ale „Stalin v otázce Lvova nechce ustou-
piti.“ Mikołajczyk sa vrátil k rokovaniam 
predstaviteľmi PVNO v Moskve. Skalicki sa 
ho spýtal, ako hodnotí politický vplyv tohto 
politického orgánu a či čas nepracuje v pro-
spech PVNO, keďže poľská vláda v Londý-
ne je ďaleko od oslobodeného územia a bez 
priameho kontaktu s ním. Poľský premiér 
mu odvetil, že „zde čas pracuje pro ně“, čiže 
vládu. Okrem toho si bol istý, že „Komitét má 
nesnáze a bude je mít a má už svou opo-
sici.“ Československý vyslanec si z tohto 
stretnutia odniesol dojem, že „bilance jeho 
[Mikołajczykovho – D. S.] posledního zájez-
du do Moskvy není pro Polsko nijak zvlášť 
aktivní.“ Súčasne však upozorňoval, že poľ-
ský problém sa v dôsledku posledných uda-
lostí teší veľkej pozornosti, poľská vláda si 
to podľa neho uvedomovala a vie, že „může 
neustoupit a že tím nic neztratí na zájmu 
a podpoře, jež nalézá u druhých velmocí.“ 
Skalického záver z rozhovoru s Mikołajczy-
kom vyznel tak, že „diskuse a určitý stupeň 
neústupnosti“ sú pre poľskú exilovú vládu 
„výhodnější než přijetí hotové věci, která by 
sice otevřela výhled ke klidnější a konstruk-
tivní práci, ale na níž nedalo by se už nic 
později měniti.“ 36

Pokračovanie v budúcom čísle

35  Výraz „lublinské Poľsko“ sa používa ako sy-
nonymum politickej reprezentácie prokomunistic-
kého Poľska. Najnovšie na túto tému pozri MATER-
SKI, W.: Dyplomacja Polski „lubelskiej“, c. d.

36  Archiv Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky (AMZV ČR), Praha, f. Londýnský archiv 
– důvěrný (LA-dův.), šk. 101, politická správa J. 
Skalického č. 40 z 15. 11. 1944. Stretnutie s Mi-
kołajczykom sa uskutočnilo 14. 11. 1944.
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Internet je moderná technológia, ktorá 
v súčasnosti hýbe svetom komunikácie. 
Ešte pred polstoročím by sa nám zdalo 

priam neuveriteľné, že je možné sa spo-
jiť v priebehu niekoľkých sekúnd takmer 
s kýmkoľvek na celom svete a získať ne-
spočetné množstvo informácií o rôznych 
témach. Dnes je to realitou. Stačí pár 
sekúnd a môžete sa dozvedieť o tom, čo 
sa deje kdekoľvek vo svete, v Európe, na 
Slovensku, vo vašej obci a taktiež už aj v 
Spolku Slovákov v Poľsku. 

Na adrese www.tsp.org.pl, ktorá zača-
la v novom šate fungovať už pred niekoľ-
kými mesiacmi, sa nachádzajú rôzne in-
formácie v slovenskom i poľskom jazyku. 
Môžete sa tu dozvedieť základné údaje 
o Spolku Slovákov v Poľsku v súčasnosti 
a niečo viac z histórie slovenského ná-
rodného hnutia v Poľsku. K dispozícii sú 
taktiež Stanovy, či zoznam predstaviteľov 
Ústredného výboru. Stručne je predstave-
ná hospodárska i investičná činnosť or-
ganizácie. Na pripojených fotografi ách je 
možné sledovať momentálny stav výstav-
by budovy v Novej Belej, klubovne v Ka-
cvíne, Podvlku a Husinci. Onedlho iste 
pribudnú aj fotografi e ďalších klubovní, či 
pozemku v Jablonke, kde by mala o nie-
koľko rokov vyrásť nová stavba slúžiaca 
potrebám Slovákov na Orave. 

Hospodárska činnosť je prezentovaná 
prevádzkou tlačiarne a vydavateľstva, kto-
ré už prerazilo aj na slovenský trh. V tla-
čiarni bolo vytlačených i vydaných nie-
koľko desiatok zaujímavých slovenských 
titulov. Spolok Slovákov v Poľsku sa tým, 
že vydáva taktiež slovenskú literatúru pre-
loženú do poľského jazyka, stal zároveň 
šíriteľom dobrého mena slovenskej kultú-
ry v Poľsku. Svoje miesto si, ako najväčšie 
vydavateľstvo mladých poľských poetov, 
vydobyl aj medzi poľskými vydavateľstva-
mi. Konkrétne vydané publikácie si každý 
môže nájsť na tejto internetovej stránke 
podľa roku vydania, pričom sa môže in-
formovať o možnosti predaja a cenách 
jednotlivých publikácií. Stránka udáva 
tiež rozsah, parametre i kvalitu poskytova-
ných tlačiarenských a grafi ckých služieb. 
Priamo na server možno odoslať svoj pro-
jekt pripravený do tlače, alebo si objednať 
tlač spoločne s prípravou projektu.

Samostatná kolónka na internetovej 
stránke patrí časopisu Život. Okrem struč-
nej informácie o histórii vydávania me-
sačníka od roku 1958 i informácie o sú-
časnom fungovaní a zložení redakcie, sa 
dá v prípade záujmu mesačník predplatiť, 
a to nielen na území Poľska, ale taktiež v 

SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU 
NA INTERNETE

zahraničí. Začiatkom roka mal Život 1509 
predplatiteľov, z čoho 1206 putovalo do 
miestnych skupín na Spiši a Orave, 60 
medzi ďalších záujemcov v Poľsku a ďal-
šie čísla na Slovensko, do Čiech, USA, 
Kanady, Nemecka, Maďarska, Rumun-
ska, Srbska, Bieloruska, či Švédska. Od 
januára počet predplatiteľov už iste stúpol, 
keďže Život je možné objednať si kedykoľ-
vek. 

O najnovších pripravovaných i usku-
točnených akciách Spolku sa môžete do-
zvedieť v kolónke aktuality. Tradičné pod-
ujatia ako Dni slovenskej kultúry, Fašiangy 
– Ostatki, Prehliadka dychoviek, či súťaže 
majú samostatnú kolónku. Popri progra-
me, stručnej charakteristike a fotografi ách 
má návštevník možnosť pridať prostred-
níctvom komentárov svoj názor na jednot-
livé podujatia. Súčasťou stránky sú tiež 
informácie o kurze slovenského jazyka 
i dátumy, kedy sa bude slúžiť slovenská 
svätá omša v Sanktuáriu Božieho Milosr-
denstva v slovenskej kaplnke v Lagiewni-
koch v Krakove a v kostole Sv. Kríža. 

Pre lepšie zorientovanie sa v proble-
matike rámcových podmienok života slo-
venskej menšiny v Poľsku, či priblíženie 
slovenských realít sú v závere uvedené 
vlákna, prostredníctvom ktorých sa mô-

žete napojiť na stránku Veľvyslanectva 
Slovenskej republiky v Poľsku, Veľvysla-
nectva Poľskej republiky na Slovensku, 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 
Komisiu národnostných a etnických men-
šín Poľskej republiky i ďalšie zaujímavé 
inštitúcie, mienkotvorné denníky a mestá 
na Slovensku.

Okrem ofi ciálnej reprezentatívnej 
stránky Spolku Slovákov v Poľsku je na 
populárnej sociálnej sieti Facebook zalo-
žená stránka pod názvom Slováci v Poľ-
sku. Nachádza sa na adrese: http://www.
facebook.com/reqs.php#!/group.php?-
gid=246244169894. Jej ambíciou je zdru-
žovať Slovákov žijúcich v Poľsku, ktorí sa 
už poznajú, ale i tých, ktorí doteraz o sebe 
nevedeli a mohli by sa touto cestou spo-
znať, Slovákov, ktorých predkovia sa na-
rodili na severnom Spiši a hornej Orave 
i všetkých našich priateľov a priaznivcov. 
Neformálnosť tejto stránky umožňuje 
viesť diskusie na rôzne témy, vzájomne 
sa informovať o pripravovaných akciách, 
pridávať fotografi e a komentáre z usku-
točnených akcií, či podeliť sa s probléma-
mi i skúsenosťami Slováka žijúceho za 
hranicami svojej vlasti.

Milica Majeriková
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Dňa 18. septembra t.r. oslávi krás-
ne 50. narodeniny Irena Kucabová,  rod. 
Svančaková, rodáčka z Nedece, ktorá 
dlhé roky žije v Amerike. Práve k nej putu-
jú slová nasledujúceho vinšu: 

GRATULUJEME!
V auguste tohto roku ukončila vysoko-

školské štúdium mladá krajanka Michali-
na Knapčíková z Mikolowa (viď. foto prvá 
zľava), ktorá obhájila diplomovú prácu 
„Medzinárodná ochrana národnostných 
menšín a situácia menšín vo Francúzsku“ 
na Fakulte práva a administrácie Sliezskej 
univerzity v Katoviciach.

Pri tejto príležitosti jej srdečne blaho-
želáme.

Brono, Redakcia Život

K Tvojim  narodeninám
popriať chceme Ti  šťastie,

a hrejivé slnko v duši,  
veď to sa k Tvojmu sviatku

naozaj sluší.
A nech je aj telo pekné, zdravé,

pripiť si je treba
na oslave.

