
Slavomír 
Capek

Tatiana 
Bachurová

Slovenská 
kultúrna jeseň v krakove



     N O V E M B E R   2 0 1 02 ŽIVOT

Na základnej škole v Novej Belej  . . . . . . 3-4
Posviacka kostola v Podsrní  . . . . . . . . . . .  5

Kostol je miestom života, v ňom sa odohrávajú najdôležitejšie 
životné okamihy hádam každého z nás. Tu sa radujeme, keď 
prichádzame s malým dieťaťom na krst, tu si vyberáme životnú 
cestu a hovoríme svoje áno osobe, po boku ktorej chceme stráviť 
celý život, avšak tu taktiež plačeme a s ťažkým srdcom odprevá-
dzame našich najbližších na miesto ich posledného odpočinku. 
Kostol, to nie sú len tie holé múry a večne mlčanlivé sochy. Kos-
tol je živou časťou nášho života...

Životná cesta otca biskupa Dominika 
Kalatu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Kurz varenia a pečenia regionálnych jedál 
v Nedeci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Život namiešaný farbami - Janko Alexy  . .  9
Horčičné zrnko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Deň obce Jezersko  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Čriepky z histórie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16
Javorina, Tatry – to nám všetko patrí  . . .  12-16

Po krušných chvíľach, ktoré prežívala stredná Európa pred 
a po tzv. Mníchovskom diktáte v septembri 1938, využilo Poľ-
sko bezmocnosť Československa a už v novembri 1938 sa na 

V novembrovom čísle nájdete:

Slovenská kultúrna jeseň  . . . . . . . . . . 20-21
Na krakovskej scéne slovenského umenia sa opäť objavilo 

zaujímavé podujatie, ktoré priaznivcom slovenskej kultúry pri-
náša naozaj pekný zážitok. Či už v podobe fi lmov, dokumentov, 

slovensko-poľskom pohraničí vytyčovali nové hranice. Predstavy 
poľskej vlády a intelektuálov o množstve Poliakov, ktorí na se-
vernom Slovensku čakajú na oslobodenie, narážali na slovenské 
národné presvedčenie a absolútnu nevôľu obyvateľstva stať sa 
súčasťou Poľska. Ich ilúzie stroskotávali už počas tzv. delimitač-
ných prác, ktoré mali vymedziť novú hranicu. Ako teda skutočne 
vyzeralo slovensko-poľské pohraničie v novembri 1938?

Spomienkový zamagurský 
galaprogram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Z diania na Slovensku  . . . . . . . . . . . . . . .  18
Poznaj Slovensko – vlasť svojich 
predkov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

mladej slovenskej poézie, ale ponúka aj niečo z hudby a diva-
delnej scény. Podujatie bolo otvorené 18. októbra a potrvá do 
17. novembra, takže niekoľko zaujímavých podujatí je ešte len 
pred nami.

Vernisáž slovenských umelcov  . . . . . . 22-23
Výstava obrazov slovenských výtvarníkov je v krakovskom 

sídle Spolku dobrou tradíciou. Galéria slovenského umenia tu 
ponúka skutočné skvosty slovenského výtvarníctva. Spolok tak 

Na obálke: Obrazy z vernisáže – Strážcovia prahu od Slavomíra Capeka a Alfred a jeho zajace od Tatiany Bachurovej. Grafi cká 
úprava: Ewa Kozioł.
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Ubehli už dva mesiace od prvého 
školského zvonenia a my sme už ko-
nečne navštívili Základnú školu v Novej 
Belej. Chceli sme sa dozvedieť, ako sa 
darí žiakom a učiteľom na vyučovaní slo-
venského jazyka v novom školskom roku 
2010/2011. 

Po príchode do školy sme sa najprv 
stretli a porozprávali sa s riaditeľkou školy 
Lucynou Klukoszowskou o situácii týkajú-
cej sa výučby slovenského jazyka. - Tento 
školský rok je prvým rokom, kedy sa slo-
venčina učí ako dodatočný jazyk. Už nie-
koľko rokov bol viditeľný pokles záujmu 
krajanských rodičov o zapisovanie svojich 
detí do školy so slovenským vyučovacím 
jazykom. Podľa riaditeľky, jedným z dô-
vodov poklesu záujmu je o.i. aj to, že po 
zmene školského systému v Poľsku v roku 
1999 - po vzniku gymnázií ako medzistup-
ňa medzi základnou a strednou školou 
- vyučovanie v slovenskom jazyku nemalo 
na gymnáziu kontinuitu. Slovenský jazyk sa 
žiaci na gymnáziu v Krempachoch môžu 
učiť už len ako dodatočný predmet. Pokiaľ 
by chceli neskôr pokračovať v štúdiu na ne-

NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE V NOVEJ BELEJ
jakej strednej škole na Slovensku, tak by sa 
ich vzdelávací proces predĺžil o rok, preto-
že slovenské stredné školy sú štvorročné a 
štúdium na poľských stredných školách sa 
po reforme skrátilo na trojročné. (Zároveň 
v súlade so slovenskými zákonmi neplno-
leté dieťa nesmie študovať na Slovensku 
bez právneho tútora. – poz. red.) A taktiež 
samotná mládež už neprejavuje taký záu-
jem o štúdium na Slovensku, ako to bolo 
voľakedy. Riaditeľka však podotkla, že by 
zároveň chcela, aby sa slovenský jazyk na 
škole udržal. Podľa jej názoru by mala byť 
úplne bežná záležitosť, že na juhu Poľska 
sa slovenský jazyk vyučuje ako dodatočný 
predmet, už len z dôvodu blízkeho sused-
stva so Slovenskom. Hádam každému by 
sa zišla aspoň minimálna znalosť tohto 
jazyka. A dodala, že sa teší, že po dvoch 
rokoch je aspoň toľko žiakov, že sa sloven-
ský jazyk môže vyučovať ako dodatočný 
predmet. 

A ako hodnotí situáciu Dominik Surma, 
ktorý bol dlhé roky riaditeľom Základnej 
školy so slovenským vyučovacím jazy-
kom? - Jednou z príčin zániku slovenskej 

školy v Novej Belej je nezáujem krajan-
ských rodičov, ktorí nezapisujú deti do slo-
venskej školy. Druhou príčinou je demo-
grafi cký pokles, badateľný najmä v škole. 
Počet žiakov v triedach sa zmenšuje. Ná-
rodnostným otázkam sa v rodine venuje 
menej pozornosti, alebo lepšie povedané, 
vôbec sa o tom nehovorí. A ku tomu väč-
šina manželstiev je miešaných. Pokiaľ nie 
je matka novobeľanskou rodáčkou, a ho-
vorím tu o matke preto, lebo práve matky 
najčastejšie dohliadajú na svoje školopo-
vinné deti, nemá vzťah k slovenskej kultú-
re, a preto ani necíti potrebu poslať dieťa 
do slovenskej školy. A ku tomu ešte niekto-
rí tvrdia, že v škole je angličtina, nemčina 
a tak nechcú zaťažovať dieťa dodatočným 
jazykom. Našťastie, nájdu sa aj výnimky, 
teda také matky, ktoré vôbec nepochá-
dzajú z nášho regiónu a posielajú deti na 
hodiny slovenčiny. Tieto matky vedia, že 
ich deti navštevovaním hodín slovenčiny 
nestrácajú, ale získavajú. 

***
Štvrtú, piatu a šiestu triedu, ktoré zo-

stali po základnej škole so slovenským 

Prváci si opakujú svoj program na „prísahu prvákov“ Skupinka prvákov spolu so žiačkou z nultej triedy

Na hodine slovenčiny v druhej triede Opakovanie podstatných mien v IV. a V. triede
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vyučovacím jazykom, navštevuje spolu 
11 žiakov. V štvrtej triede sú dvaja žiaci, 
v piatej päť a v šiestej štyria. Okrem toho, 
tento rok slovenčinu ako dodatočný jazyk, 
navštevuje spolu v prvých troch ročníkoch 
deväť žiakov, ktorí sú rozdelení do dvoch 
skupiniek. Jednu skupinku tvoria prváci 
spolu s nultou triedou, v ktorej je spolu 
šesť žiakov a druhú skupinku tvoria tri 
žiačky z druhej triedy. Pýtajúc sa, ako sa 
im páči slovenčina, všetci jednohlasne po-
tvrdili, že veľmi. Dokonca nám zaspievali 
pesničky a zarecitovali riekanky. Všetci ve-
selo počítali po slovensky a vykrikovali, že 
vedia pomenovať po slovensky aj ďalšie 
predmety. Pani učiteľka Žofi a Braviaková 
mi povedala, že sú to veľmi nadané deti. 
Stačí, že si zopakujú niekoľkokrát slovíčka 
a už si ich aj zapamätajú. - Je radosť po-
zerať sa na nich, ako sa tešia z každého 
spoznaného slová, - dodala na záver.

Na hodine slovenského jazyka v star-
ších ročníkoch sa šiestaci venovali vetným 
členom a štvrtáci a piataci si opakovali pod-
statné mená. V týchto triedach sa okrem 
slovenského jazyka vyučuje v slovenčine 
aj hudobná a výtvarná výchova i technické 

Beáta Florczyková medzi šiestakmi

Spoločná fotografi a žiakov s učiteľkami Žofi ou Braviakovou a Beátou Florczykovou

práce. Deti sú ochotné, rady sa učia, ale 
učitelia sa trápia s veľmi závažným problé-
mom. Nemajú totiž ani poriadne učebnice, 
ani cvičebnice, ktoré by boli prispôsobené 
dnešným potrebám. Keďže sa slovenský 
jazyk začal vyučovať ako dodatočný pred-
met, množstvo učiva a učebné osnovy už 
nie sú prispôsobené novému vyučovacie-
mu programu. Učiteľky na hodinu sloven-
činy si musia kopírovať materiály z cvičení 
a kníh, tým pádom sú čiernobiele a pre 
menšie deti menej príťažlivé. Učitelia ne-
majú žiadne didaktické pomôcky, ktoré by 
boli vhodné na vyučovanie slovenského ja-
zyka najmladších. Problémom sú aj detské 
časopisy, ktoré škola dostáva po jednom 
exemplári. Ak ich využívajú, tie skopíro-
vané sú čiernobiele, preto niektoré deti 
prosia učiteľky, či by si nemohli požičať 
domov. Avšak ťažko je požičať časopis, 
keď na škole je len jeden alebo dva exem-
pláre. Všetci však pevne veria, že sa tento 
stav čoskoro zmení, pretože to majú sťa-
žené nielen učitelia, ale strácajú na tom 
predovšetkým žiaci.

Článok o Základnej škole v Novej Belej 
končíme síce tak trochu pesimisticky, ale 

predsa s nádejou, 
pretože pevne ve-
ríme, že sa situácia 
zmení k lepšiemu. 
Žiakom teda praje-
me veľa úspechov 
a len samé „jedno-
tky” v žiackych kniž-
kách. Učiteľom veľa 
zdravia a síl do prá-
ce so žiakmi a ešte 
viac trpezlivosti.

Dorota Mošová

Základná škola 
so slovenským 

vyučovacím jazykom 
v Novej Belej 

zaniká...
Čo k tomu dodať? Veď ku tomu sa nič 

ani dodať nedá. Pre krajanskú komunitu 
veľmi smutná a zároveň bolestná sku-
točnosť. Prečo sme nedokázali ubrániť 
ani poslednú školu, kde sa vyučovalo po 
slovensky? Ak by sme mali poukázať na 
príčiny zániku slovenskej školy, asi by 
sme došli k podobnému záveru ako pri 
mnohých haváriách. Jednoducho zlyhal 
ľudský faktor. Veď zákon o menšinách 
existuje, škola fungovala, deti ešte do-
nedávna boli a zrazu ich niet. Žiaľ, mno-
hé veci závisia od jednotlivcov. Možno 
to znie trochu nadnesene, ale občas 
stačí, že kdesi pred niekoľkými rokmi sa 
niečo nedotiahlo do konca, možno sa to 
odložilo na neskôr a vplyv tej maličkos-
ti spustil takú lavínu ďalších a ďalších 
následkov, že dnes už píšeme o zániku 
poslednej základnej školy a vôbec školy 
so slovenským vyučovacím jazykom v 
Poľsku. 

Čo sme urobili zle? Hádam najväčšou 
prekážkou je ľudská závisť, pýcha, nepraj-
nosť, či zlomyseľnosť. A pritom by stačilo 
neveľa. Stačila by dobroprajnosť, podpora 
aj tých druhých, skromnosť. Veď čím je 
severný Spiš na škálu celého Poľska výni-
močný, ak nie tým, že tam „ešte“ žije slo-
venská menšina? A čím bola Nová Belá 
na škálu celého Poľska výnimočná, ak nie 
tým, že tam doteraz fungovala základná 
škola so slovenským vyučovacím jazy-
kom? Fungovala, ale už zaniká. Už ani 
Nová Belá nevyčnieva z radu. Už je z nej 
taká obec, ako všetky ostatné. Už aj to, čo 
bolo výnimočné, závidenia hodné, tam nie 
je. A onedlho prídu nejakí nadšenci a bu-
dú chcieť zviditeľniť niečím výnimočným 
obec. Veď teraz je to moderné, veď to robí 
celá Európa. Tak prečo čosi tak výnimoč-
né ako základná škola so slovenským vy-
učovacím jazykom muselo zaniknúť? Za-
niká škola, a tým pomaly začína zanikať 
aj výnimočnosť obce, tu žijúcich Slovákov. 
Doteraz mali byť na čo hrdí... A teraz? 
Neprajníci sú možno spokojní, ale vlastne 
sami na seba uplietli bič. A čas bude toho 
dôkazom...

Marián Smondek
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Dňa 10. októbra t.r. si Podsrňanci 
mohli so spokojnosťou povzdych-
núť – Už ho máme! A prvýkrát sa 

v ňom slúžila sv. omša spojená s posvia-
ckou novopostaveného kostola. Kostol 
však zatiaľ nemá svojho patróna, v budúc-
nosti by mal byť zasvätený Sv. Otcovi Já-
novi Pavlovi II. A to nadíde až vtedy, keď 
sa skončí beatifi kačný proces a Ján Pavol 
II. bude vyhlásený za blahoslaveného.

Prvýkrát sme o novom kostole v Pod-
srní písali v lete 2007. Od toho času 
uplynuli tri roky a mnoho sa v Podsrní 
zmenilo. Podsrňanci postavili pri kostole 
aj novú faru, a tak sa celý cirkevný ži-
vot pomaly preniesol do obce. Aj keď sa 
ešte nejaký čas museli uskromniť v malej 
drevenej kaplnke – starej škole prispôso-
benej na cirkevné obrady, predsa len ne-
strácali nádej a videli, ako im ich pýcha 
pomaly ale isto rastie. Prvý správca far-
nosti dp. Leszek Uroda je vynikajúcim or-
ganizátorom, o čom sa jeho farníci mohli 
v priebehu tých niekoľkých rokov veľmi 
dobre presvedčiť. 

Posviacka kostola sa konala počas 
Pápežského dňa na Podhalsku. Ko-
stol prišiel posvätiť kardinál Stanisław 
Dziwisz. Prvú sv. omšu celebroval spolu 
s dp. Leszkom Urodom, správcom farnosti 
Podsrnie – Harkabuz, podvlčianským fa-
rárom Kazimierzom Guniom a ďalšími. Vo 
svojej homílii sa poďakoval Podsrňancom 
za výber tohto vznešeného, ale zároveň 
moderného patróna, na ktorého si väčši-
na z nás pamätá. V kostole sa nachádza 
mnoho elementov, ktoré sa spájajú so Sv. 
Otcom. Napr. na hlavnom kríži nad oltá-

POSVIACKA KOSTOLA V PODSRNÍ

rom je nápis Totus tuus a vo vitrážach sa 
nachádzajú erby Jána Pavla II.

Snaha o výstavbu chrámu bola živá 
oddávna. Avšak realizácia tohto priania 
bola celý čas v nedohľadne. A v roku 1980 
bola čiastočne prerobená stará škola na 
kaplnku. Odvtedy bol sen o novom ko-
stole čoraz silnejší. Avšak ani 80. roky, ba 
ani 90. roky nenaplnili tento sen. Jedným 
z problémov bol pozemok, na ktorom by 
mohol kostol stáť. Tento problém sa po-
darilo vyriešiť v roku 2003 a so súhlasom 
biskupa bol prijatý pozemok ako dar na 
výstavbu kostola od rodiny Eduarda Siar-
ku. Od toho času sa celý kolobeh rozbehol 
na plné obrátky. Vznikol projekt, ktorý bol 
cirkevnou vrchnosťou schválený a v roku 
2004 Podsrnie získalo stavebné povole-

nie na stavbu kostola. Základný kameň 
bol posvätený pápežom Benediktom XVI. 
v roku 2006 a ešte v ten istý rok sa roz-
behli stavebné práce. Od 1. júla 2006 boli 
fi liálky farnosti Podvlk, teda obce Podsrnie 
a Harkabuz, vydelené spod administrácie 
Podvlka a stali sa novou farnosťou. Po-
verenie vytvoriť novú farnosť dostal dp. 
Leszek Uroda, ktorý sa týmto stáva prvým 
administrátorom novovytvorenej farnosti.

O rok neskôr už bolo vidieť prvé vý-
raznejšie postupy v stavebných prácach. 
V tomto roku bol do múrov kostola vmu-
rovaný základný kameň a spolu s ním pa-
mätná tabula. Odvtedy na stavenisku vrelo. 
Okrem kostola však pomaly vedľa neho vy-
rástla nová fara, takže koncom roku 2008 
sa dp. Leszek Uroda mohol presťahovať  
zo svojho dočasného sídla v starej podvl-
čianskej fare do novej fary v Podsrní.

Dokončenie výstavby a výzdoby kos-
tola trvalo ešte presne dva roky, avšak po 
dlhoročnej námahe sa aktom posviacky 
uzavrela jedna z kapitol dejín tejto hornoo-
ravskej obce, pretože tým pádom už všet-
ky obce hornej Oravy majú svoj kostol. 
Podsrňanci získali nové miesto, v ktorom 
sa budú stretávať nielen s Bohom, ale aj 
so sebou navzájom. Múry kostola ožijú ich 
životom. Veľká vďaka patrí všetkým dob-
rodincom, ktorí sa pričinili k stavbe tohto 
nového chrámu s vierou, že ich dielo bude 
slúžiť budúcim pokoleniam celé nasledu-
júce stáročia.

Marián Smondek
foto: Józef Siarka
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Šesťdesiate roky minulého storočia 
boli v Československu dosť búrlivé 
a situácia sa menila v niektorých prípa-
doch zo dňa na deň. Mnohí kňazi, ktorí 
boli z väzenia prepustení, boli opätov-
ne súdení a uväznení. Naďalej museli 
pracovať v ukrytí a Štátna bezpečnosť 
(Štb) ich neustále sledovala. Štúdium 
a vysviacky prebiehali v utajení. Štátna 
moc všetko poriadne sledovala, a tak 
kňazi i biskupi museli byť poriadne 
v strehu, aby im neprišla na stopu. Otec 
biskup Dominik Kalata pôsobil v tomto 
období v Košiciach.

- ŠtB čakalo len na to, aby nás mohlo 
dostať, pri niečom pristihnúť. Jej úlohou 
bolo sliediť nás, cirkev bola považovaná 
za najväčšieho nepriateľa, takže ju treba 
bolo ničiť všade tam, kde sa len dalo. Čo 
všetko som ja v tých Košiciach zažil? Keď 
som sa po vojenčine vrátil do Košíc, je-
den rok som pracoval ešte ako tesár na 
stavbe. Neskôr sme sa mohli rozhodnúť, 
kde môžeme pracovať. Kolega išiel do 
laboratória a ja som začal pracovať v ob-
chode so spotrebným tovarom, kde som 
pracoval niekoľko mesiacov. Onedlho na 
to potrebovali odborného fotografa na 
lekárskej fakulte, tak som sa tam prihlá-
sil a prijali ma. Takto som začal pracovať 
na fakulte v laboratóriu prakticky až do 
roku 1968. Lenže medzi tým som „sedel“, 
takže to nebolo celých osem rokov. Nuž 
a na lekárskej fakulte sme taktiež nemohli 
každému povedať, kto sme. Môj šéf tušil, 
že ja som nejaký taký čudný teológ, alebo 
niečo podobné mám za sebou, pretože 
som sa vedel vyjadriť k teologickým zále-
žitostiam a jeho to osobne zaujímalo. On 
a ešte niektorí šéfovia iných oddelení cho-
dievali tajne do kostola. Niekedy cestovali 
do Smokovca v Tatrách alebo do Popra-
du, aby neboli v Košiciach. Polícia nám 
bola stále na krku. Čo napríklad? 

ŠtB organizovalo najrozmanitejšie 
dievčenské podujatia, len aby ma tam 
dostali, napr. organizované boli rôzne 
tane čné zábavy. Prišiel za mnou tajomník 
a hovorí mi: - Súdruh Kalata, dneska večer 
je pripravený veľký program. Naše dievča-
tá, laborantky pripravili ohromný program 
a bude tam aj hudba, prídu chlapci, takže 
je úplne samozrejmé, že tam aj vy príde-
te. Ale on nepočítal s tým, že ja som mal 
medzi laborantkami priateľky, ktoré mi to 
už skôr prezradili. Preto som si rozrobil 
obrovskú prácu pre doc. Matejíčka z chi-
rurgie, ktorý bol jedným z najväčších sú-
druhov na fakulte a bol postrachom pre 

ŽIVOTNÁ CESTA OTCA 
BISKUPA DOMINIKA KALATU (3)

ostatných. Preto hovorím tajomníkovi: 
- Súdruh tajomník, podívajte sa, túto prá-
cu musím dneska dokončiť, aj keby som 
robil do desiatej v noci, musím ju dokončiť, 
pretože zajtra to musí byť už všetko v po-
riadku. Príde totiž doc. Matejíček a musím 
to odovzdať. 

- Matejíček, - naľakal sa, - dobre teda, 
ale keď to bude len možné, tak príďte. Tak 
som si vždycky našiel nejakú výhovorku.

Oni však stále s tým otravovali. Je-
denkrát do nášho teoretického ústavu 
prišli dievčatá a jedna z nich zaklopala aj 
u mňa a hovorí: - Vieš, Dominik, máš to tu 
pekné, ale niečo ti tu chýba. Chýba ti tu 
posteľ, žeby sme si ľahli. Aj keď sa dnes 
už nad takými metódami môžeme len po-
usmiať, v tom čase ŠtB využívala všelija-
ké metódy, aby dosiahla svoj cieľ a pred 
ktorými sa bolo potrebné brániť. Posielali 
doslova dievčatá za nami, aby nás dostali. 
Na každom kroku niečo na nás číhalo. To 
nebolo pre nás také jednoduché. A naj-
viac ich štvalo to, že ja som nenaletel. 
Vždy som sa nejakým spôsobom dokázal 
vyhnúť. Nedokázali pochopiť ani mojich 
kolegov - laborantov, lebo ani tí nevedeli, 
čo ja vlastne robím. Sliedili, či chodím do 
ko stola. Okolo kostola ma videli prechá-
dzať sa, veď to bolo samozrejmé, že som 

chodil, to nebolo zakázané ísť do kostola. 
Ich však najviac štvalo to, že nerobím to, 
čo si oni naplánovali. Napr. na môjho ko-
legu zo štúdií, inak veľmi nadaného, ktorý 
si urobil laborantský kurz a taktiež pra-
coval v laboratóriu, nasadili jedno dievča 
a po troch-štyroch mesiacoch prišiel za 
mnou so slzami v očiach, že musí vystú-
piť, pretože sa musí ženiť. To bol cieľ ŠtB. 
My sme však boli rehoľníci a chceli sme 
vydržať. Pokiaľ je sloboda, ktorú všetci 
rešpektujú, tak je ľahké, ale žiť v takýchto 
podmienkach nie je ľahká vec. V takýchto 
situáciách sa plne prejavuje inteligencia, 
schopnosť neustále premýšľať atď.

ŠtB taktiež robila prehliadky po našich 
domoch. Ja som už tušil, že každú chvíľu 
to môže prísť. Preto som raz nabalil plný 
kufor kníh a cestoval som do Popradu 
a z Popradu do Kežmarku, kde som mal 
rodinu, kde som tie knihy uložil na povale. 
A potom som ešte raz musel ísť, aj keď na 
druhýkrát som mal pri sebe len také skôr 
bezvýznamné veci - svetre a jednu alebo 
dve knihy atď. A tu zrazu prehliadka vo 
vlaku. Všetkých prehľadali len tak formál-
ne a mňa do detailov. Pýtali sa o každú 
vec. - A čo nemôžem mať sveter? - pýtam 
sa ich. - Áno, ale tu máte aj nejakú knihu... 
- hovorí mi jeden z nich. - Nech sa páči, 

V jezuitskom senioráte v Ivanke pri Dunaji
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prezrite si, - odpovedal som mu na to. 
Niekto jednoducho prezradil, že vyváža-
me knihy a preto nás nemôžu dostať. Oni 
boli skutočne platení za to, aby nás takto 
sekírovali, aby nás stále hľadali a dozerali 
na nás... 

Všetkých vo vlaku prehľadali len 
preto, aby Vás mohli dôkladne prehľa-
dať?

My sme tiež žasli nad tým, ale nič sa 
nedalo robiť. Nemali sme to vôbec ľahké. 
Keď ma neskôr vo väzení vyšetrovali v ro-
ku 1958 a potom ešte v 1960, tam mi takto 
hovoria: - Pán Kalata, - pretože vo väzení 
nás už neoslovovali titulom súdruh, - my 
sme zistili že s vami je ťažká práca. Vy 
všetky tieto nebezpečenstvá, hlavne zo 
strany žien, dokážete od seba odohnať. 
Ja som im na to povedal: - Ja za to nemô-
žem, asi som pravdepodobne taký odpu-
divý typ. No čo som mal povedať? Takto 
sa žilo. Ja nechcem zo seba robiť hrdinu, 
ale faktom je, že to nebolo jednoduché. 
Následne som odsedel šesť rokov z tých 
ôsmych, čo mi dali a v roku 1968 bola 
veľká amnestia, takže 8. mája - na výro-
čie ukončenia druhej svetovej vojny, nás 
mali prepustiť. Do 25. mája ma neprepus-
tili, pretože na Velehrade sa zišiel Oddiel 
koncilovej obnovy a oni sa báli, že aj ja 
tam pôjdem. A že vraj na Velehrade kričali: 
- Ideme na Leopoldov a oslobodíme bis-
kupa Kalatu. A keďže to polícia okamžite 
vedela, tam ma tam držali až do 25. mája. 
Ja som však protestoval a prokurátorovi 
som povedal, že vôbec nie som spokoj-
ný - Ako môžete vy takto klamať? - opýtal 
som sa priamo prokurátora. - Amnestia sa 

vzťahuje stopercentne aj na mňa, to vám 
dokážem. A on na to: - To nie je také isté, 
to si len vy myslíte. Hneď som mu na to 
odpovedal: - Nemyslím si, pozrite si text, 
na môj prípad sa to presne vzťahuje a ešte 
ste ma neprepustili. On sa začal vykrúcať, 
ale bolo vidieť, že to nie je jeho nápad, ale 
to má zhora. Taká bola situácia...

No ale konečne som bol na slobode, 
tak som išiel za svojím bratom Valentínom 
Kalatom do Svitu. On sa sem prisťahoval 
a medzičasom sa oženil. Tam som sa 
u neho dozvedel o mnohých veciach, kto-
ré Verejná bezpečnosť podnikala u neho, 
aby sa vyzvedeli od neho, čo so mnou.

A brat vedel, že ste kňazom a bisku-
pom?

Nie, to nevedel. Ja som nič neprezra-
dil bratovi, tak isto, ako aj mame, pretože 
som vedel, že budú robiť na nich nátlak. 
Ani príbuzným som to neprezradil. My 
sme mali právo o tom povedať len vtedy, 
keď to bolo skutočne potrebné, keď to 
malo nejaký význam, ako napríklad v prí-
pade vysviacky alebo štúdia, keď som mal 
niekomu v štúdiu pomáhať. Ak ten dotyčný 
sa pýta, prečo práve ja mu chcem v tom 
pomáhať, hovoril som, že ja to už mám za 
sebou, také štúdium som už absolvoval. 
Ale v prípade spovede, ak sa niekto chcel 
vyspovedať, tak som mu hovoril, že ak 
chce, tak v takom prípade mu môžem po-
môcť aj ja. Ale nemôže to prezradiť. Takto 
sme vydržali do roku 1968 a potom to už 
šlo o čosi ľahšie.

V roku 1968 bola nielen už spomína-
ná amnestia, ale aj všeobecné uvoľnenie, 
preto sa uvažovalo nad tým, ako by sa 

dalo pomáhať emigrantom v zahraničí. 
Veľa emigrantov vycestovalo do cudziny. 
Celkové štatistiky sú alarmujúce. Nemci 
udávali v štatistikách 10 000 Slovákov, 
ktorí prišli do Nemecka, Švajčiari asi 
6 000, Švédi a Rakúšania okolo 3 000. 
My sme cítili povinnosť akýmsi spôso-
bom pomôcť týmto ľuďom. O tejto veci 
sme sa rozprávali telefonicky s biskupom 
Korcom, pretože počas Dubčekovej doby 
bolo o čosi ľahšie, aby som pouvažoval 
nad tým, a aby som vycestoval do zahra-
ničia aj ja. Povedal mi, že biskup Hnilica je 
v cudzine a nám tu nedokáže pomôcť, on 
(teda biskup Korec) by nemohol a biskup 
Peter Dubovský sa na túto misiu nehodí, 
nech teda pouvažujem a rozhodnem sa, 
čo ďalej. Medzi tým som dostal informáciu 
z Konferencie biskupov Slovenska, od bis-
kupa Ambróza Lazíka, ktorý ju viedol, aby 
som za ním prišiel do Trnavy a ponúkol mi 
misiu medzi Slovákmi, ktorí v tom čase 
emigrovali. Chcel, aby som to na seba 
zobral ja. Bolo by dobé, keby ste týmto ľu-
ďom pomáhali a okrem toho, veľmi nám to 
pomôže, keď ako jeden z biskupov tajne 
vysvätených odídete, lebo to uľahčí vyjed-
návania Prahy s Vatikánom. 

Začal som teda nad tým uvažovať 
a vybavovať si všetky papiere, v čom mi 
biskup Lazík pomáhal a skutočne, on sa 
tak za to zasadil, že som mal onedlho ví-
zum do Rakúska.

Takže vy ste ofi ciálne vycestovali 
do Rakúska?

Áno, úplne ofi ciálne. Postupne som si 
pripravil spojenie s Viedňou, kde pôsobil 
páter Stanislav Xaver Čík, z rehole teši-
teľov, ktorý tu pomáhal Slovákom. On mi 
radil, aby som prišiel za ním. Niekoľko 
osôb lekárskej fakulty v Košiciach bolo 
tiež už v Rakúsku, mali možnosť sa s ním 
stretnúť a veľmi ho chválili. Páter Čík mi 
navrhol, aby som prišiel za ním, že on mi 
zariadi ubytovanie a potrebné záležitosti, 
čo nebol problém, pretože jezuiti mali vo 
Viedni tri domy. Keď som teda do Viedne 
prišiel, všetko sa rýchlo vyriešilo. Páter 
Čík medzičasom vyriešil všetky potrebné 
veci s Rímom a Insbruckom. Totiž Vatikán 
chcel, aby som vycestoval do Ríma a je-
zuiti, aby som vycestoval do Insbrucku. 
Nakoniec som vycestoval do Insbrucku, 
kde som najprv urobil licenciál z biblickej 
teológie a neskôr do roku 1974 doktorát.

