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Drahí krajania a krajanky!

K sviatkom Narodenia 2010, ako i do Nového roku 2011 dovoľte za-
vinšovať Vám, Vašim rodinám, známym veľa Božieho pokoja, zdravia 
a porozumenia i na celý rok 2011. Ako každoročne, aj tento rok máme 
viac príležitostí prejaviť si spoločnú vďaku za vzájomnú úprimnú spo-
luprácu na zušľachťovaní národnej identity, ducha a spolupatričnosti 
Slovákov celého sveta. 

Nech sa tak deje aj naďalej.

Vianoce 2010
Rok kresťanskej kultúry 2011

V dňoch 27. - 28. októbra t.r. sa žiaci zo Základných škôl z Krem-
pach, Novej Belej a z Gymnázií v Krempachoch a Nižných 

Lapšoch zúčastnili výletu na západné Slovensko.
Z Novej Belej sme vycestovali o 7.40. Prvým bodom nášho 

výletu bola Orava. V Oravskom Podzámku sme si pozreli Oravský 
hrad. Od sprievodkyne sme sa dozvedeli veľa zaujímavých infor-
mácií, o. i. že prvá písomná zmienka o tomto hrade pochádza z 13. 
storočia. Oravský hrad sa vypína 112 metrov nad hladinou rieky 
Orava. V roku 1800 na hrade vypukol požiar, ktorý trval štrnásť dní. 
Neskôrší majitelia hradu pristúpili k čiastoročným renováciam, ale 
celková obnova a rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1953 až 
1968. Jednou z najstarších častí hradu je citadela. Terajšia podoba 
pochádza z thurzovského obdobia. Na prízemí sa nachádza cis-
terna, ktorá bola v minulosti na hrade jedným zo zdrojov vody. 

Potom sme išli do Dolného Kubína, kde sme pozreli Literárne 
múzeum P.O. Hviezdoslava. Tam na nás čakala naša sprievod-
kyňa, ktorá bola s nami do konca výletu. Povedala nám, že P.O. 
Hviezdoslav bol básnikom a právnikom. Z jeho diel si spomínam na 
Hájnikovu ženu, Eža Vlkolinského, Gábora Vlkolinského. O 19.00 

sme prišli do Svätého Jura, kde sme boli ubytovaní. Potom sme 
mali večeru a čas na rozhovory o miestach, ktoré sme videli.

Na druhý deň sme išli do Bratislavy, kde sme si pozreli Historic-
ké múzeum, Múzeum vinohradníctva, Dóm sv. Martina, v ktorom 
bolo korunovaných 17 uhorských kráľov a kraľovien, a v ktorom 
bola aj socha sv. Martina na čiernom koni. V Starom meste sme 
ešte videli: Michalskú bránu, Primaciálny palác, Slovenské národ-
né divadlo, mosty na rieke Dunaj, Univerzitu Jána Amosa Komen-
ského a Bratislavský hrad, z ktorého bol pekný pohľad na Nové 
mesto. Najviac ma zaujala Univerzita Komenského v Bratislave, 
ktorá vznikla v roku 1919 a nadvädzuje na tradície Akademie Is-
tropolitany, založenej v roku 1467. Univerzita má 13 fakúlt a vy-
še 20 pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a učelových 
zariadení. Na koniec sme išli do obchodného centra. Do miesta 
ubytovania sme prišli o 19.00 hod. a dali sme si večeru.

Posledný deň sme cestovali do Nitry, kde sme navštívili ka-
tedrálu na Zobore. A potom sme sa vydali na spiatočnú cestu do-
mov.

Ďakujeme Spolku Slovákov v Poľsku za pekný zájazd a ešte 
krajšie zážitky, ktoré sme si odniesli zo Slovenska. 

Karatína Braviaková, žiačka 1. triedy gymnázia 
v Krempachoch. Foto: Beata Florczyková

VÝLET 
NA SLOVENSKO

Stanislav  B a j a n í k
Krajanské múzeum Matice slovenskej

Bratislava
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V dňoch 15. – 17. novembra 2010 sa 
žiaci navštevujúci vyučovanie sloven-
ského jazyka na základných školách v 
Kacvíne, Nedeci a Jurgove a na gymnáziu 
v Białke Tatrzańskej i Nižných Lapšoch, 
zúčastnili výletu na Slovensko. Celkovo 
ich bolo štyridsat’jeden. Sprevádzali ich 
učitel’ky: Žofi a Bogačíková, Monika Bed-
narčíková, Mária Kačmarčíková, pani Da-
niela Radecká, Mária Wójcik-Miškovičová 
a sprevodkyňa Albína Paníková. 

Za krásneho novembrového počasia 
sme v pondelok ráno vyrazili z Kacvína a po-
stupne sa k nám pripájali ďalší žiaci v Nede-
ci a Jurgove. V autobuse vládla dobrá nála-
da. Prvú zastávku sme si urobili v Oravskom 
Podzámku. Tam sme navštívili Oravský 
hrad, ktorý sa vypína 112 metrov nad hla-
dinou rieky Orava a majestátne sa týči nad 
obcou. Cez tri brány sme vstúpili do rozpráv-
kového areálu. Počas prehliadky priestorov 
mali sme možnost’ zoznámit’ sa s expozí-
ciami, ktoré sú rozčlenené v jednotlivých 
častiach hradu na historickú, prírodovednú 
a etnografi ckú. Ďalej sme sa pobrali do Dol-
ného Kubína, kde sme si pozreli námestie 
a Múzeum Pavla O. Hviezdoslava. Pani 
sprievodkyňa Albína Paníková nám v zau-
jímavom rozhovore priblížila životné osudy 
najvýznamnejšieho slovenského básnika od 
narodenia až po jeho smrt’. Porozprávala 
nám tiež niektoré príbehy hrdinov z bás-
nických zbierok najmä z Hájnikovej ženy a 
Krvavých sonetov. Po návšteve múzea sme 
pokračovali v ceste smerom do Bratislavy. 
Večer sme sa ubytovali vo Sv. Jure pri Brati-

slave. Druhý deň našich potuliek po Sloven-
sku sme strávili v Bratislave. Bratislava nás 
privítala krásnym slnečným počasím. Po vy-
stúpení z autobusu sme sa pobrali obzrieť si 
Univerzitu Komenského. Práve v tomto čase 
sa konalo v aule slávnostné odovzdanie dip-
lomov po ukončení vysokoškolského štúdia 
- promócia. Mnohí z nás po prvýkrát videli 
takúto slávnosť. Promóciu sledovali s vel’-
kým záujmom a vzrušením. Aj učiteľky si za-
spomínali na svoje študentské časy. Odtial’ 
sme prešli cez Hlavné námestie do Historic-
kého múzea mesta Bratislavy - Apponyiho 
múzea a Múzea vinohradníctva. Tu sme si 
pozreli fi lm o tom ako sa spracúvava hrozno, 
o zvykoch vo vinohradníckych oblastiach. V 
Apponyiho múzeu sme sa dozvedeli, ako sa 
odievali v král’ovských rodinách, ich mód-
ne štýly: baroko, empir a didermajer. Šaty 
sme si mohli aj vyskúšať. Táto prehliadka 
sa nám vel’mi páčila. Pred múzeom už na 
nás čakala pani sprievodkyňa, s ktorou sme 
sa peši vybrali do uličiek historického centra 
po stopách slávnych skladatel’ov, spisova-
tel’ov a významných osobností. Videli sme 
veľa pamiatok, najmä Primaciálny palác, 
Starú radnicu, SND, budovu prvej univer-
zity, Univerzitnú knižnicu, fontány, kostoly, 
krásne námestia, nádvoria, brány. Potom 
sme pokračovali na Bratislavský hrad. Išli 
sme cez Žigmundovu, Leopoldovu a Čiernu 
bránu. Z nádvoria hradu bol pekný výhl’ad 
na mesto. Sprievodkyňa nám ukázala vel’ké 
sídliská, budovy rozhlasu, televíznej veže, 
5 bratislavských mostov nad slávnymi vo-
dami Dunaja. Cestou z hradu sme nakrátko 

vstúpili do Dómu Sv. Martina. Tu nás najviac 
upútalo súsošie Sv. Martina na koni so žob-
rákom pri nohách. Pod Novým mostom sme 
nastúpili do autobusu a vyviezli sme sa na 
Slavín. Slavín je pamätník a jediný vojen-
ský cintorín v Bratislave. V roku 1962 bol 
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 
V hroboch sú pochovaní vojaci, ktorí padli 
pri oslobodzovaní mesta počas bojov druhej 
svetovej vojny v apríli 1945. Vstup k areálu s 
dominantou pamätníka tvorí monumentálne 
schodisko. Po tol’kých schodoch sme ešte 
nešli. Zo Slavína sme cestovali rovno do 
nákupného strediska v centre mesta. Tam si 
každý mohol pochutit’ na zmrzline a zákus-
koch. Nasýtení kultúrou, nákupmi sme ani 
nezbadali, že už je večer. Mesto večer vy-
zerá naozaj báječne. Unavení po celom dni 
sme odišli do Jura, kde na nás čakala veče-
ra a oddych. Tretí deň nášho putovania sme 
sa zastavili v Nitre. Navštívili sme katedrálu, 
sídlo arcibiskupov a Katedrálne múzeum. Z 
hradu sme si pozreli celé mesto. Poslednú 
zastávku na spiatočnej ceste domov sme 
mali v Dolnom Kubíne – bol to krátky oddych 
a drobné nákupy. Viacerí z nás l’utovali, že 
výlet trval iba tri dni. 

Ďakujeme organizátorovi výletu Spolku 
Slovákov v Pol’sku, pani sprievodkyni  Albí-
ne Paníkovej a všetkým, ktorí sa podieľali na 
usporiadaní výletu. Bratislava nás milo pre-
kvapila svojou rozmanitosťou. Dúfame, že v 
budúcnosti tu ešte prídeme. Pevne veríme 
a tešíme sa na ďalšie poznávacie výlety na 
Slovensko. 

Mária Kačmarčíková

PO MIESTACH NÁRODNÝCH PAMIATOK

Na nádvorí Oravského hradu

P
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Myslím si, že smelo môžem pove-
dať, že zájazdy pre žiakov a študentov 
sa stali v krajanskom prostredí veľmi 
dobrou tradíciou. Vďaka nim žiaci a štu-
denti, korí sa učia slovenský jazyk, majú 
možnosť navštíviť najkrajšie a najzaují-
mavejšie zákutia Slovenska. Keďže vla-
ni navštívili východné Slovensko, tento 
rok sa pobrali na západ. 

Študenti lýcea v Jablonke sa vybrali na 
Slovensko ako poslední. Na cestu vyrazili 
17. novembra skoro ráno z Jablonky. Po 
chvíľke sa však autobus zastavil a v Tvrdo-
šíne do autobusu nastúpila Janka Cabado-
vá, ktorá nás sprevádzala prvý deň našej 
cesty po Slovensku. Spolu so žiakmi na 
Slovensko vycestovali aj zástupkyňa riadi-
teľky lýcea v Jablonke Maria Plasz czaková, 
profesori Eugeniusz Kulak a Anna Wojtu-
siaková a taktiež redaktor Života Marián 
Smondek.

Keďže program zájazdu bol bohatý, 
ihneď sme vyrazili ďalej. Onedlho sa nám 
naskytol nádherný pohľad na Oravský 
hrad. Keďže nebol ešte otvorený, našou 
prvou zastávkou bolo Múzeum Pavla Or-
ságha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. 
Mali sme možnosť zoznámiť sa nielen s 
jeho tvorbou, ale zároveň uvidieť, v akých 
podmienkach vyrastal a taktiež aj tvoril. 
Najväčšou zaujímavosťou boli hádam 
jeho osobné veci – fajka, pero, kalamár, 
stolík, kreslo atď. Na záver sme si urobili 
ešte spoločnú fotografi u pod jeho sochou 
a opäť sme cestovali. Vrátili sme sa kúsok 
späť do Oravského Podzámku, aby sme si 
prezreli expozíciu Oravského hradu. Keďže 
je naozaj rozmanitá, okrem typickej hradnej 

výbavy spojenej s obranou – teda zbraní, 
kanónov a brnení, obytnej časti hradného 
panstva – salónov, jedálne, spálne a pod., 
sa na hrade nachádza aj etnografi cká a 
prírodovedecká expozícia. V rámci nich 
všetkých najviac zaujala mapa celej Oravy, 
teda nielen slovenskej ale i poľskej časti 
spolu. Žiaľ, takéto mapy sú dnes v atlasoch 
už zriedkavosťou.

Naše ďalšie kroky už viedli do Bratisla-
vy. Najprv sme sa ubytovali Ubytovacom 
a školiacom stredisku Agapé vo Svätom 
Jure a večer sme sa vybrali na divadelné 
predstavenie Rómeo, Júlia a vírus v podaní 
Divadla v podpalubí v réžii Jakuba Nvotu, 
ktoré sa odohrávalo priamo na hladine Du-
naja.

Aj keď prvý deň bol preplnený zážitkami, 
na druhý deň sme museli skoro ráno vstať 
a opäť sme sa vybrali do Bratislavy. Najprv 
sme si pozreli dve expozície Múzea mesta 
Bratislava v Apponyiho paláci na Hlavnom 
námestí. Vďaka prvej  sme sa zoznámili 
so štýlom života bratislavských mešťanov 
a dobrovolníci mali možnosť obliecť sa a 
vyskúšať si na sebe, ako by sa im hodila 
dobová móda 18. či 19. storočia. Druhá 
expozícia nás previedla vinohradníckymi 
tradíciami juhozápadného Slovenska. Mali 
sme možnosť na vlastné oči uvidieť staré 
ale i novšie náradie, ktoré sa používa pri 
výrobe vína počínajúc od oberania hrozna, 
cez lisy, sudy, fľaše končiac na degustácií 
kvalitného vína.

Popoludnie patrilo prechádzke po Brati-
slave so sprievodkyňou, vďaka ktorej sme 
nazreli nielen do najzaujímavejších zákutí 
mesta, ale zároveň sme si o každom z nich 

vypočuli aj zaujímavú legendu. Unavení po 
niekoľkohodinovom túlaní sa mestom nám 
padol vhod oddych v neďalekom obchod-
nom dome Tesco, bez ktorého by zájazd 
pre mládež nemohol byť zájazdom. Nako-
niec sme sa vo večerných hodinách opäť 
vrátili do Svätého Jura.

Posledný, tretí deň našich potuliek po 
Slovensku sme sa ráno poďakovali za milé 
prijatie a pobyt vo Sv. Jure a vybrali sme 
sa do starobylého slovenského mesta Nit-
ra. Žiaľ, počasie sa nám výrazne pokazilo 
a tak sme prechádzku starým mestom ab-
solvovali v daždi. Keďže Nitra bola najstar-
ším biskupským sídlom na území Sloven-
ska, najviac pamiatok sa nachádza práve 
v hornom meste, teda pod hradom, ktorý 
je dodnes sídlom nitrianskeho biskupstva. 
Mali sme možnosť uvidieť zrekonštruovaný 
chrám sv. Emeráma, kaplnku s relikviami 
sv. Cyrila a Metoda, zhliadnuť dažďom 
zmáčanú panorámu mesta a zoznámiť sa 
s najdôležitejšími historickými medzníkmi 
tohto starobylého slovanského sídla.

Pred nami už zostala len cesta domov. 
Keďže do Bratislavy sme sa dostali Pova-
žím, pre zmenu sme sa vracali Pohroním. 
Po krátkej obednej prestávke na Donova-
loch sme sa dostali späť domov na Oravu. 
Na záver by som sa chcel poďakovať v 
mene všetkých študentov nielen profeso-
rom, ktorí nás sprevádzali, ale hlavne Pav-
lovi Latiakovi za to, že nás bezpečne dovie-
zol až domov a Spolku Slovákov v Poľsku 
za zorganizovanie zájazdu pre študentov 
jablonského lýcea – potomkov tu žijúcich 
Slovákov, ktorí sa učia slovenčinu.

Marián Smondek

ŠTUDENTI LÝCEA NA SLOVENSKU

Po stopách národných pamiatok

Pred múzeom P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
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V  septembrovom čísle časopisu Život 
na stranách 16-17 sme uviedli člá-

nok o oslavách 100. výročia DPZ v Tribši, 
v ktorom sme napísali aj o histórii zboru. 
Hneď po jeho uverejnení reagovali nie-
ktorí Tribšania a aj ich rodáci zo zámoria 
a hovorili, že v spomenutom článku sme 
opomenuli jednu osobu, ktorá pre DPZ 
veľa vykonala a veľmi sa zaslúžila o stav-
bu požiarnej zbrojnice. Ako nám povedali, 
ide o krajana Pavla Budza, s ktorým sme 
sa následne stretli a porozprávali sa o de-
jinách zboru. Faktografi cké údaje uvedené 
v predchádzajúcom článku sme získali od 
DPZ v Tribši pri príležitosti spomínaných 
osláv. 