Všetko najlepšie, veľa šťastia,
zdravia a splnenie
všetkých túžob i

Božieho požehnania
zo srdca prajú rodičia, sestra s bratom, 
manžel s deťmi a celá Tvoja rodina  

Dňa 26. septembra t.r. oslávi 80. naro-
deniny krajanka Mária Chovaniecová, rod. 
Rusnáková z Jurgova. Pri tejto príležitosti 
k nej putujú slová nasledujúceho blahože-
lania:

BLAHOŽELANIA K NARODENINÁM

Všetko najlepšie 
k Tvojmu krásnemu sviatku. 
Hlavne veľa úprimnej lásky, 

ktorá vždy príjemne na srdci zohreje,
pevné zdravie pre Teba 

a všetkých Tvojich blízkych,
život plný naplnených snov 

a každý deň úsmev 
žiariaci na tvári 

želáme Ti zo srdca

praje celá milujúca rodina 

Sv. omša 
v slovenskom jazyku 

v Krakove
Sv. omša sa bude odbavovať každú 

druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Bo-
žieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke 
Sedembolestnej Panny Márie v Lagievni-
koch v Krakove o 15.30 hod.

• September - 12.09.2010
• Október - 10.10.2010
• November - 14.11.2010
• December - 12.12.2010
Pozor, zmena termínu sv. omší v slo-

venskom jazyku v kostole Sv. Kríža pri uli-
ci Sv. Kríža 23 v Krakove. Sv. omša bude 
slúžená každý posledný utorok v mesiaci 
o 16.30 hod.

• September - 28.09.2010
• Október - 26.10.2010
• November - 30.11.2010
• December - 28.12.2010

Všetkých srdečne pozývame!

Pomaturitné stretnutie 
po 55 rokoch

Nadväzujúc na oslavy 50. výročia, 
na ich veľkoleposť a rozsah sme dostali 
do redakcie návrh od krajana Bronislava 
Knapčíka, ktorý je zároveň jedným z pr-
vých absolventov, ako by mohli vyzerať 
oslavy 55. výročia prvých maturít. Návrh 
však nie adresovaný len prvým absol-
ventom, ale absolventom prvých štyroch 
ročníkov a všetkým absolventom - vyso-
koškolákom, ktorí skončili vysoké školy na 
Slovensku. Termín stretnutia sa nezadrža-
teľne blíži a je určený na 23. september tj. 
predposledný septembrový štvrtok, počas 
ktorého by sa záujemcovia stretli v Jablon-
ke, prešli by Oravou a Spišom, nasledujúci 
deň, teda piatok by patril potulkám po Spiši 
a Pieninách, odkiaľ by sa všetci pobrali na 
Sliezsko a podľa predstáv nášho krajana 
by stretnutie malo vyvrcholiť na krajanskej 
vatre na Skrzycznom na Sliezsku. 

Pokiaľ by mal niekto z krajanov záu-
jem o stretnutie, predbežný program je 
nasledujúci. 

Krajania sa stretnú o 10.00 hod. pri bu-
dove Družstva, teda „GS“, kde sa nachá-
dza klubovňa oravského obvodu. Pred-
pokladá sa, že väčšina záujemcov príde 
vlastnými dopravnými prostriedkami. Po-
kiaľ príde viac krajanov bez vlastných áut, 
existuje možnosť objednania minibusu, 
ktorý by si krajania zaplatili. Pokiaľ budú 
mať krajania záujem, existuje možnosť 
návštevy Námestova, odtiaľ sa plánuje 
cesta na Spiš so zastávkou v Oraviciach 
na termálnom kúpalisku, ďalej do Novej 
Belej i Krempách a neskôr do Kacvína, 
kde by si krajania pozreli Dom slovenskej 
kultúry. Pokiaľ bude mať niekto záujem 
zostať do ďalšieho dňa, môže na vlastné 
náklady prespať v niektorej zo spišských 
obcí a na druhý deň sa vybrať na Sliez-
sko, kde by v rámci voľného času navštívil 
nejaké pekné sliezske mestečko. 

Pokiaľ by mal niekto záujem odrazu ísť 
na Skrzyczne, môže sa tu ubytovať priamo 
na chate a prenocovať do soboty. V sobotu 
sú všetci pozvaní na krajanskú vatru, ktorá 
sa uskutoční už tradične na Skrzycznom. 
Je to symbolická rozlúčka s letom a priví-
tanie zimnej sezóny, ktorá sa začne o nie-
koľko týždňov v prípade dobrého počasia. 
Krajanská vatra bude posledným bodom 
programu krajanského stretnutia po 55 
rokoch po maturite. Ak by mal niekto o 
stretnutie záujem, bližšie informácie môže 
získať od krajana Bronislava Knapčíka.

Brono Knapczyk
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 4. augusta 2010 zomrela v Podsr-

ní vo veku 54 rokov krajanka 
Mária SARNIAKOVÁ

Zosnulá patrila medzi členov miestnej 
skupiny SSP a bola vernou čitateľkou Ži-
vota. Odišla od nás dobrá krajanka, drahá 
manželka, mamička a babička. Nech od-
počíva v pokoji!

***
Dňa 20. augusta 2010 zomrela v Pod-

srní vo veku 85 rokov krajanka 
Terézia JENDRAŠČÁKOVÁ

Zosnulá patrila medzi členov miestnej 
skupiny SSP a bola vernou a dlhoročnou 
čitateľkou Života. Odišla od nás vzorná 

krajanka, starostlivá mamička, babička 
a prababička. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť!

MS SSP v Podsrní
***

Dňa 6. septembra 2010 zomrel v Jur-
gove vo veku 61 rokov krajan 

Andrej GÓRKA
Zosnulý patril medzi členov miestnej 

skupiny SSP a verných čitateľov Života. 
Odišiel od nás dobrý krajan, drahý manžel, 
otec a svokor. Nech odpočíva v pokoji!

MS SSP v Jurgove
***

Dňa 11. júla 2010 zomrel vo Fridmane 
vo veku 80 rokov krajan

Ján MARKOVIČ

Zosnulý bol aktívnym členom a čitate-
ľom časopisu Život. Odišiel od nás starost-
livý manžel, otec, dedo a pradedo. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulého vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.

MS SSP vo Fridmane

***
Dňa  30. marca 2010 zomrela v Niž-

ných Lapšoch vo veku 55 rokov krajanka
Helena TIMEKOVÁ

Zosnulá bola vernou čitateľkou Života. 
Odišla od nás dobrá sestra a teta. Nech 
odpočíva v pokoji!

***
Dňa 18. augusta 2010 zomrel v Niž-

ných Lapšoch vo veku 93 rokov krajan
Ján TIMEK

Zosnulý patril medzi najstarších členov 
a čitateľov časopisu Život. Odišiel od nás 
starostlivý otec, dedo a pradedo. Nech od-
počíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme 
úprimnú sústrasť!

MS SSP  v Nižných Lapšoch

Pozývame Vás 
na kurz slovenského 

jazyka!
Spolok Slovákov v Poľsku pozýva 

záujemcov na kurz slovenského jazyka 
v dvoch stupňoch - pre začiatočníkov a 
stredne pokročilých. Kurzy pre začiatoč-
níkov sú určené pre záujemcov, ktorí sa 
chcú oboznámiť so základnými pravidlami 
slovenskej gramatiky a tiež pre tých, ktorí 
si prostredníctvom písomných a konver-
začných cvičení chcú budovať slovnú zá-
sobu v slovenčine.

Kurzy pre stredne pokročilých sú ur-
čené predovšetkým pre minuloročných 
účastníkov kurzu slovenského jazyka, 
ktorí si osvojili základy slovenskej grama-
tiky, ale aj pre záujemcov, pre ktorých už 
základné pravidlá slovenského pravopisu 
nie sú cudzie. 

Pokiaľ ide o obidva vedomostné 
stupne, dôraz je kladený predovšetkým 
na  konverzáciu a rozvoj komunikačných 
schopností v slovenčine.

Prvé organizačné stretnutie všetkých 
záujemcov o kurz sa uskutoční 12. októb-
ra 2010 o 17. 00 hod. v budove Spolku 
Slovákov v Poľsku, na ulici sv. Filipa 7 v 
Krakove, kde bude kurz počas nasledujú-
cich mesiacov prebiehať. Na prvom stret-
nutí budú vytvorené študijné skupinky, do 
ktorých budú záujemcovia zadelení. Ma-
ximálny predpokladaný počet kurzistov v 
každej skupine je 15.

Trvanie kurzu: október 2010 – jún 2011
Predpokladaný plán stretnutí:
Skupina - začiatočníci: utorok, streda: 
17.00 hod. - 18.30 hod.
Skupina - stredne pokročilí: štvrtok 
17.00 hod. - 18.30 hod.
Cena kurzu: 400 zł hradené pri zápise

Po ukončení kurzu získajú účastníci 
certifi kát s dosiahnutým vedomostným 
stupňom, vydaný Spolkom Slovákov 
v Poľsku. Lekcie vedie lektorka Lýdia 
Ostrowska.

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapoji-

la krajanka Anna Pastušeková z Gar-
fi eld v USA, pochádzajúca z Kacvína, 
sumou 200,- USD, ktoré venovala na 
rozvoj Spolku Slovákov v Poľsku. Sr-
dečne jej ďakujeme. 

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



BIOLOGICKÉ 
PESTOVANIE 

RASTLÍN
Prostriedky biologickej ochrany sa 

začínajú presadzovať už aj u nás. Signa-
lizačné žlté alebo modré doštičky sa dajú 
kúpiť v špecializovaných obchodíkoch, 
produkciou parazitov sa zaoberajú viaceré  
fi rmy, niektoré sú použiteľné v skleníkoch 
iné vonku.

Ak chceme mať úspech, „zelený sys-
tém“ musíme prijať v celej záhrade. Keď 
vylúčime chemické prípravky zo zeleni-
novej záhradke, získame síce zeleninu, 
ktorá neobsahuje zvyšky chemikálií, ale 
nepodarí sa nám obnoviť prírodnú rovno-
váhu, ktorá má pre obmedzenie škodcov 
a chorôb zásadný význam. Ak budeme 
striekať ruže insekticídmi, riskujeme, že 
zabijeme nielen vošky ale aj užitočný 
hmyz, ktorý prichádza, aby opelil rastliny 
v záhradke.