Pokračovanie v budúcom čísle

Zhováral sa: Marián Smondek
Foto: Archív D. Kalatu

Stretnutie s pápežom Jánom Pavlom II.
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Kurz varenia a pečenia 
regionálnych jedál v Nedeci

Ľudové tradície, folklór a tradičná 
kuchyňa pomaly zanikajú. Staršia 
generácia, ktorá dokáže udržať v ob-

ciach tradície, vymiera a mladá generácia 
nemá už o ne často záujem. No predsa sa 
ešte v každej obci nájde hŕstka mladých 
ľudí, ktorí sú si vedomí toho, akú hodnotu 
má kultúrne dedičstvo predkov a ktorým 
záleží na pokračovaní v týchto tradíciách. 
Tradícia je pre nich ako poklad, z ktorého 
môžu ťažiť veľa dobrého. Konkrétne zvyky 
sú spojené s konkrétnym regiónom. Týka 
sa to zároveň rozdielov v používanom 
nárečí, v ľudovom kroji, v kuchyni a pod. 
Vďaka tomu, že tieto regionálne tradície 
zachovávame, dostávame sa do povedo-
mia širšieho spoločenstva aj vďaka tradič-
ným regionálnym jedlám. 

O tom, aké bohatstvo tradícií skrýva 
v sebe zamagurský región i samotná obec 
Nedeca, veľmi dobre vedia nedecké ženy, 
a to predovšetkým v oblasti tradičného spra-
covania jedál. V minulosti v obci existoval 
krúžok vidieckych gazdiniek, ktorý bol v tejto 
oblasti aktívny, ale od konca osemdesiatych 
rokov jeho činnosť stagnovala. Podobne 
bolo aj v iných spišských obciach. Hlavnou 
príčinou bol nezáujem mládeže. Krúžok vi-
dieckych gazdiniek v Nedeci nanovo ožil 
v roku 2009, keď bol zaevidovaný ako Spo-
lok vidieckych gazdiniek a pod takýmto ná-
zvom bola obnovená jeho činnosť. 

Najdôležitejším cieľom Spolku je po-
kračovanie a rozširovanie spišských tradí-
cií. Zameraný je na propagáciu re gionálnej 
kuchyne, zvykov, spevu a tanca a v nepo-
slednom rade aj spišského ľudového kro-
ja, organizovanie kurzov pre obyvateľov 
obce a aktivizáciu občanov v procese roz-
voja vidieka, hlavne najbližšieho regiónu.

Po obnovení činnosti bol zvolený nový 
výbor. Predsedníčkou sa stala Agnieszka 
Święta, podpredsedníčkou Marta Ka-
połková a tajomníčkou Irena Grońska. 
Do revíznej komisie boli zvolené Mária 
Krempaská a Marta Święta. Nový výbor 
sa rýchlo a aktívne pustil do práce a za-
čal realizovať nové nápady a myšlienky. 
Stalo sa tak na podnet viacerých členiek 

združenia i niekoľkých mladých ľudí, kto-
rí si boli vedomí toho, že pokiaľ nedecké 
zvyky nebude nikto kultivovať, zaniknú. 
Marta Kapołková dodala, že jedným z cie-
ľov Spolku je stráženie spišskej tradície, 
pretože v dnešnej dobe je veľa miešaných 
manželstiev, vďaka čomu prenikajú do 
tradícií cudzie vplyvy. - Nie je to síce nič 
zlého, veď je to prirodzená vec, ale my sa 
musíme postarať a zabezpečiť kontinuitu 
našich zvykov, piesní, tancov tak, ako sa 
o to snažila pani Žofi a Bogačíková.

Spolok dedinských gazdiniek svoje vý-
robky prezentoval v roku 2009 na gminných 
dožinkách v Kacvíne a v roku 2010 na obec-
ných a gminných dožinkách vo Fridmane. 
V rozvíjaniu spolkovej činnosti ich utvrdzuje 
predovšetkým veľký záujem o tradičné jedlá, 
z čoho majú veľkú radosť. Prostredníctvom 
Spolku chcú propagovať domácu výrobu, 
ktorá je nielen zdravá, ale i chutná. Úlohou 
združenia je odovzdať ďalším generáciám 
tie vedomosti, ktoré vypracovali ich predko-
via. A práve o to sa snaží v oblasti tradičnej 
chutnej spišskej kuchyne niekoľko členiek 
spolku - Mária Łukuśová, Mária Krempaská, 
Žofi a Lopatová, Anna Chmielová a Helena 
Szewczyková. Spolok funguje vďaka dotá-
ciám získaným z viacerých projektov – Ku-
chárske dedičstvo, Poznaj krásu spišského 
kroju a Spišská vitrína.

Spolok v rámci svojich aktivít zorgani-
zoval pre Gminu Nižné Lapše kurz vare-
nia a pečenia regionálnych jedál, ktorý sa 
uskutočnil v dňoch od 19. do 31. októbra. 
Prihlásilo sa naň 15 účastníkov. Kurz sa 
začal rozsiahlou  prednáškou o kultúrnom 
dedičstve Spiša, ktorej náplňou bola téma 

spišských tradícií, kuchyne a stravovania 
sa ľudí na Spiši v minulosti. Prednášku 
pripravila Elżbieta Łukuśová. Ďalšiu pred-
nášku pripravil člen Spolku, organizátor 
kurzu a kuchár Zbigniew Kapołka, počas 
ktorej predstavil recepty tradičnej spišskej 
kuchyne. Kurz spolu so Zbigniewom Ka-
połkom viedli najstaršie členkine združenia. 
Počas prvých štyroch dní učili kurzistov, 
ako sa tradične spracovávali mäsové vý-
robky v marinádach, napr. šunky, paštéty, 
jaternice, klobásky alebo ako sa údila sla-
nina a šunka. Ďalšie dni venovali vareniu 
a pečeniu múčnych jedál - chleba, bábo-
viek, buchiet, halušiek, gruľovnikov, tvaro-
hovníkov, kapustníkov robených na kysnu-
tom ceste. Z polievok si uvarili veľmi dobrú 
špecialitu - fazuľovú so slivkami. A to sú len 
niektoré z receptov jedál, ktoré boli v menu 
na tomto kurze. Na kurze vládla veľmi prí-
jemná atmosféra, nechýbal spev ľudových 
spišských piesní ani slovenských, keďže 
členky sú príslušníčkami slovenskej národ-
nostnej menšiny.

Záverečný program, počas ktorého 
účastníci kurzu prezentovali získané ve-
domosti na bohato prestretom stole, sa 
uskutočnil na Nedeckom zámku. Organi-
zátori poďakovali všetkým účastníkom za 
spoluprácu a udelili im certifi káty ukonče-
nia kurzu a pani riaditeľke Ewe Jaworow-
skej-Mazurovej sa poďakovali za sprístup-
nenie priestorov Nedeckého zámku. Kurz 
sa uskutočnil s fi nančnou podporou z 
4 - LEADER - programu rozvoja vidie ckych 
oblastí na roky 2007-2013.

Dorota Mošová
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Najlepším dokumentom doby je 
umenie – literárne, výtvarné, dra-
matické – a najlepšími kronikármi 

ľudia, ktorí s otvorenými očami prežili svoj 
život. Šťastie, že nám mnohí na plátnach 
obrazov a na stránkach kníh zanechali 
svoj odkaz, lebo iba tak vieme pochopiť 
ich život a konanie. Známy slovenský 
maliar Janko Alexy sa okrem maľovania 
venoval aj písaniu. Chvalabohu, pretože 
nielen obrazmi, ale aj príbehmi objasňuje 
kus našej histórie. Vďaka tomu sa môže-
me vrátiť do sveta chudoby, ktorú zažil 
v detstve, do čias mladíckej naivity začí-
najúceho umelca i do bohémskeho ume-
leckého prostredia, ktorého bol dlhé roky 
súčasťou.

Narodil sa 25. januára 1894 na Liptove 
v mnohodetnej chudobnej rodine, ktorá sa 
pretĺkala všelijako. Pôžitkársky otec živoby-
tie pre rodinu zabezpečoval ako sedlársky 
majster a výrobca kočov. Matka, zodratá, 
zrobená žena, na ktorej pleciach bola celá 
domácnosť, starostlivosť o deti a drina na 
neúrodnom poli, sa dožila iba štyridsiatich 
štyroch rokov. No, aj keď v dome Alexyov-
cov panovala bieda, dali Janka na gymná-
zium do Lučenca, kde študoval v rokoch 
1906 – 1912. Potom išiel na poľnohospo-
dársku akadémiu do Mosonmagyaróvá-
ru, po návrate si spolu s bratmi vyskúšal 
remeslo kominárskeho učňa v Rožňave. 
Počas prvej svetovej vojny bol vojakom na 
ruskom a talianskom fronte. Zakrátko jeho 
život nabral rýchle obrátky – dostal sa na 
fi lozofi ckú fakultu do Budapešti, kde pobu-
dol jeden školský rok. V mestskej galérii 
privoňal bližšie k výtvarnému umeniu, ale 
urobil si tam i lekárnický kurz, ktorý sa mu 
neskôr zišiel pri práci v lekárni v Prievidzi. 
Roku 1919 bol na študijnom pobyte v Parí-
ži. V rokoch 1919 až 1925 študoval na Aka-
démii výtvarných umení v Prahe, kde roku 
1923 absolvoval pedagogické skúšky na 
Českom vysokom učení technickom a na 
Karlovej univerzite.

Na pražské štúdiá o dve desaťročia 
neskôr spomína v autobiografi ách Život 
nie je majáles a Ovocie dozrievania. S da-
rom vynikajúceho rozprávača kvetnato 
opisuje spomienky na študentský život 
v pohnutých časoch, keď sa slovenskí 
študenti v Prahe – budúci maliari, spisova-
telia, lekári – hrdo hlásili k novému štátu. 
Vládol tam čulý spoločenský život a mla-
dý, žoviálny Alexy na akciách organizova-
ných spolkom Detvan a časopisom Nové 
Slovensko nemohol chýbať. V Prahe štu-
doval u známych maliarov V. Bukovca, M. 
Pirnera a M. Švabinského. Život v meste 

bol pre neho v mnohom nový, ale domov 
ho to vždy ťahalo. Hneď cez prvé prázd-
niny zorganizoval výpravu po Slovensku. 
Kreslil dedinské chalupy, hrady a kaštiele, 
z ktorých potom zostavil album reproduk-
cií Obrázky zo Slovenska.

Chudobný študent sa musel vo veľ-
komeste obracať, aby vyžil, preto od 
roku 1924 pracoval aj ako suplujúci pro-
fesor slovenčiny a kreslenia na gymnáziu 
v Bratislave. Jeho výtvarné smerovanie 
ovplyvnil aj prázdninový pobyt roku 1927 
na Morave, kde sa venoval krajinomaľ-

be, portrétom a výjavom zo 
zbojníckej tradície. Pri ma-
ľovaní mal ambíciu zachytiť 
atmosféru, náladu, nikdy 
nechcel opisne znázorňo-
vať krajinu, ľudí. V tom mu 
bol veľkým vzorom Martin 
Benka, ktorého mal rád ako umelca i ako 
človeka. V tomto období vytvoril obra-
zy Kopala studničku, Napájala páva, Pijú 
chlapci pijú či obraz s historickou temati-
kou Slovenskí povstalci.

Najväčší zlom v Alexyho živote na-
stal v lete 1929, keď sa zblížil so svojím 
spolužiakom Milošom Bazovským. Usadili 
sa v Turanoch, odkiaľ vyrážali na Oravu, 
do Liptova, pochodili Podpoľanie, Ho-
rehronie, Turiec a neúnavne spracúvali 
vidiecke i prírodné motívy. Vtedy podstat-
ne zmenil výtvarnú techniku a vznikli vý-
znamné diela Kristus, Rodina, Žena z Heľ-
py, Dievča s džbánom, Lužnianska madona, 
Deti, Porada. Znalosť slovenskej krajiny 
mu umožnila vytvoriť špecifi cký vidiecky 
žáner, v ktorom vyjadril krásu i biedu slo-
venského ľudu. V tejto tvorivej tendencii 
pokračoval aj po presťahovaní sa do Mar-
tina roku 1930, kde dostal ateliér. Spolu 
s Bazovským a Palugyayom usporiadali 
výstavy vo viacerých slovenských mes-
tách, čo ich umelecky ešte viac obohatilo. 
V Martine večne nepokojný Alexy nevydr-
žal dlho a po dvoch rokoch sa presťahoval 
do kúpeľného mestečka Piešťany. Chcel 
sa tam usadiť natrvalo a za mestom si za-

čal stavať dom s ateliérom. Pokojný život 
kúpeľného mesta mu čoskoro pripadal 
fádny, chcel ho oživiť a založil maliarsku 
kolóniu, do ktorej lákal svojich priateľov 
maliarov. Na jeho podnet si kus pozemku 
za mestom kúpil aj Martin Benka. V lete 
do kolónie chodievali Zoltán Palugyay, Jo-
zef Kollár, Ivan Žabota, Ladislav Čemický 
a ďalší. No Alexyho veľkolepé plány po 
niekoľkých rokoch stroskotali, maliar videl, 
že ho organizátorská práca odpútava od 
palety, preto sa radšej presťahoval do Bra-
tislavy. Počas piešťanského pobytu stihol 

napísať prózu Už je chlap na 
nohách, ktorá získala roku 
1936 výročnú Cenu Sloven-
skej krajiny.

V Bratislave si kúpil 
dom, v ktorom žil so ženou 
v bezdetnom manželstve až 

do smrti. Tam prežili aj druhú svetovú voj-
nu, počas ktorej sa Alexy utiahol do seba 
a najradšej sa sám potuloval zákutiami 
starej Bratislavy. Namaľoval známe obra-
zy Korvínova brána Bratislavského hradu, 
Dámska spoločnosť, V kaviarni. V rokoch 
1940 – 1942 vytvoril desiatky portrétov, 
napríklad Umelcova manželka pri knihe, Ro-
dina básnika Jána Smreka, Maliarka Ester 
Šimerová, Andrej Bagar v úlohe Júliusa Ca-
esara alebo Mária Kišoňová-Hubová ako 
Dáma v bielom. Okrem toho si zaumienil, 
že výtvarne spracuje najdôležitejšie úseky 
slovenských dejín a vznikli obrazy Bitka pri 
Devíne, Pribinov krst, Mojmírova smrť, Plač 
nad synom Miloslavom. Od začiatku 50. 
rokov sa sústredil na dekoratívno-monu-
mentálnu tvorbu, jeho dielom sú farebné 
mozaikové okná v Piešťanoch, mozaikové 
okná v banke v Bratislave, návrhy na tkané 
závesy, farebné mozaikové okná v Divadle 
P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Zaslúžil 
sa o rekonštrukciu Bratislavského hradu 
a postupne aj Trenčianskeho a Spišského, 
ktoré opísal v knihe Tam ožila sláva.

  Jozef Leikert

ŽIVOT NAMIEŠANÝ FARBAMI

Janko Alexy
(25. 1. 1894 – 22. 9. 1970)

maliar, spisovateľ



ŽIVOT

HORČIČNÉ ZRNKO

     N O V E M B E R   2 0 1 010 ŽIVOT

14. 11. 2010
33. nedeľa 

v Cezročnom období
(Lk 21, 5 – 19)

Koniec liturgického roka sprevádzajú 
biblické čítania zamerané na celkový ko-
niec, náš osobný i koniec celého ľudstva. 
Pán Ježiš nás vyzýva sledovať znamenia 
čias, no nie preto, aby sme sa z nich do-
zvedeli, kedy príde koniec sveta, ale aby 
sme chápali duchovný význam udalostí 
pre náš terajší život, od ktorého bude raz 
závisieť aj naša večnosť. Staré latinské 
mors certa, hora incerta, znamená, že 
smrť je istá, len jej hodina neistá. Na túto 
neistotu reagujeme dvomi spôsobmi. Na 
jednej strane ide o snahu čím istejšie sa 
zabezpečiť na tejto zemi a užiť si prítomný 
okamih. Na druhej strane je prílišné zame-
ranie sa na šíriace sa predpovede, faloš-
né mysticizmy a zanedbávanie či aspoň 
podceňovanie povinností každodenného 
života. Keď nám médiá hovoria o hrôzach, 
keď šíria odpor voči cirkvi a zamlčujú sprá-
vy o prenasledovaniach a mučeníkoch, 
všetkým tým len potvrdzujú, že Ježiš to 
všetko už dávno predpovedal. Len si tre-
ba dobre všimnúť, čo k tomu dodal: „Keď 
budete počuť o vojnách a nepokojoch, 
neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale 
koniec nebude hneď. (...) Ani vlas sa vám 
z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si 
život.“ A na inom mieste: „Keď sa to začne 
diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo 
sa blíži vaše vykúpenie.“

21. 11. 2010
34. nedeľa 

v Cezročnom období 
– Slávnosť Krista Kráľa

(Lk 23, 35 – 43)

V jednej islamskej dedine skupinka 
ľudí prijala kresťanstvo. Stali sa tŕňom v 
oku svojim susedom a vlastne všetkým 
v dedine. Nikto ich viac nepoznal, dištan-
covali sa od nich a zatvorili sa pred nimi 
všetky dvere. Mali zákaz naberať vodu zo 
spoločnej studne. Museli vykopať vlast-
nú studňu a odtiaľ čerpať vodu. Po čase 
spoločná studňa v dedine vyschla. Vtedy 
kresťania ponúkli, aby si naberali z ich 
studne.

Kristus kraľuje zo svojho kríža, tak 
o tom čítame v evanjeliu slávnosti Krista 
Kráľa. Prijíma kajúceho zločinca do raja. 
Kraľuje láskou a milosrdenstvom. V jeho 
kráľovstve nemá miesto pomsta, odveta, 
nenávisť... 

Každá naša modlitba sa končí slovom 
amen. Prejavujeme tým vieru v Božie slo-
vá, v Božie prisľúbenia a svoje spolieha-
nie na toho, ktorý je. Sv. Augustín odpo-
rúča, aby naše verím bolo pre nás akýmsi 
zrkadlom: aby sme sa v ňom pozorovali, 
aby sme v ňom videli, či skutočne veríme 
to, čo vyznávame, či to žijeme a radovali 
sa zo svojej viery.

  

zjaví opäť Kristus. Od dní prvej cirkvi patrí 
ku kresťanskej viere, že naše základné na-
ladenie je nasmerované na návrat Pána. 
Avšak veta, ktorú opakujeme vo vyznaní 
viery „odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych“, 
skutočnosť, že nevieme, kedy ten čas na-
stane, nás nemá odvádzať od prítomnosti. 
Máme prežívať prítomnosť. Max Kašparů 
výstižne poznamenal, že najdôležitejšia  
chvíľa je tá, ktorú prežívame, najdôleži-
tejší je človek, s ktorým sa rozprávame, 
a najdôležitejšia je práca, ktorú v danej 
chvíli robíme. Naša existencia podľa neho 
prežije dva závery. Záver vlastného života 
a záver všetkých časov. Pretože neviem, 
ktorý príde skôr, je dobré žiť túto chvíľu. 
Advent môžeme prežiť nielen ako oča-
kávanie Ježišovho príchodu, ale aj ako 
možnosť nášho odchodu. Je totiž stále 
väčšia pravdepodobnosť, že odídem skôr 
k nemu, ako sa on vráti k nám.

5. 12. 2010
2. adventná nedeľa 

(Mt 3, 1 – 12)

Spôsobom, akým napĺňal Ján Krstiteľ 
svoje povolanie, môžeme nazvať nasta-
vovaním zrkadla. Zrkadlo vždy zobrazí to, 
čo je pred ním. Zrkadlo si nekladie žiadne 
podmienky pre vstup, pre zobrazenie. Pri-
jíma a odráža to, čo je a nič menej, ani nič 
viac. Žiadne vylepšenia, ani prikrášlenia. 
Keď pozýval Ján k príprave na príchod 
Pána, nastavoval zrkadlo všetkým pokri-
veniam. Upozorňoval na krivé cesty a ne-
upravené chodníky v živote. Odporúčal 
pokánie: zmenu zmýšľania a zmenu ko-
nania. Príprava na príchod mala spočívať 
v obrátení, ktoré sa prejavuje premáhaním 
sebectva a úsilím o lásku k blížnemu. Ján 
nechcel, aby si ľudia zakrývali oči a srdcia 
pri telesnej či duchovnej biede blížneho, 
aby neboli nemilosrdní a necitliví, aby 
bezcitne nepresadzovali svoju mienku, 
aby boli láskaví ku všetkým. Ján necháva 
odkaz aj pre nás kresťanov. Bol si vedo-
mý, že jeho krst ešte neprinesie spásu 
a neodpúšťa hriechy. Spásu prinesie iba 
Mesiáš, Spasiteľ, ktorý nebude krstiť vo-
dou, ale Duchom Svätým. 

Tento Duch Svätý, ktorý bol Ježišom 
daný do sŕdc ľudí, odpúšťa nám hriechy 
a dáva nám to hlavné: silu účinne premá-
hať svoje sebectvo a realizovať vo svojom 
živote bratskú lásku.

Spracoval Viktor Pardeľ

28. 11. 2010
1. adventná nedeľa

(Mt 24, 37 – 44)

Adventné obdobie pripomína Kristov 
príchod. V prvej časti adventu ide o jeho 
druhý príchod, o ktorom nemáme presné 
údaje. Nevieme, kedy sa tak stane, ke-
dy budú zavŕšené pozemské dejiny po-
sledným súdom. V dňoch adventu nám 
bola daná nádej na cestu. Naša nádej, čo 
ako malá sa má opierať o najväčšiu, ktorá 
existuje: o nádej v Boha. Lebo cirkev má 
príkaz čakať, bdieť a modliť sa, kým sa 
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prestávke, ktorá poslúžila na pohostenie 
domácich, hostí, ako aj účinkujúcich. Je-
lení a baraní guláš, či pečenú šunku, po-
dávali v sále Obecného úradu, ale aj na 
nádvorí, ponúkali pivo, víno a iné nápoje. 
O príjemnú pohodu sa postarala hudobná 
kapela zo Svitu i folklórny súbor zo su-
sedných Spišských Hanušoviec a Veľkej 
Frankovej. Prítomní si mali možnosť kúpiť 
knihy o rodnom kraji: Za vôňou Zamaguria 
a Pienin, Stručné dejiny Zamaguria, Se-
verné hranice Slovenska, Vojna o Spiš, 
Osturnianske rozprávky a iné.

Počas otvorenia starosta obce Ing. Mi-
lan Budzák privítal prítomných hostí, me-
dzi nimi riaditeľa Euroregiónu Tatry Milana 
Nevlazlu, starostu Spišských Hanušoviec 
Ing. Jána Trebuňu, ktorý pripomenul ob-
dobie, kedy Jezersko bolo ich súčasťou, 
ale dobré vzťahy sa nenarušili. „Dodnes 
sú v kostole vyhradené miesta pre Jezer-
čanov“ – povedal. Prihovoril sa aj starosta 
družobnej obce z  Hviezdoslavova, z juž-
ného Slovenska, Ing. Ján Čepko.

Starosta obce Ing. Milan Budzák nie 
je len dobrý organizátor, ale aj „poet“. 
Nasvedčuje tomu jeho vzťah k poézii, naj-
mä Milana Rúfusa, k zbierke Modlitbičky. 
Konferencierka celého podujatia Alenka 
Kisková okrem uvádzania programu re-
citovala ukážky z tvorby tohto naturalizo-
vaného básnika, o jeho vzťahu k matke, 
zamagurskej prírode a ľudu. Bližšiu infor-
máciu o ňom, ako aj o najnovšej zbierke 
básní Srdce gorala, podal jeho priateľ, 
bývalý  komentátor československej te-
levízie a publicista, teraz vydavateľ Dr. 
Ján Kubáň: „Najstarší zo siedmich detí 

Malebná obec Jezersko leží vo výš-
ke 720 m n. m. na úpätí Spišskej 
Magury. Rozprestiera sa po oboch 

stranách Jezerského potoka v dĺžke tri 
kilometre v jednom zo severných magur-
ských údolí. Práve obmedzené možnosti 
na expanziu obce do šírky, a z toho vy-
plývajúca pôvodne reťazová zástavba v 
okolí potoka, robia Jezersko príťažlivým 
a turisticky vyhľadávaným. V hornej časti 
Jezerska, v stredisku zimných športov, sú 
štyri lyžiarske vleky rôznej náročnosti, s 
prepojením do Bachledovej doliny.

Dedinka Jezersko vznikla okolo roku 
1611 lazovou kolonizáciou a za čias pod-
danstva podliehala hradnému panstvu v 
Nedeci. V minulosti sa ľudia v Jezersku 
venovali predovšetkým práci na poli, v 
lese a pastierstvu. Z toho dôvodu sa aj 
dnes v dedine nájdu štýlové drevenice. 
Atraktívny je aj rímsko-katolícky kostol 
zasvätený Božiemu Srdcu Ježišovmu, 
postavený okolo roku 1900. V súčasnosti 
má obec 105 obyvateľov, čo predstavuje 
asi štvrtinu celkového počtu s chalupármi 
a turistami.

V prvú októbrovú nedeľu, zaliatu slnkom, 
sa v obci uskutočnilo vydarené podujatie, 
ktoré otvorili sv. omšou. Po nej duchovný 
podporovateľ starostovho úsilia týkajúceho 
sa vybudovania Parku pokoja dp. farár Peter 
Nebus s profesorom Katolíckej univerzity v 
Ružomberku Ondrejom Štefaňákom posvä-
tili sochu Panny Márie, patrónky obce, ktorú 
daroval autor celkového projektu parku, kež-
marský majster rezbár Martin Banáš so sy-
nom, s Jezerskom spriaznený rekreačným 
sídlom. Viac ako meter vysoká socha Panny 
Márie je umiestnená v novovybudovanom 
Parku pokoja na dvoch 5 metrov vysokých 
drevených stĺpoch. Park sa nachádza na 
mieste, kde v roku 1888 postavili v obci prvú 
drevenú školu.

Ofi ciálne otvorenie sa konalo v prí-
strešku pri Obecnom úrade po obedňajšej 

jezerského maloroľníka, presiaknutý lás-
kou k prírode i  najbližším, si zaslúži o 
ňom povedať, vyjadriť sa k jeho životným 
postojom, ako vysoko mravne čistého, 
nepodplatiteľného, prostého gorala spoza 
Spišskej Magury. Rodičia nemali na jeho 
vyššie vzdelávanie. Ukončil Učňovskú ob-
chodnú školu v Liptovskom Jáne, praxoval 
v obchode u môjho otca v Spišskej Starej 
Vsi, po vojenčine nastúpil na riaditeľstvo 
Jednoty, spotrebné družstevníctvo v Po-
prade, kde sa postupne vypracoval na 
vedúceho pracovníka. Diaľkovým štúdiom 
úspešne ukončil Vysokú ekonomickú ško-
lu v Bratislave. V polovici osemdesiatych 
rokov minulého storočia sa stal riaditeľom 
š.p. Zelenina, neskôr Tatrafrukt Poprad.“

Verme, že to nebolo posledné väčšie 
podujatie v Jezersku, ktoré zorganizoval 
starosta a obecné zastupiteľstvo za účin-
nej pomoci sponzorov, najmä Ing. Stani-
slava Marušina a Ing. Stanislava Graindu. 
Prítomní boli aj Graindovi svokrovci Franti-
šek Pleva s manželkou z Fridmana, odkiaľ 
boli kamenári, ktorým sa v priebehu troch 
týždňov podarilo zrealizovať toto dielo. 
Na Dňoch obce sa zúčastnilo aj niekoľko 
občanov zo severnej časti Zamaguria. Nič 
nebráni uzavrieť úzku spoluprácu s našimi 
Slovákmi za hranicami a tak prispievať k 
udržiavaniu bližšej slovenskej komunika-
tívnosti. Fridman je veľmi blízko. Starosta 
ich už teraz pozýva na silvestrovskú za-
káľačku prasiatka, ktorá mala u domácich, 
vlastníkov chalúp i náhodných turistov v 
minulom roku veľký úspech.

Text: KUBKO GORAL
Foto: Jaroslav Šleboda

DEŇ OBCE JEZERSKO

Posvätenie sochy Panny Márie v Parku pokoja v Jezersku

Uvedenie do života zbierky básní Srdce Gorala
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„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 
nemá budúcnosť.“

Čriepky z histórie

8. november 1412 – uhorský kráľ 
Žigmund Luxemburský dal do zálohu 
poľskému kráľovi Vladislavovi Jagelov-
skému 13 spišských miest zo saskej 
komunity a 3 mestečká ľubovnianskeho 
hradného panstva spolu s hradom Stará 
Ľubovňa za 37000 kôp českých grošov.

19. november 1536 – Bratislava sa 
stala hlavným mestom Uhorska.

11. november 1713 – v Podvlku sa 
narodil slovenský spisovateľ, rehoľný 
kňaz, minorita Serafín Bossák (Bossa-
nyi), ktorý písal kazateľské, vieroučné 
a mravoučné diela v latinskom i sloven-
skom jazyku.

19. november 1819 – bol v Spišskej 
kapitule zriadený prvý učiteľský ústav 
v Uhorsku, v ktorom sa vyučovalo berno-
lákovskou slovenčinou.

21. november 1903 – v Jablonke sa 
narodil slovenský učiteľ Anton Jablonský, 
ktorý bol aktívnym propagátorom Sloven-
ska, najmä Oravy. Okrem toho sa aktívne 
venoval osvetovej práci, viedol kurzy pre 
učiteľov, písal články a knihy o pestovaní 
zeleniny i ošetrovaní stromov.

4. november 1906 – v Dolnej Lipnici 
sa narodila poetka a aktívna prispieva-
teľka do rôznych slovenských časopisov 
Šára Buganová–Alexy. Bola manželkou 
známeho slovenského akademického 
maliara Janka Alexyho.

24. november 1906 – v Jurgove sa 
narodil spišský historik, katolícky kňaz 
a kanonik Jozef Vojtas. Počas druhej 
svetovej vojny bol určitý čas cirkevným 
školdozorcom a dekanom dekanátu ku 
Slovensku späť pripojených severospiš-
ských obcí. Po roku 1945 sa naďalej 
staral o svojich rodákov, utečencov zo 
severného Spiša a Oravy,  pričom spolu 
s biskupom Vojtaššákom intervenoval u 
poľských cirkevných orgánov za vrátenie 
slovenských území a farností ku Spišské-
mu biskupstvu.

5. november 1918 – bola uzavretá 
dohoda medzi Radą Narodową Księstwa 
Cieszyńskiego a Zemským národním vý-
borem pro Slezsko, ktorá ponechala pod 
poľskou správou značnú časť uhoľného 
revíru i časť trate Bohumín–Košice.

5. november  1918 – založil v Jab-
lonke Ferdynand Machay spolu s miest-
nym gazdom Jánom Piekarczykom poľ-
skú Národnú radu, ktorá proklamovala 
pripojenie Oravy, Spiša i Čadce k Poľsku 
a ofi ciálne požiadala o vyslanie poľských 
vojenských jednotiek na toto územie.