V roku 1952 sa Pavol rozhodol, že sa 
stane požiarnikom. Bolo to práve v ob-
dobí, kedy v Tribši vypukol veľký požiar, 
ktorý pohltil viaceré budovy. Vtedajším 
veliteľom DPZ bol František Lojek, kto-
rého do tejto funkcie zvolili ešte pred 
vojnou a vykonával ju až do roku 1968. 
Neskôr sa veliteľom stal Andrej Petrášek 
a jeho zástupcom bol Jakub Lapšanský, 
ktorý po nejakom čase odišiel do USA. 
Ďalším veliteľom bol Valent Wadowski 
a jeho zástupcom Pavol Budz, ktorého 
v 70-tych rokoch zvolili za veliteľa zboru. 

Práve v tom čase musel zbor riešiť 
otázku výstavby novej budovy požiarnej 
zbrojnice, keďže mu chýbali priestory na 
náradie. Najskôr mala byť zbrojnica v bu-
dove starej školy, ktorú mali prispôsobiť 
pre potreby zboru. Podľa vstupných plá-
nov z jednej veľkej triedy mala byť garáž, 
kým učiteľský byt mal byť upravený na 
priestor, v ktorom by sa dalo zriadiť šatňu 
pre požiarnikov. Rámcovú železnú kon-
štrukciu, ako aj časť stavebného materiálu, 
už mali požiarnici prichystanú, ale členom 
zboru sa takéto riešenie neveľmi pozdáva-
lo, pretože sa nechceli sťahovať do starej 
budovy a ani do nej investovať. Vtedy síce 
neboli také možnosti, ako sú dnes, že je 
možné požiadať o prostriedky z európ-
skych fondov. V tom čase však prebiehal 
okresný zjazd dobrovoľných požiarnych 
zborov v Novom Targu, na ktorý ako de-
legát išiel práve Pavol Budz. Uvedomoval 
si, že je to príležitosť, aby na širokom fóre 
vyzdvihol problém, s ktorým zápasili po-
žiarnici v Tribši. Stretol sa tam o. i. s velite-
ľom DPZ z Krempách krajanom Paluchom 
a ozrejmil mu situáciu týkajúcu sa novej 
zbrojnice. Ten ho povzbudil a podporil, aby 
sa na zjazde zmienil o tejto situácii. Zjazdu 
predsedal pán Gawlas. Výpoveď P. Budza 
si vypočul a prikázal sekretárke, aby ju  
zaznamenala. Neskôr DPZ v Tribši dostal 

BIELE MIESTA V HISTÓRII 
ZBORU V TRIBŠI

list, v ktorom bolo napísané: - Pricestujem, 
aby som sa osobne oboznámil s touto situ-
áciou. Gawlas V liste bol uvedený aj dátum 
návštevy. Na toto stretnutie prišli všetci po-
žiarnici, ako aj mnohí obyvatelia Tribša. 

Predseda Okresnej národnej rady 
Gawlas prišiel, obhliadol si starú budovu 
školy a opýtal sa: - Kto z tu prítomných je 
najstarší? Najstarším bol vtedy istý Šoltýs 
(Jašicek), ktorého sa opýtal, či si pamätá, 
kedy bola táto škola postavená. On odpo-
vedal: - Bol som mladý, ale môj otec mi 
rozprával, že táto škola bola postavená 
v tom čase ako nový kostol, čiže okolo 
roku 1900. Na to Gawlas povedal: - Páni, 
s tou starou školou do potoka. Prisľúbil 
Tribšanom, že dostanú zadarmo plán no-
vej budovy. Dostali ho 22. júla. Stavebný 
plán zbrojnice bol vytvorený na základe 
rovnakej zbrojnice zo Żywca. A pozemok 
pod zbrojnicu uprostred obce získali výme-
nou za pozemok v lokalite „Pod Grapom“, 
kde mal byť postavený učiteľský  dom. 

Požiarnici sa pustili do práce a začali 
s demontážou starej budovy, ktorá stála 
6000 vtedajších zlotých. Richtárom obce 
bol v tomto období Andrej Gogoľa, ktorého 
syn Jakub poprosil svojho kolegu, aby do-
šiel s bagrom a za dve noci pripravili pôdu 
na výstavbu novej zbrojnice. Ďalší Tribšan 
Andrej Bryja bol absolventom stavebnej 
školy a prevzal zodpovednosť za stavbu 
zbrojnice. Bolo to ťažké obdobie, preto  
aby získali viac peňazí, snažili sa urobiť 
čo najviac prác. A keď už získali fi nančné 
prostriedky, chýbal zasa stavebný materiál. 
Pavol často chodil za vtedajším náčelníkom 
s prosbou, aby im pomohol dokončiť túto 
budovu, aby im pomohol získať stavebný 
materiál. Napokon dostali prídel z gminy. 
Vojvodstvo síce stavebný materiál pridelilo, 
lenže v skutočnosti iba na papieri.

Pán Gawlas ich často navštevoval, bol 
zvedavý, ako sa im darí pri stavbe novej 
zbrojnice a tešil sa, že napriek tak veľkým 
ťažkostiam sa Tribšanom napokon podari-
lo stavbu dokončiť.

Ako spomína P. Budz: - Boli to časy, 
keď sme museli o všetko doslova žobrať. 
Prostredníctvom nášho časopisu by sa 
chcel poďakovať ľuďom, ktorí sa veľmi ak-
tívne zapájali do stavebných prác pri novej 
zbrojnici. - Ďakujem richtárom našej obce 
Andrejovi Gogoľovi, Hubertovi Miškovičo-
vi a Jozefovi Matoniakovi a ešte jednému 
veľkému aktivistovi Andrejovi Gronkovi 
(Florianovi), korí so mnou spolupracovali. 

Podľa jeho slov, veľmi pomohol aj 
tribšský urbár, ktorý bol vtedy bohatý 
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Pavol  a Mária Budzovci

Krajan Pavol Budz (štvrtý zľava v prvom rade). Záber zo 70-tych rokov 20. storočia. 
V pozadí stavba novej zbrojnice
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Oslavy „návratu“ Spiša do Poľska?
Už viackrát sme na stránkach nášho mesačníka Život písali o skreslených či vy-

myslených historických faktoch týkajúcich sa interpretácie udalostí z dejín slovensko-
poľského pohraničia, ktoré sú neustále prezentované prostredníctvom rôznych časopi-
sov, zborníkov či „informačných“ tabúľ. Napriek našim snahám o serióznu interpretáciu 
a diskusiu ohľadom dejín slovensko-poľského pohraničia, niektorí poľskí „historici“ ne-
ustále naďalej falšujú historické fakty a strápňujú sa propagovaním ničím nepodlože-
ných a evidentne nepravdivých výrokov. Vyzerá to tak, akoby sa riadili heslom „Stokrát 
opakovaná lož sa stane pravdou. Čím väčšia lož, tým 
hlasnejšie ju treba kričať do sveta!“.

A tak sa po článkoch, štúdiách či monografi ách, 
objavili v spišských dedinách na poľskom území tzv. 
„informačné“ tabule, kde je napísaných viacero absur-
dít, napríklad o tom ako uhorský kráľ Ján Luxemburský 
zálohoval spišské mestá. A to napriek tomu, že už žiak 
základnej školy ovláda fakt, že Ján Luxemburský nikdy 
uhorským kráľom nebol a v dobe zálohu už nežil, neho-
voriac o tom, že spomínaný záloh sa vôbec netýka obcí, 
v ktorých tieto tabule stoja a veľmi prezieravo „informujú“ 
turistov o tom, čo sa v tejto obci nikdy nestalo. V Novej 
Belej sa zas môžeme dočítať, že v rokoch 1769 – 1918 
bola obec súčasťou Rakúsko-Uhorska a to aj napriek 
tomu, že k tzv. rakúsko-maďarskému vyrovnaniu došlo 
takmer o sto rokov neskôr, v roku 1867. To všetko, len 
tak mimochodom, za peniaze z fondov Európskej únie.

Po rozmiestnení „informačných“ tabúľ, na ktorých 
je vo väčšine obcí existencia slovenskej menšiny úplne 
odignorovaná, boli peniaze Európskej únie opäť pohotovo využité na vydanie publikácie 
Spisz – kraina wielu kultur. O jej „úrovni“ sme už písali v októbrovom čísle. Azda len 
pripomeňme, že vyšla v trojtisícovom náklade a okrem absolútne neodborného poňatia 
histórie v duchu vyššie uvedeného hesla, v nej bola ešte znetvorená aj slovenčina, ak 
sa vôbec jazyk, do ktorého bola publikácia „preložená“, dá nazvať slovenčinou.

Od vydania tejto knihy neprešiel ani mesiac a už sa na Spiši objavil ďalší výsmech 
seriózneho historického výskumu. V deň 93. výročia tzv. Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie, 7. novembra t.r., sa v Nižných Lapšoch totiž ofi ciálne oslavovalo 90. výročie 
vymysleného návratu Spiša do Poľska a pri tejto príležitosti bola na múre miestneho 
kostola nainštalovaná tabuľa s nápisom „Na pamiatku 90. výročia návratu Spiša do 
Poľska Vďační Spišiaci“. Každému „vďačnému Spišiakovi“, ktorý sa aspoň trochu za-
ujíma o svoje dejiny, je však známe, že všetky spišské obce, ktoré sú dnes súčasťou 
Poľskej republiky, boli založené uhorskými zemepánmi a od 14. storočia, kedy máme 
o nich prvé písomné zmienky, až do roku 1920 boli nepretržite súčasťou Uhorska. Od 
svojho vzniku až do roku 1920 teda ani jedna z týchto spišských obcí Poľsku nepatrila 
a zákonite sa tak nemohla do Poľska vrátiť.

Taktiež je veľmi prekvapivé, že tabuľa hovorí o akomsi návrate celého Spiša. Orga-
nizátori pravdepodobne pozabudli, že vyše 95% územia Spiša je integrálnou súčasťou 
Slovenskej republiky. Okrem toho si myslím, že ťažko možno očakávať od obyvateľov 
Spiša, že budú cítiť vďačnosť za rozdelenie storočia jednotného územia, ktoré so sebou 
prinieslo okrem množstva hospodárskych, politických a sociálnych problémov, bohužiaľ 
tiež tragické následky pre jeho obyvateľov. Množstvo krvi preliatej na tejto hranici určite 
nikomu neprospelo.

To všetko je však už minulosť a mali by to byť historici, ktorí ju budú seriózne, otvo-
rene a hlavne objektívne hodnotiť. Otvorenie hraníc v rámci Európskej únie nám v sú-
časnosti dáva možnosť žiť na území multietnického Spiša opäť „bezhranične“ slobodne. 
To sa však musia prestať zneužívať prostriedky Európskej únie na propagandu, ktorá 
nás rozdeľuje a začať myslieť predovšetkým na to, čo nás môže spájať, respektíve ako 
môžeme využiť našu rozdielnosť na spoločný prospech.

Milica Majeriková

Falšovanie histórie... 
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a ochotne fi nančne podporoval výdavky 
spojené so stavbou zbrojnice. Požiarnici 
organizovali zábavy, ohrávali máje a vý-
ťažok z týchto akcií bol vždy určený na 
stavbu zbrojnice. Stavba trvala dlhšie 
časové obdobie, vzhľadom na problé-
my so získaním stavebných materiálov.

V roku 1979 Pavol dostal vízum do 
USA a o rok neskôr vycestoval do zá-
moria. Do tejto doby bola zbrojnica 
vybudovaná a zastrešená. Ukončené 
boli pivnice a jedna šatňa pre požiarni-
kov. Veliteľstvo v zbore prevzal Jozef 
Pavlica. Pavol pred odchodom do USA 
nechal novému veliteľovi štyri stostra-
nové zošity a kroniku, kde svedomito 
zapisoval, kto a koľko dní pracoval na 
stavbe a v kronike boli uvedené všetky 
významné dátumy. Po návrate z USA 
chcel do týchto zošitov nahliadnuť. Žiaľ, 
ktosi doklad a odraz histórie DPZ zničil. 
- Takto funguje dnešný svet, zničiť mi-
nulosť. Mladým generáciám rozprávať 
novovytvorenú a nepravdivú históriu je 
predsa jednoduchšie, - podotkol Pavol. 
- Je veľká škoda, že sa o ľuďoch, ktorí 
sa skutočne napracovali pri stavbe, zra-
zu zabudlo.

Pavol Budz sa narodil 4. apríla 1925. 
Oženil sa s Máriou, rod. Vaksmanskou, 
a spoločne kráčajú životom už 62 rokov. 
Vychovali troch synov a jednu dcéru. Do-
žili sa jedenástich vnukov a jedenástich 
pravnukov. Ako hovorí manželka, práce 
na gazdovstve mali vždy veľa, a keď pri-
šla žatva, Pavol chodil pešo vybavovať 
veci spojené so stavbou zbrojnice do Jur-
gova a Lápš. Keď sa konalo slávno stné 
otvorenie požiarnej zbrojnice v roku 1984, 
Pavol bol v USA. Jeho manželka sa zú-
častnila tejto oslavy, no na jej veľké pre-
kvapenie medaile dostali všetci okrem jej 
manžela. Bolo jej ľúto, že nikto neocenil 
jeho prácu. Neskôr, vďaka rea kcii niekto-
rých členov DPZ a obecnej rady, udelili 
Pavlovi medailu a odovzdali mu ju počas 
jeho návštevy v rodisku. Avšak kým bol 
v USA, zobrali mu požiarnu rovnošatu i 
odznak. Preto bol pri terajších oslavách 
100. výročia vzniku DPZ bez rovnošaty 
a všetci jeho kolegovia, dôchodcovia 
boli v nej dôstojne oblečení. Pavlovi bolo 
ľúto, že si už ani tú rovnošatu nezaslúži. 
- Mladá generácia je veľmi nevďačná, - 
podotkol Pavol. - Nemá úctu voči starším 
a tak je to, žiaľ, aj  v Tribši. Veď každý má 
svoj priestor na realizáciu svojich plánov. 
Zásluhy treba ponechať tým, ktorí si to 
zaslúžia a nie na ne zabúdať.

Dorota Mošová
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Rok 1968 bol obdobím uvoľnenia 
politickej scény v Českosloven-
sku. Jednak po auguste 1968 

odišlo mnoho ľudí na západ, predo-
všetkým do Nemecka, kde sa usídlila 
najpočetnejšia skupina slovenských 
emigrantov. Síce v priebehu dvadsia-
tich rokov, teda od februárového pre-
vratu 1948, sa pastorácia Slovákov 
v Neme cku pod vedením dp. Bucku 
rozbehla na plné obrátky, slovenskí 
biskupi spolu s cirkevnými predstave-
nými rozhodli, že do pastorácie Slová-
kov v Nemecku i okolitých západných 
krajinách bude pridelený aj otec biskup 
Dominik Kalata. Do freiburgskej diecé-
zy, v ktorej nakoniec pôsobil, prišiel 
z Innsbrucku, kde najprv v roku 1974 
dokončil doktorát. Tu sa napokon začal 
venovať emigrantom zo Slovenska, vy-
pomáhal freiburgskému biskupovi, ale 
zároveň spolupracoval aj s inými pas-
toračnými organizáciami iných menšín, 
ktoré sa venovali Poliakom a Talianom. 
Ako teda napokon vyzerala nemecká 
misia otca biskupa Dominika Kalatu?

Aká bola Vaša úloha po Vašom od-
chode z Československa na západ?

Ja som dostal na starosť slovenskú 
pastoráciu. Keď som bol hotový s dokto-
rátom, Rím sa dohadoval s Mníchovom 
o tom, čo bude ďalej so slovenskou pas-
toráciou. Každá národnosť má v Nemecku 
právo na pastoráciu. Najlepšie organizo-
vaní sú Poliaci, pretože ich je veľa a zá-
roveň si na tom dajú záležať. Poliaci majú 
najlepšie obsadenie kňazmi – boli to vy-
nikajúci kňazi, ja som mal s nimi kontakt 
a bol som rád, keď som sa mohol s nimi 
porozprávať a chodili aj ku nám do Stau-
fenu, kde som býval. Mestečko Staufen je 
dvadsať kilometrov od Freiburgu, v kto-
rom som pôsobil, čo nebolo tak ďaleko. 
Do Staufenu prichádzali poľskí kňazi hlav-
ne na odpust, napr. na sv. Annu. Keď bolo 
treba, tak som kázal nielen po nemecky, 
ale i po poľsky, pretože sme mali takzvané 
partnerstvo s Kazimierzom Dolným v Poľ-
sku, kam sme chodievali spolu s nemec-
kými hosťami každé dva roky, alebo hostia 
z Kazimierza Dolného prichádzali k nám. 