Biologický spôsob pestovania ako 
časť alternatívneho poľnohospodárstva 
je založený na fi lozofi i chápania prírody, 
ktorej súčasťou je i sám človek. Poľno-
hospodárstvo ekonomiku chápe ako še-
trné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, 
vychádzajúc predovšetkým z miestnych 
podmienok, pričom zohľadňuje vlastnú 
hodnotu prírody. Veľkú pozornosť venu-
jeme voľbe odrôd adaptovaných na pôd-
ne a klimatické podmienky a prirodzene 
odolných proti škodcom a chorobám. Ma-
ximálne sa využívajú všetky informácie o 
pôde, rastlinách a všetkých zložkách eko-
systému, prognóza a signalizácia chorôb 
a škodcov, expertné systémy a pod. Apli-
kácia chemických pesticídov sa zásadne 
nepripúšťa. Výnimočne sú dovolené zá-
sahy proti hubovým chorobám pri mimo-
riadnych podmienkach, ale len sírnymi a 
meďnatými prípravkami, ktoré sa prísne 
kontrolujú, a rôzne anorganické prípravky 
(napr. vodné sklo a pod.) a prírodné pro-
dukty (napr. výťažky z rastlín). Proti škod-
com sa používajú feromóny a rozličné 
užitočné organizmy a všetky metódy na 
podporu predátorov (napr. dravé roztoče) 
a prirodzené systémy regulácie chorôb a 
škodcov. Vo výžive rastlín sa zdôrazňuje 
starostlivosť o oživenie pôdy a jej biolo-
gickú aktivitu, teda základom je maštaľný 
hnoj, komposty. Priemyselné hnojivá v 
súčasnom poňatí nie sú povolené. Buriny 
sa potláčajú preventívnou agrotechnikou, 

vyváženým hnojením, zeleným hnojením, 
mulčovaním. Úplne sa vylučuje používa-
nie herbicídov. 

Ekologická rovnováha a odolnosť rast-
lín proti škodlivým činiteľom

V posledných desaťročiach sme sved-
kami toho, že poľnohospodárske plodiny, 
strácajú obranyschopnosť, dôsledkom 
čoho je nevyhnutné zvyšovať chemické 
zásahy na ochranu úrody.

Ukazuje sa, že príčinou tohto javu je 
narušená ekologická rovnováha (súlad 
medzi rastlinou a prostredím). Medzi príči-
ny narušenia rovnováhy patrí najmä  dlho-
dobé jednostranné hnojenie pôd priemy-
selnými hnojivami

Pomoc rastlinám 
v sebaobrane

Zdravé, dobre vyživované rastliny, 
ktoré sú na mieste vyhovujúcom ich ná-
rokom, dokážu lepšie odolávať škodcom 
a chorobám ako rastliny, ktoré musia bo-
jovať o prežitie v chudobnej, neúrodnej 
pôde. Skontrolujeme pH pôdy a zabezpe-
číme rastlinám podmienky, ktoré potrebu-
jú, alebo budeme pestovať len tie, ktoré 
majú nároky úmerné našim podmienkam 
a možnostiam pestovania. Každý rok na 
zvýšenie úrodnosti pôdy a jej štruktúry po-
užívame dobre rozložený kompost a maš-
talný hnoj, aby sme plochy, na ktorých 
práve nič nepestujeme, uchránili pred 
vplyvmi počasia, vysejeme na nich rastli-
ny na zelené hnojenie. 

Dodatočné 
prilepšenie

Ak začíname s chudobnou, zle vyživo-
vanou pôdou, musíme do nej, kým sa ne-
zlepší jej štruktúra a obsah živín, dodávať 
navyše živiny vo forme organických hnojív. 
Podľa stavu rastlín sa dá dobre rozpoznať, 
čo v pôde chýba. Napovie nám aj rozbor 
pôdy, aké minerálne látky, stopové prvky 
chýbajú. Podľa toho, čo zistíme použijeme 
buď kombinované organické hnojivo (napr. 
kostnú, rybaciu múčku) alebo hnojivo, kto-
ré zabezpečí chýbajúci prvok (napr. roho-
vinová múčka je bohatá na dusík). Takéto 
hnojivá by sa mali používať len vtedy, keď 
je to nevyhnutné, a len ako doplnok, nie 
ako náhrada hnoja a kompost.

List kostihoja obsahuje veľké množ-
stvo draslíka. Rastlina je vitálna, plná živín 
a dostať ju v tzv. ekologických škôlkach. 
Listy sa zberajú 2-3 x ročne a vkladajú sa 
do brázd medzi zemiakmi alebo k popína-

vej fazuli tam, kde je draslík najpotrebnej-
ší. Zo 6 rastlín kostihoja získame dostatok 
listov na výrobu tekutého hnojiva. Listy 
ostriháme a dáme do suda, alebo veľké-
ho vedra. Pri strihaní použijeme rukavice, 
lebo listy kostihoja sú drsné. Na 1,5 kg 
listov nalejeme 20 litrov vody a nádobu 
prikryjeme. Keď sa listy úplne rozložia, 
roztok scedíme a neriedeným zalievame 
rastliny.

Striedanie jednoročných plodín podľa 
pestovateľského plánu má pre dobré biolo-
gické obhospodarovanie záhrady zásadný 
význam. Čím dlhšie trvá, kým sa plodina 
vráti na pôvodné miesto, tým lepšie. To 
je cesta ako udržiavať rovnováhu medzi 
úrodnosťou pôdy a nárokmi rastlín. Larvy 
kvetárky kapustovej sa živia koreňmi ka-
pusty a iných hlúbovín. Aby sme zabránili 
ich útokom, položíme na zem okolo stoniek 
kapustovitých terče z kobercoviny alebo 
tvrdej lepenky, prípadne ich kúpime hoto-
vé. Terče bránia samici kvetárky, aktívnej 
od apríla do septembra, aby nakládla do 
pôdy v blízkosti týchto rastlín vajíčka.

Vo vyváženej a dobre založenej biolo-
gicky obhospodarovanej záhradke výskyt 
škodcov a chorôb vo väčšine prípadov 
regulujú prirodzený nepriatelia a parazity, 
ako sú dravé chrobáky, vtáky a cudzopas-
né osy. Ak chceme tieto živočíchy prilákať 
do záhrady, pestujeme v nej rastliny, ktoré 
im poskytujú potravu, úkryt a miesto na 
rozmnožovanie, napr. levanduľu, rozma-
rín , alebo materinu dúšku.

Naučme sa rozlišovať medzi priateľmi 
a nepriateľmi. Nikdy nepredpokladajme, 
že hmyz alebo iný živočích, ktorý sa obja-
vil v záhradke po prvý raz, je vyzvedačom 
a sa za ním chystá invázia ako armáda. 
Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa prišiel 
do vašej záhrady bez pesticídov potešiť 
priateľ, ktorý vás ide ochrániť pred útokom 
iných škodcov. Hmyz potrebuje našu po-
moc, aby získal kontrolu nad záhradnými 
škodcami. Pomôžeme im tým, že budeme 
vytvárať záhony rastlín, ktoré sa navzájom 
priaznivo ovplyvňujú. Ak môžeme pestuje-
me odrody, ktoré sú odolné voči chorobám 
a škodcom. V záhrade úzkostlivo dbáme 
na hygienu a ihneď odstraňujeme rastlinu, 
ktorí je rozširuje chorobu, resp. je hostite-
ľom nejakého škodcu. Nedajme sa zviesť 
na aplikáciu chemických pesticídov, ktoré 
by mohli zabiť nielen našich nepriateľov 
ale aj priateľov. Namiesto tejto aplikácie 
postriekajte postihnuté rastliny nejakým 
prípravkom biologickej ochrany, ako sú in-
skticídne mydlo, pyretrum alebo rôzne vý-
luhy napr. postrek zo žihľvy proti voškám.

Miriam Chudá 
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Slovenská rozprávka

t alo sa to dávno, ešte v časoch, keď 
všetky zvieratá žili spoločne v lese. 
Vybral sa Duch lesa na prechádz-

ku. Obzerá si svoje panstvo, chodí, chodí, 
až ho nohy rozboleli. Nechcelo sa mu už 
ďalej peškom. Stretol koňa:

- Počuj kôň, môžem sa na tebe povo-
ziť?

- Môžeš, - vraví kôň. 
Chce si Duch lesa sadnúť koňovi na chr-

bát, ale čo ako sa namáha, kôň je vysoký 
a on nemôže naň vysadnúť. Vraví koňovi:

- Zohni sa, aby som si mohol na tvoj chr-
bát vysadnúť!

Kôň nemal najmenšej chuti sa zohnúť 
a odfrkol:

- Keď sa chceš na mne povoziť, vyskoč 
sám hore, na môj chrbát!

Nahneval sa Duch lesa na lenivého 
koňa, vyskočil mu na chrbát a povozil sa. 
Keď si už dosť pojazdil, pýta sa:

- Čo chceš za to, že si ma povozil?
Kôň dlho nerozmýšľal a hneď odpove-

dal:
- Želal by som si, aby každý, kto sa chce 

na mojom chrbe povoziť, vyskočil naň bez 
toho, žeby som sa zohol!

- Dobre, dobre, stane sa, ako žiadaš!