Počas chladných novembrových dní 
roku 1938 nastali pre obyvateľov severné-
ho Spiša a hornej Oravy ťažké časy. Po 
tzv. Mníchovskom diktáte z 29. septem-
bra, v dôsledku ktorého Československo 
(ďalej ČSR) stratilo v prospech Nemecka 
28 500 km² územia s takmer 800 000 oby-
vateľmi hlásiacimi sa k „československej“ 
národnosti a s veľkou časťou priemysel-
nej produkcie (86% sklárskych podnikov, 
80% textilného priemyslu, 70% železiarní 
a oceliarní), sa svojej šance získať ľahkú 
„korisť“ z oslabeného ČSR chopili aj ďalší 
susedia Maďarsko a Poľsko. Umožňova-
la im to práve vyššie spomínaná dohoda, 
ktorou v podstate Hitler, za asistencie 
západoeurópskych i stredoeurópskych 
štátov, urobil z ČSR vojensky a hospo-
dársky bezmocný štát. V jej dodatku 
bolo uvedené: „Akonáhle bude upravená 
otázka poľských a maďarských menšín 
v Československu, dajú Nemecko a Ta-
liansko Československu záruku zo svojej 
strany.“1 

Na základe toho Poľsko i Maďarsko vy-
stúpili so svojimi požiadavkami voči ČSR. 
Zatiaľ čo Maďarsko poslalo českosloven-
skej vláde nótu, v ktorej bola predostretá 
požiadavka na vyjednávanie, Poľsko sa 
rozhodlo danú situáciu riešiť nie prostred-
níctvom vyjednávania, ale podobne ako 
Hitler nátlakom a vyhrážkami. Dňa 30. 
septembra 1938, teda ešte v ten istý deň, 
kedy ČSR prijalo Mníchovský diktát, prišla 
z Poľska ultimatívna nóta, v ktorej žiadalo 
„okamžitú evakuáciu jednej časti těšín-
ského územia, vytýčeného v priloženej 
mape a predanie tohto územia do defi ni-
tívnej držby poľským vojenským úradom“2. 
Ďalšie územie malo byť evakuované do 
desiatich dní. Československá vláda do-

1  Mníchovská dohoda o odtržení pohraničných 
území Čech, Moravy a Slezska od ČSR a jejich při-
pojení k Německu. In Dokumenty moderní doby. 
Praha : Svoboda, 1978, s. 333.

2  BENEŠ, E.: Mnichovské dny. Praha : Naše 
vojsko, 2003, s. 308.

JAVORINA, TATRY – 
TO NÁM VŠETKO PATRÍ...

PhDr. Milica Majeriková

stala na rozmyslenie len 12 hodín, pričom 
jej bolo naznačené, že v blízkosti hraníc 
sa, v prípade odmietnutia, skoncentroval 
potrebný počet divízií. Poľský postup vy-
volal podľa československého prezidenta 
Beneša v Prahe odpor i opovrhnutie a tak-
tiež presvedčenie, že v danej situácii bude 
lepšie poľskému násiliu  nevzdorovať.3

Keďže poľská strana predpoklada-
la, že Slovensko sa čoskoro odtrhne od 
ČSR, vyhlási samostatnosť a bude hľadať 
ochranu u svojho severného suseda, táto 
prvá nóta ešte neobsahovala požiadavky 
týkajúce sa slovenského územia.4 Otázka 
hraničných nárokov voči Slovensku bola 
prezentovaná tak, že ak budú predložené 
ČSR, uplatní sa maximálna verzia, ak ale 
budú rokovať so samostatným Sloven-
skom, pôjde len o mierne, bezvýznamné 
korektúry. Požiadavky voči Slovensku, 
zhrnuté do šiestich bodov, predložil poľ-
ský konzul bratislavskej vláde 25. októb-
ra. Nešlo pritom len o drobné korektúry 
a neobývané územia, ale o takmer 1 500 
km² územia s približne 6000 obyvateľmi. 
Okrem toho predloženie poľských požia-
daviek v čase, keď sa na českosloven-
sko-maďarských rokovaniach v Komárne 
chystalo ďalšie oklieštenie republiky zo 
strany Maďarska, boli pre slovenskú au-
tonómnu vládu nepríjemným prekvape-
ním. Prvotnou reakciou bolo odmietnutie, 
avšak poľský minister zahraničných vecí 
Józef Beck pohrozil, že ak sa nedohodnú, 
bude požadovať celý Spiš a Oravu.5

Na základe verbálnych nót z 1. novem-
bra 1938 začalo na severnom Slovensku 
nové rozhraničovanie – tzv. delimitácia, 
ktoré trvalo počas celého mesiaca novem-
ber. Presné určenie hraníc mali na starosti 

3  BENEŠ, E.: Mnichovské dny..., s. 308-310.
4  DEÁK, L.: Poľské územné nároky voči Česko-

slovensku v roku 1938. In Historický časopis, roč. 
39, 1991, č. 1, s. 13.

5  BORÁK, M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené“ vesni-
ce. Musí Česi platit za 8 slovenských obcí? Český 
Těšín : Muzeum Těšínska, 1993, s. 20.
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Čriepky z histórie

8. november 1918 – prenikli poľské 
vojská na severný Spiš – do obce Les-
nica.

8. november 1918 – bola v Starej 
Ľubovni založené ruská Národná rada, 
ktorej členovia sa vyslovili za pričlenenie 
k Ukrajine.

14. november 1918 – Dočasné ná-
rodné zhromaždenie v Prahe vyhlásilo 
česko-slovenský štát za republiku, zbavi-
lo Habsburgovcov trónu a zvolilo za prvé-
ho prezidenta Tomáša G. Masaryka.

2. november 1920 – obyvatelia Hla-
dovky spísali rezolúciu proti pripojeniu 
k Poľsku.

November 1920 – oravský župan 
Vladimír Pivko oznámil pozemkovému 
úradu v Trenčianskych Tepliciach, že 
v odtrhnutých bývalých plebiscitných 
krajoch na Orave je asi 100 slovenských 
rodín, ktoré by sa chceli presťahovať do 
Československa.

November 1920 – bola podpísa-
ná dvojstranná československo-poľská 
zmluva upravujúca postavenie menšín 
žijúcich po oboch stranách hranice, ne-
bola však vzájomne ratifi kovaná.

November 1921 – bola podpísaná 
politická dvojstranná československo-
poľská zmluva, ktorá upravovala lokálne 
pomery na bývalom plebiscitnom území, 
nebola však vzájomne ratifi kovaná.

8. november 1921 – zomrel známy 
slovenský básnik, rodák z oravského Vyš-
ného Kubína Pavol Országh Hviezdoslav, 
ktorý vo svojej básni 28. júl 1920 vyjadril 
bolesť a sklamanie nad odtrhnutím časti 
Oravy a jej pripojením k Poľsku.

November 1922 – počas volieb do 
Sejmu Poľskej republiky zaujali obyva-
telia Tribša na protest proti pripojeniu k 
Poľsku pozíciu pasívnej rezistencie a vo-
lieb sa, okrem volebnej komisie, nikto 
nezúčastnil.

13. - 14. november 1923 – zasadal vo 
veci Javoriny medzinárodný súd v Haa-
gu, ktorý v rozsudku vyjadril mienku, že 
rozhodnutie Veľvyslaneckej rady z 28. 
júla 1920 má bezpodmienečnú platnosť 
a delimitačná komisia môže odporučiť iba 
drobné zmeny.

15. november 1929 – uskutočnila 
sa prvá tajná konferencia v Katoviciach, 
kde sa formulovali základné postuláty 
tzv. „buditeľskej akcie“, ktorá spočívala v 
popoľštení Slovákov žijúcich nielen úze-
mí pričlenenom k Poľsku, ale na území 
severného Slovenska.

slovensko-poľské delimitačné komisie. Vo 
všeobecnosti bola ich práca spojená s veľ-
kým napätím. Nervozita na „sporných“ 
územiach začala stúpať, najmä keď poľskí 
štátni úradníci inkognito prechádzali hra-
nice na priepustky, aby si „obzreli“ svoje 
nové pôsobiská. Keď sa napríklad v Javo-
rine rozšírilo, že prišli dvaja príslušníci poľ-
skej štátnej polície zo Zakopaného, začalo 
sa obyvateľstvo zhromažďovať. Tento dav 
museli v bezpečnej vzdialenosti udržiavať 
československí četníci, až kým nevypre-
vadil Poliakov, za spevu slovenských ná-
rodných piesní, na hranicu. Podľa správy 
okresného náčelníka Prezídiu Krajinského 
úradu v Bratislave, veľa ľudí plakalo a ani 
„muži nemohli udržať slzy“. Obyvateľstvo 
sa vyjadrilo, že sa budú proti poľskému 
záboru brániť aj so zbraňou v ruke. Nad 
cestou do Lysej Poľany zavesili čiernu 
zástavu.6 Jedenásteho novembra 1938 
odovzdali obyvatelia Javoriny delimitačnej 
komisii memorandum pod názvom Sláv-
nej Delimitačnej komisii Česko-Sloven-
sko-Poľskej! V ňom, v prípade pripadnutia 
Poľsku, žiadali, aby mali zaistené všetky 
hospodárske výsady i sociálne zabezpe-
čenie tak ako v Československu. Ďalej 

6  Štátny archív v Levoči, pobočka v Poprade 
(ďalej ŠAL Poprad), Okresný úrad v Kežmarku (ďa-
lej OÚ-K), 2758/1938 prez.

žiadali, aby duchovným ostal slo-
venský farár zo Ždiaru, aby mali 
slovenskú školu so slovenskými 
učiteľmi, aby im nebolo bránené 
udržiavať slovenské spolky, odo-
berať slovenské noviny, čítať slo-
venské knihy a kalendáre, či mať 
styk s „...našou drahou a milova-
nou slovenskou vlasťou a s jej slo-
venčinou...“.7 O deväť dní neskôr 
sa v Ždiari zišlo okolo 2 500 osôb, 
ktoré protestovali proti pripojeniu 
Javoriny k Poľsku8 a 24. novem-
bra prišlo do Tatranskej Lomnice 
za rovnakým účelom približne 1 
400 osôb z Javoriny i okolia. Pre-
volávali pritom heslá: „Javorina 
Slovákom, Zakopané Poliakom!“, 
„Javorina, Tatry – to nám všetko 
patrí!“, „Javorinu nedáme!“, „Brat-
ské Poľsko, čo robíš?!“.9

Ani na Kysuciach sa poľské 
ašpirácie nestretli s pochopením 
obyvateľstva. V Rakovej napadli 
miestni obyvatelia poľských že-
lezničných expertov, ktorých su-
rovo urážali a 18. novembra sa 
pred okresným úradom v Čadci 

uskutočnila desaťtisícová protipoľská 
demonštrácia, ktorá „mohla presvedčiť 
každého, že Kysuce sú a chcú byť vždy 
slovenské a že iné je vôľa a život národa 
ako papierové výskumy tzv. vedeckých 
odborníkov“.10 Pri určovaní hranice pri že-
leznici v oblasti Skalité-Čierne „ľud chcel 
Poliakov hlušiť a i nás považoval za zrad-
cov, ktorí ho chceme Poliakom zapredať“. 
Komisiu museli pred rozvášneným davom 
chrániť četníci.11

Ešte vyhrotenejšia bola situácia na 
Orave. Dňa 24. novembra 1938 zaútočil 
dav v Oravskom Podzámku na autobus 
poľskej delimitačnej komisie. Ľudia roz-
bili všetky okná autobusu a zranili dvoch 
členov komisie. Po tomto incidente sa poľ-
ská komisia stiahla do Zakopaného a na 

7  ŠAL Poprad, OÚ-K, Slávnej Delimitačnej ko-
misii Česko-Slovensko-Poľskej!, 2758/1938 prez.

8  ŠAL Poprad, OÚ-K, 2726/1938 prez.
9  ŠAL Poprad, OÚ-K, 2758/1938 prez.
10 ŠIMONČIČ, J.: Denník Dr. Františka 

Hrušovského, predsedu delimitačnej komisie 
československo-poľskej v roku 1938. In Studia 
Historica Tyrnaviensia, roč. 3, 2003, s. 308-309. 
Pozri tiež http://www.rakova.sk/images/stories/
Stara_kronika_prepis.pdf, Kronika obce Raková 
– doslovný prepis (prepísala Mária Chovancová), 
s. 105.

11  ŠIMONČIČ, J.: Denník Dr. Františka Hrušov-
ského..., s. 309-310.

Poľsky propagačný leták z tridsiatych rokov
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1. november 1938 – vlády Poľska 
a ČSR si vymenili diplomatické nóty, 
v ktorých predbežne určili novú hrani-
cu medzi oboma štátmi na slovenskom 
úseku. Presné určenie hranice mala na 
starosti slovenská a poľská delimitačná 
komisia, ktoré počas novembra pôsobili 
v pohraničí.

2. november 1938 – bola prijatá tzv. 
Viedenská arbitráž. Na jej základe Slo-
vensko prišlo o 1/5 územia na juhu v pro-
spech Maďarska. Medzi týmito obcami 
sa nachádzala aj obec Orávka, založená 
emigrantmi z Oravy, ktorí sa tu presťa-
hovali po pripojení svojich rodných obcí 
k Poľsku v roku 1920. Po inkorporácii 
Spiša a Oravy v roku 1939 sa niektorí jej 
obyvatelia vrátili naspäť.

8. november 1938 – slovenská vláda 
menovala za predsedu delimitačnej ko-
misie, ktorá mala určiť nové slovensko-
poľské hranice v rámci Československa, 
Dr. Františka Hrušovského. Členmi sa 
stali: Dr. Ivan Krno, Ing. Ján Slávik, mjr. 
Štefan Jurech, Pavol Čarnogurský, Anton 
Granatier a Milan Polák.

11. november 1938 – odovzdali oby-
vatelia Javoriny delimitačnej komisii me-
morandum pod názvom Slávnej Delimi-
tačnej komisii Česko-Slovensko-Poľskej!, 
v ktorom žiadali zachovanie slovenských 
národných práv.

15. november 1938 – stretnutím 
v Zakopanom sa začali delimitačné prá-
ce zmiešanej slovensko-poľskej komisie 
týkajúce sa územia Slovenska.

18. november 1938 – v Čadci mani-
festovalo 15 000 obyvateľov zo širokého 
okolia proti poľským požiadavkám a za 
zotrvanie pri Československu.

20. november 1938 – v Ždiari protes-
tovalo proti pripojeniu Javoriny k Poľsku 
2 500 osôb.

21. november 1938 – došlo k in-
cidentu v obci Svrčinovec, kde sa pri 
vymeriavaní železničnej trate poľskou 
komisiou zbehlo asi 100 žien a detí, kto-
ré plakali a kričali na poľskú komisiu, že 
odmietajú pripojenie k Poľsku.

22. november 1938 – českosloven-
ský parlament prijal zákon o autonómii 
Slovenska.

24. november 1938 – v Oravskom 
Podzámku, zaútočil dav na autobus poľ-
skej delimitačnej komisie.

24. november 1938 – podvečer v 
Tatranskej Lomnici demonštrovalo pred 
československou delimitačnou komisiou 
proti odstúpeniu Javoriny Poľsku približ-

druhý deň začalo poľské vojsko v záujme 
„zaistenia kľudu“, predčasne obsadzovať 
delimitované územia.12 Operáciu začali 
jednotky samostatnej operačnej skupiny 
Śląsk pod vedením generála Bortnowske-
ho v oblasti Čadce. Tu však narazili na 
odpor československého vojska a došlo 
k urputným delostreleckým a guľometným 
súbojom s použitím bombardérov, ktorých 
výsledkom boli dvaja zabití a desiati rane-
ní na poľskej a štyria zabití a štrnásť rane-
ných na československej strane. Úporne 
bránilo československé vojsko aj vlakovú 
stanicu v Čiernom, kde prebiehali boje až 
do neskorého večera. Výsledkom bolo se-
dem zajatých československých vojakov, 
z ktorých bolo päť prepustených.13

K ďalším bojovým stretom došlo na 
Spiši. Keď 27. novembra 1938 vtiahli poľ-
ské motorky a tanky z Jurgova do Javoriny, 
ukázal poľský kapitán československému 
podplukovníkovi Dudovi, ktorého úlohou 
bolo zabrániť pohraničným incidentom, 
mapu, kde bola demarkačná čiara posu-
nutá o pol kilometra dovnútra Slovenska 
(po kríž v Ždiari, na kóte 1 023). Keďže 
československé vojsko nechcelo ustúpiť, 
začala sa streľba. Jej výsledkom bolo päť 
ľahšie ranených na strane Českosloven-
ska a ranení i dvaja mŕtvi Poliaci – major 
Stefan Rago a kaprál Henryk Oleksowicz. 
Zvláštna logika republiky Poľskej vydá-
vala potom smrť majora Rago, zabitého 
v tejto prestrelke, za príčinu prisvojenia si 

12  ŠIMONČIČ, J.: Denník Dr. Františka Hrušov-
ského..., s. 327.

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

časti chotára obce Ždiar.14 Poliaci dokon-
ca uvažovali aj o zabratí celého Ždiaru, 
o čom svedčí zbieranie podpisov v tejto 
obci. Akcia však nebola úspešná, získali 
len  štyri podpisy.15

Bezproblémové nebolo ani anekto-
vanie ďalších spišských oblastí. V Pie-
ninách poľské vojská v duchu myšlienky 
„zaistenia kľudu“ začali dňa 27. novem-
bra 1938 obsadzovať nielen predbežne 
dohodnutú obec Lesnicu, ale aj atraktív-
ne kúpele Smerdžonka, ktoré boli súčas-
ťou Nižných Švábov16. O dva dni neskôr 
prenikli poľskí ozbrojení civilisti dokonca 
aj do Haligoviec a zastavila ich až streľba 
slovenského práporu Stráže obrany štá-
tu. Po urýchlenom rokovaní zmiešanej 
slovensko-poľskej komisie Poliaci nako-
niec Smerdžonku a Haligovce opustili. 
Ťažká bola taktiež dohoda v oblasti rieky 
Poprad, lebo hranica zakreslená na mape 
poľského dôstojníka sa opäť nezhodova-
la s hranicou na mape styčného dôstojní-
ka československej armády podporučíka 
Šilera. Nervozitu zvyšovalo aj to, že sa 
počas delimitácie pozdĺž českosloven-
sko-poľskej hranice neustále pohyboval 
obrnený vlak, z ktorého poľská strana 
zložila tri tanky.17

Keďže poľská delegácia po nega-
tívnych skúsenostiach odmietla prísť 
do terénu na slovenskú stranu, ďalšie 

14  ŠAL Poprad, OÚ-K, 2758/1938 prez.; 21/1939 
prez.

15  ŠAL Poprad, OÚ-K, 2830/1938 prez.
16  Dnes Červený Kláštor.
17  ŠIMONČIČ, J.: Denník Dr. Františka Hrušov-

ského..., s. 330-331.
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ne 1 400 osôb z Javoriny i okolia. K zhro-
maždeniu prehovoril predseda delimitač-
nej komisie František Hrušovský.

25. november 1938 – začalo poľské 
vojsko v záujme „zaistenia kľudu“, pred-
časne obsadzovať delimitované územia. 
Operácie sa zúčastnili jednotky samo-
statnej operačnej skupiny Śląsk pod ve-
dením generála Bortnowského.

25. november 1938 – okolo 10 000 
ľudí protestovalo v Čadci pred okresným 
úradom proti pripojeniu k Poľsku.

27. november 1938 – v Jurgove 
vybudovali obyvatelia zo susednej obce 
Bukowina slávobránu, cez ktorú pred 
desiatou hodinou dopoludnia vtiahli 
poľské motorky a tanky do Javoriny. Pri 
snahe poľského vojska obsadiť aj časť 
katastrálneho územia obce Ždiar došlo k 
prestrelke, ktorej výsledkom bolo päť ľah-
šie ranených na strane Československa 
a ranení i dvaja mŕtvi Poliaci.

27. november 1938 – poľské vojská 
začali v Pieninách obsadzovať nielen 
predbežne dohodnutú obec Lesnicu, ale 
aj atraktívne kúpele Smerdžonka, ktoré 
boli súčasťou Nižných Švábov (dnes Čer-
vený Kláštor). O dva dni neskôr prenikli 
poľskí ozbrojení civilisti až do Haligoviec, 
kde ich zastavila až streľba slovenského 
práporu Stráže obrany štátu. Po urýchle-
nom rokovaní zmiešanej slovensko-poľ-
skej komisie Poliaci nakoniec Smerdžon-
ku a Haligovce opustili.

30. november 1938 – bol v Zako-
panom podpísaný delimitačný protokol. 
Slovensko stratilo v oblasti Čadce 44 km2 
s 2000 obyvateľmi, na Orave obce Suchá 
hora a Hladovka s rozlohou 40 km2 s 1300 
obyvateľmi, na Spiši Javorinu s rozlohou 
110 km2 s 530 obyvateľmi, časť katastru 
obce Ždiar, v Pieninách pravý breh Du-
najca a obec Lesnicu s rozlohou 15 km2 
s 450 obyvateľmi i menšie neobývané 
úseky pri rieke Poprad a v oblasti Šariša 
neobývané úseky pozdĺž rieky Cígeľka. 
Celkovo išlo o územie 226 km2 s 4280 
obyvateľmi.

21. november 1939 – bola zmluvou 
medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou 
republikou v Berlíne ofi ciálne potvrde-
ná inkorporácia území severného Spiša 
a hornej Oravy ku Slovensku.

November 1939 – poľský vicekon-
zul v Bratislave v rokoch 1933 – 1937 
Zbigniew Jakubski krátko po evakuácii 
do Rumunska napísal Notatkę w spra-
wach słowackich, kde negatívne hodnotil 
rozhodnutie poľskej vlády z októbra 1938 

rokovania delimitačných komisií prebie-
hali už len v Zakopanom.18 Slovensko-
poľská delimitačná komisia nakoniec 
skončila jednanie o úprave hraníc medzi 
republikou Československou a Poľskou 
1. decembra 1938, na čo v Zakopanom 
podpísali ich predstavitelia záverečný 
protokol. Výsledkom bolo pripojenie k 
Poľsku celých intravilánov obcí Javorina, 
Lesnica, Suchá Hora, Hladovka i časti 
obcí Svrčinovec, Čierne, Skalité a taktiež 
ďalších neobývaných oblastí z okresov 
Čadca, Námestovo, Trstená, Kežmarok, 
Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Sni-
na a Bardejov.19 Poľsko tak zo slovenské-
ho územia anektovalo celkovo 226 km2 
s cca 4280 obyvateľmi.20

Vo všetkých pričlenených obciach 
začala násilná polonizácia. V Javorine 
sa musel zvolený starosta Jozef Pitoňák 
vzdať svojej funkcie a na jeho miesto bol 
dosadený známy polonofi l Jozef Plučin-
ský. Taktiež nebolo vyhovené požiadavke 
javorinčanov, aby bol ponechaný sloven-
ský farár a učiteľ. Miesto toho mal prvú 
omšu známy polonizátor, jurgovský kňaz 
Antoni Sikora, ktorý však po skúsenos-
tiach z pôsobenia v slovenskom prostre-
dí v Jurgove nechcel vyhrocovať situáciu 
aj v Javorine, a tak bol pre nedostatočné 
vyzdvihnutie „veľkého triumfu Poľska“ 

18  ANDRÁŠ, M.: Zaolzie – Jaworzyna 1938 (I). 
In Život, 2004, č. 5, s. 11.

19  ŠAL Poprad, OÚ-K, Úprava hraníc medzi re-
publikou Česko-Slovenskou a Poľskom zo dňa 5. 
12. 1938, 2758/1938 prez.

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

na prvej omši odvolaný21 a na miesto ja-
vorinského kňaza bol pridelený poľský 
kňaz Jan Tobolak a neskôr Stanisław Ku-
delski22. Podobne do školy bol v januári 
1939 povolaný poľský učiteľ Ján Plučin-
ský z Jurgova, ktorý už júli 1937 na svojej 
prednáške v Tešíne vyjadroval nádej, že 
Orava a Spiš sa konečne spoja s Poľ-
skom.23 Na žiadosť obyvateľov Javoriny, 
aby vyučoval po slovensky, zavolal polí-
ciu. Polícia vtedy zatkla a vyšetrovala viac 
ako 60 „vzbúrencov“.24 Deti pre poľskú 
školu nenadchla ani manželka poľského 
prezidenta Ignaca Mośczickeho, ktorá v 
škole počas jeho pobytu na loveckom zá-
močku rozdávala rôzne darčeky i obleče-
nie.25 Poľská strana, zrejme zo strachu zo 
vzbury, zakázala sa združovať trom a via-
cerým osobám na ulici. Ani mládež sa po 
deviatej hodine večer nesmela zdržiavať 
vonku. Vo februári 1939 dokonca obyva-
teľom Javoriny odobrali rádiové prístroje. 
Za spievanie slovenských piesní v krčme 
boli chlapi políciou vyhodení a zbití. Podľa 
hlásenia okresného náčelníka sa viacero 

21  Archív farského úradu v Jurgove, Pamiętnik 
Komitetu budowy kościóła parafialnego w Jur-
gowie, rok 1947.

22  CIAGWA, J.: Kościół krakowski a prawa ję-
zykowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 
1920 – 2005. In: Cuius regio, eius religio? II. Lub-
lin 2008, s. 271.

23  CIEKER, J.: Polámané mosty. Bratislava : 
Universum, 1938, s. 25.

24 ŠAL Poprad, OÚ-K, 33/1939 prez.
25 Anna Vdovjaková (narodená 1914 v Javo-

rine). 2004. Život v Javorine v medzivojnovom 
období. Osobná komunikácia. 2004 – 10 – 28. 
Rakúsy pri Kežmarku.

Protestný telegram Javorinčanov

Čriepky z histórie
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anektovať územia, ktoré Slováci považo-
vali za „čisto slovenskú zem“. Opätovné 
pripojenie tohto územia k Slovensku po 
septembrovom útoku 1939 bolo podľa 
neho „trpkou odplatou“ za spomenutú 
akciu.

29. november 1943 – zomrel národ-
ne uvedomelý kňaz, rodák z Jablonky 
Ján Záhora.

1. november 1945 – prešlo 18 far-
ností severného Spiša a hornej Oravy 
pod jurisdikciu krakovského arcibis-
kupstva. Slovenskí kňazi boli následne 
z tohto územia vypovedaní.

4. november 1946 – diplomatická 
nóta poľského vyslanca v Prahe Stefana 
Wierblowskieho Ministerstvu zahranič-
ných vecí ČSR udávala, že kraj je obýva-
ný veľkým počtom obyvateľstva sloven-
skej národnosti, čím poľská diplomacia 
vôbec prvýkrát ofi ciálne priznala existen-
ciu Slovákov na tomto území.

12. november 1946 – príslušní-
ci ozbrojenej skupiny Józefa Kuraša 
„Ogňa“ zavraždili Michala Kužeľa z Ne-
dece a v Kacvíne zastrelili za spoluprácu 
so Slovákmi poľského učiteľa Františka 
Madeju.

3. november 1956 – na Slovensku sa 
začalo pravidelné televízne vysielanie.

28. november 1975 – zomrel kacvín-
sky rodák, zbormajster, hudobný kritik a 
pedagóg Ján Strelec, ktorý bol, okrem 
iného, prvým rektorom Vysokej školy mú-
zických umení v Bratislave.

26. november 1985 – rozhodnu-
tím Úradu mesta Krakov pod číslom 
SA.II.6010-4/85 bola potvrdená zmena 
štatútu a vpísaný nový názov organizácie 
združujúcej slovenskú menšinu v Poľsku, 
ktorý znel Kultúrno-sociálna spoločnosť 
Čechov a Slovákov v Poľsku (Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne Czechów 
i Słowaków w Polsce).

17. november 1989 – českosloven-
ská polícia v Prahe brutálne zasiahla 
proti demonštrantom, pričom viacero 
osôb zranila. Študenti vstúpili do štrajku 
a žiadali vysvetlenie zásahu. Postup-
ne sa k nim pridávali ďalšie organizácie 
a inštitúcie. Tento dátum sa považuje 
za začiatok tzv. nežnej revolúcie, ktorá 
znamenala pád komunistického režimu 
v Československu.

25. november 1992 – Federálne 
zhromaždenie prijalo zákon o zániku 
Českej a Slovenskej Federatívnej repub-
liky.

SPOMIENKOVÝ 
ZAMAGURSKÝ 

GALAPROGRAM

rodín chystalo prejsť do Českosloven-
ska.26 Väčšine Slovákom bolo okamžite 
odporučené, aby sa odsťahovali na Slo-
vensko, čo časť z nich aj urobila.27 Upo-
kojenie situácie sa poľské orgány snažili 
zaistiť presunom slovenského obyvateľ-
stva do vnútrozemia. To ešte zvyšovalo 
snahy  obyvateľstva anektovaných obcí o 
emigráciu.28

Aj v Lesnici sa poľské úrady stretávali 
so zarputilým odporom. Na protest proti 
pripojeniu k Poľsku prekročili obyvatelia 
obce s československými zástavami no-
vostanovenú hranicu a žiadali návrat do 
ČSR. Vrátili sa len na naliehanie česko-
slovenských úradov, pričom podobne ako 
aj v ostatných obciach sa tu okamžite 
začalo s násilnou polonizáciou. Do obce 
bol dosadený poľský kňaz zo Sczawnice 
Michal Matras a poľskí učitelia.29 Takmer 
denne prichádzali zo zabratého územia 
listové, telegrafi cké alebo ústne správy 
o hrubom zaobchádzaní so slovenskou 
menšinou.30

Zabratie ďalšieho slovenského územia 
po Mníchove vyvolalo na celom Sloven-
sku protipoľské nálady. Na druhej strane 
vyvolalo nespokojnosť aj u niektorých poľ-
ských intelektuálov. Ozývali sa hlasy, že 
sa premárnila jedinečná príležitosť pripojiť 
k Poľsku väčšinu severných oblastí Slo-
venska. Semkowicz, ktorý sa až doteraz 
staval do pozície priateľa Slovákov, v ja-
nuári 1939 vypracoval projekt spoločnej 
poľsko-maďarskej hranice, kde sa počítalo 
s územným rozdelením Slovenska medzi 
tieto dva štáty.31 „Koristnícke chúťky“ Ma-
ďarska a Poľska nakoniec vohnali mladú 
Slovenskú republiku do náručia nacistic-
kého Nemecka.

26  ŠAL Poprad, OÚ-K, 33/1939 prez.
27 Anna Vdovjaková (narodená 1914 v Javorine). 

2004. Život v Javorine v medzivojnovom období. 
Osobná komunikácia. 2004 – 10 – 28. Rakúsy pri 
Kežmarku; MALOVCOVÁ, B.: Medzi hranicami utr-
penia 1918 – 1945. In Dejiny Ždiaru a Tatranskej 
Javoriny 1590 – 2000, Zost: Kolárová, Z. Ždiar : 
Obecný úrad v Ždiari, 2000, s. 65-67.

28 ŠAL Poprad, OÚ-K, 33/1939 prez.
29 SŁOWIK, J. A.: Polski epizod Leśnicy I. In 

Z doliny Grajcarka, 2005, č. 150, s. 6 a Polski epi-
zod Leśnicy II. In Z doliny Grajcarka, 2005, č. 151, 
s. 6.

30 ŠTEFÁNIKOVÁ, A.: Poľská otázka v sloven-
skej spoločnosti v rokoch 1938 – 1939. In Histo-
rické štúdie, 38, 1997, s. 73.