Poliaci mali teda perfektnú organizá-
ciu. Na druhom mieste boli Taliani, tých 
bolo síce najviac, ale mali organizáciu naj-
mizernejšiu. To bola katastrofa. Oni mali 
veľa mládeže, veľa detí, ale nemal ich kto 
birmovať. Tak to teda zverili biskupi mne, 
lebo hovorili takto: „My sa po taliansky 
učiť nechceme, ale ty si cudzinec, tebe 

ŽIVOTNÁ CESTA OTCA BISKUPA 
DOMINIKA KALATU (4)

to problém robiť nebude naučiť sa tento 
jazyk.“ Ja som si potom musel urobiť kurz 
taliančiny vo Freiburgu, aby som mohol 
birmovať Talianov. Podarilo sa mi to zvlád-
nuť a som rád, že som sa naučil taliansky, 
takže som napokon birmoval Talianov nie-
len v Nemecku, ale i v Ríme či Miláne, vo 
Verone atď. Taliani sú veľmi vďační. Keď 
človek vie čo i len trochu po taliansky, oni 
sú už celí bez seba a hovorili: „Tak veľ-
mi dobre hovoríte po taliansky.“ Ja som si 
však nikdy nemyslel, že hovorím dobre po 
taliansky. Tie služby boli po tejto stránke, 
dalo by sa povedať všestranné, Talianov 
som birmoval vo viacerých nemeckých 
mestách, pretože v Nemecku je ich celko-
vo dva milióny.

Pokiaľ ide o slovenskú pastoráciu, 
náš systém bol zorganizovaný. Ja som 
bol tzv. vedúcim misie, teda delegátom. 
Túto funkciu som prevzal po profesorovi 
a kňazovi Vojtechovi Buckovi z nitrianskej 
diecézy v roku 1980 z poverenia kardinála 
Depnera, ktorý bol vtedy predsedom ne-
meckej biskupskej konferencie. Mal som 
pod sebou niekoľko misionárov – Cyril 
Buran v Mannheime, Jozef Strečanský v 
Bruxelles, Juraj Sitkey SJ v Meinz. V Mní-
chove bol spočiatku Vojtech Bucko, ale 
ten neskôr odišiel do dôchodku a misiu 
prevzal Vojtech Zeman. Na severe sa to 
striedalo, niekedy nám tu vypomáhali aj 
misionári zo Švédska. Takýmto spôsobom 
sme pracovali pre Slovákov v Nemecku. 
Všetko sa však zdalo nedostatočné, pre-

tože slovenská pastorácia nemala veľké 
perspektívy. Ľudia zostarnú a zomrú a čo 
bude ďalej? Preto sme sa ujali mládeže. 
To bola dvadsaťročná intenzívna práca 
s mládežou - študentmi stredných a vy-
sokých škôl. Celú pastoračnú činnosť 
venovanú mládeži sme začali v Bavorsku 
v Glone v roku 1973, kedy sme zorgani-
zovali prvé  veľké veľkonočné stretnutie. 
Tieto stretnutia na tomto mieste boli or-
ganizované ešte tri roky, od roku 1977 do 
roku 1979 sme sa stretávali vo Freiburgu 
a od 1980 roku sme sa začali stretávať vo 
Schwarzwalde, v Műnstertalli, v ktorom sa 
nakoniec uskutočnilo 20 takýchto veľko-
nočných stretnutí. Keďže toto miesto sa 
nachádza v krásnom horskom prostredí, 
mládež ich nazvala „Tatrami“ a veľmi rada 
sem prichádzala. Každoročne prichádzalo 
na toto stretnutie 80 až 100 mladých ľudí, 
predovšetkým z Nemecka, ale prišli aj zo 
Švajčiarska a Švédska. 

Tieto stretnutia sme mali tak zorga-
nizované, že prvé tri dni sme venovali 
duchovnej obnove, počas ktorej sme sa 
intenzívne zaoberali duchovnými otázka-
mi, vierou a problémami s nimi spojenými. 
Mladí ľudia cítili, že sú v ohrození, pretože 
ich kamaráti a známi sa vôbec o ňu ne-
zaujímali, neradi chodili na náboženstvo 
a ešte horšie to bolo s chodením do ko-
stola. Ďalšie dni sme venovali kultúre. Išlo 
hlavne o zveľaďovanie slovenského jazy-
ka, nadväzovali sme kontakty s miestny-
mi obyvateľmi, boli organizované zábavy. 

Otec biskup počas birmovania vo farnosti Dilsberg v r. 2000
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Veľkú zásluhu na úspechu stretnutí majú 
laici, bez ktorých by sme to ako kňazi ne-
zvládali.

Pastoráciu Slovákov v Nemecku sme 
zvládali vďaka zorganizovaniu centier. 
Najväčšie centrum sa nachádzalo v Mní-
chove a v Kolíne, dôležitým centrom bol 
taktiež Stuttgart. 

Ako dlho ste vykonávali takúto čin-
nosť v Nemecku? Až do odchodu na 
Slovensko?

Nie, podľa kanonického práva som 
musel vo veku 75 rokov podať žiadosť do 
Ríma pápežovi, vtedy bol pápežom ešte 
Ján Pavol II., o uvoľnenie z biskupskej 
funkcie, pretože 75-ročný musí ísť do dô-
chodku. Teda v roku 2000 som sa musel 
ako biskup vzdať nejakej funkcie. Keďže 
som mal na starosti slovenskú pastoráciu, 
tak tejto som sa musel vzdať. Po mne ju 
prevzal mníchovský duchovný Ing. Rudolf 
Maslák, pôvodom z Kysúc. V dnešnej situ-
ácii chýba hlavne práca s mládežou. Príči-
nu treba hľadať hlavne v zmene politickej 
situácie v Československu po roku 1989, 
keď sa mnohí Slováci vrátili na Slovensko 
aj s deťmi a tí mladí, ktorí tam boli v tom 
čase, sú dnes už starými rodičmi. Síce 
v roku 2000 som ofi ciálne ukončil činnosť 
v rámci slovenskej pastorácie, intenzívny 
kontakt s mladými ľuďmi som mal naďalej, 
a to nielen v Nemecku, ale i vo Švajčiarsku 
a Švédsku.

Naša pastoračná činnosť v Nemec-
ku sa takýmto spôsobom rozvíjala pod 
mojím vedením až do roku 2000. Potom 
som však prestal a musel som sa vedenia 
vzdať, pretože biskupská konferencia mi 
nariadila, aby som sa vzdal nejakej funk-
cie vzhľadom na to, že som prestal plniť 
ofi ciálne funkciu biskupa. Moja diecéza 

ma prosila, aby som ešte  diecéze vypo-
máhal a slovenskú pastoráciu prenechal 
druhým. Tak to teda po mne prevzal Ru-
dolf Maslák v Mníchove a iní, mladší misi-
onári, ktorých ja osobne už nepoznám. Ja 
som bol veľmi rád, že som mal v Nemecku 
takých výborných spolupracovníkov z ra-
dov saleziánov. 

Nakoľko sa dobre orientujem, vy ste 
okrem pastorácie istého času predná-
šali aj v kňazskom seminári v Spišskej 
Kapitule?

Kapitula, to bola len výnimka. Išlo o to, 
že ja mám skončenú teológiu doktorátom 
a slovenská provincia hľadala všetkých 
ľudí, ktorí by mohli pomáhať. Aby mohla 
teologická fakulta fungovať, potrebuje mať 
istý počet profesorov – garantov. Jednak o 
možnosti vypomáhania na Slovensku som 
sa musel najprv dohodnúť s biskupom vo 
Freiburgu, aby ostatní pomocní biskupi 
prevzali časť mojich biskupských povin-
ností spojených s posviackou kostolov, 
zvonov, oltárov, birmovaniami atď., vtedy 
som mohol z času na čas vycestovať na 
Slovensko.

Po roku 2000 som však naďalej vy-
pomáhal v diecéze vo Freiburgu, naďalej 
som birmoval a to som mal ako emeritný 
biskup niekedy aj 70 birmoviek do roka, 
z ktorých viaceré boli veľkými birmovkami, 
pretože k sviatosti birmovania pristupo-
valo 160 mladých. Je to však namáhavé. 
Prečo to tak je? Pretože birmovka to je 
nielen kázeň a pomazanie na čele, bir-
movka sa spájala s priamym kontaktom 
s ľuďmi, počas ktorého som sa zhováral 
s mládežou, farníkmi, rozoberali sme ich 
problémy, bol to moment, v ktorom som 
mohol dať mladým určité pokyny, ukázať 
určité perspektívy atď. A to je veľmi namá-

havé. Takto som vypomáhal do roku 2007. 
Ešte v roku 2008 som mal dve birmovky, 
ale to už bolo málo. 

Počet birmoviek mi redukovali hlavne 
preto, lebo sa nám stala v Nemecku taká 
vec, že dvaja pomocní biskupi počas bir-
movky v kostole odpadli. To dosť pohor-
šovalo nemeckých veriacich, ktorí hovorili: 
My tu platíme cirkevné dane, staráme sa 
o cirkev a oni nám tu pošlú takých žobrá-
kov, ktorí nám spadnú v kostole.“ Jedného 
zachránil lekár na mieste, druhého muse-
la záchranka odviesť do nemocnice. Keď-
že som v roku 2005 oslávil osemdesiatku, 
neskôr ma už začali šetriť v obave o môj 
zdravotný stav, aby som aj ja neodpadol. 
Ešte by sa ľudia pohoršovali, že k nim 
prišiel nejaký starý cudzinec. Ale ja som 
mal pomerne dobrú kondíciu. Popri týchto 
činnostiach som vypomáhal aj poza hrani-
cami diecézy – napr. som svätil diakonov 
v Holandsku. Našťastie, výhodou bolo to, 
že som mal ako biskup šoféra, aj keď to 
nebol môj osobný šofér. Len na veci spo-
jené so slovenskou pastoráciou som jazdil 
svojim autom, a tých bolo taktiež dosť.

A ako ste sa dostali na Slovensko 
do jezuitského domu v Ivanke pri Du-
naji?

To bol trochu zložitý proces. Pri mo-
jom príchode do Nemecka mi jezuiti z Rí-
ma zverili na starosť nájdenie vhodného 
objektu, v ktorom by mohol byť založe-
ný jezuitský dom. Túto prosbu som po 
ukončení štúdií v Innsbrucku predniesol 
freiburgskému arcibiskupovi, ktorý nám 
pridelil starú, v tom čase prázdnu faru 
v neďalekom Staufene. Jednak zmluvu 
na prenájom musel podpísať nemecký 
provinciál jezuitov s freiburgskou diecé-
zou. Zo začiatku sme sa do domu nasťa-
hovali dvaja, ale onedlho nás už bolo päť. 
V tomto dome som nakoniec býval do 
roku 2009. V poslednom čase som tam 
býval už sám, pretože spolubrat medzi-
tým zomrel. Keďže som v rámci farnosti 
vyvíjal len málo aktivít vzhľadom na die-
cézne povinnosti, ktorých bolo ku koncu 
už čoraz menej, a taktiež vzhľadom na 
fakt, že mníchovský provinciál zatváral 
nerentabilné jezuitské domy, bola zmlu-
va vypovedaná v januári 2009, s tým, že 
som do augusta 2009 mal čas na vysťa-
hovanie. Tým pádom som sa musel zbaliť 
a opustiť tento dom. Jezuiti ma stiahli do 
Seniorátu Spoločnosti Ježišovej v Ivanke 
pri Dunaji na Slovensku, kde bývam od 
augusta 2009.

Zhováral sa: Marián Smondek

S členmi vedenia slovenskej mládeže počas veľkonočného stretnutia v Münstertali (1984)
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12. 12. 2010
3. adventná nedeľa

(Mt 11, 2 – 11)
Biblické čítanie dáva opäť do popredia 

postavu Jána Krstiteľa. Ján už nie je v po-
zícii kazateľa a v pozícii toho, ktorý krstí 
a vyzýva na pokánie. Stal sa Herodesovým 
väzňom. Evanjelium hovorí o posolstve, 
s ktorým prišli za Ježišom, bola to otázka, 
či je tým, ktorého čakali, alebo majú čakať 
iného. Boli to Jánovi vyslanci, ktorí položi-
li spomínanú otázku. Na slobode Krstiteľ 
ukázal na Ježiša, že on je ten, ktorý má rásť 
a Ján odíde do úzadia. Asi vtedy nemal na 
mysli úzadie väzenia. Jánovi sa zdá, ako 
viacerým súčasníkom, že hoci Mesiáš je tu, 
akosi sa nič nedeje. Očakávaný nie je dosť 
výbojný, vec Božieho kráľovstva voľajako 
nenapreduje. 

Väčšina z nás takisto cíti, že ani nám 
nie sú podobné otázky a podobné neistoty 
cudzie. Ježiš však odpovedá slovami, ktoré 
charakterizujú mesiášske časy. Súčasný 
mysliteľ formuloval túto odpoveď na našu 
dobu. 

Pane Ježišu, ty si iný. Ty jednáš inak, 
ako my, bežní ľudia!

Ty si sa ujal cudzoložnice, hoci iní ju 
zavrhovali.

Šiel si na návštevu k mýtnikovi, hoci sa 
od neho všetci odvracali.

Volal si k sebe deti, keď ich všetci do-
spelí od seba odháňali.

Vyhýbal si sa sláve, keď ťa chceli urobiť 
kráľom.

Miloval si chudobných, keď majetok bol 
dôkazom Božej priazne.

Uzdravoval si chorých, keď sa od nich 
verejnosť dištancovala.

Mlčal si, keď na Teba kričali.
Zobral si na seba vinu, keď si všetci 

umývali ruky s Pilátom.
Vstal si zmŕtvych, keď ostatní usúdili, že 

je defi nitívny koniec.
Pane Ježišu, ty si iný!
Vďaka Ti za to.
A taktiež rozumiem, že i mňa voláš, aby 

som bol iný!

19. 12. 2010
4. adventná nedeľa 

(Mt 1, 18 – 24)
V knihe Sklamanie z Boha sa nachá-

dza návrh scenára k dokumentárnemu 
fi lmu na tému: Skúmanie obrazov Boha 
v dejinách. Prvý záber, obdobie 14. st. 
pred Kristom, letecká snímka Sinajských 
vrchov, neobývaná oblasť, zaostrenie na 
beduínov oblečených podľa vzoru staro-

vekých Hebrejov. Záber zblízka na mladé-
ho chlapca a otázka, redaktor preruší jeho 
hru a opýta sa ho: Povedz mi niečo o Bo-
hu. Aký je? Pýta sa rozprávač. Chlapec 
sa naširoko pozrie na neznámeho pána 
a zajachtá: „myslíte, myslíte... bojí sa čo 
i len náznakom spomenúť Božie meno. 
Áno, doplní novinár. Boha Jahve, v ktoré-
ho veríte. Aký je? Chlapec ukáže na horu, 
sopku, z ktorej vychádza a dym a prebú-
dza sa k činnosti. Tam žije, nepribližujte 
sa, inak zomriete. On je..., on je... väčši-
nou ide z neho strach. Naozajstný strach.” 
Prestrihom sa dostaneme do druhej časti 
v 1. st. po Kr. Záber na pustatinu, v pozadí 
oáza. Zblízka záber na hlúčik okolostoja-
cich, potom na ženu pri kre. Novinár oslo-
ví práve ju. „Boh? Stále som si myslela, 
že viem, ale keď som začala nasledovať 
toho učiteľa, zmiatlo ma to. Povedal o se-
be, že je Mesiáš. Mnohí ho vysmiali. Bola 
som však v zástupe, keď nasýtil 5000 ľudí 
takmer z ničoho. Na vlastné oči som videla 
uzdravenie. Boh sa podobá tomu človeku 
menom Ježiš.“

Po záberoch spred 3,5 tis. rokov, spred 
2 tis., záber zo súčasnosti. Mohol by to byť 
záber z ktorejkoľvek farnosti, z nejakého 
kostola. Záber na tváre prítomných na sv. 
omši. A hlas rozprávača: Aký je Boh dnes? 
A skutočne, ak chceme dnes vidieť Boha 
zreteľne, zachytiť to kamerou, tak zábery 
do tváre kresťanov sú namieste. Ak chce-
te vidieť Boha, potom sa pozerajte na 
ľudí, ktorí mu patria – oni sú jeho telom. 
Myšlienka jedného múdreho človeka. Nie-
tzsche svojho času povedal: „Jeho učeníci 
musia vyzerať spasenejšie, aby som mo-
hol uveriť v ich spasiteľa.“

Evanjelium nám pripomína betlehem-
ské udalosti, ktoré už na sklonku adventu 
máme pred očami, pripomína prvý Kristov 
príchod. Druhý Kristov príchod nám pripo-
menula prvá časť adventu. A na záver náš 
osobný advent. Nielen tento v roku 2010. 
Advent nášho života! Každý deň je nám 
večnosť bližšia a bližšia. Zachovajme si dar 
Božej milosti počas Vianoc, tak ostaneme 
otvorený na prijímanie duchovných darov 
Vianoc. Obnovme svoj „spasiteľnejší“ vý-
zor!  