Pokračuje Duch lesa v prechádzke, keď 
tu stretne kravu. Nechce sa mu ďalej peši, 
a tak vraví:

- Krava, odvez ma!
- Keď myslíš, tak vysadni na môj chrbát.
- Zohni sa! - vraví duch lesa.
Krava si kľakla na predné nohy a Duch 

lesa jej bez námahy vysadol na chrbát. Po-
vozil sa na krave, a keď už mal dosť, pýta 
sa:

- Krava, čo si žiadaš za odmenu?
Krava rozmýšľa dlhšie a vraví:
- Chcem, aby som nemusela nikoho viac 

na chrbte nosiť a nikdy ťažko robiť.
- Stane sa, ako si povedala!
Duch lesa šiel ďalej na prechádzku, 

a keď si už všetko obzrel, vracal sa tou istou 
cestou domov.

Ako tak ide, začuje hádku.  To sa krava 
s koňom prela, kto z nich lepšie obišiel. Há-
dali sa, hádali a možno by sa dodnes hádali, 
keby ich Duch lesa na mieste nerozsúdil.

- Pozri, kôň, ty si bol lenivý, keď som sa 
chcel na tvojom chrbte odviezť. Aby som ťa 
lenivosti odnaučil, pôjdeš k človekovi slúžiť.

Človek na teba zoberie bič, aby z teba 
lenivosť vyhnal. Budeš ustavične zapriahnu-
tý do roboty. A po robote, za trest, že si sa 

nechcel prikrčiť, aby som ti na chrbát vysa-
dol, budeš postojačky spať!

Duch lesa ďalej vraví:
- A ty, krava, pretože si sa koňom hádala, 

takisto pôjdeš k človekovi a budeš mu slúžiť. 
Za to však, že si sa zachovala lepšie, ne-
budeš pracovať a spokojnejšie budeš spať. 
Budeš užitočná svojim pánom a budú ťa mať 
radi pre mlieko, ktoré im budeš dávať!

Ako to dopovedal, vyhnal koňa a kravu 
z lesa a tí sa zatúlali k ľudským obydliam. 
Tam ich chytili človek.

A krava a kôň slúžia dodnes ľuďom tak, 
ako im Duch lesa prikázal.

(V. Majerik, P. Glocko: Šťastenko. Roz-
právky zo Zamaguria, Mladé Letá 1970) 

  

Výtvarná súťaž Ludwika Korkoša 2010/2011 
MILÍ MLADÍ PRIATELIA
Redakcia Život za spoluúčasti základných škôl a gymnázií na Spiši a Orave vyhlasujeme pre Vás ďalší ročník Výtvarnej 

súťaže Ludwika Korkoša 2010/2011 pod názvom 

Téma je zaujímavá, stačí si len predstaviť, ako asi vyzeral život na dedine - na Orave a na Spiši - za dávnych čias. Myslíte si, 
že sa niečo zmenilo? Alebo je dnes život v týchto regiónoch presne taký istý, ako to bolo pred mnohými rokmi? Možno 
Vám pritom pomôžu starí, či prastarí rodičia a radi Vám vyrozprávajú, ako vyzeralo ich detstvo, mladosť a život v rodnej 

obci. Možno budete naozaj prekvapení a dozviete sa aj niečo z histórie svojho domova. Stačí sa len opýtať, vziať 
do ruky pastelky, farbičky, voskovky a pustiť sa do Vašej tvorby.  Pri práci môžete používať ľubovoľnú techniku 
a postup, ako napríklad kresba, či maľba na papieri, dreve prípadne na skle, práca s textilom, využitie rôznoro-

dého materiálu, ako napríklad plastelína, textil, plody z prírody a pod. 
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl a gymnázií, ktorí nám pošlú aspoň jednu prácu na uve-

denú tému.
Každá práca musí obsahovať nasledujúce údaje: názov (titul), meno a priezvisko, vek, triedu, školu a 

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

2011. Výsledky súťaže budú vyhlásené v budúcoročnom aprílovom čísle. Najlepšie práce budú odmenené hodnotnými cenami 
a budú uverejnené aj na stránkach Života.
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Miroslav Válek

Pampulóni  
Bol som doma sám.

Aby sa mi dobre čakalo,
pil som kakao.

A tiež, aby som sa nebál.

Už som sa aj nebál, 
naraz ktosi zvoní.

Joj! Ešte to mi bolo treba!
To určite budú Pampulóni.

Pampulóni
z Panpulónie – 

až to srdce zovrie:
majú biele košele,
čierne panpulóvre.

Čierny panpulóver,
čierna papuľa,

čierne oči na mňa panpúlia.
Už niekoľkokrát prišli

a sa schovali
a zvonili a zvonili 

a panpulovali.

Každý Panpulónec,
ktorý vidí zvonec,

zvoní, zvoní, zvoní,
až sa spanpulóni.

Zapchaj si uši,
rob čo chceš,

skry sa pod svoj panpulón – 
všade čuješ zvon.

Je noc a je panpuloká,
ale ja už nezažmúrim oka.

Čoho sa bojíš? Kto ťa straší?
Veď to som ja a klamem, až sa panpuláši.

(Čítanka pre 4. roč. ZŠ, 
SPN Bratislava 1991)

SLOVENČINA PRE NAJMENŠÍCH
Ahoj, milé deti! Dnes sa spolu pozrieme do kalendára, súhlasíte? Viete 

odpovedať na otázku, aký mesiac je práve za nami? No predsa – august. 
Po auguste nasleduje september. Napovie nám to aj nasledujúca, 
krátka básnička, poďme si ju spolu prečítať. 

August zlaté žitko láka,
ôsmy v roku  -  tak mu chvála.
September sa deviaty v kalendári ukazuje,
farebné lístie na trávu vetrík svieži rozhadzuje.

Ako ste si už iste všimli, príroda mení svoju tvár. Po lete, plnom 
zelene a sviežich farieb kvietkov na lúke nasleduje poriadna zmena. 
Lístie žltne a na mnohých ovocných stromoch sa objavujú zrelé jabĺčka, 
slivky ale aj šípky a vo viniciach dozrieva hrozno. Je to obdobie vinobrania 
a zberu úrody. A tak je to správne, veď pred nami je možno tuhá a mrazivá 
zima, preto mamičky a babičky musia urobiť poriadne zásoby na zimu. 

Pozrite sa na nasledujúci obrázok. Je na ňom niekoľko symbolov jesene, však? Po-
menujte ich slovenskými názvami, obrázky vymaľujte a čo najskôr pošlite do redakcie. 
Odmena Vás neminie.

Z prác, ktoré sme dostali do redakcie minulý mesiac, sme odmenili: Evelínu Majer-
čákovú z Novej Belej a Natálku Chlebdovú z Jurgova. 

Pripravila: Lýdia Ostrowska 
    

To  je  H _ _ _ _ _

To  je  J _ _ _ _ _

To  je  H _ _ _ _ _

To  je  L _ _ _
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Sport a moto

VERONIKA 
ZUZULOVÁ

Oplatí sa z času na čas načrieť do 
sveta slovenského športu. Dnes si bližšie 
predstavíme predstaviteľku toho nežnej-
šieho pohlavia, najlepšiu reprezentantku 
Slovenska v zjazdovom lyžovaní - Veroni-
ku Zuzulovú. Možno sa to nezdá, ale hoci 
je do zimy ešte ďaleko, lyžiari sa aj počas 
horúcich letných dní pripravujú na zimnú 
sezónu. Výnimkou nie je ani Veronika. 

Narodila sa v Bratislave 15. júna 1984. 
Od detstva vynikala výbornou kondí-
ciou a fyzickou zdatnosťou. Absolvovala 
Osemročné športové gymnázium v Brati-
slave, aktuálne študuje na vysokej škole 
a popri tom sa venuje zlepšovaniu svojej 
kondície pod vedením trénera, svojho 
otca Timoteja Zuzula, ktorý je jej trénerom 
od útleho detstva. Ten ju po prvýkrát do-
viedol do lyžiarskeho strediska keď mala 3 
roky. Odvtedy, ako sama tvrdí, sa s lyžami 
nerozlúčila, ba práve naopak, stali sa jej 
najlepšími kamarátkami. 

Niekoľko rokov pôsobila v malom ro-
dinnom klube SkiZu Bratislava. Ako 14-
ročná vyhrala obrovský slalom na Trofeu 

ŠKODA SuperB
Škoda Superb nie je na automobilovom 

trhu úplnou novinkou. Vlastnia ju už mnohí 
milovníci tejto tradičnej značky. Ak by ste sa 
ich opýtali na to, ako sú s novým vozidlom 
spokojní, dostali by ste zrejme väčšinu po-
zitívnych ocenení. Škoda Superb je jedno-
ducho dobré a spoľahlivé  auto, v ktorom 
nikomu nebude tesno. 

Nová Škoda Superb kombinuje vďaka 
patentovanej konštrukcii dvojdielnych 
piatych dverí Twindoor praktické výhody 
karosérie liftback s eleganciou karosérie 
sedan. Úplne individuálny prístup k de-
signu robí z tohto autobomilu doslovne 
fascinujúce vozidlo. Priestrannosť inte-
riéru a použité materiály zvyšujú už tak 
mimoriadny komfort z cestovania. Superb 
pricháza s niekoľkými absolútnymi novin-
kami. Po prvýkrát sa vo vozidlách značky 
Škoda objavuje kolenný airbag vodiča a 
bočné airbagy vzadu, treba pripomenúť, že 
Superb tak môže mať až 9 airbagov,  čo 
je veľkou zárukou bezpečnosti. Parkova-
cí asistent a Bi-Xenónové svetlomety sú s 
funkciou AFS, to znamená, že svetlomety 
nového Superb, ktoré svojimi netradič-

Topolino, neofi ciálnych žiackych majstrov-
stvách sveta. Od 16 rokov štartuje v pre-
tekoch Svetového pohára. Pre zranenie 
kolena vynechala prevažnú časť sezóny 
2002/2003. Talent na šport má Veronika 
zrejme v rodine. Aj jej mladšia sestra Do-
minika sa venuje športu, bola juniorskou 
reprezentantkou Slovenska v tenise a 
štartovala na EYOF-e. 