31 BARTLOVÁ, A.: Slovensko-poľské vzťahy 
v rokoch 1919 – 1938. In Historický časopis, roč. 
20, 1972, č. 5, s. 382. FS Maguranka v choreografi i Viktora Majerika

Oblasť Zamaguria je najsevernejším 
cípom multikultúrneho územia Spiša. Kul-
túra si tu však po stáročia razila vlastnú 
cestu, čo zapríčinila jednak geografi cká 
izolovanosť, spôsobená práve pohorím 
Spišskej Magury, a jednak ťažké životné 
podmienky, ktoré neumožňovali miestne-
mu obyvateľstvu cieľavedome vytvárať a 
konzumovať rôzne formy kultúry. Tie sa 
rodili zvyčajne spontánne pri vykonávaní 
rozmanitých, najmä poľnohospodárskych 
prác, vo veľmi vzácnych chvíľach voľ-
ného času, pri príležitosti rôznych nábo-
ženských a rodinných sviatkov, či iných 
významných udalostiach. Tak vznikali 
piesne, hry, tance, povesti, hádanky i 
rozprávky. V nich boli hlboko zakorenené 
múdrosti, smútky, radosti i životné pravdy 
zamagurského ľudu a kto mu chcel lepšie 
porozumieť, musel načrieť práve do tejto 
studnice poznania.

A keďže samotní obyvatelia mali veľa 
starostí so svojou vlastnou existenciou, boli 
to predovšetkým etnografi , ktorí zachovali 
odkaz našich predkov pre budúce gene-
rácie. Ten sa potom ďalej šíril už nielen 
ústnym podaním, ale tiež prostredníctvom 
publikácií, ktoré boli zozbierané a spísa-
né v drevených chalúpkach pod stráňami 
Spišskej Magury, či tancov a piesní, ktoré 
zaspievali i zatancovali obyčajní ľudia a 
ktoré vytvorili základ choreografi ckej tvor-
by pre viaceré zamagurské folklórne sú-
bory. A práve 30. výročie založenia jedné-
ho z nich – FS Maguranka, ktorý sa v lete 
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predstavil aj našim krajanom na Dňoch 
slovenskej kultúry v Krempachoch a 80. 
výročie nedožitých narodenín jeho zakla-
dateľa, etnografa, kultúrneho pracovníka 
a učiteľa Viktora Majerika, si 16. októbra 
pripomenuli v zamagurskom mestečku 
Spišská Stará Ves.

Slávnostný galaprogram, ktorý zorga-
nizovalo mesto v spolupráci s vydavateľ-
stvom Goralinga, sa začal o šiestej hodine 
podvečer. Polhodinku pred ním si však 
mohli hostia a návštevníci vo vstupnej 
hale kultúrneho domu prezrieť výstavu fo-
tografi í z histórie FS Maguranka i projek-
ciu vydavateľstva Goralinga, ktoré pri tejto 
príležitosti vydalo knihu Doživotná umiest-
nenka ako pamätnicu k nedožitým osem-
desiatinám Viktora Majerika. V nej môžete 
nájsť, okrem fotografi ckého životopisu 
tohto učiteľa, osvetára, kronikára, etno-

grafa a folkloristu, taktiež zamagurské 
rozprávky, hádanky, piesne, ľudovú stra-
vu, ukážky z kroník, bibliografi u i celkovú 
atmosféru života na Zamagurí po skonče-
ní druhej svetovej vojny.

Keď sa hľadisko miestneho kultúrne-
ho domu naplnilo takmer do posledného 
miesta, začal samotný galaprogram. Otvo-
rili ho spoločnou piesňou tri zamagurské 
folklórne súbory: oslávenec Maguranka zo 
Spišskej Starej Vsi, Flisocek z Červeného 
Kláštora a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi. 
Potom už samozrejme nasledovali samo-
statné vystúpenia jednotlivých súborov, 
ktoré predviedli choreografi e vytvorené 
alebo inšpirované tvorbou Viktora Maje-
rika. Po ich pekných spomienkových vy-
stúpeniach bola uvedená do života kniha 
z pera Inge a Milice Majerikovej Doživot-
ná umiestnenka. Stalo sa tak posypaním 
zamagurskou zemou, aby zamagurské 
tradície v nej zachytené symbolicky klíčili 
a rástli aj naďalej. V programe nechýbalo 
ani fi lmové spracovanie zamagurskej roz-
právky Chudobný Jendruš a bohatá Haľ-
ka, ktorá bola spísaná Viktorom Majerikom 
a zahraná i zrežírovaná prostredníctvom 
novovzniknutého spišskostaroveského di-
vadielka RAMAGU pod vedením režiséra 
Lukáša Marhefku.

Pri takomto významnom dvojitom 
okrúhlom výročí samozrejme nemohli 
chýbať ani ocenenia pre pokračovateľov 
zamagurských tradícií. Ceny mesta Spiš-
ská Stará Ves boli udelené oživotvoriteľo-
vi a vedúcemu súboru Maguranka Petrovi 
Zelinovi a dlhoročnej udržiavateľke zama-
gurských folklórnych tradícií Marte Česel-
skej.  Ďalším ôsmym folklórnym zanie-
tencom a propagátorom Zamaguria boli 
udelené pamätné plakety mesta. Sprie-

vodné slovo počas slávnostného galave-
čera mala známa televízna moderátorka 
Aneta Paríšková, ktorá svojím profesio-
nálnym a zároveň citlivým prejavom sprí-
jemňovala atmosféru celého programu.

Záver patril prirodzene oslávencovi 
– FS Maguranke. Tá sa v premiére pred-
viedla v nových zemplínskych krojoch so 
žartovným tancom. Potom už nasledo-
vali gratulácie. V mene Spolku Slovákov 
v Poľsku zaželal gen. tajomník Ľudomír 
Molitoris FS Maguranke ďalšie roky plod-
nej práce a úspechov pri zachovávaní 
zamagurských folklórnych tradícií. Darom 
nášho Spolku bola pamätná kniha – kroni-
ka, do ktorej si budú môcť zaznamenávať 
piesne, tance, choreografi e, či všetky svo-
je úspechy na domácej i medzinárodnej 
scéne. Galaprogram sa skončil veľkým 
potleskom plnej sály kultúrneho domu 
a ľudovou zábavou vo vedľajšej budove 
reštaurácie Nova.

Diváci, účastníci i hostia si domov od-
niesli pekné dojmy a poniektorí aj peknú 
knihu, vytlačenú v tlačiarni Spolku Slová-
kov v Poľsku, plnú spomienok i čarovného 
sveta zamagurského ľudu, ukrytého v je-
ho pomaly už miznúcich tradíciách.

Milica Majeriková

Gratulácie Spolku Slovákov v Poľsku FS Maguranke Uvedenie do života knihy Doživotná umiestnenka

Hry detí zo Zamaguria

Oslávenec Maguranka sa predstavil s novým 
zemplínskym tancom
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Z DIANIA NA SLOVENSKU
cerých krajín Európy. Slovákov v Poľsku 
zastupoval gen. tajomník Ľudomír Molito-
ris. Účastníci sa oboznámili s činnosťou 
Výkonného výboru, so stavom členstva 
a fi nančnou situáciou SZSZ. Po diskusii 
o ďalšom smerovaní a úlohách bol schvá-
lený plán činnosti a návrh rozpočtu na na-
sledujúci rok.

***
Návšteva nórskeho kráľovského 

páru na Slovensku. Koncom októbra 
navštívil Slovensko nórsky kráľ Harald V. 
s manželkou Sonjou. Počas svojej náv-
števy sa stretol s prezidentom SR Ivanom 
Gašparovičom, predsedom parlamentu 
Richardom Sulíkom a premiérkou Ivetou 
Radičovou. Jeho návšteva sa, okrem 
iného, spájala aj so 100. výročím úmrtia 
nórskeho publicistu a obhajcu Slovákov 
Bjornstjerne Bjornsona. Práve výstavu ve-
novanú jeho dielu otvoril kráľovský pár v 
Bratislave. Okrem hlavného mesta si však 
nórsky kráľovský pár pozrel aj iné kúty 
Slovenska – Modru, Banskú Štiavnicu, či 
Žiar nad Hronom. Návšteva bola pre Slo-
vensko významnou diplomatickou a spo-
ločenskou udalosťou, pričom jej význam 
spočíval najmä v upevňovaní bilaterál-
nych a hospodárskych vzťahov medzi na-
šimi krajinami.

***
Otvorenie obchvatu Trstenej. Oby-

vatelia Trstenej si konečne budú môcť 
oddýchnuť od nájazdov množstva kami-
ónov, ktoré denno-denne premávali touto 
oravskou obcou. Dňa 29. októbra bol totiž 
otvorený 7,2-kilometrový obchvat Trstenej 
na rýchlostnej ceste R3. Obchvat funguje 
zatiaľ v polovičnom profi le s dvoma jazd-
nými pruhmi. Dve križovatky sú navrhnu-

té ako úrovňové a jedna ako 
mimoúrovňová. Navrhovaná 
trasa obchvatu na R3 začína 
odklonením z cesty prvej triedy 
č. 59 za mestom Tvrdošín, ďalej 
pokračuje východne od mesta 
križovaním železničných tratí, 
dvoch ciest tretej a jednej cesty 
druhej triedy a končí dočasným 
napojením na cestu prvej triedy 
č. 59 za mestom Trstená. R3 
bude slúžiť pre medzinárodnú 
tranzitnú dopravu medzi Slo-
venskom a Poľskom. Otvore-
nia rýchlostnej komunikácie 
na Orave sa zúčastnili minister 

Konferencia o biskupovi Jánovi 
Vojtaššákovi. V dňoch 21. – 22. októb-
ra sa v priestoroch kňazského seminára 
biskupa Vojtaššáka v Spišskom Podhradí 
uskutočnila konferencia pod názvom Bis-
kup Ján Vojtaššák a jeho miesto v sloven-
ských cirkevných dejinách. Účastníkov 
konferencie, medzi ktorými boli mnohí 
významní historici a teológovia zo Sloven-
ska i zahraničia, privítal biskup Mons. prof. 
ThDr. František Tondra. Prednášajúci sa 
počas dvoch dní dotkli života a pôsobenia 
biskupa Vojtaššáka vo verejnom živote 
i katolíckej cirkvi, pričom nevynechali ani 
problematiku sporu o severný Spiš a hor-
nú Oravu, v ktorom sa tento výnimočný 
človek počas svojho pôsobenia na spiš-
skom biskupskom stolci angažoval. Záver 
konferencie bol venovaný priebehu beati-
fi kačného procesu biskupa Jána Vojtaššá-
ka, ktorý sa v súčasnosti realizuje.

***
Zasadnutie generálnej rady Sve-

tového združenia Slovákov žijúcich 
v zahraničí. Začiatkom posledného ok-
tóbrového týždňa sa v zasadacej sále Ná-
rodného osvetového centra v Bratislave 
konalo XIV. riadne zasadnutie Generálnej 
rady SZSZ. Zúčastnili sa ho predstavitelia 
Slovákov žijúcich mimo svojej vlasti z via-

dopravy Ján Figeľ, generálny riaditeľ Ná-
rodnej diaľničnej spoločnosti Alan Sitár a 
generálny riaditeľ Váhostavu Ján Kat.

***
Zníženie rýchlosti na diaľnici medzi 

Bratislavou a Trnavou. Od 1. novembra 
budú môcť vodiči na trojpruhovom diaľnič-
nom úseku D1 medzi Bratislavou a Trna-
vou v oboch smeroch jazdiť maximálnou 
rýchlosťou 110 km/hod. Obmedzenie by, 
podľa slov ministra dopravy Jána Figeľa, 
malo mať priaznivý dopad na plynulosť 
dopravy, bezpečnosť jazdy a na počet do-
pravných nehôd.

***
Iveta Radičová v Bruseli. V dňoch 28. 

a 29. októbra 2010 sa v Bruseli uskutočnilo 
stretnutie predsedov vlád V4 a zasadnutie 
Európskej rady, ktorého sa zúčastnila aj 
premiérka SR Iveta Radičová. Lídri člen-
ských krajín Európskej únie rokovali najmä 
o zmene rozpočtových pravidiel, súčasnej 
hospodárskej situácii v nadväznosti na 
fi nančnú krízu vo svete, o príprave sum-
mitu G20, boji proti klimatickým zmenám, 
spolupráci pri upevňovaní vzťahov s tre-
tími krajinami a o upevnení energetickej 
bezpečnosti únie.

***
Ministerstvo životného prostredia 

obnovené. V júli t.r. bolo v rámci úspor-
ných opatrení predchádzajúcou vládou 
zlúčené Ministerstvo životného prostredia 
s Ministerstvom hospodárstva. Nová vlá-
da, ktorá vzišla z parlamentných volieb, 
však rozhodla o jeho opätovnom obnove-
ní. Keďže prezident SR Ivan Gašparovič 
tento návrh vetoval, svoju činnosť obno-
vilo až po opätovnom schválení v parla-
mente, a to od 1. novembra t.r. Novým 
ministrom sa stal doterajší štátny tajomník 
Ministerstva pôdohospodárstva, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja József 
Nagy z politickej strany Most-Híd.

***
Uzávera tatranských chodníkov. Od 

začiatku novembra t.r. až do 15. júna 2011 
bude trvať na celom území Tatranského 
národného parku uzávera 32 značkova-
ných turistických a náučných chodníkov 
vo vysokohorskom prostredí od Oravy 
až po Tatranskú Javorinu. Prechádzať 
nebude možné ani chodníkmi, ktoré sa 
napájajú z poľskej strany Tatier na slo-
venskú. Otvorené zostanú len chodníky 
vedúce k chatám, s výnimkou chaty pod 
Rysmi. Účelom uzávery má byť ochrana 
vzácnych druhov zveri, tatranskej prírody 
i bezpečnosť turistov. (mm)

Foto: Ľ. Molitoris
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Odpovede z októbrového čísla: 1.1. Chyžné, Jablonka, Pe-
kelník, Orávka, Bukovina-Podsklie, Harkabúz, Sŕnie (Podsrnie), 
Podvlk, Vyšná Zubrica, Nižná Zubrica, Vyšná Lipnica (Malá Lipni-
ca), Nižná Lipnica (Veľká Lipnica), taktiež Suchá hora a Hladov-
ka – tie však boli v roku 1924 pripojené späť k ČSR; 1.2. Chyžné, 
Nižná Lipnica; 1.3. Podvlk, Jablonka; 1.4. Podvlk; 1.5. Podvlk; 
1.6. Podvlk (Krištof Pieronek), Harkabúz (František Harkabuz); 
1.7. Jablonka, Lipnica Wielka (Nižná Lipnica); Czarny Dunajec, 
Raba Wyżna; 2.1. Malá (Vyšná) Lipnica, poetka a výtvarníčka 
– Šára Buganová-Alexy; 2.2. Chyžné, prvý pokladník Matice slo-
venskej – Tomáš Červeň; 2.3. Pekelník, národný buditeľ a zbe-
rateľ ľudovej slovesnosti – Ignác Kojda; 2.4. Podvlk, národne 
uvedomelý kňaz – Jozef Bonk; 2.5. Podvlk, slovenský spisovateľ 
a minorita – Serafín Bossák; 2.6. Horná Zubrica, cisársko-kráľov-
ský podplukovník – Ján Karol Ďurčák; 2.7. Jablonka, učiteľ a hu-
dobník – Jozef Jablonský; TAJNIČKA: V pravde žil som, krivdu 
bil som, verne národ môj ľúbil som. To jediná moja vina a okrem 
nej žiadna iná. Branko; 3. Babia hora.

POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
2. Vymenujte aspoň tri najľudnatejšie mestá na Slovensku
................................................................................................

3. Aká je najľudnatejšia slovenská obec? ..............................
4. Na obrázkoch sú kodifi kátori dvoch foriem spisovnej slo-

venčiny. Napíšte ich mená, rok kedy uzákonili spisovný jazyk 
a oblasť Slovenska, ktorá sa stala základom pre jednotný jazyk 
Slovákov.

OTÁZKY:
1. Pracujte s mapou:
1.1. Územno-správne členenie SR je trochu iné ako v Poľsku. 

Skúste k číslam priradiť jednotlivé administratívne jednotky:
miest, okresov, obcí, samosprávnych krajov
8 .......................... 138 .....................  
79 ....................... 2883 ...................
1.2. Územie Spiša sa na slovenskej časti rozprestiera na úze-

mí 2 samosprávnych krajov a 6 okresov. Vymenujte ich:
samosprávne kraje: ...................................................................,
okresy:  ........................................................................................ 
.................................................................................................... .

1.3. Územie Oravy sa na slovenskej časti rozprestiera na 
území 1 samosprávneho kraja a 3 okresov. Vymenujte ich:

samosprávny kraj: .................................................................,
okresy:  ................................................................................ . 

5. Na obrázku je hrad, ktorý patrí k najstarším doloženým hra-
dom na Slovensku. Nachádza sa na sútoku riek Dunaj a Morava, 
čo ho predurčilo, aby sa stal významným obranným i obchodným 
strediskom. V časoch Veľkej Moravy bol sídlom kniežaťa Rasti-
slava, ktorý na naše územie pozval významných učencov Kon-
štantína a Metoda. Začiatkom 19. storočia ho zničil Napoleon 
a zrúcanina sa stala miestom tajného stretávania predstaviteľov 
slovenského národného hnutia – „štúrovcov“. Ako sa tento hrad 
nazýva?

obcí

....................... meno ....................
    
.......................  rok .......................  

...................... oblasť ....................

Stránku pripravila Milica Majeriková
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V pondelok 18. októbra t.r. sa začalo  
zaujímavé podujatie, ktoré potrvá 
do 17. novembra t.r. Jeho bohatý 

program doteraz uspokojil nielen milov-
níkov slovenského fi lmu, dokumentu, či 
výtvarného umenia, ale aj milovníkov slo-
venskej poézie. 

Podujatie sa zrodilo z iniciatívy a spo-
lupráce Generálneho konzulátu v Krako-
ve a niekoľkých kultúrno-spoločenských 
inštitúcií. O tom, že takáto spolupráca sa 
naozaj oplatí sa mohol presvedčiť každý, 
kto sa ho zúčastnil. Záujem zo strany ve-
rejnosti bol veľký, na svoje si prišli všetci 
tí, ktorí chcú poznať Slovensko a jeho sú-
časné umenie z trochu inej perspektívy. 

Slovenský fi lmový 
„rejs” v krakovskom 

klube Lokator 
Ak by sme chceli preložiť slovo rejs 

z poľštiny do slovenčiny, v slovníku by 
sme našli vysvetlenie, že ide o cestu lode 
po mori, alebo po rieke. Presne tak sa 
plavili účastníci fi lmového podujatia, ktoré 
otvorilo Slovenskú kultúrnu jeseň. Trvalo 
od 18. do 23. októbra. 

Prvý deň ponúkol účastníkom skutoč-
nú fi lmovú lahôdku v podobe  fi lmu Jáno-
šík z roku 1921. Keďže išlo o nemý fi lm, 
pri premietaní hrala živá hudba, o ktorú sa 
postarala Maja Mirocha a Tomasz Zawad-
ski. 

Treba poznamenať, že tento fi lm sa 
natrvalo zapísal do slovenskej kinemato-
grafi e. Ide o prvý slovenský celovečerný 
hraný fi lm. Autormi fi lmu bol Ján Závodný 
a bratia Siakeľovci - mladí ľudia, ktorí odišli 
za prácou do Chicaga, kde sa dávno pred-
tým, než fi lm vznikol, pohrávali s odvážnou 

SLOVENSKÁ 
KULTÚRNA JESEŇ

myšlienkou o natočení fi lmu. V roku 1920 
sa vrátili domov, založili spoločnosť Tatra 
Film Corporation, vďaka ktorej sa ich sen 
stal skutočnosťou. Film vznikol v spoluprá-
ci s USA, hlavnú úlohu Jánošíka si zahral 
český herec Teodor Pištěk. Premiéra sa 
konala najskôr v Prahe, slovenskí diváci 
si ju mohli pozrieť po prvýkrát v Žiline 22. 
januára 1922 v čierno-bielom prevedení. 
Len americká verzia bola farebná. Film 
bol hraný ešte niekoľkokrát, no pravda je 
taká, že po rokoch sa jednoducho stratil. 
Až v roku 1970 ho Ján Závodný našiel 
vo svojej garáži a za pomoci modernej, 
vyspelej techniky fi lm vo fi lmových atelié-
roch obnovili. Druhá premiéra strateného 
fi lmu sa konala v Bratislave v roku 1981. 
No a premiéra v Poľsku sa konala v spo-
mínanom krakovskom Lokatore.

Na druhý deň sa záujemcovia o slo-
venský fi lm presunuli z Lokatora do Cen-
tra židovskej kultúry, kde sa premietal 
fi lmový dokument Krátká dlouhá cesta. 
Pod réžiu spomínaného fi lmu sa podpísal 
známy dokumentarista Martin Hanzlíček. 
Rozpráva bolestný a smutný príbeh syna, 
ktorý sa rozhodol vydať sa po stopách 
otca, ktorého nikdy nepoznal. Prečo? 
Pretože jeho otec najkrajšie roky mladosti 
strávil vo viacerých koncentračných tábo-
roch a na ceste za slobodou, v „pochode 
smrti” v Nemecku bol zabitý. Syn, ktorý sa 
narodil v koncentračnom tábore v Terezí-
ne, však prežil a rozhodol sa pochopiť, čo 
prežil jeho otec. Tým synom je postava 

úzko spätá s dejinami bývalej ČSFR, soci-
ológ Fedor Gál.  

- Môj otec žil tridsaťpäť rokov. Bol to 
krátky život. Jeho posledná cesta však 
bola oveľa dlhšia, než dokázal zvládnuť. 
Šesťdesiattri rokov od jeho smrti som 
po nej vykročil ja, -  to sú úvodné slová 
Krátkej dlhej cesty, fi lmu, ktorý sa svojím 
príbehom musí dotknúť každého, kto má 
len trochu súcitu a empatie. Po fi lme sa 
konala otvorená diskusia s hosťom - Fe-
dorom Gálom.

Tretí deň putovania za slovenským fi l-
mom si účastníci mohli pozrieť fi lm O dve 
slabiky pozadu od mladej scenáristky a 
režisérky Kataríny Šulajovej. Hlavnú úlo-
hu vo fi lme stvárnila jej sestra Zuzana. 
Spolupráca dvoch tvorivých sestier nevy-
šla nazmar. Podľa protagonistov, fi lm je 
určený predovšetkým mladému divákovi, 
rozpráva príbeh mladej študentky výtvar-
ného umenia. Hľadá lásku, nemôže ju 
však nájsť. Život je ako bludné kolo, z kto-
rého sa nedá vyjsť. Vždy sa jej zdá, že je 
pozadu, akoby nebola na tom správnom 
mieste. 

Vo štvrtok mali diváci možnosť vzhliad-
nuť fi lm Tango s komármi z roku 2009.
Vznikol pod režisérskou taktovkou Miro-
slava Luthera, ktorý sa podpísal aj pod 
scenár fi lmu. V hlavných úlohách si za-
hrali: Ady Hajdu, Roman Luknár, Zuzana 
Fialová, Diana Mórova a mnohí ďalší.

V piatok bol prezentovaný vynikajúci 
fi lmový dokument Martin Slivka – Muž, 
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Gen. konzul SR 
v Krakove - M. Lisánsky 
otvára Filmový „rejs“

Fedor Gál
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ktorý sadil stromy. Film režíroval mi-
lovníkom fi lmu dobre známy Martin Šulík 
v roku 2007. Pod scenár sa podpísali: 
Ingrid Mayerová, Rudolf Urc a Martin 
Šulík. Vďaka dokumentu sa ocitneme 
na dedinských Fašiangoch, započúvame 
sa do krásnych slovenských vianočných 
vinšovačiek, ktoré navždy zvečnil prof. 
PhDr. Martin Slivka, CSc. - hlavná po-
stava celého fi lmu. Tento známy režisér, 
fi lmár, scenárista, dokumentarista  sa na-
rodil v roku 1929 v Spišskom Štiavniku 
a zomrel v roku 2002 v Bratislave. Počas 
svojho života urobil mnoho vynikajúcich 
dokumentov i fi lmov, ktoré zobrazujú ži-
vot na dedine a nesú v sebe skutočne 
veľké historické posolstvo. Veď práve 
vďaka vizuálnemu umeniu si budú ďalšie 
generácie vedieť predstaviť, ako žili ich 
predkovia, aké mali zvyky a tradície, čo 
ich smútilo a čo ich rozveseľovalo.

Filmový „rejs” bol zavŕšený fi lmom 
Nebo, peklo... zem. Film, ktorého reklam-
ný slogan znie: Zažila nebo aj peklo, aby 
našla zem,  bol natočený s českými au-
tormi v roku 2009. Réžiu mala na starosti 
Laura Siváková, ktorá napísala aj scenár 
k tomuto fi lmu. Rozpráva príbeh mladej 
baletky Kláry, ktorá je na výslní a zdá sa, 
že bude účinkovať vo vysnívanom pred-
stavení, no náhle sa jej rúca svet pod no-
hami. 

Toľko z nádielky slovenských fi lmov, 
respektíve československých fi lmov pre-
mietaných v krakovskom Lokatore. Ako 
prezradil mladý organizátor, ktorého aj 
naši čitatelia poznajú pod prezývkou Pio, 
o rok sa zase rozbehne ďalší ročník slo-
venskej prehliadky fi lmov. 

Elektro Punk Poetry
Ďalším zo série podujatí v rámci Slo-

venskej kultúrnej jesene v Krakove bola 
prezentácia modernej slovenskej poézie 
v podaní Vlada Šimeka prepojenej s hu-
dobným projektom Herzog Herzog i Domi-
nika Želinského. Svoje aforizmy zároveň 
predstavil Boris Lilov, ktorý je predsedom 
občianskeho združenia Literis, ktoré spája 
vystupujúcich a zároveň podporuje ich tvor-
bu. Elektro Punk Poetry, ako autori nazvali 
svoj program, sa konal 26. októbra v klube 
Lokator.

Divákov síce nebolo veľa, čo mladých 
básnikov príliš nepovzbudilo, avšak vďa-
ka tomu sa vytvorila zaujímavá komorná 
atmosféra. Prvý so svojimi textami vy-
stúpil Vlado Šimek, ktoré prednášal na 
pozadí hudby v podaní Herzog Herzog. 
Prvé čítania, ako by sme mohli nazvať 
jeho prednes, boli trochu šokujúce, občas, 
dalo by sa povedať až príliš vulgárne, čo 
v značnej miere publikum šokovalo. Avšak 
po chvíli, keď si už poslucháči zvykli na 
nerecenzované slová, začali nachádzať 
hlbší zmysel čítaných textov.

Ďalšie texty predstavil Dominik Želin-
ský. Jeho tvorba je, dalo by sa povedať 
v porovnaní so Vladom Šimekom, dyna-
mickejšia, nespútanejšia, nepredvídateľ-
ná. Alebo aspoň prednes bol taký. 

Ako posledný z trojice sa predstavil so 
svojimi aforizmami Boris Lilov. Jeho tvorba 
bola publiku bližšia, zrozumiteľnejšia, divá-
ci reagovali odrazu. V kratučkých vetách 
sa odrážali hlboké myšlienky s humorným 
nádychom či niekedy sarkazmom, ktorí 
poslucháči rýchlo ocenili potleskom. 

Slovenská moderná literárna tvorba sa 
medzi divákmi stretla s pochopením, so 
záujmom, ale zároveň bola výrazne ohra-
ničená počtom publika, pretože mnohé 
texty boli náročné aj pre číročírych Slová-
kov, a nieto ešte pre poľské publikum.

Mirabilis Terra
Pod týmto tajomným názvom sa skrý-

va ďalšie z podujatí kultúrnej jesene. Ide 
o vernisáž prác mladého slovenského vý-
tvarníka Tomáša Žemlu, ktorá sa konala 
v podvečer 28. októbra na krakovskom 
hlavnom námestí v klube U Luisa.

- Ide o moju premiéru v Krakove a veľ-
mi sa teším, že v Krakove sú vystavené 
moje obrazy, - prezradil s neskrývanou 
radosťou Tomáš Žemla. Narodil sa 24. 
januára 1984 v Trnave. Jeho talent a tvori-
vosť ho predurčili na to, aby v rokoch 1998 
- 2003 študoval propagáciu a reklamu na 
SOŠ Kalná nad Hronom. Hneď po matu-
rite sa prihlásil na štúdium na Katedre vý-
tvarnej tvorby a výchovy, na Pedagogickej 
fakulte UKF v Nitre. Ako som sa dozvede-
la, pozitívne ho ovplyvnili hlavne jeho uči-
telia: Art. Mgr. Jozef Baus a akademický 
sochách Viliam Loviška. T. Žemla má cel-
kovo na svojom konte tri samostatné vý-
stavy v rámci Slovenska a práve tú aktu-
álnu - v Poľsku a tiež niekoľko spoločných 
výstav v spolupráci s inými výtvarníkmi.  

Východiskovým motívom sú ľudové 
ornamenty. Zobrazujú krásu vnímanú 
prostredníctvom tvarov, štruktúry a farieb. 
Ako tvrdí: - Úcta k ornamentu ma uisťuje, 
že podiel námetu a tvorby nemôže byť pre 
mňa obmedzujúci, ale ponúkajúci široké 
spektrum novej inšpirácie. 

Máme za sebou niekoľko podujatí 
Krakovskej kultúrnej jesene 2010, ktorá 
naďalej trvá a určite ponúkne milovníkom 
Slovenska a slovenskej kultúry ešte ne-
jedno zaujímavé podujatie.

Lýdia Ostrowska, Marián Smondek  Fo
to

: M
ar

iá
n 

Sm
on

de
k 

zd
ro

j: 
ka

ta
ló

g 

Na podujatí Elektro Punk Poetry

T. Žemla: Tri, olejomaľba



     N O V E M B E R   2 0 1 022 ŽIVOT

Dňa 20. októbra sa v krakovskej Galérii 
slovenského umenia v Spolku Slová-
kov v  Poľsku zišli milovníci výtvarného 

umenia na vernisáži výstavy obrazov dvoch 
mladých slovenských výtvarníkov - Tatiany 
Bachurovej a Slavomíra Capeka. 

T. Bachurová nám predstavila maľbu a S. 
Capek sa predstavil s grafi kou a kresbou. 
Vernisáž bola zaradená do programu pod-
ujatia Slovenská kultúrna jeseň 2010, ktoré 
prebieha až do 17. novembra t.r.

Organizátorom výstavy bol Spolok Slo-
vákov v Poľsku, ako aj Slovenský inštitút vo 
Varšave a Generálny konzulát Slovenskej 
republiky v Krakove.    

Ako prvý sa návštevníkom vernisáže 
prihovoril generálny tajomník SSP Ľudomír 
Molitoris, ktorý vyjadril veľkú radosť z toho, 
že práve v krakovskom sídle Spolku môžeme 
obdivovať zaujímavú tvorbu mladých sloven-
ských autorov. Spomenul tiež tvorbu výtvar-
níka Petra Kocáka, ktorého obrazy sme tu 

VERNISÁŽ 
SLOVENSKÝCH UMELCOV

mohli obdivovať pred rokom. Zaujímavosťou 
je totiž fakt, že v minulosti bol práve on peda-
gógom Tatiany Bachurovej. 

Ako ďalší sa účastníkom vernisáže pri-
hovoril generálny konzul SR v Krakove Ma-
rek Lisánsky, ktorý nám bližšie predstavil 
program spomínanej Slovenskej kultúrnej 
jesene v Krakove. Posledné slovo patrilo obi-
dvom umelcom - každý z nich stručne opísal 
vystavovanú kolekciu a povedal niečo o svo-
jej doterajšej tvorbe. No lepšie než slová sa 
každému z nás prihovorili zaujímavé umelec-
ké výtvory oboch výtvarníkov.