26. 12. 2010
1. nedeľa po Narode-

ní Pána – Svätej rodiny 
Ježiša, Márie, Jozefa 
(Mt 2, 13 – 15. 19 – 23)

O Ježišovom živote v rodine vieme 
veľmi málo, no prežil tu väčšinu svojho 
božského života. Posväcoval nazaret-

skú rodinu svojou prítomnosťou. Je tu 
aj otázka pre nás, či má Kristus v našej 
rodine priestor na posväcovanie. K tejto 
záležitosti sa vyjadruje svätý Pavol, ktorý 
v druhom čítaní vymenúva zoznam vtedy 
veľmi dobre známych a populárnych ro-
dinných čností a tzv. domáceho poriadku. 
Lenže Pavol prichádza aj s niečím, na 
tú dobu úplne novým. Motivuje rodinný 
život, ako žitý vzťah k Bohu. V rodine mô-
žeme osvedčiť svoj vzťah k Bohu týmito 
spôsobmi:

Kresťanstvo sa uskutočňuje cez Božie 
Slovo a sviatosti. Dieťa musí v rodine po-
znať vzťah lásky k Bohu. V rodine sa má 
naučiť prvé modlitby, správne rozlišovať 
medzi dobrom a zlom.

Ďalší spôsob, ako môžeme osvedčiť 
svoj vzťah ku Kristovi, je úcta a záujem 
o starších členov rodiny, blízkych, susedov.

Dôležitou vecou je dokázať prijať 
všetkých v rodine bez netrpezlivosti. Nie je 
ťažké mať rád niekoho na krátku chvíľu, ale 
je to náročné ako celoživotná úloha. Rodine 
neprospeje snívanie o ideálnej manželke, 
manželovi, ideálnych deťoch. Trpezlivosť je 
prvým znakom pravej lásky v rodine.

Vianoce vždy zblížia rodinu, upevnia 
vzťahy medzi domácimi a tiež v tej širšej 
rodine v Cirkvi. Sú to hodnoty, ktoré majú 
ostať i po zlikvidovaní vianočnej výzdoby.

2. 1. 2011
2. nedeľa po Narodení Pána 

(Jn 1, 1 – 18)
„Na počiatku bolo Slovo.“ Nie je teda 

pravda, že na počiatku nášho sveta je sle-
pá náhoda uprostred nekonečného chao-
su. Nie je pravda, že na začiatku všetkého 
je Osud, ktorému sme vydaní napospas, 
nezávisle na našej vôli. Na začiatku stvo-
renia stojí múdre, inteligentné, živé Božie 
Slovo Božej lásky. Slovo, ktoré realizuje 
Božie stvoriteľské plány. V konkrétnej ho-
dine ľudských dejín, na konkrétnom mies-
te, sa Boh Stvoriteľ stal človekom, jedným 
z ľudí, podobný všetkým vo všetkom 
okrem hriechu. V judskom Betleheme sa 
stalo, že Boh, ktorý býva v neprístupnom 
svetle, zjavil sa uprostred nás. Zjavil sa 
v človeku. To je ten vlastný div Vianoc. 

Poďme v poslednom týždni vianoč-
ného obdobia prosiť Krista Bohočloveka, 
ktorý bol na počiatku a zároveň je naším 
bratom, aby sme boli schopní počuť jeho 
hlas, uvidieť jeho svetlo, prijať jeho ponu-
ku lásky, aby náš život bol stálymi Viano-
cami.   

Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ
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Puto, ktoré spája manželský pár 65 
rokov na spoločnej ceste života, 
je pevné ako oceľ. Toto krásne 

jubileum oslávili v lete naši čitatelia 
Helena a Jozef Witekovci z Tribša. Je 
zriedkavosťou, aby sa manželský pár 
dožil takéhoto významného jubilea. 

Helena sa narodila 17. novembra 
1926 roku v slovenskej rodine Júlie (rod. 
Lapšanskej) a Andreja Domianovcov. Jej 
matka pochádzala z Novej Belej. Mala 
troch bratov. Pavla, ktorý  spoznal počas 
vojenčiny dievčinu, s ktorou sa neskôr 
oženil a ostali bývať na Sloven-
sku. Andrej sa po skončení zá-
kladnej školy tri roky učil kováč-
stvu v Krempachoch a potom sa 
vrátil späť do Tribša, kde si založil 
rodinu a okrem kováčstva viedol 
spolu s manželkou gazdovstvo. 
Najmladší Valent, rovnako ako 
Andrej, hospodáril na rodičov-
skom gazdovstve.

Helena navštevovala zá-
kladnú školu v Tribši. Školská 
dochádzka vtedy trvala šesť ro-
kov. Učila sa výborne a chcela 
pokračovať v štúdiu. Rozmýšľala 
o meštianke v Jurgove, ale nepo-
darilo sa jej to. Dva roky navšte-
vovala roľnícku školu v Tribši so 
slovenským vyučovacím jazy-
kom. Riaditeľom školy bol v tom 
období učiteľ zo Slovenska p. 
Chrobák. Vedel o jej ambícii po-
kračovať v štúdiu. Keď spolu 
s manželkou a malým dieťaťom odchá-
dzali na jeho nové pôsobisko do Vrbova, 
navrhol Helene individuálne štúdium pri 
opatere dieťaťa. Vedel, že na Helenu sa 
dá spoľahnúť. Ona sa však obávala, či 
takéto štúdium bude platné, ale riaditeľ ju 
uistil, že všetky skúšky bude mať započí-
tané. Rozhodla sa ísť s nimi do Vrbova. 
Plány boli síce pekné, ale život ubiehal 
inými koľajami a času na štúdium jej veľa 
neostalo. Väčšinu času musela venovať 
opatere potomka Chrobákovcov. Po roč-
nom pobyte vo Vrbove sa vrátila späť do 
Tribša. Tak sa všetky plány spojené so 
školou rozpŕchli. Ako 12-ročné dievča  
chodila so svojimi kamarátkami a zná-
mymi, najčastejšie počas prázdnin, do 
lesa na čučoriedky a huby, ktoré potom 
jej babička sušila v peci a neskôr ich cho-
dili predávať. Najčastejšie chodili do vyš-
nolapšanského a lapšanského chotáru, 
lebo tie boli oveľa bohatšie na lesy v po-
rovnaní s tribšským. Takýmto spôsobom 

ŽELEZNÁ SVADBA
si mohla niečo privyrobiť a aj pomôcť ro-
dičom znášať náklady spojené s nástu-
pom do školy. 

- Práce vždy bolo dosť od rána do ve-
čera. Samozrejme, že sme si našli čas aj 
na radovánky a tance, - spomína Helena. 
Mladosť je pekné a veselé obdobie v živo-
te každého človeka, hoci práve v prípade 
Heleny bolo poznačené aj vojnou. No, na-
priek tomu naň rada spomína. 

Jozef Witek sa narodil 4. júna 1923 
roku v rodine Rozálie (rod. Vadovskej) 
a Jána Witekovcov. Jozefovi starí rodičia 
z otcovej strany pochádzali z Gronkova. 
V Tribši si kúpili gazdovstvo a usadili sa 
tu. Mal piatich súrodencov. Najstarší bol 
brat František, ktorý zomrel ako mládenec 
vo veku 24 rokov. Tri týždne po jeho smrti 
zomrela aj Jozefova matka. Jozef bol ešte 
batoľaťom. Postaral sa oňho otec a staršie 
sestry Genovéva, Júlia, Anna a Mária. Nie 
dosť, že nepoznal vlastnú matku, ale keď 
mal 10 rokov zomrel mu aj otec. Jeho ži-
vot bol od najmladších rokov poznačený 
tvrdou prácou. Základnú školu navštevo-
val iba štyri roky a potom musel pracovať, 
aby sa uživil. 

Prešli detské roky, prišlo obdobie 
mladosti a prvá veľká láska, na ktorú 
musel dlho čakať, kým povedala áno. 
Známosť s Helenou trvala tri roky. Po 
tomto období uzavreli sviatosť manžel-
stva 17. augusta 1945 roku v rímsko-

katolíckom kostole v Tribši. Začali nový 
spoločný život. Helena išla bývať k Jo-
zefovi a pustili sa modernizovať Jozefov 
malý rodinný dom. Náplňou ich rodinné-
ho šťastia boli tri dcéry: Helena, Mária 
a Alžbeta. Na začiatku ich gazdovstvo 
bolo neveľké, ale postupne si prikúpi-
li pôdu a tak si zväčšili svoju usadlosť. 
Helena vyrábala  plátno z ľanu, robila 
pokrovce, predávala ich a získané pe-

niaze investovala  do prístavby 
domu. Jeden rok pracovala tiež 
ako predavačka v obchode, ale 
po veľkom požiari, ktorý vypu-
kol v roku 1951, musela túto 
prácu nechať, keďže pri požiari 
prišli o celý svoj majetok. Bola 
to tragédia, pretože len čo si 
postavili svoje rodinné hniezdo, 
všetko bolo zničené. Museli za-
čínať odznova. Nejeden by sa 
psychický zrútil. Kým si opravili 
dom a lepšie povedané, to čo 
z neho ostalo, bývali u Jozefo-
vej sestry. V jednej izbe a ku-
chyni ich bývalo jedenásť ľudí. 
- Neviem, či si dnes mladí ľudia 
dokážu predstaviť takúto situá-
ciu, - podotýka Helena.  Vidno, 
že od začiatku manželia boli pre 
seba oporou, tak ako prisahali 
na dobré a zlé. Ľahko sa žije, 
keď nie sú problémy, akonáhle 

nás osud začína skúšať, mnohé man-
želstvá, hlavne v dnešnej dobe, takúto 
skúšku nevydržia a rozpadávajú sa. 
Manželstvo Witekovcov sa práve vďaka 
týmto ťažkým skúškam upevnilo. Jozef 
má do dnešného dňa jednu veľkú vášeň 
– kone. Veľmi dobre ich pozná a preto 
nie div, že všetci Tribšania, ale aj gazdo-
via z celého širokého okolia ho pozna-
jú. Nejednému pomohol vybrať dobrého 
koňa. 

Dnes sú manželia na zaslúženom 
dôchodku. Jozef hovorí, že po 70-ke sa 
človek cíti tak, akoby mu na plecia s kaž-
dým rokom  prikladali 50-kilové vrece. 
Tých 65 rokov ich uistilo v presvedčení, 
že si zvolili správneho životného partne-
ra. Dočkali sa šiestych vnukov a štyroch 
pravnukov.

Do ďalších dní im prajeme hlavne veľa 
zdravia a duševnej pohody.

Dorota Mošová
Foto: rodinný archív Witekovcov 

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

Čriepky z histórie

Slovo inkorporácia má viacero význa-
mov. Okrem iného znamená tiež prijatie do 
spoločenstva za člena, včlenenie, vtelenie, 
privtelenie. Používa sa často v súvislosti 
s opätovným pripojením území severného 
Spiša a hornej Oravy ku Slovenskej re-
publike v roku 1939. Z právneho hľadiska 
ofi ciálne k tomuto aktu došlo schválením 
ústavného zákona č. 325/1939 Sl. z. zo 
dňa 22. decembra 1939. Neformálne však 
k tomuto procesu dochádzalo už od prvých 
septembrových dní roku 1939.

Inkorporácia bola vnímaná poľskou 
stranou ako násilný akt, pretože nasle-
dovala po vojenskom napadnutí Poľska, 
ktorého sa zúčastnila po boku Nemecka 
aj Slovenská republika. Slovenská strana 
tento akt odôvodňovala ako návrat k „ti-
sícročnej karpatskej hranici“ a oslobode-
nie Slovákov spod poľského útlaku. Svoju 
úlohu pri argumentácii zohrala aj agresívna 
politika Poľska voči Československu v roku 
1938, ktorá poskytovala akési ospravedl-
nenie na správanie sa Slovenskej repub-
liky voči Poľsku v septembri 1939. Takto 
vstup slovenských vojsk vnímali aj niektorí 
poľskí diplomati. V novembri 1939 vypraco-
val Zbigniew Jakubski, ktorý bol poľským 
vicekonzulom v Bratislave v rokoch 1933-
1937, memorandum pod názvom Notatka 
w sprawach słowackich. V ňom negatívne 
hodnotil rozhodnutie poľskej vlády z októb-
ra 1938 anektovať územia, ktoré Slováci 
považovali za „čisto slovenskú zem“. Opä-
tovné pripojenie tohto územia k Slovensku 
po septembrovom útoku 1939 bolo podľa 
neho „trpkou odplatou“ za spomenutú ak-
ciu.1

Treba povedať, že aj v súčasnosti je 
vnímanie inkorporovania území severného 
Spiša a hornej Oravy v roku 1939 odlišné. 
V našom článku sa teda pokúsime objasniť 
základné fakty týkajúce sa inkorporácie a 
taktiež to, čo v skutočnosti znamenal ten-
to akt pre tu žijúce obyvateľstvo a aké boli 
jeho dôsledky na ďalší vývoj týchto oblastí.

Inkorporácia v podstate v praxi zname-
nala pričlenenie k Slovenskej republike tých 

1  SEGEŠ, D.: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. 
Bratislava : VEDA, 2009, s. 40-42.

území, ktoré boli pripojené k Poľsku v roku 
1920 na základe rozhodnutia Najvyššej 
rady mierovej konferencie z 28. júla2 a v ro-
ku 1938 na základe pomníchovského dele-
nia Československa3. Žiadna z týchto obcí 
pred rokom 1920 nikdy nebola súčasťou 
Poľska a od svojho vzniku, respektíve od 
prvých známych hodnoverných písomných 
zmienok o týchto obciach, boli nepretržite 
súčasťou slovenskej zeme v rámci Uhor-
ska a tvorili jednu z najstabilnejších hraníc 
v strednej Európe medzi Uhorskom a Poľ-
skom a po delení Poľska medzi uhorskou 
a rakúskou časťou Habsburskej monar-
chie. Po roku 1920 bolo tu žijúce slovenské 
obyvateľstvo považované poľskou štátnou 
mocou, na základe určitých etnografi ckých 
teórií, za „neuvedomelých Poliakov“ a pre-
to, napriek protestom, nedostalo žiadne 
národnostné práva. Československá vlá-
da taktiež, po získaní Tešínska a v duchu 
„čechoslovakizmu“, neprejavovala záujem 
o národnostné práva tohto obyvateľstva, 
takže poľský štát, v spolupráci s množ-
stvom mimovládnych organizácií, mohol 
bez väčších problémov pristúpiť k poloni-
zácii, ktorá niekedy vyúsťovala až do ná-
silných akcií4. Tento postup sa uplatňoval 

2  Išlo o spišské obce Čierna Hora, Durštín, 
Fridman s osadou Falštýn, časť obce Jurgov, Ka-
cvín, Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, 
Nová Belá, Repiská, Tribš, Vyšné Lapše a oravské 
obce Bukovina – Podsklie, Harkabúz, Chyžné, 
Jablonka, Vyšná Lipnica, Nižná Zubrica, Oravka, 
Pekelník, Podvlk, Srnie, časť obce Nižná Lipnica, 
Vyšná Zubrica, Suchá Hora, Hladovka. Českoslo-
venská i poľská strana sa voči tomuto rozhodnutiu 
odvolali. Spor sa rozšíril o tatranskú obec Javorina 
a prebiehal do roku 1924. Výsledkom bolo pričle-
nenie Suchej Hory a Hladovky k Československu, 
pričom Poľsku pripadol celý kataster obcí Nižná 
Lipnica a Jurgov.

3  Dňa 1. decembra 1938 boli pripojené k Poľ-
sku slovenské obce Javorina, Lesnica, Suchá Hora, 
Hladovka a časti obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité.

4  Vyhlásenie stanného práva v Nedeci pre ne-
súhlas s pripojením k Poľsku (august 1920); vzbu-
ra obyvateľstva proti poľskej posádke v Tribši 
(august 1920); perzekúcia za odmietnutie zloženia 
sľubu vernosti Poľskej republike richtárom z No-
vej Belej a Fridmana (september 1920); vojenské 
potlačenie vzbury obyvateľov spišských obcí, ktorí 

30. december 1568 – Maximilián 
II. dal do zálohu Lechnický kláštor aj 
s majetkami oduševnenému stúpen-
covi reformácie šľachticovi Gašparovi 
Magócymu. Jeho prostredníctvom sa 
začala šíriť na Zamagurí reformácia.