Veronika bola vyhlásená za najlepšiu 
lyžiarku Slovenska v rokoch 2002 a 2004. 

nými tvarmi prechádzajú až do bokov 
blatníkov, dodávajú prednej časti vozidla 
dynamický výraz. Tvoria jeho výraznú 
dominantu i neprehliadnuteľnú súčasť 
elegantného designu celého vozidla. 
Ani potreba previesť rozmernejší náklad 
nepredstavuje pre nový Superb žiadny 
problém. Vďaka systému Twindoor to-
tiž môžete otvoriť zadné veko vrátane 
zadného okna (rovnako ako u vozidiel s 
karosériou typu liftback). Získate poho-

dlný prístup do batožinového priestoru, 
ktorého objem je možné sklopením ope-
radiel zadných  sedadiel zväčšiť z 565
až na impozantných 1670 litrov. 

A ešte jedna zaujímavosť, v prípade 
Superb platí - už žiadne zatváranie ba-
tožinového priestoru silou. Veko stačí len 
ľahko zavrieť. Jeho úplné otvorenie, resp. 
uzatvorenie prevedú elektromotorčeky 
automaticky. Je to neuveriteľné, ale nová 
Škoda Superb to dokáže! (lo)

Jej domovským športovým klubom je Ar-
mádne športové centrum Dukla Banská 
Bystrica. Jej najväčšie úspechy sú na-
sledujúce: v roku 2002 bola juniorskou 
majsterkou sveta v slalome, o dva roky 
neskôr obsadila 3. miesto v rovnakej 
športovej disciplíne, v slalome SP v Arber, 
potom nasledoval rok čo rok nejaký sve-
tový úspech. K posledným patrí 3. miesto 
a získanie bronzového glóbusu v slalome 
počas sezóny roku 2008. (lo)         
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ČO NA OBED
PLNENÉ BEDLE

3-4 stredne veľké bedle, tvrdý syr - 
môže byt  Eidam, šunka, korenie a soľ.

Bedle ošúpeme a umyjeme, očistené 
obalíme v trojobale. Do vnútornej strany 
huby dáme nastrúhaný tvrdý syr spolu so 
šunkou, ktorú nakrájame na malé kocky. 
Prikryjeme druhou bedlou a dáme na nie 
veľmi rozpálený olej a pomaly vysmažíme, 
aby sme mali obidve huby prepečené. Po-
solíme a dochutíme korením. Podávame 
so zemiakmi.

MORČACÍ ŠPÍZ
150 g morčacích pŕs, 50 g spišskej 

alebo inej klobásy, 50 g hydinovej pečene, 
trochu masla, trošku sušených uvarených 
hríbov, 2 paradajky, 1 paprika, 1 PL ke-
čupu, 1 PL smotany, soľ, čierne korenie, 
1 cibuľa.

Mäso, klobásku a pečeň nakrájame na 
kocky a striedavo napichujeme na tenkú 
drevenú špajdľu alebo grilovaciu ihlu, po-
solíme, okoreníme a dáme opiecť na pan-
vicu. Zároveň okolo mäsa poukladáme a 
opekáme hríby, cibuľu, papriku, paradajky 
pokrájané na kolieska (alebo inú zeleni-
nu). Potom mäso a zeleninu vyberieme na 
tanier, šťavu podlejeme trochou vývaru, 
pridáme kečup, smotanu a necháme pre-

vrieť. Špíz dáme na tanier, vedľa neho po-
ukladáme restované hríby a zeleninu. Ako 
prílohu môžeme podávať zemiaky alebo 
zemiakové hranolčeky.

ZÁKUSKY
SLIVKOVÝ KOLÁČ 

OD BABIČKY
250 g stuženého tuku, 100 g práško-

vého cukru, 1 vajce, 2,5 dl mlieka, 350 g 
polohrubej múky, 1/2 vrecúška prášku do 
pečiva, kryštálový cukor, škoricu, 125 g 
masla, 120 g krupice, 150 g práškového 
cukru.

Tuk vymiešame s cukrom a vajcom. 
Primiešame mlieko, polohrubú múku, prá-
šok do pečiva. Cesto dáme na vymastený 
plech a poukladáme naň vykôstkované 
slivky, vnútornou časťou hore. Predtým ich 
obalíme v kryštálovom cukre so škoricou. 
Posypeme posýpkou z masla, krupice a 
cukru. Pečieme pri teplote 200 stupňov 
Celzia. 

FRANTIŠEK  KOLKOVIČ

Stará hruška
Oviala ma vôňa nášho dvora
s gagot om husí dokorán.
Kríkľavá vrana dívala sa zhora
pod starým plot om voňal majorán.

V stromoví hustom stará hruška stála,
z kuchyne voňal upeč ený chlieb.
Nad brehom rieky vŕba oplakala
svet , nad ktorý krajšieho už niet .

Tej starej hrušky dávnejšie už niet o,
zmizol aj starý spráchnivelý plot .
Na dvore skučí iba viet or,
akoby mu išlo nielen o život .

Živila ho hruška, živí ho i zem,
ovociami zeme živí sa i poézia.
Jej váhu skúšať dnes  už chcem,
keď viem, že z rodnej brázdy pila.

Plačúcej vŕbe vrúcne zakývam,
nazdar dám prchajúcim spomienkam.
Častejšie teraz takto rozjímam, 
city mi osvieži rodná studienka...  

(Stopy jes ene, 2010)

GAŠTANOVÝ KRÉM
1/4 l sladkej smotany alebo mlieka, 

1/2 dl rumu, 50 g práškového cukru, 150 g 
varených prelisovaných gaštanov, 2 bielka, 
100 g čokolády.

Do smotany alebo mlieka zamiešame 
rum, cukor, gaštany a za stáleho miešania 
uvaríme hustú kašu. Z bielkov ušľaháme 
tuhý sneh, ktorý opatrne vmiešame do 
vychladnutej kaše. Hotový krém dáme do 
sklenených misiek, polejeme rozpustenou 
čokoládou a podávame.

ŠALÁTY
ZELENO-ČERVENÝ ŠALÁT

70 g mrkvy, 30 g brokolice, zelená 
vňať, 1 lyžička oleja.

Mrkvu očistíme, umyjeme a najemno 
postrúhame. Brokolicu očistíme, dobre 
umyjeme, uvaríme do mäkka. Uvarenú 
brokolicu vyberieme, mierne vidličkou roz-
tlačíme, pomiešame s postrúhanou mrk-
vou. Nakoniec pridáme umytú, posekanú 
zelenú vňať, olej, pomiešame a necháme 
asi 10 minút odstáť.

Zdroj: recepty.sk
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Chondromalacja
 Chondromalacja polega na zwy-

rodnieniu, rozpulchnieniu, spluszowa-
ceniu (rozdzieleniu się na słupki na 
podobieństwo włosów od szczotki lub 
pluszu) oraz wytwarzaniu się szczelin 
i ubytków chrząstki stawowej. Chrząst-
ka stawowa jest skomplikowaną tkan-
ką, która ma zapewnić swobodny, 
niebolesny i precyzyjny ruch w sta-
wie. Zazwyczaj degeneracyjny pro-
ces powierzchni stawowej zachodzi 
w stawach: barkowych, łokciowych, 
nadgarstkowych, skokowych, a naj-
częściej rzepkowo-udowych. Obecnie 
rzadziej używa się  określenia chon-
dromalacja zastępując je sformułowa-
niem ubytek lub uszkodzenie chrząstki 
(np. II stopnia) – łac. laesio cartilaginis.  
W medycynie występują IV stopnie 
uszkodzenia chrząstki:

I – stopień – chrząstka stawowa, mimo 
iż ma prawidłową powierzchnię, jest 
spluszowacona i zmiękczona

II – stopień – pęknięcia i fragmentacja
III – stopień – pęknięcia pełnej grubo-

ści warstwy głębokiej
IV – stopień – ubytki odsłaniające war-

stwę podchrzęstną
Przy I i II stopniu uszkodzenia naj-

lepiej sprawdza się leczenie zacho-
wawcze.

Przy III i IV stopniu obowiązkowo 
trzeba poddać się leczeniu chirurgicz-
nemu.

Zaburzenia odżywiania – czym się cha-
rakteryzują, kogo dotyczą czy jest to 

zjawisko marginalne dotykające tylko gwiazd 
fi lmowych? Na te pytania postaram się od-
powiedzieć Państwu w dzisiejszym artykule. 
Charakterystyczną cechą współczesnej kul-
tury jest kult ciała, związany z nadmiernym 
przywiązywaniem wagi do wyglądu zewnętrz-
nego. Ostatnie lata są latami tryumfu szeregu 
schorzeń powstających na tle odżywiania się. 
Zaburzenia te zyskują wymiar plagi, której 
ulegają obecnie nie tylko niepewne siebie na-
stolatki, ale również kobiety dojrzałe, a coraz 
częściej także mężczyźni. Człowiek dotknięty 
taką przypadłością  niewolniczo kręci się wo-
kół spraw wagi i jedzenia. Czasem ma to sub-
telny wymiar, innym razem przybiera rozmiar 
tragicznej w skutkach obsesji. W najcięższych 
przypadkach życie staje się koszmarem ogra-
niczonym do czynności związanych z jedze-
niem.