Maliarstvo Tatiany 
Bachurovej

Výtvarníčka Tatiana Bachurová pochá-
dza zo Svidníka. V Krakove sa cítila takmer 

ako doma, spoločnosť na vernisáži jej robil 
manžel spolu s trojmesačným synčekom 
a okruh priateľov z východného Slovenska. 
Na Fakulte humanitných a prírodných vied 
v Prešove vyštudovala odbor výtvarná výcho-
va a etická výchova. Ako prezradila neskôr v 
rozhovore,  k výtvarníctvu inklinovala už od 
detstva. - Možno to bola náhoda, možno nie, 
ale už v materskej škôlke si moja vtedajšia 
pani učiteľka všimla, že vo mne drieme vý-
tvarný talent. Možno aj na jej podnet ma ro-
dičia zapísali na ľudovú školu umenia, neskôr 
základnú umeleckú školu. Veľmi rýchlo som  
začala vyhrávať rozličné výtvarné súťaže, 
takže všetko smerovalo k tomu, že sa budem 
venovať výtvarníctvu, - odpovedala Tatiana 
na otázku, kedy sa v nej prebudila túžba stať 
sa výtvarníčkou. V septembri 2009 obhájila 
dizertačnú prácu, v ktorej sa venovala téme 

T. Bachurová: My dve, 2009, olej na sololite

T. Bachurová 
so svojimi najbližšími

Vernisáž ponúkla priestor na zaujímavé debaty... ...pri poháriku dobrého slovenského vína
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detskej ilustrácie. V súčasnosti pôsobí na Pe-
dagogickej fakulte Prešovskej univerzity, kde 
vyučuje kresbu, maľbu, grafi ku a didaktiku 
výtvarnej výchovy. Aktuálne je na materskej 
dovolenke. 

A ako vlastne vníma svoje obrazy samot-
ná autorka? - Každý obraz, ktorý tu vidíme, 
má svoj príbeh a rovnako je to s celou mojou 
tvorbou. Tieto príbehy spolu vzájomne súvi-
sia. Podľa jej slov umelec, ktorý vystavuje 
obrazy, sa cíti tak trochu, akoby išiel s kožou 
na trh. - V každom obraze sa odrážam ja, 
moje vnútro a vnímavejšiemu pozorovateľo-
vi sa iste podarí dozvedieť sa o mne veľmi 
veľa. Niekedy ma prekvapí reakcia ľudí, ktorí 
v mojich obrazoch vidia niečo celkom iné, než 
ja. Vôbec mi to však neprekáža, ba dokonca 
naopak. Vďaka tomu sa môžem dozvedieť 
niečo viac o sebe, o svojej tvorbe. A ktorý 
z vystavovaných obrazov patrí k Tatianiným 
najobľúbenejším? - Ťažko defi novať jeden 
obraz, - odpovedala so zamyslením. Pri tejto 
príležitosti však spomenula obraz s názvom 
My dve. - Je to vlastne autoportrét. Zobrazu-
je dve časti môjho ja. Jednu snivú, magickú 
a druhú realistickú. Preto nesie obraz práve 
tento názov. 

Slavomír Capek a jeho 
grafi ka i kresba

Slavomír Capek pochádza rovnako ako 
Tatiana Bachurová z východného Slovenska, 
konkrétne z Prešova. Prezradil mi, prečo sa 
rozhodli vystavovať svoje diela spoločne. Dô-
vodom bolo nielen ich vzájomné priateľstvo, 
ale aj inklinácia k rovnakému typu umenia 
a tie isté umelecké preferencie. 

S. Capek vyštudoval umeleckú priemys-
lovku a neskôr svoj talent a zručnosti rozvíjal 
aj na vysokej škole. Za sebou má štúdium ka-
meňosochárstva i výtvarnej pedagogiky. 

K výtvarníctvu inklinoval odmalička, po-
chádza totiž z rodiny, v ktorej bolo k umeniu 
vždy blízko. Navštevoval niekdajšiu ľudovú 
školu umenia, neskôr základnú umeleckú 
školu. V detstve si veľmi rád prezeral knihy 
o výtvarníctve, ktorých bolo doma neúrekom 
a intuitívne sa snažil kopírovať a kresliť to, čo 
v nich videl. Veľký záujem v ňom prebudilo 
aj sochárstvo, či už Dušana Pončáka alebo 
Ľuba Gumana. Vzorov, ktoré ho inšpirujú v 
jeho vlastnej tvorbe, je veľa. Sú to napríklad 
autori ako: E.T.A. Hoffman, Gustav Meyrink, 
Franz Kafka a mnohí iní. Čo je však zaujíma-
vosťou, nejde o výtvarníkov, ale o literátov. 
Možno práve tie isté, alebo podobné fi ktívne 
svety, ktoré spomínaní autori prezentujú v li-
terárnej tvorbe, S. Capek zobrazuje vo svojej 
výtvarnej tvorbe.   

S. Capek: Chcel by som lepiť kúsky tvojho srdca, keď ti raz pre niekoho praskne, akvarelové pastelky

Prezradil mi tiež, že v súčasnosti sa 
okrem kresby a grafi ky venuje aj reštaurova-
niu kultúrneho dedičstva v reštaurátorskom 
ateliéri, kde trávi väčšinu času.

Na vernisáži neskrýval svoju radosť 
z návštevy Krakova. Podľa jeho slov je toto 
mesto akousi kultúrnou križovatkou: - Chodie-
vam sem veľmi rád. Krakov mi niečím pripo-
mína Prahu, kde som strávil 5 rokov. Svojimi 
mi krosvetmi, ktoré v sebe ukrýva, pôsobí na 
mňa veľmi inšpiratívne. Hlboko vnímam at-
mosféru tohto mesta a samozrejme aj archi-
tektúru. Záujem o architektúru je u S. Capeka 
veľmi veľký, ako sám povedal - zaujímajú ho 
tvary, podstata vecí i bytia a to, čo vidieť navo-
nok i to, čo je vo vnútri - čo sa odráža aj v jeho 
tvorbe. Pokiaľ ide o vystavované práce, časť 

z nich je čiernobiela, vytvorená ceruzkou na 
rôzne tónovaných podkladoch a druhá časť, 
vytvorená pomocou akvarelových pasteliek, 
je zaujímavá svojou pestrofarebnosťou i mo-
tívom, či líniami, ktoré akoby plávajú na povr-
chu obrazov, či v obrazoch.

Hádam ani netreba dodávať, že s tvor-
bou obidvoch umelcov sa účastníci vernisáže 
oboznamovali pri pohári dobrého slovenské-
ho vína. Stretnutie bolo zároveň príležitosťou 
pozhovárať sa nielen o umení, ale aj na rôzne 
iné témy. 

Toľko teda o tvorbe oboch výtvarníkov aj 
zaujímavej výstavy, ktorú možno obdivovať 
v Galérii slovenského umenia do 15. decem-
bra t.r. 

Lýdia Ostrowska
Organizátori výstavy spolu s umelcami
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Odpust v Kacvíne. Poslednú ok-
tóbrovú nedeľu sa v Kacvíne konala 
odpustová slávnosť. Slovenskú omšu v 
kacvínskom kostole, ktorý je zasvätený 
Všetkým svätým, slúžil spišskostaroveský 
dekan ICLic. Ján Hudák. Vo svojej omši 
zdôraznil, že aj svätci mali svoje chyby, 
avšak dokázali ich potlačiť a ich mravná 
sila spočívala v tom, že keď sa potkli, do-
kázali vstať a napraviť sa – a preto aj my 
sa, napriek našim chybám, môžeme stať 
svätými. Takmer zaplnenému kacvínske-
mu kostolu odpustovú slávnosť spríjemni-
la kacvínska dychovka, ktorá zahrala po-
čas omše i po jej skončení pred kostolom. 
Pre deti, ako aj maškrtnejších dospelých, 
boli pred budovou starej slovenskej školy 
postavené stánky s najrôznejšími slad-
kosťami. Príjemnú slávnostnú atmosféru 
ešte podčiarklo pekné, slnečné, jesenné 
počasie. (mm)

KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
predložili žiaci, rodičia a rodičovská rada, 
bola základná škola pomenovaná menom 
Jána Pavla II. Slávnosť sa začala ráno sv. 
omšou v kostole Panny Márie Ustavičnej 
Pomoci, ktorú slúžili provinciál mariánov 
páter Eugeniusz Zarzeczny, bývalý farár 
Tadeusz Kwiecień a dp. farár Marek Kor-
daszewski. Po sv. omši privítali farár, rodi-
čia, žiaci a riaditeľka školy Danuta Madeja 
krakovského metropolitu kard. Stanisława 
Dziwisza, ktorý posvätil pamätnú tabuľu 
a školskú zástavu. Ďalšia časť slávnos-
ti sa uskutočnila v Rekolekčnom centre 
rehole mariánov. Po privítaní vzácnych 
hostí, medzi ktorými nechýbali predsta-
vitelia samosprávy či riaditelia a kňazi z 
okolitých obcí, vojt gminy Bukowina Tat-
rzańska Sylwester Pytel prečítaním prí-
slušného uznesenia slávnostne pomeno-
val školu menom Jána Pavla II. Následne 
bola žiakom, ktorí zložili sľub, odovzdaná 
rodičmi školská zástava. Po zložení sľu-
bu nasledovali príhovory riaditeľky školy 
i pozvaných hostí a divadelná inscenácia 
s názvom „Svedkovia svätosti“, ktorú na-
cvičila divadelná skupina „Jar“ fungujúca 
pri Základnej škole č. 2 v Repiskách. Sce-
nár hry napísala riaditeľka školy. Osnovu 
tvorili menej známe epizódy zo života svä-
tého otca Jána Pavla II., pričom mládež 
a dvaja rodičia verne zobrazili postavy 
kardinála Stanislawa Dziwisza, kardiná-
la Zenona Grocholewského, dominikána 
Jána Góru, dvoch redaktorov a talianske-
ho redaktora Saveria Gaetu. Po slávnost-

nom obede sa predstavila skupina „Rzoz“ 
z Bukowiny Tatrzańskej. Záver programu 
tvorili svedectvá a spomienky na Svätého 
Otca i spoločná modlitba a procesia so 
sviečkami. (dm)

***
Kaplnka vo Vyšných Lapšoch za-

strešená. Urbárska spoločnosť vo Vyš-
ných Lapšoch sa postarala o zastrešenie 
schodov pri kaplnke sv. Antona na tunaj-
šom cintoríne. (dm)

***
Posvätenie gminnej klubovne vo 

Vyšných Lapšoch. Dňa 31. októbra sa 
uskutočnilo otvorenie a posvätenie novej 
budovy klubovne a knižnice vo Vyšných 
Lapšoch. Majiteľom 1/3 časti starej budo-
vy bola gmina Nižné Lapše a 2/3 vlastnil 
druhy majiteľ GS so sídlom v Nižných 
Lapšoch, ktorý odpredal svoju časť gmi-
ne a tak sa mohlo pristúpiť k prestavbe, 
lepšie povedané k vybudovaniu ďalšieho 
objektu, ktorý má slúžiť mládeži a všetkým 
občanom. Budovu posvätil miestny dp. fa-
rár Czesław Hałgas. Po ofi ciálnej časti sa 
deti zo základnej školy predstavili s krát-
kym kultúrnym programom. (dm)

***
„Jeseň na Spiši“ v Krempachoch. 

Koncom októbra sa v priestoroch kultúrne-
ho domu v Krempachoch konalo vyhodno-
tenie IV. ročníka výtvarnej súťaže pod ná-
zvom „Jeseň na Spiši“, ktorej sa zúčastnili 
deti a mládež navštevujúci školy v Krem-
pachoch. Porota v zložení Maria Krzyszto-
feková (riaditeľka kultúrneho strediska), 
Agata Pacygová (inštruktorka kultúrneho 
strediska) a Maria Wnęková (etnografka 
a maliarka) hodnotila 21 prác jednotlivcov 
a 3 skupinové práce v troch kategóriách. 
V kategórii 4 – 8 rokov si najvyššie oce-
nenie odniesol Bartosz Paciga, v kate-

***
Nové meno pre školu v Repiskách. 

V Základnej škole č. 2 v Repiskách - 
Grocholovom Potoku bola 28. októbra 
vznešená atmosféra. Tento deň žia-
kom, ich rodičom a učiteľom dlho ostane 
v pamäti. Po pozitívnom posúdení návrhu 
kardinálom Stanisławom Dziwiszom, ktorý 
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górii 9 – 11 rokov Izabela Bednarčíková 
a v kategórii nad 12 rokov bola ocenená 
skupinová práca Oli Brzyzekovej, Agneš-
ky Paluchovej, Marty Zygmundovej. Víťazi 
dostali ceny od organizátorov – miestneho 
a gminného kultúrneho strediska, ale nikto 
neodišiel naprázdno a aj ostatným zúčast-
neným sa ušli sladkosti. (fp)

***
Deň učiteľov v Krempachoch a gmi-

ne Nowy Targ. Štrnásty október je už tra-
dične spätý so sviatkom učiteľov a vzde-
lávania. V krempašských školách sa pri 
tejto príležitosti konali slávnostné akadé-
mie s umeleckým programom, ktoré pre 
svojich učiteľov pripravili žiaci. Nechýbali 

blahopriania, poďakovania, kvety i slzy 
dojatia a pre učiteľov aj vyznamenania. 
Deň pred samotným sviatkom zorganizo-
val Úrad gminy Nowy Targ slávnosť pre 
všetkých učiteľov v gmine. Vojt Jan Smar-
duch poprial šíriteľom vzdelania všetko 
dobré, veľa trpezlivosti, vytrvalosti, úspe-
chov a zdravia. Z učiteľov vyučujúcich v 
Krempachoch boli ocenení títo: Agnieszka 
Moś, Monika Maczewska – Ignacok, Elż-
bieta Banach, Adam Witek a riaditeľka zá-
kladnej školy Lidia Kamoń. (fp)

***
Most v Hornej Zubrici otvorený. 

Dňa 28. októbra nastala pre obyvateľov 
Hornej Zubrice dlho očakávaná chvíľa. Za 
účasti predstaviteľov samosprávy, miest-
neho kňaza i samotných obyvateľov bol 
slávnostne otvorený a posvätený most 
k miestnej časti Za Bormi. Ťažké chví-
le, kedy sa ani požiarnici ani zdravotná 
pomoc nemohli dostať do tejto 
miestnej časti, sú už, dúfajme, 
zažehnané.

***
Nové auto pre požiarnikov 

z Malej Lipnice. Členovia DPZ 
v Malej Lipnici sa môžu tešiť 
z nového automobilu značky 
GRM Land Rower, ktoré im odo-

vzdal vojt gminy Jablonka 
Antoni Karlak. Automobil 
je prispôsobený na jazdu 
v teréne i na prácu v ťaž-
kých podmienkach a má 
slúžiť na zvýšenie bez-
pečnosti obyvateľov Malej Lipnice 
i celej gminy. Môže odviezť 9 osôb 
alebo 5 osôb a vodné čerpadlo.

***
Voľby v gminách severné-

ho Spiša a hornej Oravy. Už 21. 
novembra sa uskutočnia voľby do 

SP
IŠ

GMINA KANDIDÁT NA VOJTA VEK VZDELANIE MIESTO BYDLISKA
Bukowina Tatrzańska Łukaszczyk Stanisław Andrzej

Pytel Sylwester Artur
46
38

vysokoškolské
vysokoškolské

Bukowina Tatrzańska
Białka Tatrzańska

Nižné Lapše Dziuban Paweł
Ostrowska Helena

43
47

vysokoškolské
vysokoškolské

Nižné Lapše
Nižné Lapše

Nowy Targ Smarduch Jan Piotr 53 vysokoškolské Łopuszna

OR
AV

A

Czarny Dunajec Babicz Józef Władysław 72 stredoškolské Wróblówka
Jablonka Karlak Antoni

Leksycki Krzysztof Waldemar
59
37

stredoškolské
vysokoškolské

Jablonka
Horná Zubrica

Raba Wyżna Biel Krzysztof
Dziwisz Andrzej Czesław

25
50

stredoškolské
vysokoškolské

Harkabuz
Raba Wyżna

Veľká Lipnica Adamczyk Franciszek
Jazowski Bogusław Jerzy
Marcinek Jacek Robert

58
40
40

vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské

Veľká Lipnica
Veľká Lipnica
Veľká Lipnica

samosprávnych orgánov jednotlivých 
gmín. Na severnom Spiši a hornej Orave 
si vo väčšine gmín budeme môcť vyberať 
z viacerých kandidátov (pozri tabuľku). 
Všetkých krajanov teda pozývame k vo-
lebným urnám, aby rozhodli o budúcnosti 
svojej gminy a po zvážení toho, kto nám 
pomáhal a kto robil všetko preto, aby nám 
nepomohol, tiež o ďalšej budúcnosti slo-
venskej menšiny v Poľsku. (mm)

***
Oprava a spevnenie svahu v Krem-

pachoch. Keďže leto bolo v tomto roku 
veľmi „mokré“ a Krempachy postihlo nie-
koľko povodní, bola oprava cesty, ktorú 
schválila obecná rada už v marci t.r., re-
alizovaná až počas jesenných mesiacov 
september a október. Išlo o opravu a re-
konštrukciu svahu na potoku (Kręty-Dur-
sztyński), ktorý sa tiahne cez obec vedľa 

kostola sv. Martina. Svah bolo potrebné 
očistiť od machu, trávy i kríkov a taktiež 
od rôznych nánosov nečistôt. Pri týchto 
prácach asistovali aj miestni požiarnici. 
Stavebná fi rma spevnila svah oceľovými 
a betónovými konštrukciami, pričom pou-
žila 3 tony ocele a 63 m3 betónu. Oprava 
bola dokončená 12. októbra t.r. (fp)
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Poviedka na voľnú chvíľu

Ale ako všetko i Rukověť prežila sa. 
Nastala éra modernej školy, skok 
smelý zo stredoveku rovno do 

nášho stoletia. Opravdivé salto mortale. 
Revolúcia, ktorá dotkla sa školy starej v 
samých osnovách a preložila ju na nový 
základ. Práca taká, akoby starý, uľahnutý 
dom chcel razom preniesť na iný intravilán. 
Stará škola cvičila pamäť, nová mala cvičiť 
um, rozvinovať ho, odchovávať moderných 
občanov. Starí učitelia, vyskúsení, otužilí 
pedagógovia zastali, nevediac, čo počať. 
Čo bolo staré malo všetko prestať: neve-
delo sa, čo postaviť miesto starého. Vláda 
zriadila náukobehy, kde šedivých učiteľov 
oboznamovali s moder nými metódami 
ľudia mladí, ktorí len nedávno vrátili sa z 
Nemecka, kde ich vyslala vláda študovať 
modernú školu. Ale ani náukobehy neroz-
liali mnoho svetla do chaosu. Stroj, ktorý 
riadne pracoval, po oprave nechcel sa hý-
bať. Povstali zmätky, polovičaté, prechod-
né pomery, kde škola mnoho utrpela.

Keď v štátnom zriadení stane sa náhle 
zmena, keď príde nový, ne očakávaný prúd, 
tu starí ministri zmiznú so starým zriade-
ním. Ustúpia, alebo sa mu dajú zmiesť a 
popustia svoje miesto silám iným, novým. 
Tak je u ministrov: učiteľ nesmie odstúpiť, 
on musí mať viac húževnatosti i schopnosti 
i sily než minister. On i pod novým prúdom 
musí vytrvať a prispôsobiť sa mu ...

Pána Zvarinu prekvapil nový smer tiež 
nepripraveného. Mal už istú rutinu, ustále-
né, vykryštalizované náhľady a zásady, ku 
ktorým sa dlhou skúsenosťou prepracoval s 
mnohým namáhaním. A tu príde nový smer 
s požiadavkou: Odhoď to všetko a nasleduj 
mňa! Pán Zvarina neodhodil všetko, ale 
dumal, uvažoval, študoval. Celou energiou 
ducha hodil sa na nový smer, stal sa pilným 
navštevovateľom náukobehov. Pozrel ne-
známemu smelo do očí, zoznámil sa s ním a 
vybral si z neho, čo pozdalo sa mu dobrým. 
Tak sa on preporodil pomaly, časom a mo-
tišovská škola bez otrasení a búr pustila sa 
novým smerom a drží sa i dnes na površí.

Na veži ozval sa hlas zvonu, pán rech-
tor odložil knihu a zavolal na svoju paniu:

„Evička, zvonia - Evička!“
Pani už musela vedieť, čo to znamená. 

Vošla sviatočne oblečená a hotovila svoj-
mu mužovi kabát. Ona ho sama vykefova-
la, prehliadla, či niet na ňom čo zošívať, a 
obliekla muža, ktorý pritom pohyboval sa 
ako automat. Dala mu do ruky tvrdý, nevy-
soký klobúk, i palicu s kosteným držadlom 
a striebornou obručou.

Pán Zvarina vyšiel na podstenu, oprel 
sa o múrik a hľadel k maštaliam, kde šiplal 

sa pri vozíku báťa Mišo, ktorý, zazrúc pána 
už oblečeného, sňal šíre, čo viseli pri maš-
tali, a vošiel ku koňom.

„Skoro, Mišo - skoro!” volal naň pán, a 
obrátiac sa k pitvoru, zaklopal palicou na 
pitvorné dvere. „Zberajte sa, deti, i vy zbe-
rajte, aby sme sa neopozdili.”

Z izieb, kuchyne vychádzali sviatočne 
oblečené postavy. Pani rechtorka v čier-
nych šatách, Elena v slamenom bielom 
klobúku s vkusnými okrasami na ňom a 
kyticou čerstvých fi aliek na klenutých ňad-
rách. Za ňou stál Petrík s Ferkom a v úzadí 
Miško, pod pazuchou palička - tak naťa-
hoval rukavičky. Báťa Mišo zatiahol pred 
schodíky, do vozíka vyšli starý pán, pani, 

Elena a Miško. Jemu dostalo sa tej cti, že 
mohol s ňou sedieť na prednom sedisku. 
Petrík stál medzi otcom a mamikou. Ferko 
vyštveral sa k báťovi a dostal hrozne pla-
né miesto: za chrbtom Eleny. Musel sedieť 
tak, aby sa jej nedotkol a šaty jej nepokrčil, 
čo bola ťažká úloha na chýrečnej motišov-
skej ceste.

„Sedíte dobre, deti? Držte sa!” napo-
menula ich pani rechtorka, keď voz spúšťal 
sa dolu dvorom na cestu.

„A kde to ideme, báťa?“ pýtal sa Ferko.
„Do kostola, mladý pán: len sem, do 

Z.“
Už v dedine ich doháňali i predbehovali 

podobné vozíky. Na nich sedliaci i s rodi-
nami. Ako vyšli za dedinu, otvorila sa im 
čarovná dolina, rovná ani dlaň. Jarok delil 
ju na dve polovice, popri ňom ide cesta, 
hladká, bez koľají: poznať, že nederú ju 
ťažké fúry.

Na školskom vozíku nesedelo ich toľ-
ko ako na iných. Tie boli preplnené ľudom, 
hlava pri hlave. Planých koní nevidno; všet-
ko vysoké, dobre zachovalé. Boli vozíky, v 
ktorých bola zapriahnutá štvorka. Vidno, 
že si gazdovia, zvlášť ich synovia, mnoho 
zakladajú na týchto nedeľných výletoch. 
Cesta rovná, vozík sa takrečeno kotúľal po 
nej. Čuť len dupot konských kopýt.

Ferka toto veľmi dojímalo. Niečo tak 
milého, sviatočného a radostného nikdy 
nevidel, ani nezažil. V duši usídlila sa mu 
tichá radosť a pokoj. Okrem toho nevidel 
takej doliny ako táto, ktorou ich viedla ces-
ta. Po medziach, úbočiach a stranách, po 
strmých brehoch a v brázdach všade samé 

stromy. Tamto celý kopec premenený je v 
ovocný sad. Je dnes krásne. Slnce svieti a 
je teplo, príroda dýcha vôňou. Niekde stro-
movie už rozkvitlo, obsypané je kvetom, 
akoby ho mliekom polial. Vzduch je pre-
sýtený vôňou kvetu, obživený bzukotom 
hmyzu, zvlášte včiel, ktoré roja sa na roz-
kvitnutých stromoch. V stráni nad potokom 
šteboce poľné vtáctvo, vyvodí mu slávik 
svojím čistým hlasom. „Raj, raj!” zvučalo 
Ferkovi v duši, a toto pohnutie vyčarovalo 
mu slzu do oka.

Vozík zastal v Z. pred kostolom. Zišli z 
neho všetci, báťa Mišo odviezol ho kdesi 
do dediny. Pán rechtor pristúpil k chlapom, 
ktorí tam stáli v bielych širiciach, mušelíno-

vých gatiach. Všetci ho pozdravili vážne a 
s úctou. On sa s mnohými zvlášť vítal, po-
dajúc im ruku. Ferko veľmi podivil sa, keď 
počul, ako niektorých volá kóma, kmotre a tí 
zas jeho. Pani rechtorka šla s Elenou medzi 
ženy, a nebolo badať na nej ani nechuť, ani 
výraz blahosklonnosti, ktorý dámy prijímajú, 
keď už vonkoncom musia uponížiť sa k sed-
liacke. Ostatne nemá sa čo ostýchať medzi 
týmito ženami. Na mnohej šuští hodváb ako 
na pani rechtorke, lenže je ináč pristrihnutý.

Ferko držal sa svojho hostiteľa, Miško 
vošiel sám do kostola a sadol si, kde videl 
chlapov sedieť. Po službách božích vyšiel 
pred kostol a zastal, že dočká učiteľa, kto-
rý i s Ferkom sedel na chóre, neďaleko 
organa. Ženy už z kostola boli vyšli prvé 
a tiahnu vo väčších-menších skupinách k 
dedine, zabraté v rozhovore. Ako tu Miško 
stojí, chytí ho ktosi za lakeť. On myslel, že 
to Ferko - a ono to je akási neznáma žena. 
Obzrel sa na ňu nemilostivo a oprašoval 
rukáv.

„Čo chcete?“
„Keby išli k nám na obed!“ odpovedala 

žena.
„Ja? A akým právom? To ste sa pomý-

lili, dobrá žena.“
„Myslela som si hneď v kostole, že 

daktorého z nich zavolám; toho druhé-
ho alebo ich. Ale som sa bála, že mi ich 
daktorá predchytí.“

„Ďakujem vám, dobrá žena, ale ja mu-
sím ísť do Motišoviec.“

„Pán rechtor nepôjdu tiež domov. Budú 
v Z. obedovať. To je už tu obyčaj. Kde sme 
v kostole, tam ideme na obed.”

Martin Kukučín

SPOD ŠKOLSKÉHO PRACHU
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Poviedka na voľnú chvíľu

„Ale ja som cudzí - dočkám pána rech-
tora, kde ten pôjde.“

„Mladý pán, nech nebudú taký horemy-
seľný! Tých je do jedného domu moc, a ja 
som čakala z P. hostí a neprišli. Čo som 
nahotovila, skazí sa, keď nemá kto užiť.“

„A ako sa dostanem do Motišoviec? 
Musím ísť pešo a pešo ani netrafím.“

„To by sa ľahko zariadilo - o to malá sta-
rosť. Prosím ich - nech ma nezohrdia!“

Miško, hoci jedoval sa sám na seba, 
nemohol sa vykrútiť. Ženine prosby ho až 
dojali. A keď pomyslel na Elenu, na Ferka 
- tu sa mu krv až búrila. Ale šiel so ženou.

Vstúpil do domu, vystavaného na spô-
sob motišovskej školy so stĺporadím. V 
izbe našiel plno hostí, vyrozumel, že sú to 
všetko z P. Žena ho teda previedla. Všet-
ko samí sedliaci s dlhými vlasmi, do tyla 
začesanými, v nich hrebeň, aby sa neroz-
chádzali. Sadli za stôl. Miškovi na pravej 
strane sedela driečna dievčina, iste dáka 
dedinská ruža z P. Z vlasov mala za uchom 
spravenú čudnú guľku, že Miško zďaleka 
ne mohol dovtípiť sa, čo to má byť. Dievči-
na bola pekná, počerná, ale pleti jemnej. 
Oči jej žiarili sťa karbunkuly, obočie klenulo 
sa jemne ani u fajnových dám. Ale Miška 
táto susedka nerozohriala, sedela tak ne-
predpojate pri ňom, akoby to nebol švárny 
Miško, ale starec s ôsmimi krížikmi. I hovo-
rila s ním smelo, ako s človekom, z ktorého 
si ona nič nerobí. A čo bolo najhoršie: zba-
dal, ako mládenec podstrižený, čo sedel 
oproti, vysielal dôverné pohľady, ktoré ona 
nielen ochotne prijímala, ale i vracala...

Tabuľa bola na sedliacky dom až skve-
lá. Jedál bol výber ako pri panskom obede. 
Sedliaci i ženy vládli vidličkami a nožom s 
takou zručnosťou ako ľudia vyšších stavov. 
Na stole bolo dobré víno, ale ne hodili sa 
naň hostia, ako Miško očakával. Pilo sa 
dosť, ale nie bez po riadku. Keď Miško vstal, 
nevedel, či to bolo naozaj a či len žart. Ale 
necítil sa tu dobre. Jeho myseľ bola celkom 
inde. A tí sa tiež oň veľmi netrápili - urobil 
svoju povinnosť: najedol sa, nechali ho tak 
a rozprávali o svojich záležitostiach.

Miško poďakoval sa domácim, roz-
lúčil sa s nimi a ich hosťami dosť chladno 
a zobral sa pešo do Motišoviec. Na dvore 
pridružil sa mu pa holok, ktorý mal hosťa za-
viesť na cestu, aby nepoblúdil. Ale i to bolo 
zbytočné. Dohonil ich vozík, ktorý mal ísť do 
Motišoviec, v ňom ich sedelo len málo, lebo 
Motišovčanov práve tak potrhali  hostitelia 
ako rechtorovu rodinu. Vozík bez všetkého 
zastal - Miško vysadol na zadné sedisko.

„Tí bavili sa dobre medzi sebou, len 
ja som celý deň zabil medzi neznámymi,“ 

jedoval sa Miško cestou. Krásnu dnešnú 
nedeľu mal skazenú. Krásy prírody sa ho 
netkli: prešiel popri nich, akoby sa potĺkal 
Saharou alebo Karstom.

Učiteľovcov ešte nebolo doma. Priví-
tala ho len néna Žofa, Mišova žena, ktorá 
ostala dom strážiť. Vošiel do svojej izby a 
rozhnevaný hodil sa na diván. Sedel tak 
dlho, aspoň jemu zdalo sa, že sedí dlho 
- pretrpel za ten čas mnoho. Rozbúrená 
fantázia mučila ho najhoršími predstavami. 
Všetky točili sa vôkol Eleny.