9. december 1618 – vdova po ze-
mepánovi Jurajovi Thurzovi Alžbeta 
zriadila dekrétom v Podvlku luterán-
sku farnosť, ku ktorej pridelila jednu 
raľu z podvlckého chotára ako bene-
fícium pre tamojšieho farára a poze-
mok na postavenie fary a školy.

17. december 1685 – obyvatelia 
Lechnice žiadali o zníženie porcií, pre-
tože obec bola spustošená litovskými 
vojskami i vojakmi Lubomirskeho do 
takej miery, že v obci zostali len traja 
roľníci.

3. december 1699 – obec Osturňa 
žiadala o zníženie porcií, lebo ak sa 
obci nepomôže, budú poddaní obce 
„musieť dedinu zanechati“.

25. december 1725 – cisársky 
edikt v Čechách určil, že vyznáva-
nie inej viery ako rímskokatolíckej je 
priestupok, za ktorý hrozil trest ťaž-
kej práce, prípadne vyhnanstvo. Pod 
hrozbou toho ediktu došlo k ďalšej 
masovej emigrácii z českých krajín aj 
na územie dnešného Poľska.

27. december 1786 – vydal pa-
novník Habsburskej monarchie Jozef 
II. dekrét o pestovaní materinských 
jazykov. Na základe toho sa v gene-
rálnom seminári v Bratislave vytvoril 
krúžok „bernolákovcov“, ktorí pripra-
vovali kodifi káciu spisovného sloven-
ského jazyka.

10. december 1792 – v Nižných 
Lapšoch sa narodil dekan, kanonik, 
hudobník a znalec cirkevnej hudby 
Ján Nálepka, ktorý bol taktiež auto-
rom ód a rukopisnej zbierky modlitieb 
i piesní v bernolákovčine.

21. december 1802 – bola Józe-
fom Świdzińskim založená obec Ze-
lów, kde žilo početné české etnikum.

12. december 1803 – pri evanje-
lickom lýceu v Bratislave začala svoju 
činnosť Katedra reči a literatúry čes-
koslovanskej.

29. december 1822 – v Dolnom 
Kubíne sa narodil národno-kultúrny 
dejateľ a teológ Štefan Radlinský, 
ktorý od roku 1848 až do svojej smrti 
pôsobil ako farár v Nižnej Lipnici. Bol 
zástancom hodžovsko-hattalovskej 

INKORPORÁCIA 1939
PhDr. Milica Majeriková
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Čriepky z histórie

aj v obciach, ktoré boli pričlenené k Poľsku 
v roku 1938. Napriek protestom Slováci 
nedostali žiadne národnostné práva. Pod 
väčším a dlhodobejším tlakom sa však pri-
rodzene ocitlo obyvateľstvo obcí pričlene-
ných v roku 1920.

Ohlas obyvateľov
Preto aj ohlas obyvateľov na inkorpo-

ráciu bol v týchto spoločenstvách trochu 
odlišný. Obyvatelia obcí Javorina, Lesnica, 
Suchá Hora, Hladovka, Svrčinovec, Skali-
té a Čierne, ktoré boli k Poľsku pričlenené 
v roku 1938, jednoznačne pozitívne prijí-
mali opätovný návrat ku Slovensku. Sved-
čia o tom nielen hlásenia slovenských voja-
kov, ktoré hovoria o srdečnom a radostnom 
privítaní5, ale napríklad aj správa poľského 
kňaza a horlivého polonizátora v Jurgove 
Antona Sikoru, ktorý vo farskej kronike tej-

sa dožadovali pripojenia k Československu (jún 
1921); zatvorenie školy v Čiernej Hore pre odpor 
obyvateľov voči poľskej učiteľke (1921); zastrele-
nie Jána Pavláka poľskými žandármi a zatknutie 90 
mužov v Jurgove (október 1922); rekvirovanie slo-
venských kalendárov Spolku sv. Vojtecha (decem-
ber 1926)... Bližšie pozri MAJERIKOVÁ, M.: Vojna 
o Spiš. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, 
s. 46-49; ROSZKOWSKI, J. M.: Rola Kościoła na 
Spiszu i Orawie w podtrzymywaniu polskości oraz 
słowakizacji. In Spisz i Orawa. Krakov : Secesja, 
1995, s. 35.

5  Štátny archív v Levoči, pobočka v Poprade 
(ďalej ŠAL Poprad), Okresný úrad v Kežmarku (ďa-
lej OÚ-K), Javorina – prevzatie, 1216/1939 prez.; 
Denník veliteľstva slovenskej poľnej armády. In 
Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch 
a kronikách slovenskej armády. Zost.: Lacko, M.: 
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007, s. 31; 
Dojmy zo zpäťprinavráteného územia. In Spišské 
hlasy, roč. 6, 1939, č. 38, s. 8.

to obce neskôr zaznamenal: „Nepriateľský 
postoj javorinského obyvateľstva  trval po-
čas celého obdobia (t.j. od pripojenia Javo-
riny Poľsku – pozn. MM) až do vypuknutia 
druhej svetovej vojny, keď 1. septembra 
1939 s veľkou radosťou a triumfálne vítalo 
slovenské vojsko.“ 6

Trochu odlišná situácia bola v spiš-
ských a oravských obciach pričlenených 
k Poľsku v roku 1920. O náladách obyva-
teľstva podáva zaujímavú výpoveď hodno-
tiaca správa župana Tatranskej župy Kolo-
mana Slušného z jeho cesty po severnom 
Spiši a hornej Orave z 7. – 10. mája 1940, 
v ktorej okrem iného píše: „jedna časť oby-
vateľstva tohto územia tak na Orave ako aj 
na Spiši stojí ešte na vyčkávacom stanovis-
ku, je to vrstva od 14 – 40 veku. Starší sú 
s inkorporáciou spokojní, ba tešia sa tomu-
to stavu.“.7 Z toho možno usúdiť, že najmä 
mladšie ročníky, ktoré navštevovali poľské 
školy, už sčasti zasiahla polonizácia. Treba 
však zároveň poznamenať, že ani v prvých 
dňoch, ani neskôr, neboli na inkorporova-
nom území zaznamenané žiadne protislo-
venské povstania, zatiaľ čo po pripojení k 
Poľsku v rokoch 1920, 1938 či 1945 bolo 
viacero protipoľských vzbúr, pričom mnohé 
z nich skončili tragicky.

Národnostné hľadisko
Z národnostného hľadiska teda inkor-

porácia umožnila slobodný rozvoj sloven-
ského obyvateľstva. Do konca októbra boli 

6  Archív farského úradu v Jurgove (ďalej AFÚ 
Jurgov), Pamiętnik Komitetu budowy kościóła pa-
rafialnego w Jurgowie, rok 1947.

7  BAKA, I.: Slovenská republika a nacistická ag-
resia proti Poľsku. Bratislava : Vojenský historický 
ústav, 2006, s. 169.

úpravy spisovnej slovenčiny a aktív-
nym šíriteľom slovenskej tlače. Je po-
chovaný na cintoríne v Nižnej Lipnici.

December 1847 – v Prešove zalo-
žili prvý hasičský zbor na Slovensku. 
Požiarne spolky sa všeobecne rozší-
rili v 60-tych rokoch 19. storočia.

19. december 1850 – začal svo-
ju činnosť okresný súd, ktorý mal byť 
pôvodne v Spišskej Starej Vsi, ale 
keďže sa nenašla vhodná miestnosť 
fungoval najskôr vo Veľkom Lipníku 
a neskôr v Nižných Lapšoch.

18. december 1861 – vo Vyšnej 
Lipnici sa narodil pápežský prelát, ge-
nerálny vikár, rektor seminára a peda-
góg Mons. Jozef Vojtíček.

14. december 1869 – vznikol v Tr-
nave z iniciatívy Andreja Radlinského 
Spolok svätého Vojtecha. Okrem iné-
ho vydával Katolícke noviny i časopi-
sy Vojtech a Pútnik svätovojtešský, 
ktoré odoberali mnohí krajania na 
Spiši a Orave.

31. december 1869 – v Uhorsku 
sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva.

23. december 1893 – v Kacvíne 
sa narodil zbormajster, pedagóg, prvý 
rektor Vysokej školy múzických ume-
ní v Bratislave a hudobný kritik Ján 
Strelec.

5. december 1918 – veliteľstvo 
československého vojska na Sloven-
sku potvrdilo veliteľstvo Gardy sloven-
skej slobody, ktorú tvorili dobrovoľníci, 
dôstojníci a vojaci vracajúci sa z fron-
tu. Garda sa podieľala na vojenskom 
obsadzovaní východného Slovenska 
a vytláčaní poľských i maďarských 
oddielov z nášho územia.

5. december 1918 – štáty Doho-
dy určili dočasnú demarkačnú líniu 
medzi ČSR a Poľskom prebiehajúcu 
od Javoriny k Veľkému Lipníku po An-
drejovku.

9. december 1918 – časť nemec-
ky hovoriaceho obyvateľstva vyhlási-
la v Kežmarku samostatnú Spišskú 
republiku – Selbststäntige Zipser 
Republik, ktorá sa mala stať kondo-
míniom Maďarska.

December 1918 – oddiel 1. pluku 
Strzelcóv Podhalańskich z Nového 
Sączu obsadil Starú Ľubovňu, Hniezd-
ne, Podolínec, Ľubicu a Kežmarok.

20. december 1918 – poľské 
vojská vpadli do Spišskej Starej Vsi 
a Richvaldu (Veľkej Lesnej), kde sa 

Budova slovenskej meštianky v Jablonke
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v týchto obciach opätovne zriadené sloven-
ské školy.8 Ministerstvo školstva a národnej 
osvety (ďalej MŠANO) tu v novembri 1939 
iniciovalo zakladanie slovenských knižníc.9 
Okrem knižníc sa v inkorporovaných ob-
ciach zriaďovali čitárne, kde malo miestne 
obyvateľstvo prístup k slovenským knihám 
a časopisom. Na ich nákup prispievala aj 
Tatranská župa.10 Do posilnenia slovenskej 
kultúry na inkorporovanom území sa zapo-
jili aj rôzne spolky ako Matica slovenská, 
Spolok svätého Vojtecha, či Slovenská 
liga, ktorá v roku 1939 poskytla učebnice 
pre všetkých žiakov inkorporovaného úze-
mia. V októbri 1939 dala Matica slovenská 
k dispozícii pre tieto obce niekoľko tisíc slo-
venských kníh.11

Slovenčina sa opäť začala ozývať aj 
v kostoloch, a to nielen v Krempachoch 
a Novej Belej, kde ju aj počas medzivojno-
vého obdobia, napriek viacerým snahám 
o popoľštenie, udržiaval rodák z Tribša, 
kňaz František Móš. V ostatných inkorpo-
rovaných obciach zostali spočiatku pôsobiť 
kňazi, ktorí tu boli dosadení v medzivojno-
vom období krakovským arcibiskupstvom, 
avšak s podmienkou, že sa budú postupne 
učiť po slovensky, zložia prísahu vernosti 
Slovenskej republike a príjmu slovenské 
štátne občianstvo (nie slovenskú národ-
nosť), aby mohli naďalej vykonávať funkcie 
matrikárov a sobášiacich12. Väčšina poľ-
ských kňazov na podnet krakovského arci-
biskupa Adama Sapiehu odmietla a keďže 
nemohli ďalej vykonávať svoje funkcie, boli 
počas roku 1940 postupne nahradzovaní 
slovenskými kňazmi.13

Opatrenie sa netýkalo autochtónov, kto-
rým bolo automaticky udelené slovenské 
štátne občianstvo, bez ohľadu na to, k akej 
národnosti sa hlásili. Medzi nimi boli pritom 
viacerí horliví polonizátori z medzivojnové-
ho obdobia, ako už spomínaný rodák z Jab-
lonky kňaz Anton Sikora14, rodák z Fridma-

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

9  BAKA, I.: Slovenská republika…, s. 166.
10  Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA Bytča), Župa 

Tatranská (ďalej ŽT), 558/1942.
11  Slovák zo 6. októbra 1939, s. 7.
12  Sobáše uzavreté cudzími štátnymi občanmi 

totiž neboli v SR platné.
13  CIĄGWA, J.: Kościół krakowski a prawa ję-

zykowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 
1920 – 2005. In Cuius regio, eius religio? II. Lub-
lin : KUL, 2008, s. 282.

14  Do konca roku 1939 pôsobil ako kňaz v Jur-
gove, potom po krátkej internácii v Ilave, z ktorej 

na učiteľ Michal Balara15, rodák z Jablonky 
kňaz Marcin Jabłoński16, rodák z Jablonky 
kňaz Karol Machay17, rodák z Pekelníka 
kňaz Józef Buroń18, rodák z Nižnej Lipnice 
učiteľ Andrej Jazovský19 a ďalší20.

bol prepustený na zásah Alojza Miškoviča, až do 
roku 1947 vo Vikartovciach. CIĄGWA, J.: Kościół 
krakowski..., s. 280-281.

15  Po vypuknutí vojny odišiel na územie Poľska 
a vyučoval v Novom Targu. Odtiaľ v roku 1940 ušiel 
pred zatknutím späť na inkorporované územie – do 
rodného Fridmanu. Na Slovensku „vďaka známym 
Slovákom, pracujúcim vo vyšších úradných funk-
ciách Slovenskej republiky získal prístrešie i prácu 
na miestnej škole v Spišskej Belej“, kde pôsobil do 
konca vojny. TRAJDOS, T. M.: Słowo wstępne. In 
Na Spiszu. Zost.: Balara, M. Warszawa : Ludowa 
Spółdzielna Wydawnicza, 1986, s. 19.

16  V čase druhej svetovej vojny pôsobil ako 
kňaz v Oravke. Počas tohto obdobia bol dvakrát 
internovaný v Ilave (2 mesiace a 11 dní), pričom sa 
pre Dziennik Polski vyjadril, že „pobyt oravských 
Poliakov v Ilave v porovnaní s pobytom iných 
Poliakov v Osvienčime, Majdanku, Dachau atď. 
by bolo možné smelo nazvať dovolenkou“ Pozri 
MACHAY, F.: Rozmowa z ojcem polskiej Orawy ks. 
Proboszczem Marcinem Jabłońskim. In Dziennik 
Polski z 10. augusta 1945.

17  Bol kňazom v Nižnej Lipnici už od decem-
bra 1918 a pôsobil tu neprežite až do roku 1947. 
Pozri http://www.parafia-lipnicawielka.pl/index.
php?q=25&id_q=33.

18  Počas vojny pôsobil ako kňaz vo Vyšnej Lip-
nici. SMONDEK, M.: Mons. Ján Vojtaššák. In Život, 
2009, č. 9, s. 13; TRAJDOS, T. M.: W ojczystym 
domu. In Spisz i Orawa, s. 49.

19  Počas vojny pôsobil vo funkcii riaditeľa ľu-
dovej školy v Osturni. Po skončení vojny sa stal 
veliteľom milície v Novom Targu. Štátny archív 
v Levoči (ďalej ŠA Levoča), fond Michala Grige-
ra (ďalej M. Griger), Soznam Poliakov, poľských 
štátnych príslušníkov, bývalých štátnych zamest-
nancov Poľského štátu, zamestnaných za bývalého 
Slovenského štátu.

20  Pozri ŠA Levoča, M. Griger, Soznam Po-
liakov, poľských štátnych príslušníkov, bývalých 
štátnych zamestnancov Poľského štátu, zamestna-
ných za bývalého Slovenského štátu.

ubytovali v budovách tamojších ľudo-
vých škôl.

23. december 1918 – poľské voj-
ská postúpili cez Matiašovce k Spiš-
ským Hanušovciam, kde došlo k pre-
strelke s oddielom Gardy Slovenskej 
slobody. Výsledkom bol jeden mŕtvy 
československý vojak a jeden zajatý 
Poliak.

24. december 1918 – v Poprade 
bolo dohodnuté dočasné prímerie 
medzi poľskou a československou 
stranou.

31. december 1918 – v Chyžnom 
sa konala československo-poľská po-
rada, kde kapitán Kubát predložil poľ-
skej delegácii rozkaz od plukovníka 
Vixa, podľa ktorého sa poľské vojská 
mali stiahnuť do 13. januára 1919 za 
starú uhorsko-haličskú hranicu.

15. december 1919 – v Tribši sa 
uskutočnilo zakladajúce valné zhro-
maždenie slovenského čitateľského 
spolku pod vedením Františka Móša.