Najbardziej znane zaburzenia odżywia-
nia to:

Anoreksja - (inaczej jadłowstręt psychicz-
ny) - jest niewątpliwe chorobą psychiczną, 
której podłoże znajduje się w rodzinie, środo-
wisku chorego - w pracy, szkole - i ogółem w 
nieprawidłowych relacjach interpersonalnych. 
Jest to zaburzenie odżywiania się, polegające 
na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzy-
mywanej przez osobę chorą. Leczenie ano-
reksji, odkrytej w odpowiednim momencie, 
może zakończyć się sukcesem. Jednak tak, jak 
w przypadku depresji, należy wystrzegać się 
środowisk mających negatywny wpływ i pod-
dawać się kontroli lekarskiej do końca życia. 
Leczenie anoreksji zazwyczaj doprowadza or-
ganizm do odpowiedniego stanu, czyli takiego, 
w którym jest w mocy prawidłowo funkcjono-
wać. Nieleczona anoreksja jest chorobą śmier-
telną. Kończy się śmiercią z wycieńczenia, 
ustaniem akcji serca, zawałem serca, bądź sa-
mobójstwem. W najlepszym wypadku docho-
dzi jedynie do zachwiania funkcji życiowych, 
skrajnego wycieńczenia, zaniku menstruacji. 
Bulimia - obok anoreksji, bulimia stanowi 
jedno z najpoważniejszych i najbardziej nie-
bezpiecznych zaburzeń odżywiania. Choro-
ba ta jest groźna dla zdrowia, a nawet życia 
człowieka. Schorzenie, zwane także „wilczym 
głodem”, polega na okresowych napadach 
żarłoczności i braku kontroli nad ilością spoży-
wanego pokarmu. Osoby dotknięte tym scho-
rzeniem nie mogą zapanować nad uczuciem 
głodu, które może się pojawić nawet chwilę 
po zjedzeniu posiłku. Przyczyny zapadania na 
bulimię nie są do końca znane. Największe 

znaczenie, tak jak w przypadku anoreksji, 
mają tu czynniki psychiczne. Większość osób 
chorobliwie objadających się cierpi z powodu 
stresu, nudy i braku akceptacji własnego wy-
glądu oraz wagi. Wymioty przynoszą im swo-
istą ulgę, polepszają samopoczucie, stwarzają 
pozór odzyskiwania kontroli nad własnym 
życiem.

Bulimia jest chorobą poważną i trudną w 
leczeniu. W leczeniu stosuje się głównie psy-
choterapię, ponieważ obsesja chorych by nie 
być otyłym ma podłoże w zaburzonym obra-
zie własnej osoby. W zależności od rodzaju i 
formy prowadzonych oddziaływań psychote-
rapia może trwać od 2-3 miesięcy do dwóch 
lat. Najogólniej leczenie psychoterapeutyczne 
polega na stopniowym przyswajaniu strategii, 
sposobów radzenia sobie z sytuacjami stresu-
jącymi. Mniejsze zastosowanie znajdują niekie-
dy także leki przeciwdepresyjne.

BED - BED jest zaburzeniem występu-
jącym częściej niż inne, popularne choroby 
związane z odżywianiem się. Ma “łagodniej-
szy” przebieg i dotyka od 6 do 19% populacji. 
Najczęściej na BED zapadają osoby mające 
problemy z utrzymaniem stałej pracy. Te, któ-
re nie odnajdują się we współczesnym społe-
czeństwie, mają niską samoocenę i negatywne 
podejście do własnego ciała. Chorzy na BED 
nadmiernie martwią się własną wagą oraz 
aparycją. Stosują surowe, radykalne diety, a 
kiedy okazują się one nieskuteczne, wpadają 
w ciąg patologicznego objadania się. Charak-
terystyczne w przypadku BED jest również 
to, że chorzy odczuwają zazdrość w stosunku 
do anorektyczek lub/i bulimiczek, ponieważ te 
zdają się mieć kontrolę absolutną nad własnym 
łaknieniem.

Terapia zaburzeń odżywiania jest długo-
trwała i prawie zawsze wymaga udziału całej 
rodziny. Osoby cierpiące na anoreksję, buli-
mię, BED,  bardzo często są tak zdominowa-
ne przez chorobę i lęki, że nie potrafi ą realnie 
ocenić sytuacji. Podstawowym czynnikiem, 
który warunkuje sukces leczenia chorób ży-
wieniowych jest czas. Im szybciej dochodzi do 
właściwego zdiagnozowania zaburzenia i im 
szybciej rozpoczyna się terapię, tym szybciej 
możliwe jest uzyskanie znacznej poprawy lub 
całkowite ustąpienie objawów choroby.

Mam nadzieję, że zaciekawił Państwa ten 
artykuł i może zwrócicie uwagę na osoby w 
swoim najbliższym otoczeniu czy przypadkiem 
nie potrzebują właśnie Waszej pomocy. 

Do zobaczenia za miesiąc!
Dawid

ŽIVOT
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Używana rzecz 
z wadą

Jeśli kupiłeś używaną rzecz, która po pew-
nym czasie przestała działać, masz prawo ją 
reklamować. Sprzęt używany podlega takim 
samym prawom, jak nowy. Reklamację należy 
złożyć w ciągu 2 miesięcy od wykrycia usterki i 
nie później niż w terminie do dwóch lat od daty 
zakupu. W przypadku artykułów używanych ten 
ostatni termin może być skrócony do roku, jeśli 
tak uzgodnicie ze sprzedawcą.

Określ termin i sposób załatwienia sprawy 
– proś o wymianę rzeczy na wolną od wad, a 
jeżeli to niemożliwe – o zwrot zapłaconej kwoty. 
Dołącz kopię dowodu zakupu. Jeśli rzecz została 
zakupiona w sklepie lub komisie – tam składasz 
reklamację, jeśli na aukcji – składasz reklamację 
u tego, kto ci rzecz sprzedał. Jeśli jest to sklep 
musi przyjąć skargę. Sprzedawca ma 14 dni na 
ustosunkowanie się do twojego żądania. Jeśli 
nie otrzymasz odpowiedzi, to znaczy, że uznał 
reklamację. 

Jeżeli sprzedawca nie uzna reklamacji, 
sprawę trzeba będzie skierować do sądu. Gdy 
wartość rzeczy nie przekracza 10 tys. zł, będzie 
ona rozpatrywana w trybie uproszczonym. 

Jeśli sprzedającym jest osoba fi zyczna lub 
lombard, przy reklamacji można powołać się na 
przepisy o tzw. rękojmi za wady fi zyczne.

Adwokat z urzędu
Adwokat z urzędu to bezpłatna pomoc 

prawna, aby ją uzyskać należy najpierw złożyć 
wniosek o przydzielenie pełnomocnika z urzę-
du – bez względu na to, czy jesteś zwolniony z 
kosztów sądowych, czy nie. Przed 19 kwietnia 
2010 r. przepisy dotyczące uzyskania adwokata 
z urzędu wymagały, aby wnioskujący był zwol-
niony z kosztów sądowych, dzisiaj można złożyć 
taki wniosek od razu. Następnie należy złożyć 
w sądzie oświadczenie, że nie jesteś w stanie 
opłacić prawnika. Do wniosku o ustanowienie 
adwokata z urzędu lub radcy prawnego należy 
dołączyć oświadczenie opisujące twoją sytu-
acje rodzinną oraz majątkową. Dołączyć trzeba 
również zaświadczenie o dochodach. Jeśli na 
tej podstawie sąd zdecyduje, że nie stać cię na 
prawnika, a twoja sprawa jest skomplikowana, 
to przyzna ci adwokata z urzędu lub radcę praw-
nego. Taką osobę wyznaczają okręgowe rady 
adwokackie lub radców prawnych. Jeśli sąd 
odrzuci twój wniosek o przyznanie adwokata z 

Zarówno metoda zachowawcza jak 
i chirurgiczna ma swoje wady i zalety. 
Prawidłowe postępowanie lecznicze 
musi być obowiązkowo wdrożone przy 
każdym stopniu uszkodzenia chrząst-
ki. Im bardziej rozległe uszkodzenie, 
tym bardziej pracochłonna i trudna 
terapia. Równocześnie też mniejsze 
szanse na powrót do dawnej spraw-
ności. Jeżeli staw zostanie pozbawio-
ny chrząstki tylko wstawienie protezy 
sprawi, że będziemy mogli normalnie 
funkcjonować.

Przyczyną omawianej choroby 
może być uraz bezpośredni  (np. upa-
dek na rzepkę lub uderzenie w rzepkę) 
lub czynniki przewlekłe uszkadzające 
chrząstkę, jak na przykład przemiesz-
czanie się rzepki w jej nawykowych 
zwichnięciach lub mało uchwytnych 
podwichnięciach.

Objawy – większość chorych 
odczuwa tępy, jednostajny, bolesny 
dyskomfort zlokalizowany w przedniej 
części stawu kolanowego. Nasilenie 
objawów związane jest z dłuższym 
siedzeniem bez zmiany pozycji. Pod-
noszenia się z pozycji siedzącej po-
wodują żywą bolesność. Bolesność 
jest szczególnie charakterystyczna 
podczas chodzenia,  a zwłaszcza 
schodzenia po schodach. W zaawan-
sowanych przypadkach stwierdza się 
wychudzenie mięśni uda.