„Čo tu hľadá ten blázon, kto ho volal, čí 
je to plán, kto ho zosnoval, načo? Môj ne-
priateľ - zo zlých úmyslov, ináč by sa neboli 
s ním tajili až do poslednej chvíle. Veď je to 
vlastne urážka pre mňa! Zavolali si Ferka 
pre kontrolu inštruktora... Alebo aby ma vy-
hodil zo sedla u Eleny?“

Počul hrkot vozíka vo dvore. Vybehol 
na podstenok. Vozík zastal. Sedeli v ňom: 
učiteľ s paňou, im oproti Ferko a Elena. 
Miška zarazila Ferkova rozjarená tvár. Kde 
sa podela uňho zamyslenosť? Kde nemo-
tornosť? Zoskočil na zem s takou ľahkos-
ťou ani cvičený švihák. Podchytil Elenu, 
keď schodila. Ona radostne prijímala jeho 
úsluhy, i usmievala sa... Teda s ňou trávil 
tú rozkošnú cestu zo Z. do Motišoviec, a 
zvlášte tú drkotavú cez Motišovce, sediac 
tesno pri nej, každú chvíľu hádzaný k nej, 
alebo ona k nemu.

„A vás nám skonfi škovala ktorási žena!“ 
zvolal pán rechtor, zas plný humoru. „Moja 
stará samá starosť, kde ste!“

„A ono pánu Jahodoví bolo dobre,“ 
ohlásila sa Elena.

„Ešte sa vysmieva - koketa!“
„Alebo ste azda ostali bez obeda!“ 

zhrozil sa domáci pán.
„Bol som u jedného gazdu... Dobrý 

obed...“
„No, tak je dobre.“
Miško bol rozčúlený. Musel sa ísť dáko 

utíšiť. Vošiel do svojej izby. Za ním prišiel 
vysmiaty Ferko. Miško zaumienil si, že 
skúsi, jak ďaleko pokročilo medzi Ferkom 
a Elenou.

„A ty si sem prišiel?“ podivil sa naoko.
„Vyzliekajú sa, musel som.“
„Ostatne, už si sa možno presýtil ich 

fádnou spoločnosťou.“
„Fádnou! Ako to môžeš povedať! To sa 

ti, bratku, hrozne divím.“
„Nuž mňa tá spoločnosť nesmierne 

nudí.“
„Mňa nie. Starý je dobrý chlap. Prostý, 

úprimný a milý. Akú požíva vážnosť u ľudu, 
u farára, u každého! Rozprával mi Mišo, že 
vicešpán, keď tadiaľto ide, nikdy neobíde 

školu. Iný by spyšnel, zakladal by si na 
tom, a on...“

„No, on ešte len ujde - ale ona!“
„Ona! Dobrota, samá dobrota! Mala by 

len iná tie tisíce: videl by si! Ona je zname-
nitá... Ako nás prijali - len si rozváž!”

„Ja mám nároky na pohostinstvo - učím 
im syna.”

„To je reč. Miško, hanbi sa! Iný by ti za-
platil - viac by sa neobzrel.“

„A Elena čo?” spýtal sa, pozrúc mu 
ostro do očí.

Ferko zapálil sa, hľadel von oblokom 
do rozkvitnutého sadu. Teraz nebol by za 
svet pozrel na Miška.

„Tebe sa páči - vidím.“
„Mne?“
„Áno. Tvoja tvár je ani čítanka pre de-

dinské školy: ľahko je z nej čítať. Veď si ty 
po uši zaľúbený do nej.“

„Ja?“
„Áno, a ešte sa tajíš. To je to najsmieš-

nejšie. Prečo sa tajíš: preto, že sa hanbíš 
za ten cit, vlastne za tú slabosť. Ona ťa už 
má; pekne ťa ovila, ako pavúk mušku, keď 
mu sadne do siete. Darmo sa trepotáš - už 
ťa má!“

„A čo hovoríš tak o nej? Čo ti urobila? 
Elena nechytá nikoho. Jej to netreba: za 
ňou idú sami... Kto sa jej zblíži, musí byť 
okúzlený. Lebo u nej je tak milo, tak dob-
re... Vzbudila i vo mne city, ale sa nehan-
bím za ne. Len urážať si ich nedám. Keby 
si ty tak cítil, vedel by si, ako taká urážka 
páli, bolí...“

„Vidím, že si preč. Nedivím sa. Sedel 
si pri nej pol hodiny, skalky a hrudky na 
ceste vyvolali medzi vami styky. Mňa tá 
cesta tiež rozčúlila, príjemne rozčúlila: krv 
prúdila rýchlejšie v žilách, srdce bilo ani na 
poplach. Pocítil som pružnosť jej ramena, 
mäkkosť jej boku - ak to nebola vata. Z nej 
dýcha sviežosť, mladosť, a to opojuje... Ale 
len na čas. Chladný vzduch, iné starosti - a 
rozčúlenie rozplynie sa v nič, nič.“

„Ja som nerozumel všetko, čo si hovo-
ril. Ale cítim, že u mňa je inak - nie tak, ako 
ty vravíš. Na ceste som to nebadal, nič ma 
tam nerozčúlilo. Cítil som sa dobre - ne-
viem to ani opísať. Bol v duši taký zvláštny 
pokoj... ťažko to vypovedať. Ale ty to nepo-
chopíš - u mňa je celkom ináč, celkom...”

Miško usmial sa a napravil si manžetu, 
aby bolo vidno velkú kostenú gombičku s 
monogramom „J“.

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

Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry. Bratislava 1963)
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Po stopách minulosti

Po sérii článkov PhDr. Ľudomíra Mo-
litorisa k dejinám Kacvína v Živote1 
publikujme základné údaje z kano-

nickej vizitácie v Kacvíne z roku 1832.
Prvá zmienka o Kacvíne je zo 7. októb-

ra 1320 v zmluve magistra Kokoša a ma-
gistra Jána o predaji zeme Fridman, dedín 
Kacvín a Franková, napísanej na Spišskej 
Kapitule. Kacvín je tu nazvaný ako Kachu-
yunkul, neskôr Kacvinkel, v kanonickej vi-
zitácii z roku 1832 ako Kacvink2.

Kanonickú vizitáciu farnosti vykonal 
spišský biskup Dr. Jozef Bélik 29. - 30. 
júna 18323, za svojho úradu vizitoval die-
cézu dva razy. Pochádzal z Dežeríc pri 
Bánovciach, kde sa narodil 1. decembra 
1757 v zemianskej rodine.  Filozofi u štu-
doval v Trnave, teológiu na Pázmaneu vo 
Viedni, kde bol aj vysvätený a kde získal 
aj doktorát z teológie. Roku 1787 sa stal 
vicerektorom Generálneho seminára, (tu 
prišiel do kontaktu s bernolákovcami), 
ostrihomským kanonikom, vikárom kar-
dinála Rudnaya. Roku 1823 ho menovali 
sa spišského biskupa, hneď po nástupe 
začal kanonickými vizitáciami. Bol veľ-
mi vzdelaný, sčítaný, zanechal bohatú 
knižnicu. Mali ho radi aj evanjelici. Staval 
viacero kostolov - tiež v Jablonove, kde je 
pochovaný. Zomrel 5. marca 1847. V erbe 
mal rameno so šabľou a zlatého grifa4. 

Zápisnice z jeho vizitácii farností mali 
premyslenú štruktúru a opisovali: cirkev-
né budovy, osoby v službách Cirkvi, ich 
povinnosti, ich príjmy, ľud farnosti, miesta 
vzdialené od centra. 

1. Cirkevné budovy: kostol, 
kaplnky, kríže, sochy, 
cintoríny, fara, škola 

Vznik pôvodného kostola v Kacvíne 
- pre nedostatok  dokumentov, ktoré zni-
čil požiar roku 1677 - nemožno presne 

1  V Ostrihome je kacvínsky zvon z roku 1620 (Život 
9/2009, 19); Kacvínsky urbár (Život 1/2010, 12-13); Prvá 
písomná zmienka o Kacvíne (Život 3/2010, 16-17);

2  Listina je uložená v odpise z 24. februára 
1334 v archíve rodiny Brezovických (Berzevici) č. 
Dl 68821.

3  Visitatio canonica parochialis ecclesiae Ka-
cvinkensis, in dioecesi, archidiaconatu et comitatu 
Scepusiensi, districtu Dunavecensi existentis per 
illustrissimum ac reverendissimum  dominum 
Josephum Bélik, miseratione divina episcopum 
Scepusiensem diebus 29ma et 30ma Junii anno 
domini 1832 peracta. - Štátny archív v Levoči, SŽ 
Kanonické vizitácie: Kacvin, i.č. 3805, kr. 1909.

4  Lexikón katolíckych kňazských osobností 
Slovenska. Bratislava: Lúč 2000, s. 81; ZUBKO, P. 
ŠVÁRNY, M.: Spišskí biskupi

určiť, len podľa dodnes zreteľného erbu 
rodiny Brezovických (Berzevici), ktorý sa 
zachoval v sanktuáriu, dá sa usudzovať 
na pôvodnú murovanú stavbu zo začiatku 
15. storočia. Konsekrovaný bol roku 1715 
Lukášom Natalym, belehradským bisku-
pom. Evanjelickí Sasi ho vlastnili v rokoch 
1602 - 1632. Pre farníkov je postačujúci, 
je v dobrom stave, opraviť treba len stre-
chu a poškodený strop nad sanktuáriom.

Posvätenie chrámu sa pripomína 
v nasledujúcu nedeľu po sviatku Všetkých 
svätých.  Patrocínium sa svätí na sviatok 
Všetkých svätých. Má štyri oltáre: hlavný 
Všetkých svätých: sú na ňom sochy sv. 
Štefana kráľa, sv. Ladislava kráľa a štyri 
rozličnej veľkosti: zvlášť svätých Benedik-
ta, Romualda, Justiniána, Antona pustov-
níka - tie zaobstaral farár Valentín Kač-
marčík z Červeného kláštora na ozdobu 
tabernákula, kde je Sviatosť oltárna pod 

zámkom, klúč od neho je v skrini v sakris-
tii. Na strane epištoly je druhý oltár Panny 
Márie Sedembolestnej. Ozdobený obra-
zom sv. Alojza a sochami sv. Jána evanje-
listu, Márie Magdalény. Tretí je sv. Jozefa 
so sochami svätých Fabiána a Sebastiá-
na, malý, Ježiško v skrinke. Na štvrtom vi-
dieť sv. Antona Paduánskeho a dve sochy 
anjelov, sv. Mikuláša, biskupa a blahosla-
venú P. Máriu. - Svietnikov je spolu 58: 
drevených pozlátených 18, drevených po-
striebrených 10, anjelov držiacich sviečky 
6, zostávajúcich len drevených 16. Večné 
svetlo pred bohostánom sa hradí z úrokov 
650 zlatých,- čo bohato stačí - ktoré zložil 
Jakub Červus, farár v Spišských Mate-
jovciach. Na každom oltári sú tri plachty 
a portatile, poškodené sošky na dvoch ol-
tároch sa dali opraviť za tejto vizitácie.

Relikvie svätých sú označené a rozlí-
šené: 1° Na hlavnom oltári povedľa taber-
nákula, v oválnom okienku svätých muče-
níkov: Aurey a Benigny, 2° na evanjeliovej 
strane na obraze svätých: Kandida, Prima 
a Simplicia, 3° na oltári sv. Antona svä-
tých: Severína, Valentína, Deodata, 4° 
v pozlátenom malom monstratoriu, vy-
sokom jednu stopu sú relikvie sv. Anny 
a svätých Prospera, Marceliana, Inocenta, 
5° v starom drevenom monstratóriu sú re-
likvie svätých: Konkordie, Severina, Kre-
meta, ktoré sa uchovávajú v sakristii, 6° 

v sakristii je tiež strieborná krabica v tva-
re srdca, dlhá asi polovicu stopy, v ktorej 
sú vrstvy relikvií bez označenia, 7° tiež 
v sakristii sú uložené v pozlátenej ovál-
nej krabici dlhej 1 ½ stopy relikvie: kosti 
sv. Jakuba Menšieho, apoštola, sv. Jána 
Nep. a z kríža nášho Pána Ježiša Krista. 
Všetky vymenované majú doklad o au-
tentickom schválení, okrem tých pod č. 7, 
z čoho vidno, že ich odovzdal pán Henrich 
Lasso de ľ Vega, taumacenský biskup, 
skontroloval a potvrdil pečaťou 25. apríla 
1730 a odovzdal biskupovi tinninskému 
Alexandrovi Mariášimu na verejnú úctu 
30. januára 1750. 

Plnomocné odpustky pre veriacich 
obidvoch pohlaví udelil na večné časy 
brevem z 11. decembra 1784 Pápež Pius 
VI. a to na sviatok Všetkých svätých, po-
čínajúc vešperami vigílie a končiac zá-
padom slnka vo sviatok. Tiež privilégium 

hlavného oltára s možnosťou venovať od-
pustky zomrelým, od toho istého pápeža 
zo 7. apríla 1788, naposledy ho upravilo 
biskupské nariadenie č. 1836 z 5. augusta 
1819 spišského biskupa Jána Ladislava 
Pyrkera na ďalších sedem rokov. 

Je tu nádherný Boží hrob, ktorý dal 
zhotoviť predchádzajúci farár, teraz spiš-
ský kanonik Daniel Udranský a nemožno 
na ňom už nič zlepšiť. Murovaná zaklenu-
tá sakristia je na severnej strane kostola, 
je v dobrom stave, trochu vlhne a je tmavá, 
silné múry a mreže ju zabezpečujú proti 
vykrádaniu i požiaru. Sú tam dve skrine, 
jedna staršia, druhá novšia, je v nej 18 
poličiek, dolné časti sa používajú na ulo-
ženie kostolných rúch, v dvoch horných 
skrinkách sú uložené cennosti kostola, 
v priehlbni múru sa uchovávajú ampulky, 
podnosy a misály. V sakristii i v kostole 
sa neuchovávajú žiadne súkromné veci. 
Kazateľnica je na evanjeliovej strane, sú 
na nej viaceré sochy svätcov, maľovaná 
a sčasti je pozlátená. Starý chór je dreve-
ný, stojaci na dvoch drevených stĺpoch, 
ozdobený fi gúrami apoštolov a iných svä-
tých; je tu organ, má 10 mutácií; dva tym-
pany, dva klarinety, trúba; čo zaobstarala 
obec; - má to na starosti učiteľ. 

Kamenná krstiteľnica je na boku oltára 
sv. Antona, voda v nej je v medenej ná-
dobe, tá je vo vnútri spájaná cínom, za-

FARNOSŤ KACVÍN 
ROKU 1832 (1)
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tvorená, má zámok, zakrytá je dreveným 
vrchnákom na spôsob koruny, na vrchole 
so soškou Krista, krsteného sv. Jánom 
a s Otcom a Duchom svätým.  Voda sa 
vymieňa podľa predpisu na Bielu sobotu 
a vo vigíliu Turíc.

Sväté olejky sa uchovávajú uzamknu-
té v sakristii, vymieňajú sa každoročne na 
Zelený štvrtok posvätené biskupom. 

Spovednicu kostol nemá, spovedá sa 
v štálume (v lavici) v sanktuáriu. 

Štálum pre patróna ani pre niektorého 
ctihodného (honoratiori) kostol nemá, niet 
ani erbu patróna, lavice sú od vchodu až 
po podchórový východ, vpravo sú muž-
ské, vľavo ženské.

Sakrárium je za hlavným oltárom, čistí 
sa na Bielu sobotu, čo je v ňom sa spáli 
a obráti na popol. Nič nie je v kostole a pri 
ňom, čo by urážalo posvätnosť domu Bo-
žieho a čo by ho ohrozovalo; len tri  lipy na 
cintoríne chránia kostol pre ohňom.

Na stenách nie sú žiadne nástenné ani 
kamenné nápisy, ktoré by dopĺňali histo-
rické údaje.

Kľúče od kostola sa ochraňujú na fare, 
kostol otvára a zatvára učiteľ. S kostolom 
je spojená murovaná veža v pevnom sta-
ve, spolu je tu šesť zvonov: 1° v hornej 
veži je veľký zvon sv. Donáta mučeníka, 
18 centový, uliaty roku 1769 s nápisom: 
S. Donati, martyris, vox penetrat coelos 
(Hlas svätého Donáta, mučeníka preni-
ká do neba). 2° stredný zvon sv. Anny, 
10 centový, uliaty roku 1769 s nápisom: 
Campana sit superis vario testata labore et 
patronae Annae victima grata Deo5 (Zvon 
bol predtým skúšaný mnohými prácami, je 
venovaný patrónke Anne, milej Bohu). 3° 
menší zvon sv. Antona Paduánskeho, 3 ½ 
centový, uliaty roku 1771  s nápisom: Pat-
rone Paduane, tuere nos vegetos in hac 
valle a malo (Paduánsky patrón, ochraňuj 
nás šťastných v tomto údolí od zlého), 4° 
Zvon svätých anjelov strážcov, 1 ½ centa, 
uliaty v roku 1778 s nápisom: Custotibus 
angelis ac inscriptione vitae nostrae honor 
(Česť anjelom strážcom osudu nášho ži-
vota).Tento slúži ako hodiny. 5° zvon nad 
sanktuáriom sv. Márii Magdalény, 90 libro-
vý, uliaty roku 1771 s nápisom: Sanctae 
Mariae Magdalena, ora pro nobis (Svätá 
Mária Magdaléna, oroduj za nás). 6° pri 
dverách sakristie, uliaty roku 1661 s nápi-
som: Janusz Swilkowiccs. Žimkosim. Všet-
ky tieto zvony zaobstarala sčasti obec, 
sčasti kostol, s nemalým úsilím miestne-
ho farára Valentina Kačmarčika, ktorý ale 

5  Elegické dystichon 

nepoznamenal, kto ich posvätil. Používajú 
sa len pre katolíkov, niet tu iných vyznaní. 
Na veži sú hodiny, o tie sa stará obec. 

Zariadenie 
farského kostola

Sú tu 4 kalichy, z nich tri strieborné aj 
s paténami boli nanovo pozlátené a za tej-
to vizitácie znova konzekrované, spolu 7. 
Strieborné pozlátené cibórium 1. Striebor-
ná sčasti pozlátená monštrancia 1. Strie-
borný pacifi kál 1. Staré strieborné kadidlo 
1. Stará strieborná lodička na tymian 1. 
Strieborná pozlátená prenosná uzavie-
racia paténa na donos Sviatosti chorým 
1. Strieborná pozlátená trojitá skrinka na 
posvätné olejky 1. Strieborné nádobky 
vnútorne pozlátené 2. Strieborná tácka na 
nádobky 1. Na bočnom oltári je strieborné 
bohato pozlátené srdce s dvoma striebor-
nými pozlátenými a kameňmi vykladaný-
mi korunami s obrazom radostnej Panny 
Márie 1. Pripevnené strieborné koruny na 
portatiliu sv. Anny 4. Zvláštna pozlátená 
koruna a strieborný pozlátený glóbus, kto-
rý má Ježiško na oltári sv. Jozefa. Bronzo-
vé oltárne zvončeky 6. Medené umývadlo 
v sakristii 1. Prenosné lampy 2. Cínové vi-
siace lampy pred oltármi 4. Cínový visiaci 
lampáš v sakristii 1.

Zástavy:
1. Veľká zástava sv. Andreja a Panny Má-

rie z červeného hodvábu.
2. Zelená hodvábna Krista Pána, Panny 

Márie, sv. Jozefa, sv. Anny a sv. Joa-
chima.

3. Ružová (minus rubrum) Panny Márie 
a sv. Pavla apoštola.

4. Zeleno-červená sv. Petra a sv. Barbory.
5. Zelená Dobrého pastiera a sv. Andreja 

apoštola.
6. Zelená Nepoškvrneného Počatia a svä-

tého Anjela strážcu.
7. Biela sv. Jána Krstiteľa a sv. Žofi e.
8. Biela sv. Jakuba apoštola a sv. Bar-

bory.
9. Červená sv. Anjela strážcu a Blahosla-

venej Panny Márie.
10. Červená Dobrého pastiera a sv. An-

dreja.
11.  Červená sv. Kríža a sv. Michala.
12. Pohrebná, zhotovená za čias farára 

Daniela Udranského, teraz spišského 
kanonika s obrazom Spasiteľa a Jairo-
vej dcéry a na druhej strane so vzkrie-
seným Lazarom; všetko v dobrom stave 
spolu 12.

Okrem obrazov, ktoré sú na oltároch, 
sú zavesené na stene spolu 14:

Prenosné obrazy:

a) z jednej strany obraz sv. Anny, z 
druhej Blahoslavenej Panny Márie.

b) z jednej strany sv. Alojza, z druhej 
sv. Anny.

Prenosné sochy:
a) Blahoslavenej Panny Márie.
b) Tiež Panny Márie.

Všetky tieto obrazy a sochy sú vhodné 
na rast zbožnosti 2.
Okrem týchto sú tu ešte kríže:
a) zavesený na stene v sanktuáriu,
b) na posvätné obrady,
c) na pohreby, spolu 3.

Drahšie ornáty:
1. biely so zlatými strapcami, 
2.  biely so striebornými strapcami,
3.  biely s polozlatými strapcami
4.  červený so zlatými strapcami
5.  červený s polozlatými strapcami
6.  zelený so zlatými strapcami
7.  fi alový s polozlatými strapcami, spolu 7.

Jednoduché ornáty rozličných farieb  
13.

Jednoduché už nepoužívané  3.
Z uvedených nielen cennejšie majú 

kompletné príslušenstvo, ale aj jedno-
duchšie, možno ich použiť.

Pluviale 4, používa sa len jeden, bie-
ločervené dalmatiky s príslušenstvom  2, 
alby 11, jedna z nich má strieborné strap-
ce, superpelicey 7, humerále 7, cinguly 6, 
korporále 16, purifi katoriá 20, uteráčky 32, 
plachty 45, rituále 2, slovenský evanjeliár 
1, misál za živých 3, misál za mŕtvych 2, 
hodvábne véla na nosenie Sviatosti, mi-
ništrantské hodvábne nákrčníky rozličnej 
farby 5, rozličné ľanové nákrčníky 5, miniš-
trantské tógy 12, miništrantské superpeli-
cey 8,opotrebované kvadráty 4, kropáč 1, 
nástroj na čistenie posvätných predmetov 
1, nástroj na čistenie stien 1, podušky k ol-
tárom 10, sklené ampulky 2, cínový krčah 
s podnosom na krst 1, medené hrnky na 
svätenú vodu 2, hrob (castrum doloris) so 
stupňami na rekviem 1, meštek so zvon-
čekom 1, cínová fľaša na víno 1, forma na 
pečenie hostií 1, baldachýn 1. 

Organ (positivum) s 5. mutáciam bol 
zapožičaný slobodnému barónovi Andre-
jovi Horvátovi z Plavča ku posviacke zá-
mockej kaplnky 21. januára 1823, ktorý ale 
zaobstaral vtedajší farár Daniel Udranský, 
teraz spišský kanonik na večné časy pre 
kostol v Kacvíne, zostáva stále na zámku 
v Nedeci 1. Pečať kostola 1. 

Pokračovanie v budúcom čísle

Preklad: 
prof. Jozef Šimončič



     N O V E M B E R   2 0 1 030 ŽIVOT

Čitatelia – redakcia

Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky, Mi-
nisterstvo kultúry a cestovného ruchu 
Slovenskej republiky, Štátny pedago-
gický ústav, SPN – Mladé letá, Matica 
slovenská, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej, Spolok slovenských spisova-
teľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra  SAV 
a Úrad pre Slovákov žijúcich v  zahraničí

v y h l a s u j ú   19.   r o č n í k  
 c e l o š t á t n e j   

l i t e r á r n e j   s ú ť a ž e  
s   m e d z i n á r o d n o u   

ú č a s ť o u

Prečo mám rád 
slovenčinu, prečo 

mám rád Slovensko
Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať 

a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slo-
venčinu a Slovensko, o významných de-
jateľov Slovenska a svojho kraja, o miest-
ne spoločenské a kultúrne problémy a 
nárečia formou slohových úloh, pokusov 
o umelecké vyjadrenie myšlienok v podo-
be prozaických žánrov a básní. 

Tento ročník sa bude niesť v zname-
ní 1150. výročia úmrtia kniežaťa Pribinu, 
150. výročia Memoranda slovenského 
národa, 130. výročia založenia časopisu 
Slovenské pohľady a v znamení viacerých 
významných výročí literárnych tvorcov a 
osobností v dejinách slovenského národa. 
V roku 2011 uplynie 220 rokov od narode-
nia a 140 rokov od úmrtia Jána Chalupku, 
155 rokov od úmrtia Ľudovíta Štúra, 190 
rokov od narodenia Janka Matúšku, 130 
rokov od úmrtia Jána Bottu, 95 rokov od 
úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, 
90 rokov od úmrtia Pavla Orságha Hviez-

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, 
PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO?

doslava, 60 rokov od úmrtia Ľudmily Pod-
javorinskej a 110 rokov od narodenia Ľuda 
Ondrejova. 

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 
všetkých typov a druhov základných, špe-
ciálnych a stredných škôl na území Slo-
venskej republiky prostredníctvom škôl 
a iných subjektov a v zahraničí prostred-
níctvom spolkov, organizácií a škôl Slová-
kov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať 
v štyroch kategóriách. V troch kategóriách 
sa posudzujú práce žiakov zo škôl na Slo-
vensku takto: v 1. kategórii sa posudzujú 
práce žiakov 1. stupňa ZŠ, v 2. kategórii 
práce žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov 1. až 
4. ročníka osemročných gymnázií a v 3. 
kategórii práce žiakov stredných škôl. Do 
všetkých troch kategórií budú zaradené aj 
práce žiakov špeciálnych škôl. V 4. kate-
górii sa posudzujú práce žiakov zo zahra-
ničia. 

Do celoštátneho kola postúpi maximál-
ne päť súťažných prác v každej kategórii 
z jednej školy. Školy posielajú prihlášky 
a práce iba elektronickou poštou na ad-
resu slovencina@culture.gov.sk. Podmien-
kou na prijatie prihlášky a práce je dodrža-
nie týchto pravidiel: 

1. Do predmetu mailu treba uviesť 
heslo podľa príslušnej kategórie. Heslo 
pri zasielaní práce zaradenej do 1. kate-
górie bude kat.1, do 2. kategórie kat.2, do 
3. kategórie kat.3 a do 4. kategórie kat.4. 
Heslo sa uvedie malými písmenami bez 
medzier.

2. Prílohy mailu treba jednotne ozna-
čiť najprv kategóriou, potom priezviskom 
žiaka a nakoniec slovom práca, resp. pri-
hláška. Medzi jednotlivé údaje v názve 
prílohy je potrebné vložiť podčiarkovník 
bez medzier. Napríklad: kat.1_Kováčová_ 
prihláška a  kat.1_Kováčová_ práca.

3. Každá práca musí byť odoslaná 
spolu s prihláškou osobitným mailom.

4. Prihlášku aj prácu prosíme zasielať 
z mejlovej adresy školy vo formáte .rtf. 

5. Výtvarno-slohové práce sa zasielajú 
poštou na adresu Štátneho pedagogické-
ho ústavu, Pluhová 8, 830 00 Bratislava. 
Obálku označte názvom súťaže Prečo 
mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slo-
vensko.

Školy a ostatní prihlasovatelia zodpo-
vedajú za to, že zaslané práce sú prácami 
súťažiacich žiakov, neboli už posudzova-
né v tejto súťaži ani v iných súťažiach, 
ako aj za dodržanie všetkých súťažných 
podmienok. Pri nedodržaní súťažných 
podmienok sa práce nebudú hodnotiť 
v celoštátnom kole súťaže.

Vybrané súťažné práce do celoštátne-
ho kola treba zaslať do 31. januára 2011 
(Slováci žijúci v zahraničí do 28. februára 
2011). 

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďal-
šie informácie o súťaži v Štátnom peda-
gogickom ústave (mail: marta.mancova@
statpedu.sk, tel. číslo: 02/49276307) a for-
mulár prihlášky na internetovej adrese 
www.statpedu.sk. 

Odborné poroty určia v jednotlivých ka-
tegóriách kandidátov na hlavné ceny, na 
ceny poroty a na čestné uznania. Môžu ude-
liť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. 
Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa poč-
tu a úrovne súťažných prác žiakov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 19. 
ročníka súťaže bude 8. júna 2011 v Nových 
Zámkoch pri príležitosti Cyrilo-metodských 
dní slovenského písomníctva a kultúry.

Za vyhlasovateľov súťaže 
Ing. Katarína Kalašová, riaditeľka 
Štátneho pedagogického ústavu

Sv. omša v slovenskom jazyku v Krakove
V kostole Sv. Kríža pri ulici Sv. Kríža 23 

v Krakove bude sv. omša v slovenskom ja-
zyku slúžená každý posledný utorok v me-
siaci o 16.30 hod.

• November - 30.11.2010
• December - 28.12.2010

Sv. omša sa bude odbavovať kaž-
dú druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu 
Božieho Milosrdenstva v slovenskej ka-
plnke Sedembolestnej Panny Márie v 
Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.

• November - 14.11.2010
• December - 12.12.2010



31     N O V E M B E R   2 0 1 0 ŽIVOT

Čitatelia – redakcia

Dňa 3. novembra t.r. sa krásneho ju-
bilea, osemdesiat rokov dožíva krajanka 
Alžbeta Surmová, rodená Krištofeková. 

Blahoželáme 
k narodeninám

V tomto roku spoločne oslávili narode-
niny stará mama Mária Pojedincová a jej 
vnučka Paulina Kalatová. 

Krajanka Mária Pojedincová z Nedece 
oslávila 62 narodeniny. Patrí medzi aktív-
nych krajanov a verných čitateľov Života.

Prajeme Ti veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj, aby žiť za to stálo.
Zo srdca prajú:
dcéry spolu s rodinami, sestry, brat a svok-
rovci s rodinou.

Mladá krajanka Paulina Kalatová, kto-
rá je už dlhé roky lektorkou na sv. omši 
v slovenskom jazyku v Nedeci, oslávila 
tento rok krásne 18. narodeniny. 

Prajeme Ti všetko, čo môžeme priať,
nech máš svoju lásku komu dať,
nech ťa má niekto veľmi rád.
Prajeme Ti rozum, čo v núdzi poradí,
ruku, čo v žiali ťa pohladí
a hlavne priateľa, čo nikdy nezradí.

Dnes krásny sviatok máš,
už 18 rokov v živote spoznávaš.
Život ti dal, čo posiaľ dať ti mal,
niekto ťa potešil, niekto oklamal.
No pred tebou je života plná púť,
na ktorej ti prajeme - šťastná buď!

Všetko najlepšie jej prajú:
rodičia, sestra spolu s bratom, stará 

mama, tety, ujo a celá rodina, starí rodičia 
z Krempách s celou rodinou.

Gratulujeme k jubileu

Celý jej život bol poznačený tvrdou a ťaž-
kou prácou na gazdovstve. Vychovala 
sedem detí a dočkala sa 17 vnukov a 11 
pravnukov. Pri príležitosti krásneho jubilea 
jej celá rodina srdečne blahoželá a praje 
predovšetkým mnoho zdravia, spokojnosti 
a pohody v kruhu najbližších, a k tomu jej 
posiela tento vinš.

V deň Tvojich vzácnych narodenín
prišli sme k Tebe s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky,
nech Ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.
Nech si šťastná ako teraz,
to Ti praje Tvoja dcéra.
Nech si zdravá, ako inak,
to je prianie Tvojho syna.
Nech máš lásky stále veľa,
to Ti dnes brat Tvoj  želá.
od vnúčeniec prianie hlasné,
nech Ti úsmev nevyhasne;
a na záver všetci známi,
nech si dlho medzi nami.
Hoc Ti čelo zdobia vrásky,
teš sa Betka z našej lásky,
nech Ťa vo dne, v noci hreje,
aj v dňoch ľudskej beznádeje.
Hoc Ti život zdrsnil ruky
prácou pre nás, svoje deti,
krásne sú sťa kvety z lúky,
láskavé z nich slnko svieti.
Na záver vinš s vôňou ruží,
nech Ti zdravie stále slúži.