6. december 1921 – Najvyššia 
Rada rozhodla, že ak do šiestich me-
siacov nedôjde medzi Českosloven-
skom a Poľskom k dohode, budú pla-
tiť hranice stanovené 28. júla 1920.

20. december 1926 – žiadal sta-
rosta v Novom Targu kňaza Františka 
Móša, aby v štátnom záujme neodpo-
rúčal obyvateľstvu kalendáre a bro-
žúry slovenskej, ale výlučne poľskej 
proveniencie.

11. december 1931 – v Poľsku sa 
uskutočnilo sčítanie ľudu. Sčítací ko-
misári zapisovali všetkých obyvateľov 
Spiša a Oravy ako Poliakov. Obyvate-
lia Novej Belej protestovali a prinútili 
sčítacích komisárov, aby im zapísali 
slovenskú národnosť.

15. december 1937 – zomrel spo-
luzakladateľ Slovenského katolíckeho 
Sokola v USA, rodák z Lapšanky Jo-
zef Kuruc.

1. december 1938 – slovensko-
poľská delimitačná komisia skončila 
jednanie o úprave hraníc medzi Čes-
koslovenskou a Poľskou republikou a 
v Zakopanom podpísali jej predstavi-
telia záverečný protokol.

22. december 1939 – bol prija-
tý ústavný zákon 325/1939 Sl. z., 
ktorým sa územia severného Spiša 
a hornej Oravy včlenili do Slovenskej 
republiky.

Slovenskí vojaci na prinavrátenom území s miestnymi 
obyvateľmi

Čriepky z histórie
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Na území Slovenskej republiky však 
počas vojny našlo prístrešie aj viacero 
Poliakov z Gubernátu, a to napriek tomu, 
že Ústredňa Štátnej bezpečnosti v Bra-
tislave v roku 1940 oslovila žandárske 
stanice v pohraničí, aby podali návrhy 
na vypovedanie osôb poľskej národnosti 
z územia Slovenska. Z hlásenia okresné-
ho náčelníka v Kežmarku sa dozvedáme: 
„Oznamujem, že v tunajšom okrese je 257 
bývalých poľských príslušníkov. Šetrením 
bolo zistené, že proti ním sa dosiaľ nič 
závadného nevyskytlo a preto návrh na 
vypovedanie sa nepodáva.“21 Na druhej 
strane, pravdepodobne na základe zlých 
skúseností z medzivojnového obdobia, 
okresný náčelník v Spišskej Starej Vsi na-
vrhol na vypovedanie 99 osôb, z ktorých 
mali všetci domovskú príslušnosť v Gu-
bernáte.22 K praktickej realizácii vypoveda-
nia však nikdy nedošlo. Jednak nemecké 
pohraničné orgány odmietli prevziať tieto 
osoby a jednak mali na inkorporovanom 
území zvyčajne príbuzných, ktorí nesúhla-
sili s takýmto postupom.

21  ŠAL Poprad, OÚ-K, 822/1940.
22  ŠA Bytča, ŽT, 590/1940 prez.

22. december 1961 – bola rozhod-
nutím Úradu vnútorných záležitostí Pre-
zídia Národnej rady v Krakove vpísaná 
pod číslom UW.S.I-1/12/61 do registra 
združení a spolkov Československá 
kultúrna spoločnosť v Poľsku (Cze-
chosłowackie Stowarzyszenie Kultural-
ne w Polsce).

30. december 1977 – pápež Pavol VI. 
zriadil Apoštolskou konštitúciou Qui divino 
samostatnú Slovenskú cirkevnú provin-
ciu. Slovensko sa tak stalo z cirkevného 
hľadiska samostatným subjektom.

24. december 1992 – v Bratislave 
zomrel významný slovenský akade-
mický sochár, spoluzakladateľ Spolku 
priateľov Slovákov v Poľsku, rodák 
z Čiernej Hory Ludwik Korkoš. Jeho 
monumentálne dielo Piliere domova 
zdobí predsieň Úradu vlády Slovenskej 
republiky.

20. – 21. december 2007 – Sloven-
ská republika vstúpila do tzv. schengen-
ského priestoru, čo umožnilo všetkým 
osobám nachádzajúcim sa v tomto 
priestore voľne prekračovať hranice na 
ktoromkoľvek mieste zmluvných štátov 
bez toho, aby museli prejsť hraničnou 
kontrolou.

Hospodárske 
a sociálne 
hľadisko

Z hľadiska hospodárskeho 
a sociálneho znamenala inkorpo-
rácia obdobie azda najintenzív-
nejšieho rozvoja týchto oblastí. 
Vyplývalo to jednak z faktu, že 
Slovenská republika ako celok 
zaznamenala najmä v prvých ro-
koch vojny výrazný hospodársky 
rast a jednak z faktu, že územiam 
severného Spiša a hornej Oravy 
bola venovaná zvýšená starost-
livosť, pretože panovala mienka, 
že toto obyvateľstvo treba „od-
škodniť za predchádzajúce utrpe-
nie“. Z hospodárskych aktivít bola 
najväčšia pozornosť venovaná 
najmä budovaniu infraštruktúry. 
Za prvé dva roky bolo vybudova-
ných na inkorporovanom území 
Spiša 18,36 km a na inkorporo-
vanom území Oravy 26,20 km 
nových ciest za takmer 6 milió-
nov slovenských korún, pričom 
rozpracovaných bolo ďalších 19 
km. Význam stavby ciest nespo-
číval len obnovovaní prepojenia 

na slovenské územie, ale viedol taktiež 
k väčšej mobilite obyvateľstva a umožňo-
val ľuďom nájsť slušne platenú prácu aj 
v týchto relatívne chudobných oblastiach.23 
Významným počinom bolo taktiež postave-
nie či dokončenie a otvorenie dvoch nižších 
stredných škôl (tzv. meštianky) v Jurgove a 
Jablonke24, ktoré umožnili získať deťom 
vzdelanie a tak sa lepšie uplatniť na trhu 
práce. Mnohým nadaným žiakom boli ude-
lené študijné podpory, aby sa mohli ďalej 
vzdelávať na vyšších typoch škôl mimo 
svojho domova.25 O výraznej podpore 
svedčí aj to, že len v roku 1941 na podpo-
ru sociálnych, kultúrnych a iných cieľov na 
inkorporovanom území vyčlenila Tatranská 
župa 93 tisíc slovenských korún.26

Preto je pochopiteľné, že v roku 1945 
bol samotný fakt inkorporácie vnímaný drti-
vou väčšinou obyvateľstva veľmi pozitívne. 
Svedčí o tom aj neofi ciálny plebiscit, ktorý 

23  ŠA Bytča, ŽT, 558/1942.
24  GRIGER, M.: Výchova a vzdelávanie ľudu..., 

s. 67.
25  Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej 

SNA Bratislava), f. Alojz Miškovič. Tabuľka žiada-
teľov o štátne študijné podpory, šk. 1, inventárne 
číslo (inv. č.) 87.

26  ŠA Bytča, ŽT, 558/1942.

bol uskutočnený prostredníctvom soviet-
skych zložiek (velenie 4. ukrajinského fron-
tu) v prvých mesiacoch roku 1945, kedy sa 
98% obyvateľstva vyslovilo za zotrvanie pri 
Slovensku, resp. pričlenenie k Českoslo-
venskej republike.

Politické hľadisko
Z politického hľadiska bola však in-

korporácia spojená s faktom napadnutia 
Poľska, ktoré pre Slovenskú republiku 
znamenalo začiatok zahraničnopolitickej 
izolácie a zhoršovanie vyhliadok na povoj-
nové zachovanie samostatnej republiky. 
Zahraničný československý odboj na čele 
s Eduardom Benešom, ktorý postupne za-
čali veľmoci uznávať za ofi ciálneho repre-
zentanta obnoveného povojnového Česko-
slovenska, zastával myšlienku obnovenia 
predmníchovských hraníc. A napriek tomu, 
že Československo nebolo obnovené 
v predmníchovských hraniciach (Podkar-
patská Rus bola pripojená k ZSSR), nega-
tívny postoj Beneša k slovenskej otázke a 
prepojenie inkorporovaných území na „te-
šínsky problém“ viedol nakoniec k tomu, že 
severná hranica Slovenska bola obnovená 
podľa stavu spred roku 1938.

Odmietnutie vypovedania Poliakov z územia SR

Čriepky z histórie
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Vo Fridmane
Dňa 7. novembra 2010 bola vo Frid-

mane volebná schôdza za prítomnosti 
obvodného predsedu na Spiši Františka 
Mlynarčíka. Schôdzu otvoril predseda MS 
SSP František Pleva, ktorý sa zároveň pri-
hovoril zúčastnením krajanom. Vo svojom 
príhovore uviedol fakt, že vo Fridamne 
starších krajanov ubúda a mladí zasa od-
chádzajú do zámoria, tým pádom je ťažké 
zabezpečiť generačnú výmenu v miestnej 
skupine. Poďakoval ustupujúcemu výboru 
za doterajšiu spoluprácu. Zároveň dúfa, 
že sa im podarí ešte zorganizovať ob-
látkové stretnutie, ktoré sa v posledných 
rokoch konalo aj vo Fridmane, s čím boli 
krajania veľmi spokojní. Neskôr nasledo-
vala voľba nového výboru a delegátov. 
Obvodný predseda František Mlynarčík 
poďakoval výboru MS SSP vo Fridmane 
za vynaložené úsilie na krajanskom poli a 
pogratuloval novozvolenému výboru. Po-
prial krajanom veľa odhodlanosti pri kra-
janských záležitostiach.  

V Krempachoch
23. novembra t.r. sa uskutočnila vo-

lebná schôdza v Krempachoch, ktorú 
zvolal obvodný predseda Spolku na Spi-
ši František Mlynarčík. Na úvod všetkých 
účastníkov privítal predseda MS SSP Ján 
Petrášek a navrhol za predsedu schôdze 
Dominika Surmu, čo prítomní jednohlasne 
schválili. Neskôr nasledovala správa z čin-
nosti výboru za uplynulé volebné obdobie. 
Predseda Ján Petrášek hovoril o práci vý-
boru, s ktorou bol spokojný. Podotkol, že 
sa zúčastňujú organizácie dvoch väčších 
spolkových podujatí – Fašiangov – Ostat-
kov a Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku. 
Okrem toho, podľa možností, organizujú 
príležitostné podujatia pre svojich kraja-

VOLEBNÉ SCHÔDZE NA SPIŠI
nov. Ďalej hovoril aj o úskaliách a problé-
moch v krajanskej činnosti, o. i. ako zaujať 
mladých, aby chceli pokračovať v šľapa-
jach predkov, o potrebe oživenia života v 
klubovni. Uviedol taktiež, že priestory klu-
bovne boli vynovené spolu s renováciou 
celého kultúrneho domu a krajania si dali 
spraviť v rámci vlastných nákladov a mož-
ností kuchynský kútik. Venoval pozornosť 
aj predplatnému na Život v rámci miestnej 
skupiny, ktoré je najvyššie zo všetkých 
skupín na Spiši a Orave, za čo poďako-
val krajanke Alžbete Klukošovskej, ktorá 
je neunavná v zbieraní predplatného už 
dlhé roky. Napokon poďakoval za spolu-
prácu ustupujúcemu výboru a poprosil prí-
tomných o udelenie absolutória. Zároveň 
povedal, že je predsedom od roku 1988 
a preto si myslí, že by bolo dobré zvoliť 
do tejto funkcie niekoho nového. Po prího-
vore predsedu sa začali voľby do výboru 
miestnej skupiny. Novou predsedníčkou 
sa stala krajanka Monika Pacigová. Sú-
časne boli zvolení aj delegáti na zjazd a 
obvodnú schôdzu. Nezabudlo sa ani na 
dopisovateľov Života, čo oceňujeme.

Po voľbách František Mlynarčík po-
ďakoval dotejšiemu predsedovi Jánovi 
Petráškovi za jeho dlhoročnú a usilovnú 
prácu vo funkcii predsedu miestnej skupi-
ny Spolku v Krempachoch a novozvolenej 
predsedníčke zaželal veľa elánu do práce 
na krajnskom poli. 

Slova sa ujala aj nová predsedníčka 
Monika Pacigová, ktorá poďakovala prí-
tomným za vyjadrenú dôveru. Taktiež po-
prosila výbor o pomoc pri vedení miestnej 
skupiny a ako povedala, dúfa, že sa im 
bude dobre spolupracovať.

Agáta Jendžejčíková  

Novozvolené výbory 
MS SSP na Spiši

MS SSP VO FRIDMANE
Predseda: František Pleva, ul. Sobieskiego 

42, Fridman
Tajomník: František Švec, ul. Zastodolna 24, 

Fridman
Pokladník: Ján Markovič, ul. Zastodolna 16, 

Fridman

REVÍZNA KOMISIA:
Predseda: Jozef Devera, ul. Sobieskiego 60, 

Fridman
Člen: Helena Stefaniaková, ul. J. Pawła II 16, 

Fridman

DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU:
František Pleva, Ján Markovič, Ján Švec

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD:
František Pleva, František Švec

DOPISOVATEĽ ŽIVOTA: 
František Švec

MS SSP V KREMPACHOCH
Predeseda: Monika Pacigová, ul. Tatrzańska 

37, Krempachy
Podpredseda: Mária Bryjová, ul. Kamieniec 

81, Kremapchy
Tajomník: Alžbeta Klukošovská, ul. Nadmły-

nówka 5, Krempachy
Pokladník: Anna Krištofeková, ul. Spiska 22, 

Krempachy
Členovia: František Paciga, ul. Na Równi 8, 

Krempachy
Jozef Lorenc, ul. Kamieniec 73, Krempachy
Joanna Pacigová, ul. Długa 82, Krempachy
Emília Kovalčíková, ul. Długa 94, Krempachy
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Stretnutie členov MS SSP na Spiši v krempašskej klubovni Príhovor krajana Františka Mlynarčíka
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František Kovalčík, ul. Długa 58, Krempachy
Anna Lorencová, ul. Kamieniec 73, Krempachy
Ján Krištofek, ul. Spiska 6A, Krempachy
Dominik Surma, ul. Na Równi 9, Krempachy
Ján Petrášek, ul. Kamieniec 16, Krempachy

REVÍZNA KOMISIA: 
Mária Surmová, ul. Na Równi 9, Krempachy
Marek Bryja, ul. Kamieniec 81, Krempachy

Žofi a Kačmarčíková, ul. Tatrzańska 19, 
Krempachy 

DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU:
Monika Pacigová, Dominik Surma, Mária 
Bryjová, Anna Lorencová, Anna Krištofeko-
vá, František Paciga, Alžbeta Klukošovská, 
Emília Kovalčíková, Mária Surmová, Jozef 
Lorenc, Joanna Pacigová 

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD:
Monika Pacigová, Dominik Surma, Mária 
Bryjová, Anna Krištofeková, Anna Lorenco-
vá, František Paciga, Alžbeta Klukošovská, 
František Kovalčík

DOPISOVATELIA ŽIVOTA: 
František Paciga
Ján Krištofek, ul. Długa 70, Krempachy

Na základe uznesenia Ústredného 
výboru Spolku Slovákov v Poľsku sa už 
vlani vo viacerých miestnych skupinách 
na Orave rozbehla predvolebná kampaň 
spojená s voľbami výborov v jednotlivých 
miestnych skupinách a výberom delegátov 
na obvodnú schôdzu a celoštátny zjazd.

Popri tom boli spomedzi krajanov vy-
bratí doručovatelia Života, a prerokované 
boli taktiež problémy spojené s fungova-
ním Spolku v jednotlivých obciach, z čo-
ho vzišli mnohé otázky, ktoré by mali byť 
neskôr prerokované na obvodnej schôdzi 
alebo na celoštátnom zjazde.

Novozvolené výbory 
MS SSP na Orave

MS SSP V PEKELNÍKU
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa 12. 
septembra 2010.

VÝBOR MS:
Predseda: Ján Švientek, č.d. 29, Pekel-

ník
Podpredseda: Ignác Jazovský, č.d. 339, 

Pekelník

...A NA ORAVE Tajomník: Anna Wójciková, č.d. 293, Pe-
kelník

Člen: Aniela Szymala, č.d. 348, Pekelnik
Člen: Mária Jazovská, č.d. 339, Pekelník

DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU:
Ján Švientek, Mária Jazovská

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD:
Ignác Jazovský, Ján Švientek

DOPISOVATELIA ŽIVOTA:
Ján Švientek, Mária Jazovská

MS SSP VO VEĽKEJ LIPNICI
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa 24. 
októbra 2010.

VÝBOR MS:
Predseda: Karol Michalák, č.d. 81, Veľká 

Lipnica
Podpredseda: Danuta Janoviaková, č.d. 