Standardowym badaniem w dia-
gnostyce uszkodzeń  chrząstki sta-
wowej jest artroskopia, która nie tylko 
pozwala ocenić wielkość uszkodzenia 
i nieprawidłowy tor ruchu rzepki, ale 
również umożliwia leczenie. W przy-
padkach o łagodnym przebiegu po-
stępowaniem z wyboru jest leczenie 
nieoperacyjne. Zastosowanie tutaj 
znajdują ćwiczenia izometryczne mię-
śni uda. Korzystne może się okazać 
stosowanie fi zykoterapii w postaci 
ultradźwięków i magnetoterapii. Ustę-
powaniu dolegliwości sprzyja także 
wypracowanie określonych zachowań 
w życiu codziennym, takich jak wy-
strzeganie się dłuższego siedzenia 
ze zgiętymi kolanami, w przysiadzie, 
siadzie tureckim czy też klękania i po-
zostawania w tej pozycji przez dłuższy 
czas. Unikać unieruchomień w opa-
trunkach gipsowych. Stosować ortezy 
albo opatrunki przylepcowe, tak by nie 
było nacisku na chrząstkę.

Józefa Pieronek
                      mgr fi zjoterapii

urzędu, nie można złożyć zażalenia. Podstawa 
prawna: zmiana kodeksu postępowania cywil-
nego (Dz. U. Nr 7/2010, poz. 45). 

Odwrócona hipoteka  
To inaczej odwrotny kredyt hipoteczny. Mia-

nowicie, właściciel nieruchomości zrzeka się 
praw do swojej własności po śmierci. Do tego 
czasu otrzymuje od banku comiesięczną (lub 
jednorazową) wypłatę, którą może przeznaczyć 
na dowolny cel. Co ważne, przy podpisywaniu 
umowy hipoteki odwróconej nie trzeba wyka-
zywać zdolności kredytowej. Nietrudno zgad-
nąć, że otrzymywane od banku raty można 
przeznaczyć na spłatę innej pożyczki, a także 
karty kredytowe, choć z takich opcji należy ko-
rzystać w ostateczności. Hipoteka odwrócona 
przeznaczona zarówno dla osób samotnych, 
jak i małżonków – umowę mogą podpisać 
także osoby będące współwłaścicielami nie-
ruchomości w ramach małżeńskiej wspólnoty 
majątkowej. Takie dofi nansowanie ma uchronić 
emerytów przed tzw. biedowaniem na eme-
ryturze i sięganiem po chwilówki, co staje się 
coraz bardziej powszechne w wyniku uwolnie-
nia kapitału zamrożonego w nieruchomości.
Jest to kredyt, który zabezpieczony jest na 
wartości nieruchomości posiadanej przez oso-
bę starszą (powyżej 62 lat), który nie wymaga 
żadnych miesięcznych spłat. Stanowi on przeci-
wieństwo, lustrzane odbicie standardowego kre-
dytu hipotecznego. Pozwala on na uwolnienie 
bogactwa skumulowanego przez lata w postaci 
własności nieruchomości. Co szczególnie warte 
podkreślenia, kredytobiorca pozostaje właści-
cielem nieruchomości, która jest przedmiotem 
umowy, tak długo jak w niej przebywa i aby ubie-
gać się o kredyt nie musi posiadać dochodów. 
Spłata reverse mortgage, czyli odwróconej hipo-
teki wymagana jest dopiero, gdy klient pozostaje 
poza domem lub mieszkaniem przez ponad rok 
lub gdy umrze. Ten typ kredytu charakteryzuje 
się także tym, że wykluczona jest sytuacja, w 
której winny jest organizatorowi kredytu (insty-
tucji fi nansowej) więcej niż wartość nieruchomo-
ści stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Nawet 
gdyby się tak stało, klient nie odpowiada za to, a 
ryzyko z tego tytułu leży po stronie kredytodaw-
cy. Między innymi z tego powodu kwota, którą 
można uzyskać z nieruchomości korzystając z 
odwróconej hipoteki, stanowi w większości przy-
padków maksymalnie połowę wartości posiada-
nego lokalu mieszkalnego. (aj)
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VÁHY (24.9.-23.10.)
Dajte pohov svalom a rozhýbte si radšej 

mozgové závity. Máte možnosť si čokoľvek ľahko 
zapamätať. Ukojte zvedavosť a utiahnite sa do 
pohodlia svojej izby s kopou kníh, skrípt či vide-
okazetou s náučným fi lmom. Nič sa však nemá 
preháňať, takže si občas dajte pauzu a zacvičte si 
alebo sa choďte na chvíľu prejsť. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Máte osud vo svojich rukách, preto neo-

hrozte svoje vynikajúce postavenie nejakým neu-
váženým spôsobom. Buďte usilovní, priateľskí a 
plní pochopenia. Ak udržíte tento kurz, môžete sa 
dočkať skvelých výsledkov a to v podobe vyso-
kého povýšenia. Ak spojíte svoj šarm so svojou 
schopnosťou a inteligenciou, nemôže vás šťastie 
minúť. 

STRELEC (23.11.-21.12.)
Môžete sa úspešne venovať hneď niekoľ-

kým činnostiam: športu, štúdiu, práci. Zo športu by 
bolo najlepšie zvoliť si nejakú kolektívnu loptovú 
hru. Študovať môžete nielen učebnice a skritpá, 
ale takisto máte možnosť súkromne sa vzdelávať 
v akomkoľvek odbore. Ak však dáte prednosť po-
bytu v spoločnosti, budete sa výborne zabávať. S 
diplomatickou ľahkosťou nadviažete nové kontak-
ty a známosti. 

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Planetárna konštelácia nie je vynikajú-

ca, aspoň čo sa týka majetku a spoločenských 
úspechov. Ale nezúfajte. Máte šancu, čo najviac 
venujte svojmu partnerovi, prípadne deťom, ro-
dičom. Zlepšia sa rodinné vzťahy. V mileneckých 
záležitostiach ste opäť vo forme a ak je váš part-
ner Býk, Škorpión alebo Ryby, môžete sa tešiť na 
čosi mimoriadne!

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Nastane zlaté obdobie pre úspory a 

príjmy. Všetko, čo vlastníte, získa na hodnote. Z 
fi nančnej stránky ste na tom dobre a uvedomu-
jete si svoje výhody v dravej súťaži o fi nancie. 
Vyskytnú sa náhle a nevyhnutné záležitosti a 
možnosti cestovania. Mesiac nie je vhodný na 
zmeny. 

RYBY (19.2.-20.3.)
Šťastie vám praje. Nájde sa dosť ochot-

ných ľudí, ktorí vám chcú pomôcť a tak všetky 
pracovné úlohy hravo stihnete. Vaši nadriadení a 
spolupracovníci to náležite ocenia a nálada tomu 
stopercentne zodpovedá. Upevnia sa aj vzťahy s 

Potrebuje vaše 
telo relax?

Uvažujete nad tým, že využijete na-
sledujúce dni na očistu svojho tela či 
ducha? Správne! Ak si chcete byť na is-
tom, čo vlastne váš organizmus v tomto 
období očakáva a či je detoxifi kačná kúra 
a relax tou správnou voľbou, odpovedz-
te na nasledujúce otázky áno alebo nie. 
Okamžite zistíte, ako na tom ste.

1. Trápia vás bolesti hlavy alebo migréna?  
2. Prebúdzate sa často v noci zo spánku? 
3. Mávate alergické prejavy ako záchvaty 

kýchania, chronický kašeľ, svrbenie v 
nose a ušiach či kvapkanie z nosa? 

4. Pozorujete na svojej tvári tmavé kruhy 
pod očami, akné, či iné druhy vyrážok? 

5. Býva váš tep často zrýchlený alebo ne-
pravidelný?

6. Bolievajú vás kĺby či svaly?
7. Jedávate impulzívne, t.j. neviete prekonať 

svoju chuť na isté jedlo? 
8. Ráno sa vám vôbec nechce z postele, ste 

rovnako unavení ako večer? 
9. Cítite stále napätie a nepokoj? 
10. Máte v poslednej dobe problémy s pa-

mäťou?
11. Ste v poslednej dobe precitlivelí na svet-

lo či hluk? 
12. Trpíte nadváhou alebo naopak podvá-

hou? 
13. Zdá sa vám, že konáte ťažkopádne?
14. Rozhodujete sa ľahko? 
15. Ste voči svojmu okoliu v poslednej dobe 

apatickí? 
ODPOVEDE:
A) Ste v pohode
Ak ste odpovedali áno 1 – 5 krát, tak vaše 
skóre vôbec nie je zlé. Viete si nájsť čas, 
ktorý vám prinesie vytúženú úľavu a odo-
sobnenie sa od problémov. Nepotrebujete 
žiadnu špeciálnu očistu a relax.
B) Zamyslite sa nad zmenou životného 
štýlu
Ak ste odpovedali áno 6 – 10 krát, tak by 
ste sa mali zamyslieť nad tým, či nepotre-
bujete oddych, prípadne vitamínovú diétu. 
Ak tak neurobíte, situácia môže v budúc-
nosti zhoršiť váš psychický a fyzický stav 
organizmu.
C) Potrebujete vypnúť
Ak ste odpovedali áno 11 – 15 krát, tak 
rozhodne potrebujete vypnúť. Kúpte si 
príslušnú literatúru a snažte sa zmeniť 
životný štýl. Ste jednoducho vyčerpaný. 
Myslite na oddych. Nič nie je vážnejšie, 
než vaše zdravie a pohoda. (lo)

partnerom a príbuznými. Čaká vás aj množstvo 
kulinárskych zážitkov. Neváhajte, skúšajte do 
konca septembra!

BARAN (21.3.-20.4.)
Celý mesiac je ovplynený predovšetkým 

ozajstným štartom do nového školského roku. Pri 
dojednávaní zmlúv a dohôd buďte veľmi opatrní. 
Všetko nech má písomnú formu s podpisom, aby 
ste neskôr neoľutovali svoju dobrosrdečnosť. Me-
siac je pod energiami Škorpióna.