Zo srdca praje najbližšia rodina.

SLOVENSKÉ 
DIVADLO V 
KRAKOVE

Dňa 5. októbra t.r. sa na scéne „Teatru 
Zależnego” v Krakove uskutočnilo predsta-
venie pod názvom Kamene vo vreckách 
v prevedení vynikajúceho divadla Kontra zo 
Spišskej Novej Vsi. Organizátorom poduja-
tia bol Generálny konzulát SR v Krakove. 
Hneď v úvode treba poznamenať, že toto 
divadlo na pozvanie Generálneho konzulá-
tu nereagovalo po prvýkrát, keďže doteraz  
u krakovských divákov zožalo úspech, ich 
ďalšie vystúpenie na krakovských doskách 
bolo len otázkou času.

Podľa slov účastníkov, ktorí na pred-
stavení nechýbali, to bol to skutočne pek-
ný zážitok. Komediálne predstavenie od 
súčasnej írskej spisovateľky Marie Jones, 
ktoré režijne pripravila Klaudyna Rozhin 
- poľská režisérka žijúca v Bristole, si u po-
četného krakovského publika získalo veľký 
ohlas. Členovia divadla Kontra sú svojím 
hereckým výkonom známi po celom svete. 
Divadlo je o.i. držiteľom ocenenia DOSKY 
2007. Vo svojom repertoári má množstvo 
zaujímavých predstavení ako napríklad: 
Žena v čiernom. Ide o legendárnu adaptáciu 
románu Susan Hill. 

Predstavenie Kamene vo vreckách si 
členovia divadla Kontra pripravili pre kra-
kovské publikum, čo sa odrazilo aj na vy-
nikajúcom výkone. Začiatkom októbra sa 
v Krakove hralo naozaj skutočné slovenské 
umenie. (lo)
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Čitatelia – redakcia

Dňa 12. októbra t.r. sa konalo organi-
začné stretnutie záujemcov o kurz 
slovenského jazyka. Tak, ako sme 

avizovali pred prázdninami, po letných 
prázdninách bol v krakovskom sídle Spol-
ku opätovne otvorený kurz slovenského 
jazyka, a to pre dva vedomostné stupne 
– pre  začiatočníkov a pre stredne po-
kročilých. Všetci tí, ktorí sa chcú naučiť 
sa rozprávať po slovensky, ale aj tí, ktorí 
sa už čo-to zo slovenskej gramatiky na-
učili, majú šancu nielen dosiahnuť svoj 
cieľ, ale aj spoznať kúsok zo slovenskej 
kultúry, literatúry i umenia. Popri kurze sa 
totiž vyberieme na podujatia, ktoré orga-
nizuje Spolok, či Generálny konzulát SR 
v Krakove ale aj iné inštitúcie. Jednodu-
cho, budeme spoznávať Slovensko tak, 
ako sa len dá. Doteraz sme s účastníkmi 
kurzu navštívili niektoré z podujatí v klube 
Lokator, vernisáž Tomáša Žemlu v klube 
U Luisa a účastníci kurzu si pozreli aj vyni-
kajúcu výstavu T. Bachurovej a S. Capeka 
v Galérii slovenského umenia v Spolku. 

Prekvapením bola skupinka pre stred-
ne pokročilých, do ktorej sa prihlásilo až 

Kurs slovenského jazyka v Spolku 
opäť otvorený

16 záujemcov. Potešením je, že veľkú 
časť v nej tvoria minuloroční účastníci kur-
zu SJ. Pokiaľ ide o skupinu pre začiatoč-
níkov, tvorí ju tiež veľký počet – presne 15 
účastníkov. 

Kurz trvá od októbra 2010 a jeho 
ukončenie je naplánované na jún 2011. 

Bodkou bude samozrejme, záverečný test 
a po jeho absolvovaní si účastníci odnesú 
domov zaslúžené certifi káty. 

Držme týmto milovníkom Slovenska 
i slovenského jazyka palce, aby sa im 
všetko podarilo!

Lektorka: Lýdia Ostrowska 

Odišli od nás
Dňa 31. októbra 2010 zomrel v Nedeci 

vo veku 72 rokov krajan a Kristov kňaz
vdp. Jozef MALEC

Odišiel od nás verný čitateľ Života, do 
konca svojho života vzorný krajan verný 
slovenským koreňom, ktorý všemožne 
podporoval jednotu krajanov v boji o svoje 
práva, starostlivý brat a ujo, verný Kristov 
kňaz. Dňa 4. novembra ho odprevádzali 
na jeho poslednej ceste predstavitelia var-
šavskej diecézy, kňazi i veriaci z okolitých 
farností. V početnom množstve bola za-
stúpená delegácia z Grodziska Mazowiec-
kého, zo Skierniewic, zo Sromowiec Wyż-
nych, farníci Nedece, Kacvína, Vyšných 
Lápš, Lapšanky, Repísk - Grocholovho 
Potoka, Jurgova, Čiernej Hory, Krempách, 
Novej Belej i ďalší. Nechýbali ani početné 
delegácie predstaviteľov Spolku Slovákov 
v Poľsku, Poľského zväzu pltníkov, žiakov 
miestnej základnej školy, dobrovoľných 
požiarnych zborov a mnohí ďalší.

Pohrebnú sv. omšu celebroval pomoc-
ný biskup varšavskej diecézy Marian Duś 
spolu s pápežským prelátom Janom Sikor-
ským, dp. Stefanom Sutom zo Słupi, riadi-
teľom varšavskej kúrie pápežským prelá-
tom Henrykom Małeckým, skierniewickým 
dekanom Janom Pietrzykom a rektorom 
varšavského seminára Stanisławom Paw-
linom. Po zakončení sv. omše dp. Julian 
Olejarz z Grodziska Mazowieckého, kto-
rý dlhé roky spolupracoval s dp. Jozefom 
Malcom a bol jeho blízkym priateľom, 
v krátkosti pripomenul osobnosť zosnu-
lého. Spomenul, že bol dobrým kateché-
tom, síce bol prísny, avšak svedomite 
a dobrosrdečne si plnil svoje povinnosti. 
Bol Slovákom, ktorý si veľmi obľúbil svoje 
rodisko, na ktoré nikdy nezabudol. Pria-
ním zosnulého bolo posluhovať svojim 
rodákom Slovákom v zámorí. Svoju túžbu 
predstavil biskupovi a trpezlivo čakal, po-
kiaľ mu biskup dovolí vycestovať do USA. 
Avšak ani po vycestovaní nikdy nezabudol 
na svoju farnosť v Grodzisku Mazowiec-
kom a keď sa v tejto farnosti budoval 
kostol, organizoval v Spojených štátoch 
zbierky na tento cieľ. A na záver dodal, že 
dodnes na neho všetci farníci Grodziska 
Mazowieckého dobre spomínajú. 

Pohrebná sv. omša bola odslúžená 
v kostole Milosrdenstva Božieho v Repis-
kách - Bryjovom Potoku, odkiaľ bolo telo 
zosnulého v sprievode veľkého množstva 

krajanov a veriacich, kňazov, verejných 
činiteľov, zástupcov požiarnych zborov 
a škôl prenesené na miestny cintorín, kde 
bolo pochované.

Nech odpočíva v pokoji!
Spolok Slovákov v Poľsku,

 redakcia Život
�

Dňa 29. októbra 2010 zomrel v Plavči 
vo veku nedožitých 78 rokov krajan a ka-
tolícky kňaz 

o. Andrej GRIVALSKÝ
O. Andrej Grivalský sa narodil 3. novem-

bra 1932 v Nedeci. Kňazskú vysviacku prijal 
24. júna 1956 v Bratislave. Po vysviacke pô-
sobil v košickej diecéze, najskôr ako kaplán 
od roku 1956 v Sabinove a Michalovciach, 
1958 v Humennom, 1959 v Bardejove a 
v roku 1961 v Košiciach. V rokoch 1962-
1967 bol vo väzení a mimo pastorácie. Po 
prepustení sa stal v roku 1967 správcom 
farnosti v Slanci a v roku 1990 v Plavči. Od 
roku 2000 bol na dôchodku v Plavči, kde 
po desiatich rokoch nakoniec aj zomrel. 
Pohrebné obrady, ktoré celebroval košický 
pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik, 
sa uskutočnili za hojnej účasti 31. októbra 
2010. Odprevádzalo ho takmer 3500 veria-
cich z rôznych kútov Slovenska a zahraničia.

Nech odpočíva v pokoji!
Spolok Slovákov v Poľsku, 

redakcia Život
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Poľnohospodárstvo

Ani na jeseň nie je na skalke núdza 
o kvety, ak sme na vhodné druhy rast-
lín mysleli už pri vysádzaní. Popri ob-
ľúbených jesienkach sa vo veľkých 
skalkách výborne uplatňujú rozličné 
veľkokveté kultivary veternice s ružo-
vými kvetmi. Jesenná kvetena  v skalke 
je až na niekoľko výnimiek trochu me-
nej pestrá ako kvetena na jar alebo v le-
te. Preto sa v tomto období oveľa viac 
uplatňujú vzrastové tvary početných 
skalničiek a kontrasty rozmanitých 
odtieňov zelene. Viac vyniká i pôvab 
okrasných tráv. 

Jesenné práce
Pozvoľna nastáva čas, keď mierne 

jesenné mrazíky napomáhajú otužovaniu 
rastlín a prispievajú k dokonalému vyzrie-
vaniu drevín. Preto nie je vhodné nepri-
meranou umelou závlahou nútiť rastliny 
do nového rastu. Zálievkou podporíme 
v prípade potreby iba také druhy rastlín, 
pri ktorých očakávame, že ešte prine-
sú kvety. Ostatným trvalkám radšej iba 
skypríme okolitú pôdu a rezom skrátime 
rastliny, ktoré sú vysoké. Radikálnejší rez 
niektorým bujnejším druhom už v tomto 
období nerobíme, lebo by počas tuhých 
mrazov mohli vyhynúť. Režeme ich až 
v predjarí. 

Začiatkom jesene môžeme presádzať 
väčšinu skalničiek, rastliny predpestované 
v kontajneroch môžeme bez obáv vysá-
dzať počas celej jesene.  Obdobie skorej 
jesene je vhodné na vysádzanie všetkých 
cibuľových a mnohých hľuznatých rastlín. 
Vysádzanie ukončíme do polovice, najne-
skôr do konca októbra.  

Za priaznivého počasia odstránime 
vyšším trvalkám odumierajúce byle, ktoré 
odrežeme pri zemi. V tomto období sa ne-
odporúča skracovať prerastené časti vždy-
zelených rastlín. Boli by chúlostivejšie za 
nepriaznivých poveternostných podmie-
nok, najmä počas holomrazov a mohli by 
sme sa tým aj pripraviť o bohaté kvitnutie 
v nasledujúcom roku, lebo niektoré rast-
liny kvitnú práve na staršom dreve. Od-
stránime ich radšej až po ich odkvitnutí, 
keď sú rastliny schopné v krátkom období  
nahradiť odstrihnuté časti. 

Po základnom očistení kypríme plytko 
pôdu medzi rastlinami. Na prekyprenie 

ČO EŠTE TREBA STIHNÚŤ 
PRED NÁSTUPOM PANI ZIMY

v skalke nám postačí kolík, ktorým pôdu 
prevzdušníme. Zároveň odstránime drob-
né buriny a postupujeme tak, aby sme 
nepoškodili korene skalničiek a vysade-
né cibuľoviny. Voľné miesta medzi rastli-
nami vysypeme preosiatym kompostom, 
alebo rašelinou, resp. hrubšou listovkou. 
Na skalke nenecháme ležať spadnuté 
lístie, ktoré býva často zdrojom mnohých 
chorôb. Na prikrytie skalky radšej volíme 
čečinu. Každoročným pravidelným ošet-
rovaním trvale zlepšujeme kvalitu pôdy 
v záhradke, a tým zabezpečujeme lep-
ší rast a zdravotný stav rastlín. Dávame 
pozor, aby sme nezasypávali zelené časti 
rastlín. Ku kompostovej zemine pridáva-
me aj riečny piesok. So zimnou prikrývkou 
skalky sa radšej neponáhľajme. Rastliny 
musia v prvom rade dostatočne vyzrieť, 
prvé mrazíky ich rovnako otužia. Za vlh-
kého a teplého počasia sa pod prikrývkou 
rozmnožujú plesne a hľadajú tu úkryt roz-
liční škodcovia, najmä hraboše. Čečina 
v niektorých prípadoch aj vrstva lístia má 
chrániť pôdu i rastliny najmä pred holo-
mrazmi, vysušujúcimi vetrami, pred častý-
mi výkyvmi počasia a tiež pred slnečným 
žiarením najmä v predjarí. 

Pre kvalitný 
odpočinok 

Záhrada však potrebuje aj inú prípra-
vu na ďalšiu sezónu. November je priam 
stvorený na rytie záhonov, aby boli odpo-
činuté a pripravené na jar. Okrasné drevi-
ny i trvalky si zaslúžia tiež opatrné obrytie, 
zálievku a prihnojenie kvalitným hnojivom 
- zrelým kompostom. Výdatné zaliatie 
však potrebujú predovšetkým ihličnany, 
ktoré sú zelené i v zime a neodpočívajú 
toľko ako stromy, ktoré lístie zhodia. Ihlič-
naté dreviny, ktoré sú vysoké a útle, je po-
trebné zviazať, aby ich ťažký mokrý sneh 
nerozlámal. 

Aby ich mráz nespálil 
Mnohé trvalky i dreviny potrebujú 

ochranu pred príliš silnými mrazmi, zvlášť, 
keď ich nebude chrániť nadýchaná sneho-
vá perina. Pred vymrznutím ich ochránite 
zábalmi zo slamy, či sena a jednoduchým 
prihrnutím zeminy ku kmeňu. Skvelým 
izolačným materiálom je i popadané lístie, 
len ho musíte zaistiť proti rozfúkaniu. Pre-

to je nielen celkom zbytočnou, ale i škod-
livou prácou zhrabávať lístie z miest, kde 
rastú sasanky, fi alky, prvosienky. Vankúše 
z lístia sú pre ne tou najprirodzenejšou 
ochranou.

Jesenné sadenie
Až do príchodu mrazov môžeme stá-

le pokračovať vo vysádzaní opadavých 
a okrasných drevín vrátane rezaných a 
kvitnúcich živých plotov. Dobre sa ujímajú 
i teplomilné popínavé dreviny, ako je vín-
na réva, vistária a popínavá hortenzia. V 
klimaticky priaznivejších oblastiach stih-
neme ešte vysadiť i cibule ľalií a rastlín 
kvitnúcich na jar, ako sú tulipány, narcisy 
a krókusy.

Čo ruže?
Do polovice mesiaca je tiež možné 

vysádzať ruže. Jesenná výsadba je vý-
hodnejšia z hľadiska výberu sortimentu, 
cenovej dostupnosti i kvality ponúkaného 
tovaru. Často totiž môžeme na jar kúpiť tie 
isté rastliny, ktoré prezimovali za rôznych 
podmienok. Naviac máme i veľkú šancu, 
že sa z ich krásy budeme tešiť už v budú-
com roku, pretože si do jari stačia vytvoriť 
dostatočné množstvo vlásočnicových ko-
reňov a nasadiť na kvet.

Nič však nie je tak jednoznačné, ako 
sa na prvý pohľad zdá. Ak nás prekvapí 
arktická zima, kedy teploty náhle klesnú 
hlboko pod -20 °C, máme veľkú „šancu“, 
že novo vysadené kríky na nechránenom 
mieste nevydržia. Musíme sa preto po-
starať o dostatočnú ochranu proti silným 
mrazom i prudkým výkyvom počasia spô-
sobených šikmými slnečnými lúčmi. V 
oblastiach s drsnejším podnebím vyzna-
čujúcim sa častými holomrazmi, radšej 
počkáme s výsadbou až na jar.

Ruže, ktoré sme čerstvo vysadili, už 
nestriháme, ale naopak, prihrnieme okolo 
kmienkov asi 20 cm vrstvu kyprej zeminy 
a navrch rastlinu ešte obalíme slamou ale-
bo čečinou. Za suchého počasia tieto vy-
sadené dreviny tiež dôkladne zalievame, 
aby im nezaschli korienky. Kmienky mla-
dých stromčekových ruží je dobré ohnúť 
až k zemi, upevniť kolíkom a navŕšiť na 
korunku hromádku kyprej pôdy.

Miriam Chudá
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Mladým – mladším – najmladším

V Doline za Muráňom býval obecný salaš. Slnko sa už dví-
halo k poludniu, keď sa k salašu blížil neznámy pocestný. 
Bača priam obed dováral, keď ho neznámy osloví:

- Daj boh zdravia, bača.
Bača ponad plece odvetil: 
- Dajbože aj vám.
Váru odstavil a len teraz pozrel na neznámeho. A že na sa-

laši bol naveky každý hosť vítaný, pozval človeka, nech si aj on 
prisadne. Valaský obed bol chutný, nečudo, že cudzinec skoro 
misku vyprázdnil a za jedivo sa poďakoval.

Slovenská povesť Bača mlčal a nenapriadol rozhovor ani neznámy. Napokon sa 
prvý ozval neznámy: 

- Obed bol dobrý, bača. Vidieť, že váru pripravoval človek so 
sebou spokojný. Naozaj vás, dobrý človek, nijaké starosti netla-
čia?

Zdvihol bača hlavu, zrakom spočinul na neznámom a odpo-
vedal:

- Verte-neverte, pravdu vravím. Žijem, cudzieho si nežiadam 
a čo si zažiadam, to mám, nikomu sa nechválim a nikomu nezá-
vidím. Tak nijakých starostí nemám.

Zadivený počúval pocestný bačove slová. Porozmýšľal i za-
zdalo sa mu, že si ho bača doberá. A vravel:

- S kráľom si, bača, zahrávať neradno! Som kráľ Matej. Nuž 
ak naozaj starostí nemáš, vedz, že ti ich môžem  narobiť. Dob-
re počúvaj. Musíš tri veci uhádnuť: Kde je stred zeme, koľko je 
hviezd na nebi a do tretice – ako je ďaleko šťastie od nešťastia. 
Ak neuhádneš, budeš o hlavu kratší!

Dohovoril kráľ a zo salaša pobral sa preč s tým, že sa o tri 
dni vráti.

Robil si bača svoju robotu spokojne ďalej, aj keď na tretí deň 
pricválal na sivkovi Matej kráľ so sprievodom dvoranov.

- No, akože, bača, - obrátil sa kráľ naňho hneď, ako zasadol: 
Ešte vždy nemáš starosti?

Bača s úsmevom odpovedal, že naozaj nijaké starosti nemá.
- A čo s hádankami? – dopytoval sa kráľ. – Vysvetli mi prvú 

hádanku.
- Prosím, pán kráľ. Sám stred zeme je tam, kde práve sedíte! 

– odpovedal bača.
- A to už ako?
- Dajte si to premerať, ak neveríte, - nedal sa bača.
- No a s druhou otázkou akože? – pokračoval kráľ presvedče-

ný, že baču prichytí. No bača spokojne vravel:
- Na nebi je priam toľko hviezd, koľko je srsti vo vašom siv-

kovi, alebo ak nemôžete porátať srsť vo vašom koňovi, tak ani 
hviezdy na nebi sa nedajú zrátať.

Chcej-nechcej musel kráľ aj jeho dvorania bačovi prisvedčiť. 
Ostala ešte tretia hádanka. Aj tú bača zodpovedal:

- Šťastie je akurát tak ďaleko od nešťastia, ako nešťastie od 
šťastia. A kto neverí, neverí, nech sa sám presvedčí.

I vstal Matej kráľ, podal bačovi ruku a jeho vtipnosť desiatimi 
zlatými toliarmi odmenil.

(M. J. Huska, J. Poliak: Slovenské povesti, 
Mladé letá 1979)  

/: Ej, hora, hora, zelená hora,:/ 
/: tam z tej horenky ktosi ma volá. :/

/: Ej, volá, volá Anička moja. :/
/: „Poď k nám, šuhajko, sama som doma. :/

/: Ej, doma, doma, u mej mamičky,:/ 
/: Poď k nám, šuhajko, napásť koníčky.” :/

EJ, HORA, HORA,

ZELENÁ HORA

/: Nemôžem, milá, dneská k vám prínsti,:/ 
/: mosím si doma kone napásti. :/

/: Koníčky napásť, trávičky nažať,:/ 
/: neni možná vec všecko vykonať. :/
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MATEJ KRÁĽ A BAČA
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Mladým – mladším – najmladším

SLOVENČINA 

PRE NAJMENŠÍCH
Milé deti, prichádzajú chladnejšie dni, 

čo neodmysliteľne patrí k zime. Keď ráno 
odchádzate do školy, mamička vám určite 
nezabudne pripomenúť, aby ste sa teplo 
obliekli, pretože môžete veľmi ľahko pre-
chladnúť.

Každý z vás má iste svoje obľúbené 
oblečenie, ba možno aj svoje neobľúbené 
oblečenie. Dievčatá už od malička rodičia 
obliekajú celkom ináč než chlapcov a rov-
nako je to aj v dospelosti. Nechajme však 
fi lozofovanie o oblečení na neskôr. Teraz 
si radšej vymaľujme kusy oblečenia, ktoré 
sú na obrázku. No aby to nebolo až také 
ľahké a aby ste si trošku potrápili hlavič-
ky, musíte napísať ku nim aj slovenský 
názov.

Držíme Vám palce, aby ste svoju úlo-
hu splnili svedomito. Keď tak urobíte, ob-
rázky nám čo najskôr pošlite do redakcie. 
Pekná knižka čaká na dvoch z Vás.

Z prác, ktoré sme do redakcie dosta-
li minulý mesiac sme odmenili: Davidka 
Starostoviča z Vyšných Lápš a Natálku 
Chlebdovú z Jurgova.

Pripravila Lýdia Ostrowska

Mária Rázusová – Martáková

Žltá jeseň 
Jeseň, pani bohatá,
farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad. 
Zletel vietor, šiki-miki,
hojdá všetky konáriky,
vraj by stromy zobliecť rád.
Vyhúda im celý čas:
- Ide zima, bude mráz, 
pomrznete zaiste!
Ale strom mu rozosmiaty
ako dáky peniaz zlatý
púšťa ten list po liste.

(Čítanka pre 4. ročník ZŠ, SPN 1991)

Dragan Lukič

Báseň 
o jednom šoférovi
Trolejbus sa dnes zastavil
medzi dvoma zastávkami
a všetkých prekvapil.

Ani strážnik neukázal STOP!
Ani mu palice nespravili hop!
Ani elektráreň prúd nevypla.
Ani sa guma nepichla.

Prečo ten trolejbus zastal?

Na ceste vrabce
pomaly
rozsýpané zrno
zobrali.

Kladiem na srdce dopravákom
i cestujúcim, najmä presným žiakom,
ktorí tam boli v tej chvíli,
aby šoférovi prepáčili – 
veď zastal kvôli vtákom. 
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Film a moto

JANA 
HUBINSKÁ

Slovenská fi lmová a muzikálová he-
rečka a speváčka Jana Hubinská sa na-
rodila 7. júna 1964 v Bratislave. Veľmi 
ľahko teda prídete na to, koľko rokov má 
táto zrelšia dáma. Napriek svojmu veku 
však pôsobí mladistvo a nikdy jej nechýba 
úsmev na tvári. 

Po štúdiách na jednom z bratislav-
ských gymnázií ju v roku 1986 prijali na 
VŠMU v Bratislave. O jej hereckých kva-
litách svedčí aj samotný fakt, že hneď 
v prvom ročníku ju oslovil Pavol Mikulík, 
aby sa pustila do spolupráce so staršími 
ročníkmi a ukázala sa na profesionálnych 
divadelných doskách. Výsledkom bol titul 
– najlepší komik školy.  V roku 1998 získal 
divadelný súbor, v ktorom účinkovala  na 
festivale AREZZO v Taliansku II. miesto 
s predstavením Komédia nová o vdove, 
v réžii Pavla Mikulíka. 

CHEVROLET 
AVEO 

Je to malé autíčko, ktoré je nástupcom 
niekdajšieho Chevroletu Kalos a ten je 
nástupcom niekdajšieho Daewoo Kalos. 
Počas tejto postupnej modifi kácie názvu 
sa zmenil vonkajší aj vnútorný vzhľad au-
tomobilu, dnes je tento tátoš oveľa viac 
identický svojmu predchodcovi. Ak by sme 
boli veľmi odvážni a tvárili sa, že sú strikt-
ne dané triedy áut, Aveo by zrejme patrilo 
do čeľade fábiovitej, pólovitej, cliovitej, 
inak povedané malé autíčko, nie však su-
per-mini. Na prvý pohľad má celkom dy-
namický vzhľad, aj keď predný previs by 
mohol byť aj kratší. 

Interiér je trochu nenápadný. Najviac 
nás môžu zaujať slnečné clony potiahnuté 
materiálom nebezpečne pripomínajúcim 
linoleum. Ale nakoľko nie sme Angličania, 
necítime potrebu neustále kontrolovať ich 
kvalitu škrabaním nechtov po palubnej do-
ske. Nízky oblúk palubnej dosky od stre-
dovej konzoly k volantu by mohol vyšším 
šoférom značne znepríjemniť jazdu.
Sedadlá sú trochu rovnejšie, ako by sme 
si priali. Našťastie, to nevadí, pretože v 
prudšej zákrute pôjdete aj tak rovno, ale 
k tomu neskôr. Priestoru vzadu vzhľadom 

na veľkosť auta nemôžme príliš vyčítať 
– je to štandard. 

Chevroleťácke autorádio s ovládaním 
pod volantom malo AUX vstup a čítalo 
“mp3-ky”. Občas sa síce stalo, že malo 
problém s prečítaním skladieb, čo sa nane-
šťastie stáva v továrenských autorádiach 
pomerne často. Pochváliť treba automatic-
kú klimatizáciu. Jej nástup bol teatrálny a 

rýchly – za chvíľu ste mali v aute ľadovú 
dobu 4, čo u áut v tejto triede a s týmto zdvi-
hovým objemom nebýva vôbec zvykom. 
Chevrolet Aveo je zaujímavou voľbou pre 
nenáročných zákazníkov, ktorí chcú niečo 
zaujímavé, nie príliš drahé, do mesta a ne-
prekáža im trochu nižšia kvalita spracova-
nia. Hlavným dôvodom na kúpu by mohla 
byť práve automatická prevodovka. (lo) 

VŠMU ukončila absolventským pred-
stavením ONI  pod taktovkou poľského 
režiséra R. Ziolu, kde stvárnila hlavnú 
ženskú postavu. Možno práve on ju naho-
voril na štúdium na Muzikálovej škole vo 
Varšave, žiaľ, po nepríjemnom úraze sa 
po štvrť roku vrátila domov. Prijala ponu-
ku spievať v hudobnej skupine G. Kovalla. 
V 90. rokoch pravidelne vystupovala na 
bratislavských divadelných doskách. Vďa-
ka svojim aktivitám a širokému záberu 
záujmov, nemala nikdy núdzu o herecké 
príležitosti. V roku 1993 ju režiséri začali 
obsadzovať do psychologických postáv, 
napr. S. Sheparda - Posadnutú láskou.

V roku 1994 sa jej začali ozývať aj 
zahraničné produkcie.  Účinkovala v ra-
kúskom fi lme Exit 2, nemeckom Gold, 
českom Zdivočelá země, ba dokonca sa 
objavila aj v talianskej rozprávke Prin-
cezná a žobrák.  V roku 1998 vydala CD 
pod názvom Hotel Hazard, ktoré otexto-
val D. Hevier. Jana Hubinská sa aktívne 
podieľala na aranžmánoch piesní a je aj 
autorkou jednej skladby. Nemožno za-

budnúť na ocenenie z roku 2002 - získala 
Českého leva za ženský herecký výkon vo 
fi lme Děvčátko. Môžeme predpokladať, že 
uznania sa jej určite ešte dostane - či už 
v hudobnej alebo hereckej oblasti. (lo)
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ZUZKA VARÍ

Umenie a varenie
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FRANTIŠEK KOLKOVIČ

Verný pes 
Už na nič iné nemusím myslieť  
iba na to
ako zo stromov padá líst ie
sťa zlato
ako ich viet or roznáša
na starý prah.

Pot om si na nich ľahne
verný pes 
a bude tichučko skučať vo sne

lebo sa mu zelená mach
a práve ja sa mu snívam
aj šík divých husí už tiahne

Tam na starej sosne
viet or píska do diaľav...

Tam kosa zaspáva
na sviežom sene

hoci iba trávu kosila
na lúke zelenej.

Tam by som ťa
mohol počuť medzi prstami
ako viet or sy chravý
a ty by si sa mi 
vysmiala ústami
a pohľadom.

(Stopy jes ene, 2010)

ČO NA OBED
SÓJOVÉ KROKETY

Na krokety: 300 g uvarených  sójových 
bôbov, 6 stredne veľkých zemiakov, 5 strúči-
kov cesnaku, 3 vajíčka, 2 lyžička pažítky, 1 
lyžička majoránu, 1 lyžička vegety, 2 lyžičky 
soli, 6 lyžíc hrubej múky, 1/2 lyžičky ml. muš-
kátového oriešku, strúhanka.

Na omáčku: 1/2 póru, 250 ml mlieka, 
250 ml smotany na varenie, 100 g Eidamu,  
100 g Nivy, 100 g taveného syra, maslo, 
1 lyžička bazalky, biele korenie, 2 strúčiky 
cesnaku, štipka ml. muškátového oriešku.

Zemiaky si uvaríme v šupke, necháme 
vychladnúť, ošúpeme, nastrúhame na veľ-
kom slzičkovom strúhadle. Uvarenú sóju 
trochu popučíme, pridáme k nastrúhaným 
zemiakom, rozklepneme vajíčka, cesnak 
pretlačíme a ochutíme koreninami, pridáme 
i múku - všetko premiešame. Pomocou strú-
hanky formujeme valčeky, alebo keď chce-

me i placky, vypražíme ich zo všetkých strán 
v oleji, odkladáme na papierový obrúsok.
Na plátku masla si na miernučkom ohni 
osmahneme pór nakrájaný na kolieska, 
zalejeme mliekom a smotanou, vytlačíme 
tavený syr a Nivu s Eidamom nastrúhame, 
miešame do rozpustenia. Po rozpustení 
syrov, pretlačíme cesnak, ochutíme štipkou 
mušk. orieška, bazalkou a jemne ml. bielym 
korením. Necháme zovrieť a podávame s 
kroketami.

ZEMIAKOVÉ PLACKY 
V KUSE

300 g varených zemiakov, 500 g polohru-
bej múky, 1 lyžička soli, 1 štipka cukru, 3/4 
kocka droždia, 1,5 - 2 dl mlieka, 1 dl rastlinné-
ho oleja, 1 vajíčko, drvená rasca. 

Zemiaky uvaríme v šupke, ošúpané a na-
hrubo roztlačíme. Pridáme ich do misy s mú-
kou, v ktorej sme spravili jamku, rozdrobili do 
neho droždie so štipkou cukru a zaliali trochou 
mlieka (kvások). Prilejeme zvyšok mlieka a olej, 
osolíme a všetko vypracujeme do hladkého, 
nepríliš tuhého cesta. Cesto prenesieme na pa-
pier na pečenie o veľkosti plechu a vyvaľkáme. 
Papier na pečenie s cestom pretiahneme na 
plech a radielkom urobíme mriežku tak veľkú, 
aké chceme mať placky. Necháme asi 15 mi-
nút v teple cesto odpočinúť, potom ho potrieme 
vajíčkom, posypeme soľou, drvenou rascou 

a dáme do predhriatej rúry piecť do ružova. 
Chutné sú ako teplé, tak aj studené.