310, Veľká Lipnica
Tajomník: Ján Boriš, č.d. 350, Veľká Lip-

nica
Člen: Milan Janoviak, č.d. 348, Veľká Lip-

nica

DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU:
Danuta Janoviaková, Johana Michaláko-

vá, č.d. 277, Veľká Lipnica

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD:
Karol Michalák, Ján Ďubek

DOPISOVATELIA ŽIVOTA:
Danuta Janoviaková

MS SSP V PODSKLÍ
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa 21. 
novembra 2010.

VÝBOR MS:
Predseda: Jozef Pytel, č.d. 108, Podsklie
Podpredseda: Eduard Pytel, č.d. 100, 

Podsklie
Tajomník: Alojz Hosaniak, č.d. 169, Pod-

sklie
Člen: Štefánia Pytelová, č.d. 108, Pod-

sklie
Člen: Vladislav Ziółko, Podsklie

DELEGÁTI NA OBVODNÚ SCHÔDZU:
Jozef Pytel, Štefánia Pytelová

DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD:
Jozef Pytel

DOPISOVATEĽ ŽIVOTA:
Alojz Hosaniak
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Nová predsedníčka MS SSP v Krempachoch Monika Pacigová (prvá zľava) Dominik Surma poďakoval Jánovi Petráškovi za dlhoročnú prácu 
vo funkcii predsedu
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Komunálne voľby na Slovensku. 27. 
novembra 2010 si obyvatelia Slovenska 
vyberali primátorov, starostov a poslan-
cov mestských i obecných zastupiteľstiev 
v 2924 mestách, mestských častiach a 
obciach. Túto možnosť využilo 2 191 127 
z celkového počtu 4 409 194 oprávne-
ných voličov, čo tvorí 49,69%. Z ôsmych 
krajských miest sa primátori vymenili až 
v šiestich. V Bratislave sa novým primá-
torom stal Milan Ftáčnik, v Košiciach Ri-
chard Raši, v Žiline Igor Choma, v Banskej 
Bystrici Peter Gogola, v Trenčíne Richard 
Rybníček a v Trnave Vladimír Butko. Svo-
je miesto si udržal primátor Prešova Pa-
vel Hagyari a primátor Nitry Jozef Dvonč. 
V jedinom zamagurskom meste Spišská 
Stará Ves svoju pozíciu obhájil doterajší 
primátor Jozef Harabin. Taktiež okresné 
mesto Kežmarok naďalej povedie Igor 
Šajtlava. Oravci volili svojich kandidátov 
v 59 obciach a 4 mestách. V najväčšom 
oravskom meste, v Dolnom Kubíne, sa 
stal primátorom bývalý viceprimátor Ro-
man Matejov, v Trstenej bol opätovne 
zvolený Jozef Ďubjak a v Tvrdošíne Ivan 
Šaško. Zaujímavou skutočnosťou je, že 
najviac kresiel v týchto voľbách nezískali 
kandidáti podporovaní politickými strana-
mi, ale nezávislí kandidáti. (mm)
  ***

Nový predseda Matice slovenskej. 
Vlasť – to je po matke a slobode to najdô-
ležitejšie v živote (J. C. Hronský). Pod tým-
to heslom sa v dňoch 19. – 20. novembra 
uskutočnilo v Martine valné zhromaždenie 
Matice slovenskej. Delegáti z jednotlivých 
obvodov MS volili, okrem 38-členného vý-
boru MS a 6-členného dozorného výboru 
MS, aj predsedu tejto najstaršej národnej 
a kultúrnej ustanovizne Slovákov. O post 
predsedu sa uchádzali traja kandidáti 
– bývalý prvý guvernér Národnej ban-
ky a spisovateľ Marián Tkáč, dovtedajší 
dlhoročný predseda, ktorý v tejto funk-
cii pôsobil dvadsať rokov Jozef Markuš 
a riaditeľ Informačného ústredia MS Ľu-

Z DIANIA NA SLOVENSKU
bomír Kraľovanský. Po večernom tajnom 
hlasovaní sa novým predsedom Matice 
slovenskej so ziskom vyše 52% hlasov 
prítomných 415 delegátov stal Marián 
Tkáč. Vo svojom prvom rannom príhovore 
vyzval k ukončeniu hádok a zjednotenie 
všetkých národných síl. Počas trojročné-
ho obdobia, na ktoré bol do tejto funkcie 
zvolený, by chcel predovšetkým pozdvih-
núť prestíž MS v očiach slovenskej verej-
nosti, urobiť MS zaujímavú aj pre mládež 
a zvýšiť počet členov na 100 000. Ďalšou 
zaujímavou aktivitou by malo byť vytvo-
renie senátu, kde by zasadali významné 
osobnosti z radov slovenských politikov, 
vedcov, predstaviteľov cirkvi, umelcov či 
športovcov. Vo svojom prejave nezabudol 
ani na Slovákov žijúcich v zahraničí, kto-
rým prisľúbil podporu pri udržiavaní slo-
venskosti. Za Slovákov z Poľska sa ako 
hosť valného zhromaždenia MS zúčastnil 
gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris, kto-
rý srdečne pozdravil matičných delegátov 
a poďakoval predstaviteľom MS za dote-
rajšiu spoluprácu. (mm)

***
Levoča v UNESCO. V polovici no-

vembra minister kultúry SR Daniel Krajcer 
v historickej budove radnice v Levoči sláv-
nostne odovzdal primátorovi mesta certi-
fi kát o zápise Levoče a okolia medzi kul-
túrne pamiatky UNESCO. Levoča sa tak 
zaradila medzi najvýznamnejšie kultúrne 
pamiatky sveta. (mm)

***
Poľsko očami slovenských noviná-

rov. Pri príležitosti 15. výročia vydávania 
mesačníka Monitor Polonijny bola 20. 
novembra v bratislavskom divadle Aréna 
uvedená do života publikácia Poľsko oča-
mi slovenských novinárov. Kniha, ktorá 
bola vydaná Poľským klubom – Spolkom 
Poliakov a ich priateľov na Slovensku 
a uzrela svetlo sveta v tlačiarni Spolku 

Slovákov v Poľsku, prezentu-
je pohľady vyše šesťdesiatich 
publicistov na krajinu severných 
susedov Slovenska. Do života ju 
uviedol veľvyslanec PR na Slo-
vensku Andrzej Krawczyk spo-
ločne s podpredsedom vlády SR 
pre ľudské práva a národnostné 
menšiny Rudolfom Chmelom. 
Na záver podujatia vystúpila 
kultová poľská hudobná skupina 
Czerwone gitary. (mm)

***
Z dejín obchodu na Spiši. Spišský 

dejepisný spolok zorganizoval v Kežmar-
ku 13. novembra ďalšiu zaujímavú kon-
ferenciu venovanú dejinám obchodu na 
Spiši. Keďže obchodovanie patrí medzi 
najstaršie ľudské činnosti, účastníci sa 
dozvedeli o obchode na území Spiša už 
v období praveku, ale taktiež o obchodo-
vaní významného šľachtického rodu pá-
nov z Lomnice, ktorý kolonizoval Zamagu-
rie, či Thurzovcov, ktorí sa zas podieľali na 
kolonizácii Oravy. Kolorit obchodníctva na 
Spiši dopĺňali aj židovskí obchodníci. Kon-
ferencia bola zakončená diskusiou. (mm)

***
Oslavy 16. novembra 1989. Ústav 

pamäti národa v spolupráci s Univerzitou 
Komenského v Bratislave zorganizoval 
slávnostné pripomenutie pochodu študen-
tov zo 16. novembra 1989. Rektor UK F. 
Gahér, predseda Správnej rady ÚPN I. 
Petranský i zástupcovia priamych účast-
níkov protestného pochodu (na obrázku) 
pri pamätnej tabuli, osadenej na priečelí 
budovy univerzity, zdôraznili význam ve-
rejne prejaveného nesúhlasu slovenských 
študentov s pomermi vo vtedajšej Česko-
slovenskej socialistickej republike. Podľa 
účastníkov spomienkového stretnutia je 
dôležité, aby sa na Slovensku pri reka-
pituláciách udalostí z pamätného roku 
1989 nezabúdalo na 16. november, kedy 
približne 250 vysokoškolákov v uliciach 
Bratislavy požadovalo reformu školského 
i spoločenského systému a zastavenie 
politického súdneho procesu s členmi 
tzv. Bratislavskej päťky. (Milan Novotný)

Novozvolený predseda MS Marián Tkáč

Novozvolený výbor MS
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V čase mladosti Bohdana Warchala 
nebola televízia a rozhlas bol ešte 
len v začiatkoch. No jeho najbližší 

na moravsko-poľskom pomedzí, kde sa 
narodil, pociťovali potrebu hudobne sa vy-
žívať. Na rodinných či susedských stret-
nutiach radi spievali a kto len trošku vedel 
hrať na nejakom hudobnom nástroji, rád 
sa zapájal do tohto príjemného muzicíro-

vania. Vznikali rôzne zoskupenia: strýko 
hral na harmonike, niekto iný na trúbke, 
otec a teta hrali na husliach a ktorýsi su-
sed prišiel s mandolínou, sesternica sa 
učila hrať na husliach a na klavíri. Bohda-
novi zostal plechový bubienok, do ktorého 
s nadšením udieral.

Čoskoro sa však rodinná pohoda vy-
tratila, Bohdan Warchal mal iba šesť ro-
kov, keď mu zomrel otec, ale matka sa 
rozhodla splniť jeho želanie, aby sa ich 
syn stal huslistom. „Tvoj otec si želal, aby 
si sa učil hrať,“ povedala a podala mu 
prvé husle, ku ktorým si vytvoril zvláštny 
vzťah, podobne ako k nástroju od nemec-
kého majstra Heineckeho, ktorý ho od 
dvanástych narodenín sprevádzal po celý 
život. Chudobná vdova nemala peňazí 
nazvyš, preto jeho prvou učiteľkou hudby 
bola teta, amatérska huslistka, ktorá ho 
učila bez osnov. Ladil tak, že zahral na 
prázdnej strune, nasledoval prvý, druhý 
a tretí prst a potom ďalšia prázdna stru-
na, keď to „pasovalo“, bolo ladenie dobré. 
V netradičnej hudobnej príprave pokra-
čoval Warchal u mladého talentovaného 
huslistu, pôvodným povolaním úradníka, 
ktorý sa po vojne stal riaditeľom hudobnej 
školy v Karvinej. Po rokoch usúdil, že to 
boli dobré základy, pretože hral to, čo ho 
bavilo, a to, čo musel, sem-tam „odfl ákol“. 
Mama sa vo výchove snažila nahradiť 
otca, bola neúprosná, prísna, a keď zisti-
la, že v hudobnej príprave poľavil, v hneve 
rozbila husle, zlomila sláčik a vyhlásila, že 
s muzikou je koniec. Po nárekoch a od-
prosovaní musel nad hrobom otca sľúbiť, 
že bude poriadne cvičiť a študovať tak, 
aby sa stal dobrým huslistom. Svoj sľub 
splnil a z hudobnej dráhy až do konca ži-
vota nezišiel.

POMENOVALI PO ŇOM HVIEZDU
Bohdan Warchal
(27. 1. 1930 – 30. 12. 2000)

huslista, dirigent

Vyštudoval hru na husliach na brnian-
skom konzervatóriu, neskôr na Janáčko-
vej akadémii múzických umení v Brne. 
Počas štúdia hrával v rôznych kapelách 
a na rôzne nástroje – na base, na trúbke, 
bol tiež bubeníkom – vraj „najlepším v Eu-
rópe“, ako žartom vravievali kamaráti, keď 
hrávali v kaviarni Európa. Potom sa jeho 
hudobná cesta otočila na Slovensko, kde 

prežil väčšinu života. Ambiciózny mladý 
muzikant hneď po skončení štúdia roku 
1957 vyhral konkurz na miesto koncert-
ného majstra a prvýkrát vstúpil do brány 
Slovenskej fi lharmónie. Vtedy zaiste ani 
netušil, že to bude na dlhých štyridsať 
rokov. Na obdobie, ktoré nasledovalo po 
nástupe do Filharmónie, umelec rád spo-
mínal, aj keď vždy túžil hrať v komornom 
orchestri. Pôsobenie vo veľkom orchestri 
ho v mnohom obohacovalo a veľa sa na-
učil od veľkých svetových, ale i domácich 
dirigentských osobností. Svojho tajného 
muzikantského sna o založení komorného 
orchestra sa tak ľahko nevzdával. V sep-
tembri 1960 vznikol pod hlavičkou Slo-
venskej fi lharmónie Slovenský komorný 
orchester, ktorý po čase už nikto nenazval 
inak ako Warchalovci.

Začala sa jeho nová životná etapa. Or-
chester sa stal jeho láskou a celoživotným 
poslaním. Ofi ciálny debutový večer sa ko-
nal 11. apríla 1961 a počiatočná priazeň 
publika neutíchala, akoby všetci v hľadis-
ku vycítili priam živočíšnu radosť z hrania. 
Bohdan Warchal bol hudobníkom telom 
i dušou. Miloval Bacha, Corelliho, Vivaldi-
ho, Janáčka, no rovnako cítil aj pulz doby, 
rád hral súčasnú hudbu a vdýchol život aj 
viacerým súčasným dielam slovenských 
skladateľov. Warchalovci účinkovali na 
významných hudobných festivaloch, popri 
Bratislavských hudobných slávnostiach 
na Pražskej jari, Festival de Musique de 
Strasbourg, Salzburg Festspiele, Buda-
pesti Zanei Hetek, Istanbul Music Festival 
a mnohých iných. Súbor precestoval celú 
Európu, Austráliu, USA, Kanadu, Čínu, 
Kóreu a Japonsko. S orchestrom spolu-
pracovali poprední svetoví sólisti ako Spi-
vakov, Zimmermann, Perényi, Katsarsis, 

Rampal, Holliger, Schreier a z viac ako sto 
nahrávok väčšinu titulov zaradili do svo-
jich katalógov hudobné fi rmy v Japonsku, 
Švédsku, Veľkej Británii a Francúzsku.

V polovici sedemdesiatych rokov sa 
okrem sólovej práce Bohdan Warchal za-
čal venovať aj dirigovaniu a pedagogickej 
práci, niekoľko rokov učil na Hudobnej 
fakulte Vysokej školy múzických umení 

v Bratislave. Roku 1968 mu za významný 
prínos v oblasti koncertného umenia ude-
lili titul zaslúžilý umelec, o pätnásť rokov 
neskôr mu prezident republiky udelil titul 
národný umelec a roku 2000 dostal vyso-
ké štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta 
Štúra. Ocenenia ho potešili, ale neprikla-
dal im veľký význam, hral vždy naplno, 
bez ohľadu na to, kde a pre koho. „Stať 
sa hudobníkom je šťastím. Bez hudby 
si neviem život predstaviť,“ vyznal sa zo 
svojich pocitov. „Keď pán Boh pomiešal 
v Babylone ľuďom jazyky, pomyslel si, že 
nie všetci sú až takí zlí a daroval im uni-
verzálnu reč - hudbu,“ dodal.

Bohdan Warchal bol skromný, úprimný 
v hudbe i v živote, preto ho roku 1995 ranilo 
osočovanie zo strany vedenia Filharmónie 
a s ťažkým srdcom zo svojho dlhoročného 
postu odišiel. Dva roky pôsobil v Praž-
skom komornom orchestri, ale po nastú-
pení nového vedenia sa vrátil. Na prelome 
milénia oslávil sedemdesiate narodeniny 
a napriek zákernej chorobe bol plný opti-
mizmu. „Hudba pre mňa znamená vrchol 
blaha, vrchol predstavy toho, čo človeka 
robí šťastným. Hudba mi pomáha, priam 
ma ťahá, drží ma pri živote,“ vyznal sa 
na jeseň roku 2000, keď na slávnostnom 
koncerte pri príležitosti štyridsaťročnice 
orchestra už pre zhoršujúci sa zdravotný 
stav mohol zahrať len jednu skladbu.

Žiaľ, choroba bola silnejšia a 30. de-
cembra toho istého roka navždy zmĺkli 
milované husle a vyhasla jeho hviezda. 
Roku 2002 sa na skutočnom hviezdnom 
nebi objavila planétka, ktorú Medzinárod-
ná astronomická únia na podnet objaviteľ-
ky, mladej českej astronómky Lenky Ša-
rounovej, pomenovala Warchal.

Jozef Leikert
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Aj keby sa proti mne postavili šíky,
Moje srdce sa nezľakne.
Aj keby proti mne vzbĺkol boj,
Zotrvám v dôvere.

Ž 27,3

Myslím si, že tento citát presne vystihu-
je životnú cestu zosnulého Kristovho 

kňaza a krajana Jozefa Malca, ktorý odi-
šiel do Pánovho domu 31. októbra 2010 
vo veku 72 rokov. Správa o jeho úmrtí 
veľmi zasmútila nielen jeho rodinu, ale aj 
krajanov, ktorí ho poznali. 