BÝK (21.4.-20.5.)
Mimoriadne priaznivý mesiac, keď sa na-

skytá možnosť výhodnej kúpy alebo predaja a tým 
aj zlepšenie vašej fi nančnej situácie. Ale na úplné 
splnenie vašich prianí budete musieť ešte počkať. 
Nesmiete konať príliš vážne, pokiaľ ide o závažné 
veci. V záujme úspechu treba, aby ste sa správali 
uvážlivo, ale rozhodne. 

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Tento mesiac sa budete cítiť ako vo zve-

ráku. Úlohy sa na vás rútia zo všetkých strán, a 
to vrátane restov z minulých dní. Hlavne nenarie-
kajte a nerobte paniku, radšej si v pokoji všetko 
rozvážte, do čoho sa pustíte čo najskôr, a čo sa 
ešte o nejaký deň môže odložiť. 

RAK (22.6.-22.7.)
Máte okolo seba skutočne dobrých priate-

ľov, ktorí majú vždy pochopenie pre vaše osobné 
i pracovné trampoty. Preto sa im pokojne môžete 
zdôveriť. Budú sa maximálne snažiť pomôcť vám 
čo najlepšou radou. V tomto čase vám vašu osob-
nosť naruší prehnaná kritickosť. 

LEV (23.7.-23.8.)
Začína sa pre vás mesiac, ktorý vám 

môžu všetci závidieť. Len v partnerských vzťa-
hoch by ste mali byť opatrnejší. Snažte sa, aby ste 
partnera neodradili nejakou ironickou poznámkou. 
V týchto dňoch neplytvajte peniazmi, nemáte ich, 
nech vám len nechýba dobrá nálada, všetko sa 
zlepší!  

PANNA (24.8.-23.9.)
Radi si na svojich kolegov a známych vy-

mýšľate kanadské žartíky, ale dbajte na to, aby 
ste sa od postihnutého držali v bezpečnej vzdiale-
nosti. Však vás tie žartíky prejdú, keď uvidíte ten 
nával práce, ktorý vás čaká celý týždeň. So stra-
tou humoru to neberte až tak vážne. Humor vám 
pomôže zahnať stres z prepracovanosti a všetko 
vám pôjde lepšie od ruky. Koncom mesiaca čakaj-
te zvýšenie platu. (lo)
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AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, že na 

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

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
zielarz bylinkár

oszalowany debnený
turnia bralo

rower wodny vodný bycikel
gondola gondola

kajak kanoe, čln
określenie pejoratywne pejoratívny výraz
znaczenie przenośne prenesený význam

nieodmienny nesklonný
adwersarz protivník v spore, odporca

affi davit miestoprísažné vyhlásenie
zjeżdżalnia wodna tobogán
ślizgawka wodna šmýkačka

Blondínka nakupuje v Rakúsku:
- Prosím si baterky.
A predavač na to:
- Wie bitte?
- Nie vybité, ty hlupák, nabité!

***
Opitý chlap zastaví okoloidúceho 

chodca:
- Prosím vás, hik, koľko hrčí, hik, mám 

na čele?

- Tri.
- Výborne, hik. Ešte dva stĺpy a som 

doma.
***

V noci volá chlapík na políciu.
- Vykradli mi auto. Ukradli mi rádio, 

volant, prístrojovku. Príďte mi to spísať, 
prosím. Polícia príde k autu, nazrie dnu a 
policajt hovorí:

- Však to tu všetko máte. 

A chlapík na to:
- Jaj, ja som zaspal na zadnom se-

dadle!
***

Babka spadne z 13. poschodia. Po-
staví sa omráčená a opráši sa. Okolo sa 
nahrnie hŕba ľudí, medzi nimi aj policajt a 
ten sa babky pýta:

- Babka, čo sa tu stalo?
- Ja ti neviem synak, ja som teraz prišla.

***
Hosť sa na návšteve pýta domácej 

pani:
- Môžem si u vás zapáliť?
- Cíťte sa tu ako doma!
Hosť si ťažko vzdychol a schoval ciga-

rety do vrecka.
***

Na diskotéke:
- Slečna, idete tancovať?
- Nie. S deckom netancujem.
- Pardon, ja som nevedel, že ste te-

hotná!
***

V predvečer 15-tého výročia svadby v 
spálni. Manželka rozmýšľa:

- Ktovie, či si spomenie, že zajtra 
máme 15. výročie?

A manžel rozmýšľa:
- Keby som ju vtedy uškrtil, zajtra by 

ma prepustili.
***

V polčase futbalového zápasu vojde 
do kabíny rozhlasového reportéra tréner 
domáceho mužstva.

- Počúvajte, - prihovára sa reportérovi, 
- nemohli by ste komentovať trochu po-
malšie? Moji chlapci už nevládzu tak rých-
lo behať!

***
V knižnici:
- Prosím vás, kde máte nejaké knihy o 

samovražedných technikách?
- Tamto v regáli.
- A prečo je ten regál taký prázdny?
- To viete, akí sú ľudia, požičajú si a 

nevrátia...
***

Vo väzení si väzeň ťažko prekopáva 
tunel zo svojej cely. Po mesiacoch úmor-
nej práce sa dostane k ďalšej stene. Za-
klope na ňu a pýta sa:

- Chceš mi pomôcť? Utečieme spolu.
- Ja nemôžem - ozve sa hlas spoza 

steny.
- Prečo?
- Ja som dozorca.

Zdroj: vtipy.sk  
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Dvojičky 
s rozdielnym 

dátumom narodenia
Na opačnom konci zemegule sa 

opäť stalo niečo neslýchané. Na Flo-
ride sa narodili jednovaječné dvojčatá 
– chlapci. Na tom by nebolo nič zvlášt-
ne, keby nie to, že budú oslavovať svo-

Vedci si o „pakistanskom“ náleze 
spočiatku mysleli, že našli nejaký malý 
druh veľryby, neskôr sa však ukázalo, 
že ide o veľrybu so zárodkom mláďaťa. 
Mláďa bolo v takej polohe, že pri pôrode 
by sa narodilo hlavou vpred, rovnako ako 
u dnešných suchozemských cicavcov. U 
veľrýb je však poloha plodu opačná. „Tá 
poloha nabáda myslieť si, že veľryby 
vtedy ešte stále rodili na súši,“ povedal 
pre agentúru AFP Philip Gingerich z Mi-
chiganskej univerzity.

Zvyšné nálezy však vedú vedcov k 
predpokladu, že väčšinu života už v tom 
čase trávili vo vode. Dôkaz o „suchozem-
skom živote“ veľrýb je chýbajúcim člán-
kom vo vývoji morských cicavcov. Môže 
pomôcť aj v pochopení ich presunu zo 
suchej zeme do morí.

S kávou to netreba 
preháňať

Ľudia, ktorí vypijú denne viac ako 
sedem šálok kávy, môžu skôr podliehať 
halucináciám ako tí, ktorí sú menej závis-
lí od kofeínu. Vyplýva to zo štúdie, ktorú 
zverejnila univerzita v britskom Durhame. 
Podľa výskumu psychológov je pri vyso-
kom prijímaní kofeínu trojnásobne väč-
šia pravdepodobnosť počutia hlasov ne-
existujúcich osôb oproti tým, ktorí vypijú 
šálku denne. Štúdia však zdôrazňuje, že 
počutie hlasov, prípadne iné halucinácie, 
nemusí spôsobovať kofeín.

„Je to prvý krok smerom k širším 
faktorom súvisiacim s halucináciami,“ 

je narodeniny každý v iný deň aj rok. 
Prečo? Margarita Velascová porodila 
dvojičky cisárskym rezom v nemocnici 
v Tampe. Marcello prišiel na svet tesne 
pred polnocou a jeho identické dvojča, 
brat Stephano, v prvých minútach no-
vého roka. Každý z nich má teda v dá-
tume iný rok narodenia.

Podľa ich otca Juana to bude pre 
chlapcov dobré, pretože každý z nich 
bude môcť mať svoju vlastnú narodeni-
novú oslavu. Dvojčatá umiestnili na jed-
notku intenzívnej starostlivosti, keďže 
sa narodili o desať týždňov skôr, než sa 
mali. Dnes majú chlapci už prvé mesia-
ce plné senzácií za sebou a ako infor-
movala agentúra AP, rastú do zdravia 
a do krásy. S rodičmi očakávajú svoju 
prvú narodeninovú párty  - nie však jed-
nu, ale hneď dve! 

Tajomstvo  
o veľrybách

Nedávno vyšli na povrch zaujímavé 
informácie pre všetkých bádateľov vod-
ného sveta – a síce, že predchodcovia 
dnešných veľrýb rodili na súši. A na 
suchej zemi pravdepodobne aj oddy-
chovali a párili sa. Naznačujú to nálezy 
približne 47 a pol milióna rokov starých 
fosílií na území dnešného Pakistanu.

povedal doktorant Simon Jones, ktorý 
výskum viedol. „Predchádzajúce štúdie 
poukazovali na rôzne významné fakto-
ry ako trauma z detstva. Mnohé z nich 
sú spájané s halucináciami, čiastočne 
pre ich dosah na reakciu tela na stres.“ 
Podľa spoluautora Charlesa Fernyhou-
gha štúdia nepotvrdila spojitosť medzi 
prijímaním kofeínu a halucináciami, 
pričom zdôraznil, že tri percentá ľudí 
bežne počujú hlasy vo svojich hlavách. 
Výskumníci teraz plánujú štúdiu o vplyve 
iných typov potravín a nápojov.

Zdroj: zaujimavosti.sk
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Švárni Jurgovčania

Stretnutie s pani učiteľkou
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Dychovka z Krempách

Dychovka z Novej Belej

Dychovka z  Malej Lipnice
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Mažoretky Magnetík z Podvlka 
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W POLSCE

SPOLOK SLOVÁKOV 
V POĽSKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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