ZÁKUSKY
JABLKOVÝ KOLÁČ 

S PENOU
15 dkg  hladkej múky, 15 dkg polohrubej 

múky, 4 celé vajcia, 8 dkg práškového cukru,   
0,5 prášku do pečiva, 15 dkg masla/Hery, 
citrónová kôra, 20 dkg kryštálového cukru, 
posekané orechy (nemusia byť), hrozienka  
- 2 balenia, cukor vanilkový, jablká, škorica. 
Z miešanej múky, 4 žĺtkov, 8 dkg práško-
vého cukru, 1/2 prášku do pečiva, 15 dkg 
Hery a citrónovej kôry vypracovať hladké 
cesto, rozotrieť na plech, napoly upiecť. 
Udusiť jablká so škoricou, vanilkovým cuk-
rom, hrozienkami a posekanými orechami. 
Masu natrieť na poloupečené cesto, vyšľa-
hať 4 bielka /lepšie je viac/ s cukrom - na 
každý bielok 5 dkg kr. cukru. Vyšľahané na-
trieť na koláč, posypať pokrájanými orecha-
mi a dať dopiecť.

Zdroj: varecha.sk
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BOROWINA 
– CZARNE 

ZŁOTO
Borowina to postać peloidów, wystę-

pujących w przyrodzie. Jest jednym z naj-
cenniejszych darów natury. Nazwa peloid  
pochodzi od greckiego słowa pelos czyli 
błoto, a nazwa borowina (torf leczniczy) 
wywodzi się od borów, w których kiedyś 
wydobywano borowinę. Do lecznictwa 
wprowadzono ją po raz pierwszy na 
Orawie, w Mariańskich Łaźniach w 1815 
roku. Dziś zabiegi borowinowe wykonuje 
się w wielu uzdrowiskach. Ale z powodze-
niem można je także robić w domu. Za-
biegi borowinowe wykonuje się w postaci 
kąpieli borowinowej, całkowitej lub częś-
ciowej, zawijania borowinowego całkowi-
tego lub częściowego, tamponu borowi-
nowego i jonoforezy borowinowej.

Najpopularniejsze, zwłaszcza w 
uzdrowiskach są kąpiele borowinowe. Do 
przeprowadzenia jednej potrzeba około 
150 kg torfowego mułu. Miesza się go 
w kadzi z wodą, by otrzymać gęstą pap-
kę o temperaturze ok. 45˚C. Borowina 
jest złym przewodnikiem i oddaje swoje 
ciepło powoli, dlatego nawet przy dość  
wysokiej temperaturze nie grozi nam po-
parzenie. Papka jest gęsta i ciężka, stąd 
jej właściwości termiczne i biochemiczne 
wzmocnione są jeszcze oddziaływaniem 
mechanicznym – ucisk i tarcie pobudza-

Jesień i zima są szczególnie trudne 
dla naszej cery – gwałtowne waha-
nia temperatur, działanie warunków 

atmosferycznych, takich jak: wiatr, 
deszcz, śnieg czy mróz, a ponadto 
przegrzanie i suchość pomieszczeń 
i wreszcie klimatyzacja. Dodatkowo 
niekorzystnie działa zanieczyszczenie 
środowiska, palenie papierosów, opa-
lanie się w solarium, stresy, brak ruchu, 
niewłaściwa dieta. Trzeba coś na to 
zaradzić, wystarczy nam około 15-20 
minut dziennie aby przywrócić naszej 
cerze zdrowy promienny wygląd. Oto 
kilka porad jak tego dokonać:

Maseczka marchwiana (prze  z na-
czona do tłustej skóry) 2 marchewki 
ścieramy na tarce z drobnymi oczka-
mi. Startą marchew odsączamy. Na-
stępnie dodajemy do niej jedną, sto-
łową łyżkę mąki, która pozwoli nam 
uzyskać z marchwi swoistą papkę, 
dzięki czemu będzie nam wygod-
niej ją nałożyć na twarz. Otrzyma-
ną maseczkę nakładamy na twarz i 
trzymamy ją przez około 15 minut. 
Dodatkowym atutem maseczki jest 
fakt, że nadaje on nam koloryt natural-
nej opalenizny, dzięki beta karotenowi, 
który zawarty jest w marchwi. 

Maseczka z ogórka (stara jak 
świat)
• Ogórek cały ze skórką pokrojony w 

plasterki układamy na twarzy, po-
zostawiamy na 10 - 15 minut. Jeżeli 
zamierzamy maseczkę położyć na 
dekolcie ogórek możemy zetrzeć na 
tarce, uzyskamy silniejsze działanie 
maseczki (na twarzy plasterki spraw-
dzają się lepiej, maseczka nie spły-
wa) 

• Zmywamy maseczkę wodą. 
Maseczka przeznaczona do skóry 

tłustej, ma działanie nawilżające i wy-
bielające. 

Maseczka (kompres) na cienie 
pod oczami 
• Małe waciki kosmetyczne nasączyć 

w świeżym soku z ogórka (ogórek 
powinien być gruntowy).

• Kompresiki nałożyć na skórę pod 
oczami, pozostawić na ok. 15 minut. 

• Przemyć twarz chłodną wodą

Maseczka (peeling) cukrowy
Potrzebujemy: 

• płaska łyżka cukru 
• łyżka gorącej wody
Przygotowanie:
• do fi liżanki (lub innego małego na-

czynia odpornego na gorącą wodę) 
wsypujemy cukier i zalewamy łyżką 
gorącej wody, mieszamy do czasu aż 
kryształki cukru rozpuszczą się cał-
kowicie

• nakładamy na twarz wacikiem lub 
małym tamponem 

• delikatnie masujemy skórę opuszka-
mi palców kolistymi ruchami (od pół 
do jednej minuty), jeżeli maseczka 
wysycha poczujemy lekki opór przy 
przesuwaniu palców, możemy na-
łożyć dodatkową porcję płynu i po-
nownie masować skórę. Zabieg naj-
wygodniej przeprowadzić etapami, 
zaczynając np. od czoła następnie 
jeden policzek, potem drugi, kolej-
no broda i podbródek 

• maseczkę możemy zastosować 
również na szyję 

• po pokryciu całej powierzchni twa-
rzy (omijamy okolice oczu!) po-
zostawiamy maseczkę na ok. 2 - 3 
minuty, zmywamy maseczkę ciepłą 
wodą i przepłukujemy twarz zimną 
wodą dla zamknięcia porów skóry 
(o ile wymaga tego nasza cera), 

• po wysuszeniu skóry, nakładamy 
krem odpowiedni dla naszej cery. 

Maseczka mimo prostoty jest sku-
teczna. Nadaje się do każdego rodza-
ju cery, jedynie osoby z wyjątkowo 
wrażliwą skórą powinny sprawdzić 
jak reagują na maseczkę i ewentual-
nie zrezygnować z masażu palcami na 
rzecz kilkukrotnego przetarcia skóry 
wacikiem zwilżonym w przygotowa-
nym roztworze cukru oraz zmyć ma-
seczkę przed upływem 3 minut. Ma-
seczka oczyszcza skórę i wygładza ją. 
Zabieg można powtarzać nie częściej 
niż co 3 - 4 dni. 

Mam nadzieję, że skorzystają Pań-
stwo z tych kilku prostych przepisów. 
Pozdrawiam i do zobaczenia za mie-
siąc.

Dawid
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ją receptory skóry. Pod wpływem ciepła 
organizm wydala zbędne produkty prze-
miany materii, które są przechwytywane 
i  zatrzymywane przez borowinę, która 
ma właściwości absorpcyjne. Ciepło po-
budza krążenie i przyśpiesza wchłanianie 
aktywnych składników torfu. Pełna kąpiel 
jest sporym obciążeniem dla organizmu, 
dlatego korzystać z niej mogą mieć tylko 
pacjenci, którzy nie mają problemów z 
układem krążenia. Łagodniejsze i bez-
pieczniejsze są półkąpiele (od pasa w dół) 
lub nasiadówki. W sanatoriach robi się też 
okłady borowinowe, np. na kark lub par-
tie lędźwiowe. Kąpiel borowinową można 
zrobić w domu przy użyciu specjalnej, roz-
puszczalnej w wodzie kostki torfowej. Wy-
godniejsze w użytku domowym są jednak 
pasty borowinowe (dostępne w aptece) 
do okładów miejscowych. Umieszczone 
w folii cienkie płaty torfu nagrzewa się w 
wodzie, następnie rozcina folię, przykłada 
do chorego miejsca, okrywa folią, ręczni-
kiem i kocem. Kompres trzymamy ok. 
30 minut. By kuracja podziałała, zabiegi 
należy powtarzać w dziesięciodniowych 
cyklach (10 dni i przerwa). W niektórych 
sytuacjach, np. przy świeżych stłucze-
niach czy w ostrych stanach zapalnych, 
kładzie się zimne kompresy (schłodzone 
w lodówce). 

   Borowinę warto stosować ze wzglę-
du na zawartość cennych substancji orga-
nicznych: kwasy humusowe oraz fulwo-
nowe, węglowodany, garbniki, bituminy, 
białka, żywice, mikro- i makroelementy. 
Niezwykłym składnikiem są związki o 
działaniu estrogennym,  oddziałujące na 
korę nadnerczy i stymulujące czynności 
jajników, co wykorzystuje się w leczeniu 
chorób kobiecych. Borowina zawiera ró-
wnież bardzo dużo substancji nieorga-
nicznych, przede wszystkim rozmaite sole 
(żelazowe, wapienne, glinkowe) i krze-
mionkę. Kwasy organiczne i sole dają jej 
właściwości ściągające, przeciwzapalne, 
bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Dlate-
go zabiegi z użyciem borowiny powodują 
regenerację naskórka i uszkodzonych tka-
nek, a także zwiększenie ukrwienia skóry.

Wskazania: przewlekłe i podostre 
stany zapalne narządów ruchu - tkanek 
miękkich, kości i stawów, choroby reuma-
tyczne, choroby układu nerwowego, wa 
kulszowa, porażenia, niedowłady, pomoc-
na w leczeniu chorób kobiecych, jak też w 
obrzękach po  stłuczeniach, złamaniach, 
zwichnięciach. Borowiny nie zaleca się 
dzieciom.

                          Józefa Pieronek

Ugoda pod 
nadzorem sądu

Wierzyciel ma do wyboru dwie dro-
gi dochodzenia swojej wierzytelności 
od dłużnika: polubowną (polegającą na 
nakłonieniu dłużnika do spłaty długu w 
toku negocjacji) oraz drogę przymuso-
wego wyegzekwowania należności, tj. 
skierowanie sprawy do sądu, a następnie 
do komornika.

Jednak niewielu dłużników wie, że istnie-
je także trzeci sposób rozwiązania problemu 
zadłużenia. Łączy on w sobie dwie najlep-
sze cechy wymienionych wyżej postępowań 
z punktu widzenia osoby, która ma problemy 
fi nansowe. Są to negocjacje i partnerskie 
podejście wierzyciela oraz baczenie przez 
niezawisły sąd, aby ugoda zawarta w taki 
sposób między stronami nie była krzywdzą-
ca dla dłużnika. Ten „złoty środek” to postę-
powanie ugodowe toczące się przed sądem 
powszechnym, określone w art. 184 - 186 
kodeksu postępowania cywilnego.

W myśl art. 184 kodeksu postępowania 
cywilnego sprawy cywilne, których charak-
ter na to pozwala, mogą być uregulowane 
drogą ugody. O zawezwanie do próby ugo-
dowej - bez względu na to jak wysokie jest 
zadłużenie - należy zwrócić się do sądu 
rejonowego, w którego okręgu ma miejsce 
zamieszkania (bądź siedzibę, gdy mowa o 
osobach prawnych) przeciwnik. 

W praktyce postępowanie takie wszczy-
nane jest z reguły na wniosek wierzyciela, 
ale nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby 
wniosek taki skierowany został do sądu tak-
że przez dłużnika. Osoby zadłużone jednak 
nie tylko nie korzystają z takiej możliwości, 
ale nadto - widząc wezwanie do stawien-
nictwa na posiedzenie pojednawcze - z re-
guły nie pojawiają się w sądzie, z ogromną 
szkodą dla siebie, takie bowiem posiedzenie 
może przynieść im bardzo dużo korzyści. 
Po pierwsze bowiem daje osobie wezwanej 
niepowtarzalną szansę spotkania się z wie-
rzycielem, bądź osobą go reprezentującą, 
osobiście. W zaciszu sali sądowej, a często 
jeszcze przed wejściem do niej, obydwie 
strony mogą spokojnie przedyskutować 
cały problem, przedstawić swoje racje. Jest 
to również okazja dla osoby zadłużonej, 
aby przedstawić swoją sytuację życiową i 
majątkową. Może to w znacznym stopniu 

ułatwić dojście do porozumienia, a czasem 
nawet pomóc dłużnikowi w wynegocjowa-
niu korzystniejszych warunków potencjalnej 
ugody. Z uwagi na to osoba, która zamierza 
stawić się na posiedzenie powinna przygo-
tować się na to i rozważyć propozycje jakie 
mogłaby złożyć wierzycielowi w zakresie 
spłaty zadłużenia. 

Po drugie - celem tego posiedzenia jest 
zakończenie spornej sprawy poprzez zawar-
cie ugody. Już z samego pojęcia ugody zapi-
sanego w kodeksie cywilnym wynika, iż aby 
doszło do jej podpisania obie strony sporu 
muszą sobie wzajemnie uczynić ustępstwa 
- może to być umorzenie części lub całości 
odsetek, rozłożenie należności na raty, bądź 
wyrażenie zgody na umorzenie części rat w 
przypadku, terminowego spłacania rozłożo-
nej na raty całej wierzytelności. 

Po trzecie - sądowa kontrola treści pod-
pisanej ugody powinna gwarantować dłuż-
nikowi, iż nie zostanie on oszukany przez 
wierzyciela.  

Po czwarte - to nic nie kosztuje. Osoba 
wezwana do próby ugodowej nie ponosi z 
tego tytułu żadnych kosztów. Jeśli mimo 
próby strony nie ułożą się ze sobą, sąd w 
protokole posiedzenia stwierdzi, że do ugo-
dy nie doszło i sprawa zostanie zakończona. 
Gdy jednak strony zdecydują się na ugodę, 
jej treść zostanie spisana w protokole, a 
strony będą zobowiązane do jej podpisania 
i przestrzegania. Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku zawarcia ugody sądowej, 
a następnie nie wywiązywania się z jej po-
stanowień wierzyciel może, po nadaniu tej 
ugodzie klauzuli wykonalności przez sąd, 
wszcząć w jej oparciu postępowanie egze-
kucyjne. 

W przypadku, gdy ugoda nie zostanie 
zawarta, a wierzyciel zdecyduje się na skie-
rowanie sprawy na drogę procesu cywilne-
go, nie będzie on już negocjował z dłużni-
kiem wysokości żądanej w pozwie kwoty, 
dłużnik będzie musiał także zwrócić mu 
koszty poniesionej opłaty sądowej oraz z re-
guły - także koszty zastępstwa adwokackie-
go. Powyższe oznacza, iż stawienie się na 
posiedzenie pojednawcze i zawarcie ugody 
jest znacznie przyjemniejszym, korzystniej-
szym i tańszym sposobem rozwiązania pro-
blemu zadłużenia, niż unikanie kontaktu z 
wierzycielem i doprowadzenie do egzekucji 
komorniczej. (aj)
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Chcete pútať pozornosť?
Je tu pre vás malý test. Aká ste osobnosť 

– sivá myška, alebo radšej dravec, ktorý chce 
mať vždy pravdu? Ľudia sú rôzni. Sú takí, 
ktorým záleží na tom, aby si ich iní všimli, 
sú aj takí, ktorí by najradšej boli neviditeľní. 
K akej skupine patríte vy? 
1. So svojím účesom:
A: som nadmieru spokojná a vôbec sa ním ne-

zaoberám; B: trápim sa hneď ráno, ako budú 
moje vlasy vyzerať večer; C: podľa nálady 
– dám si na účese záležať, ale sú dni, keď sa 
tým vôbec nezaoberám.

2. Keď stojíte na zastávke autobusu:
A: snažím sa, aby každý videl, aká som nervóz-

na, že autobus nechodí; B: sadnem si na la-
vičku, ak nie je voľné miesto, požiadam oň; C: 
v tichosti sa postavím k ďalším čakajúcim.

3. V obchode pri pokladni:
A: kričím na každého, kto ma predbehne; B: vidi-

teľne mi nič nie je pochuti, ale ovládam sa; C: 
stojím, tak ako všetci ostatní.

4. Pred zrkadlom:
A: trávim veľa času; B: trávim toľko času, koľko je 

potrebné; C: čo je to zrkadlo???
5. Keď ste účastníkom diskusie:
A: snažím sa všetkých prekričať, veď vždy mám 

pravdu; B: ozvem sa, keď mám čo povedať; C: 
radšej počúvam, čo hovoria iní.

6. Popularita je:
A: váš cieľ; B: príjemnosť; C: niečo, čo ma ne-

zaujíma.
7. Vaše oblečenie:
A: je moderné a vyzývavé; B: také, v akom sa 

cítite dobre; C: nepodstatné.

Vyhodnotenie:
Najviac odpovedí A.
Patríte k tým ľuďom, ktorí na seba radi pútajú 

pozornosť. Vždy a všade musia byť prví, vždy 
musia mať pravdu. Ak to tak náhodou nie je, chy-
tá vás doslovne panika a hnev. Pozor! Zamyslite 
sa nad tým, či skutočne vždy máte pravdu, veď 
mýliť sa je ľudské.

Najviac odpovedí B.
Ste pomerne vyrovnaná osobnosť. Nesnaží-

te sa príliš o popularitu, no v určitých kruhoch 
vás ľudia akceptujú. Vo väčšej spoločnosti však 
radšej hráte druhé husle. Ak si vás náhodnou ľu-
dia nevšímajú, nerobíte si z toho problém. Hlav-
ne, že sa cítite dobre.

Najviac odpovedí C.
Ste sivá myš. Najradšej by ste boli neviditeľná. 

Len aby vás nikto nevidel. Dobre sa cítite v prostre-
dí, ktoré je vám blízke. Pozor! Sivé myšky sa do-
kážu zmeniť na dravé levy. Niekedy by ste všetko 
najradšej vykričali, nech si vás už konečne všimnú. 
Skúste pomaly vyjsť zo svojej ulity. (lo)

Zdroj: testy.sk

STRELEC (23.11.-21.12.)
Podnikavým jedincom sa bude ten-

to mesiac naozaj dariť. Všetko, čo začnú, 
úspešne zvládnu. A ani v láske to nebude 
o nič horšie. Možno sa nepodarí len ne-
jaká maličkosť. Objavíš nove životné per-
spektívy. Určite sa nestratíš. Pomôžu ti v 
tom nové dôležité známosti.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Aj keď budeš mať počas prvého 

týždňa veľa práce, nebude ti chýbať ra-
dosť, optimizmus a entuziazmus. Počas 
druhého týždňa získaš uznanie v práci. V 
treťom týždni sa upokojí nestabilná situá-
cia v rodine a zavládne skutočná rodinná 
spokojnosť. Čo je však dôležité, získaš 
lepšiu prácu.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Všetky rozhodnutia, ktoré si po-

riadne premyslíš, budú dobré. Mnohé veci 
získaš vďaka svojej usilovnosti. Ak ešte 
nemáš partnera, dobre sa poobzeraj, ur-
čite je niekde nablízku. Podarí sa ti spla-
tiť dlh. Druhá polovica mesiaca bude pre 
teba veľmi úspešná.

RYBY (19.2.-20.3.)
Prvý týždeň budeš prekypovať ra-

dosťou. Stretneš sa so starými známymi a 
priateľmi. Žiaľ, peniažky a fi nančná situá-
cia sa nezmení. Svojimi činmi ohúriš svoj-
ho partnera. Koncom mesiaca si dávaj 
väčší pozor pri domácich prácach. V po-
sledný deň dostaneš veľmi dobrú správu.

BARAN (21.3.-20.4.)
Počas prvých dní mesiaca ťa čaká 

výjazd, alebo služobná cesta. Trochu ťa 
znepokojí správanie tvojich blízkych. Ak 
si podnikateľom, bude sa ti dariť nielen v 
práci ale aj v osobnom živote. V druhej de-
káde dosiahneš veľa úspechov. Snaž sa 
nepremrhať čas.

BÝK (21.4.-20.5.) 
V nasledujúcom mesiaci bude 

priaznivý čas na nadviazanie nových 
známostí. Problémy, ktoré sa snažíš vy-
riešiť už dlhší čas, sa konečne rozviažu. 
V pracovnej oblasti to bude ako v roz-
právke. Možno získaš pracovné miesto a 
lepšiu výplatu. Ak niekam cestuješ, buď 
ostražití.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Od polovice mesiaca sa začne naj-

lepšie obdobie. Pokiaľ sa tak však stane, 
môžeš mať problémy v rodine alebo v prá-
ci. V treťom týždni objavíš v sebe doteraz 
nepoznanú energiu. Starší ľudia, ktorí boli 
dlhodobejšie chorí, sa budú cítiť oveľa 
lepšie. Rozhodni sa zmeniť svoj život, je 
to dobré obdobie.

RAK (22.6.-22.7.)
V rodinnom živote to bude asi ná-

ročnejšie, pretože na svojich pleciach ne-
sieš veľa problémov. Ak ich chceš šťastne 
vyriešiť, musíš o nich rozprávať predo-
všetkým svojim blízkym. Musia sa dozve-
dieť, že nie je všetko tak, ako sa zdá. 
Podnikateľom sa bude dariť o čosi horšie. 
Stratia mnohé investície.

LEV (23.7.-23.8.)
V prvom týždni bude tvoj partner 

neustále podráždený. Bude však potreb-
né prísť na podstatu problému, čo bude 
mať pozitívne a ďalekosiahle dôsledky. 
Podarí sa ti vybaviť to, čo si dlho odkladal. 
V druhom týždni musíš niekam vycesto-
vať. Neváhaj a choď!

PANNA (24.8.-23.9.)
V budúcom období budeš mať veľa 

povinností. A práve preto sa snaž nájsť si 
čas na oddych. Objavia sa nové zárobkové 
možnosti. V druhej polovici mesiaca už bu-
deš zregenerovaný a pustíš sa do odvážnych 
projektov. A spolu s nimi dosiahneš úspech.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Tento mesiac dosiahneš v každej 

oblasti veľmi veľa. Musíš však zachovať 
dávku trpezlivosti. Nenechaj sa vyprovo-
kovať v situáciách, ktoré ťa môžu podráž-
diť a nesplnia tvoje očakávania. Nakoniec 
ťa partner pochopí a bude ťa ešte dlho 
podporovať. Pre tých, ktorí sú osamelí, je 
vhodný čas na novú známosť. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
V prvom týždni sa snaž prekonať 

seba samého. Bude pomerne náročný, 
pretože budeš mať skutočne veľa práce. 
Druhý týždeň už bude lepší. V druhej po-
lovici mesiaca ti pomôžu tvoji priatelia a 
zlepšia Ti náladu. Koncom mesiaca možno 
neočakávane získaš väčšiu sumu peňazí. 

Zdroj: horoskopy.sk

Test
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V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
wózkowa zjeżdżalnia grawitacyjna horská vozíková dráha
witraż vitráž
snycerz rezbár 
drzeworytnictwo drevorezba
fundusz wczasów pracowniczych poľské fi rmy tvoria z podnikového soci-

álneho fondu tzv. „dovolenkový fond“, z 
ktorého vyplácajú svojim zamestnancom 
raz do roka tzv. „dovolenkové príplatky“

główna nawa kościoła hlavná chrámová loď
jednonawowy jednoloďový
wielkoformatowy veľkoplošný
warrant skladový list, tovarový záložný list
animator (kultury, gier) animátor (kultúry, hier)

Výstava avantgardného umenia. Je-
den z obrazov je vlastne iba holý rám a pri 
ňom nálepka: „Kravy na paši”.

- A kde je vlastne tá paša? - pýta sa 
jeden z návštevníkov autora.

- Zožrali ju kravy.

- Aha, a kde sú potom kravy?
- No, keď už nebolo čo pásť tak išli 

preč, nie?
***

- Aký je rozdiel medzi stresom, napä-
tím a panikou?

- Stres je, keď je manželka tehotná. 
Napätie je, keď je priateľka tehotná. A pa-
nika je, keď sú tehotné obe.

***
- Do you speak english?
- Že čo?
- Či hovoríš po anglicky?
- Jasné, perfektne!

***
- Včera som sa priznal svojej neveste 

zo všetkých svojich hriechov.
- No a?
- Nepomohlo to! O týždeň je svadba.

***
Manžel kričí na manželku:
- Drahá, podaj mi tie golfové ponožky.
- Aké? Veď ty žiadne nemáš.
- Ale mám, tie s tými osemnástimi die-

rami!
***

Moja žena prišla domov a povedala 
mi, aby som vyzliekol jej blúzku.

Potom mi povedala, aby som vyzliekol 
jej sukňu.

A napokon povedala, aby som viac už 
nenosil jej veci.

***
Robotník padá z lešenia a spolupra-

covníci naňho zhora kričia:
- Fero, pridaj, letí za tebou tehla!

***
Odchádza zamestnanec o siedmej ve-

čer z fi rmy a šéf sa ho pýta:
- Čo je? Berieš si pol dňa dovolenku?
- Nie, len idem na obed.

***
Pán Novák príde na policajnú stanicu a 

požiada, či by sa mohol stretnúť so zadrža-
ným lupičom, ktorý v noci vnikol do ich bytu.

- No dobre, ale nesmiete ho udrieť. 
Čaká ho súd, - upozorňuje ho policajt.

- Nebojte sa, ja mu nič neurobím. 
Chcem sa ho len spýtať, ako sa mu po-
darilo k nám v noci vkĺznuť bez toho, aby 
prebudil moju ženu.

***
Po prehratom zápase utešuje tréner 

boxera:
- A vieš, že si ho v druhom kole poriad-

ne vystrašil?
- Naozaj???
- Hej. Myslel si, že ťa zabil.

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.

- Leo, to je predsa veľký hriech, že 
vašej Soničke sa narodil syn ešte pred 
svadbou.

- Aký hriech, odkiaľ to dieťa mohlo ve-
dieť, kedy je svadba?

***

Cukrík  či  žartík?

Dopad   sviatočného  chaosu...
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Metro v Bratislave
Koncom novembra sa v hlavnom mes-

te Slovenska konali veľké oslavy. Súviseli 
s otvorením bratislavského Metra! Možno 
sa vám to nechce veriť, ale je to tak. Áno, 
Bratislava má Metro. A dokonca druhé. 
Stále však nie bohužiaľ pravé metro, kto-
ré by naozaj vyriešilo problémy s dopra-
vou a odľahčilo pozemnú dopravu. Veď 
na tej jedinej sú v hlavnom meste závislí. 

kamaráta, ktorý sa dokáže správať naozaj 
inteligentne a pre neskúsenosť mnohých 
chovateľov tiež dokáže prekvapovať v 
zmýšľaní a rozhodovaní. Treba si skrátka 
zvyknúť na nového člena rodiny, ktorý asi 
ťažko potom skončí na pekáči. Neporiad-
ny človek žijúci v bordeli sa môže nazvať 
prasaťom. Pravdou však je, že prasa žije v 
bordeli len preto, že ho tak sám človek drží 
a chová. Prasa je odolné a v chovaných 
podmienkach vydrží, preto sa možno zdá, 
že sa nesťažuje. Ak sa ale prasiatkam dá 
šanca, vedia ukázať, že sa dokážu posta-
rať aj samé o seba. Jedno si kúpila aj Paris 
Hilton, ale jej záujem o neho rýchlo vychla-
dol. Vo vašom prípade to však môže byť 
celkom inak a netypického štvornohého 
miláčika si obľúbi celá vaša rodina.

Nehádžte mentos 
do koly 

Možno si poriadne poklepete po hlave, 
ak vám niekto položí nasledujúcu otázku 
- už ste skúsili dať mentosku do koly? Po-
kiaľ to bola diétna kola, typu Freeway cola 
alebo aj klasická Coca Cola, potom s kla-
sickým bielym cukríkom Mentos ste mohli 
zažiť naozaj zaujímavé dobrodružstvá. 
Aké? Čítajte ďalej! Zábavné môže byť 
pokúsiť sa kolu zavrieť skôr ako sa po jej 
čerstvom otvorení do nej hodí mentoska. 
Zábavné môže byť aj takto pripravenú kolu 

Ako jedna z mála metropol nemá stále 
metro, ale hlavne, že má aspoň METRO. 
Nový veľkoobchod otvorený v Devínskej 
Novej Vsi prilákal množstvo zákazníkov. 
Mnohí tam mierili pre zaujímavé akcie. 
Akoby Metro bolo úplnou novinkou. Nie-
koľko rokov stojí medzi Bratislavou a 
Ivankou pri Dunaji tiež rovnaký veľkoob-
chod, stále plný zákazníkov. Sortiment 
ponúkaného tovaru je naozaj rozmanitý. 
Nájdete tam potraviny, komzmetický to-
var, odevy a všeličo iné. Na pravé metro, 
ktoré by vyriešilo problém s dopravou si 
Bratislavčania budú musieť ešte počkať, 
no ak túžia po dobrom nákupe, možností 
majú neúrekom.

Prasiatko namiesto 
psíka? Prečo nie?
Ak ste alergický na chlpy, či zvieraciu 

srsť a nemôžete si domov zaobstarať 
psíka, alebo mačku, máte po probléme. 
Kúpte si prasiatko! Už pred viacerými 
rokmi sa tento trend pokúšali presadiť 
v Nemecku dôchodcovia, ktorí objavili 
čaro takéhoto miláčika. Prasiatko v byte 
je realita aj v Bratislave. Na ulici Dunaj-
ská sa občas jedna slečna s prasiatkom 
prechádza. Prasiatko sa pritom kamará-
ti aj so psíkmi z okolia. Púta zaslúženú 
pozornosť. Podľa slov samotných cho-
vateľov takéhoto miláčika, ide o verného 

s pootvoreným uzáverom hodiť o zem, to 
vám vtedy ide o život. Diétna kola má iné 
zloženie, takže reakcia je väčšia ako pri 
bežnej kole. Mimochodom, aj vy budete 
mať otázku, keďže kolu možno bežne pi-
jete a občas si kúpite aj mentosku, čo sa 
stane v bruchu? V bruchu nič. Nie je do-
statok hĺbky pre kolu, tiež cukrík pri ceste 
dole krkom pomaly stratí niečo zo svojho 
reakčného obalu, a nakoniec, ktorý jedi-
nec by prehĺtal celú mentosku? Ak by sa 
aj stalo, umrieť neumriete a vybuchnúť 
samozrejme nevybuchnete. Bolesť bru-
cha však môže prísť, sprievodným javom 
môže byť takzvané grganie, vetry spojené 
so zápchou, nuž zostaňme teda iba pri po-
kusoch, pokiaľ chcete túto reakciu bližšie 
skúmať. Takže uvedené pokusy možno 
radšej neskúšajte.

Zdroj: zaujimavosti.net 
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TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW 
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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