Kňaz Jozef Malec sa narodil 15. febru-
ára 1938 v slovenskej rodine Márie a Jaku-
ba Malcových, ktorí pochádzali z Bryjovho 
Potoka, v Repiskách – Vojtičkovom Po-
toku. Mal piatich bratov: Vojtecha, Vladi-
slava, Františka, Jána a Antona a sestru 
Helenu. Mal ešte dve sestry, ale tie zom-
reli ako malé deti. Detstvo mu ubehlo pri 
práci na gazdovstve. Základnú školu ab-
solvoval v Jurgove. Neskôr študoval na 
lýceu v Novom Targu. Po ukončení štúdia 
odišiel na dva roky na vojenčinu do Vroc-
lavu. Po návrate pracoval v obuvníckom 
závode v Novom Targu. V roku 1963 začal 
študovať v kňazskom seminári vo Var-
šave, kde bol 1. októbra 1969 vysvätený 
za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk 
kardinála Wyszyńského. Bol kaplánom vo 
farnostiach Skierniewice, Grodzisk Ma-
zowiecki, Lipce Rejmontowskie, Żelechli-
nek. V týchto farnostiach si ho ľudia vážili, 
čoho dokladom bola aj ich početná účasť 
na pohrebnom obrade. Tam učil aj nábo-
ženstvo na základnej škole, kde ho žiaci 
mali veľmi radi. Vedeli, že pochádza z Ta-
tier a že sa mu za nimi veľmi cnie. V roku 
1986 odišiel do pastoračnej práce do USA 
do Nového Yorku medzi Slovákov, ktorí 
tam žili v emigrácií. Veľmi často ich pod-
poroval nielen duševne, ale aj fi nančne. 
Po návrate z USA v roku 1993 ostal bývať 

POSLEDNÉ ZBOHOM KRAJANOVI 
VDP. JOZEFOVI MALCOVI

u brata Vojtecha a jeho rodiny v Nedeci. 
Tam mu bolo od 12. marca 1995 zverené 
slúženie slovenskej sv. omše pre tamoj-
ších Slovákov. Venoval sa tejto pastorácií 
do 24. augusta 1998 a potom prevzal od 
neho tieto povinnosti vdp. Jozef Bednar-
čík, ktorý sa tam stal kaplánom. V roku 
2003 kňaz Malec odišiel do dôchodku, ale 
naďalej vypomáhal v susednej obci Sro-
mowce Wyżne. Bol Bohu vďačný za rodi-
nu, ktorá mu pomáhala a starala sa oňho. 
Dlhšie časové obdobie bojoval s choro-
bou. Avšak nepovažoval ju za záťaž, ale 
skúšku, ktorej sa podrobil bez nariekania. 

Na poslednej ceste 4. novembra t.r. 
ho sprevádzali zástupcovia varšavskej 
diecézy na čele s pomocným biskupom 
Marianom Dusiom, papežským prelátom 
Janom Sikorským, vdp. Stefanom Sutom 
zo Słupi, riaditeľom varšavskej kúrie pá-
pežským prelátom Henrykom Małeckým, 

skierniewickým dekanom Janom Pietrzy-
kom a rektorom varšavského seminára 
Stanisławom Pawlinom. Po sv. omši, kto-
rá bola v kostole Božieho Milosrdenstva 
v Repiskách – Bryjovom Potoku, vdp. Ju-
lian Olejarz z Grodziska Mazowieckého, 
ktorý dlhé roky spolupracoval s vdp. Joze-
fom Malcom a bol jeho blízkym priateľom, 
v krátkosti pripomenul profi l zosnulého. 
Povedal o. i.: - že bol dobrým katechétom, 
svedomite a dobrosrdečne plniacim si 
svoje povinnosti. Bol Slovákom, ktorý mal 
veľmi rád svoje rodisko, na ktoré nikdy 
nezabudol. Jeho prianím bolo posluhovať 
svojim rodákom Slovákom v zámorí. Svo-
ju túžbu predstavil biskupovi a trpezlivo 
čakal, pokiaľ mu biskup dovolí vycesto-
vať do USA. Avšak ani po odchode nikdy 
nezabudol na svoju farnosť v Grodzisku 
Mazowieckom a keď v tejto farnosti stavali 
kostol, organizoval v Spojených štátoch 

Početné delegácie s vencami

Na miesto večného odpočinku 
zaniesli zosnulého pltníci 
zo Sromowiec Wyżnych  

Na poslednej ceste rodiskom sprevádzalo 
vdp. J. Malca mnoho kňazov a veriacich  
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zbierky na tento cieľ. A zdôraznil aj to, že 
dodnes naňho všetci farníci v Grodzisku 
Mazowieckom dobré spomínajú.

Posledné zbohom zosnulému okrem 
najbližšej rodiny dali aj rodáci z Repísk, 
kňazi z okolitých farností, početná delegá-
cia z Grodziska Mazowieckého, zo Skier-
niewic, zo Sromowiec Wyżnych, farníci 
Nedece, Kacvína, Vyšných Lápš, Lapšan-
ky, Repísk, Jurgova, Čiernej Hory, Krem-
pách, Novej Belej, nechýbali ani početné 
delegácie o. i. predstaviteľov Poľského 
zväzu pltníkov, ktorí niesli truhlu s pozo-
statkami kňaza Malca, žiaci z miestnej 
základnej školy, zástupcovia Spolku Slo-
vákov v Poľsku, dobrovoľných požiarnych 
zborov a ďalší. Posledné zbohom kňazovi 
Malcovi dala aj jurgovská dychovka, ktorá 
mu posledný raz zahrala slovenské pes-
ničky. Na cintoríne v Repiskách - Bryjovom 
Potoku sa za Spolok Slovákov v Poľsku 
rozlúčil so zosnulým podpredseda Spolku 
Dominik Surma.         

Odišiel od nás verný čitateľ Života, až 
do smrti vzorný krajan, verný slovenským 
koreňom, ktorý všemožne podporoval jed-
notu krajanov v boji o svoje práva. Kňaz 
Jozef Malec bol človekom plným elánu 
a ochoty niesť pomoc potrebujúcim. Vždy, 
keď sme sa naňho obrátili s prosbou, aby 
odbavil sv. omšu pri príležitosti výročnej 
Porady Života, prišiel a hlásal Božie slovo. 
Tešil sa, že môže slúžiť sv. omšu v sloven-
čine, ktorá bola jeho srdcovou záležitos-
ťou. Celý život sa snažil zveľaďovať odkaz 
svojich predkov. Pevné slovenské korene 
vyniesol z domu a ostal im verný až do 
smrti. V ťažkých chvíľach jeho slovenské 

Vážené smútočné zhromaždenie, 
drahá rodina!

Bolestne sa nás dotkla smutná a ne-
čakaná správa o náhlom odchode nášho 
drahého zosnulého kňaza Jozefa spome-
dzi nás.

Menom Spolku Slovákov v Poľsku 
a menom všetkých slovensky cítiacich 
obyvateľov Krempách a Novej Belej 
a ďalších spišských obcí lúčime sa dnes 
s našim drahým krajanom. 

Poznali sme ho ako veľmi príveti-
vého, poctivého, úprimného a pravého 
človeka, vzorného krajana, rodáka, ale 
predovšetkým ako bohabojného a veľmi 
nábožného kňaza, ktorý neodmietol svoju 
pomoc a kňazskú službu potrebujúcim. 
Vždy ochotne odpovedal na našu výzvu 
a prosbu odslúžiť bohoslužby na našich 
krajanských podujatiach, ktorých sa aj 
veľmi rád zúčastňoval.

Pretĺkal sa mnohými úskaliami živo-
ta, žil často na okraji kňazskej obce, dlhú 
dobu bol v izolácii, ale s radosťou a ocho-
tou slúžil nám, Slovákom, nielen teraz 
v období väčšej uvoľnenosti, ale aj v ča-
soch, keď sa v niektorých obciach v kos-
toloch neodbavovali sväté omše. Vtedy, 
keď nebojácny kňaz Jozef prišiel medzi 
krajanov, medzi svojich a chcel odslúžiť 
sv. omšu, v dedine aj vo všedný deň bol 
sviatok. Bol jedným z mála, ktorý sa nebál 
povedať slovenskú kázeň, ktorý vyslovil 
povzbudivé slová a udelil svoje kňazské 
požehnanie.

Skláňame sa pred ním a pred jeho ži-
votnou cestou, vyjadrujeme mu našu veľkú 
vďaku a v duchu si sľubujeme, že naňho 
nikdy nezabudneme, že jeho pamiatka v 
nás bude žiť, pokiaľ my žiť budeme.

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej 
repišskej zemi pod Tatrami, ktorú si mal 
tak veľmi rád. Pevne dúfame, že Ťa milos-
tivý Pán povolal do nebeského raja. Tvoju 
pamiatku si v srdciach zachováme.

Smútočná reč
 podpredsedu Spolku Slovákov 

v Poľsku Dominika Surmu

slovo povzbudzovalo krajanov. 
Aj keď častokrát mu to spôsobilo 
viaceré problémy, nevzdal sa slo-
venskej hrdosti. Dobre to vystihuje 
citát zo žalmu, jeho srdce sa ne-
zľaklo prekážok a zotrvalo v dô-
vere. Viackrát hovoril krajanom, 
aby sa nevzdávali svojich koreňov, 
identity a príslušnosti k slovenskej 
národnosti, lebo je to tak, akoby sa zriekli 
svojich rodičov. Jeho sila viery bola hlbo-
ká a to mu pomáhalo znášať aj úskalia 
života. Pastoračná práca vo varšavskej 
diecéze bola preňho náplňou kňazského 
poslania, kde si ho za to veľmi vážili. Túžil 
po návrate domov, čo sa mu aj splnilo, ale 
práve medzi svojimi musel znášať rôzne 
neprajnosti. 

Jeho želaním bolo spočinúť v rodnej 
hrude v Repiskách na Bryjovom Potoku, 
privinúť sa k nej ako verné dieťa k svojej 
matke a pozerať sa na Tatry, ktorých krá-
sa ho očarila už ako dieťa. Vždy, keď pri-
chádzal na sviatok Všetkých Svätých do 
Repísk, hovoril, že aj on chce spočinúť na 
tomto cintoríne v Bryjovom Potoku, lebo 
tam má svojich predkov a dve maličké 
sestry. Sám si zvolil miesto, kde ho majú 
pochovať a viackrát o tom hovoril aj kraja-
novi Jánovi Jurgovianovi.  

Krajania, venujme mu tichú modlitbu.
Nech odpočíva v pokoji!

Agáta Jendžejčíková
Foto: D. Mošová

Slová na rozlúčku podpredsedu Spolku 
Slovákov v Poľsku Dominika Surmu

Pohrebná sv. omša za vdp. Jozefa 
Malca v repišskom kostole Božieho 

Milosrdenstva. Foto: F. Paciga
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Koniec roka sa pomaly blíži a ako už 
všetci krajania vedia, s novembrom 
sa tradične spája výročná schôdza, 

ktorú zvoláva redakcia Život. Počas nej spo-
ločne hodnotíme, plánujeme, hľadáme nové 
riešenia a možnosti. Či to prináša osoh, a či 
nie, na túto otázku budeme môcť odpovedať 
o rok. 

Tento raz sa krajania zišli 14. novembra 
t.r. v malebnej a zároveň najstaršej obci hor-
nej Oravy – v Oravke. Porada sa už tradične 
začínala slovenskou sv. omšou v miestnom 
kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorý je architek-
tonickým skvostom hornej Oravy. Sv. omšu 
celebroval vdp. Jozef Bednarčík a bola obe-

PORADA ŽIVOTA 2010
tovaná za krajanov, tých už zosnulých, ale 
aj tých živých, za prednedávnom zosnulého 
vdp. Jozefa Malca i bývalého dlhoročného 
predsedu miestnej skupiny Spolku v Oravke 
Vladislava Otrembiaka.

Počas kázne sme si mohli vypočuť 
krátky životopis nášho krajana vdp. Jozefa 
Malca, ktorý nepochybne patril medzi naj-
aktívnejších a najhúževnatejších krajanov. 
Aj keď pôsobil vo varšavskej diecéze, nikdy 
nezabudol na svojich rodákov a svoj sloven-
ský pôvod. Napriek mnohým ťažkostiam si 
vedel obhájiť svoju národnosť. Chápal ju 
ako dar od Boha, ako jeden z talentov, z kto-
rého sa bude musieť rozrátať pri poslednom 
súde. Preto si aj my môžeme položiť otázku: 
Či naša slovenská národnosť je darom od 
Boha? Pretože ak áno, ako s týmto darom 
zaobchádzame? Nezakopali sme ho kamsi 
hlboko do zeme? Na to si už musíme odpo-
vedať sami.

Po sv. omši sa krajania presťahovali 
do hotela „U Kazika“, kde sa konala už 
samotná porada. Poradu otvorila pred-
sedníčka miestnej skupiny v Oravke Žofi a 
Fifanská, ktorá privítala vedúcich predsta-

viteľov Spolku i všetkých hostí a krajanov, 
ktorí na poradu prišli. Po nej sa slova ujal 
generálny tajomník ÚV SSP Ľudomír Mo-
litoris, ktorý poukázal o.i. na problémy, 
s akými zápasí krajanská komunita v po-
slednom čase. Hovoril aj o udalostiach 
spojených s „oslavami“ pripojenia Spiša 
k Poľsku v Nižných Lapšoch, čo vzbudilo 
aj búrlivú diskusiu. Nakoniec sa krajanom 
prihovorila šéfredaktorka Života Agáta 
Jendžejčíková, ktorá najprv poďakovala 
redakčnému kolektívu, ktorý aj počas jej 
neprítomnosti naďalej zostavoval a vydá-
val krajanský časopis. Krajanom predsta-
vila novú redaktorku Milicu Majerikovú, 
ktorá od mája pracuje v redakcii. Zároveň 
navrhla na prerokovanie viaceré  redak-
čné záležitosti. Ako prvá bola nastolená 
otázka redakčnej rady. Keďže jej členovia 
súhlasili s tým, že v nej budú pôsobiť aj 
naďalej, v tejto veci sa na ďalší rok nič ne-
zmenilo. Dúfame len, že sa v najbližšom 
čase podarí zorganizovať stretnutie jej 
členov, aby sme vďaka jej návrhom a pri-
pomienkam naďalej správnym smerom 
rozvíjali krajanský časopis.

Vdp. Jozef Bednarčík slúži sv. omšu

Nádejná mladá doručovateľka Veronika medzi krajanmi z D. Zubrice

Príhovor gen. 
tajomníka ÚV SSP 

Ľ. Molitorisa Šéfredaktorka A. Jendžejčíková hodnotí rok 2010

Úvodný prihovor predsedníčky Ž. Fifanskej

Stálí účastníci, bez ktorých si poradu nemožno predstaviť
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Aj keď každý rok doručovateľov Života 
povzbudzujeme v tom, aby hľadali nových 
záujemcov o krajanský Život, predsa len 
nám predplatné za tento rok o niekoľko 
kusov kleslo. Treba však povedať, že je to 
len nepatrná zmena. Majúc na zreteli fakt, 
že starší krajania nám pomaly odchádzajú 
z tohto sveta a mladšia generácia, ktorá 
už na vlastnej koži nezažila obdobie, kedy 
Orava i Spiš patrili vcelku Slovensku, je to 
povzbudivý výsledok. Všetkým doručovate-
ľom treba ešte raz srdečne poďakovať za to, 
že krajanský časopis dokážu v krajanskom 
prostredí propagovať. Azda najvýraznejšie 
to vidieť na Sliezsku, kde predplatné z ro-
ka na rok rastie vďaka krajanovi Bronisla-
vovi Knapčíkovi. Veríme, že sa tento trend 
v najbližšom čase nezmení. Síce viacerí 
doručovatelia na porade predpokladali, že 
počet odberateľov sa zníži, prvé informácie 
po porade svedčia zatiaľ o opaku.

Cena Života sa, po niekoľkých rokoch 
stagnovania, od kalendárneho roka 2011 
mení. Jeden exemplár Života bude od janu-
ára stáť 2,50 zł namiesto doterajších 2,20 zł. 
Na zvýšenie ceny časopisu mali vplyv dva 
nezávislé činitele. Jedným z nich je zvýšenie 
DPH z 0 % na 5 %, ktoré sa bude týkať aj 
časopisu Život. Druhým činiteľom je fakt, že 
v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých 
mnohé služby a produkty výrazne zdraželi, 
predplatné zvyšované nebolo. Vzhľadom na 
to, celoročné predplatné vzrástlo o 3,60 zł, 
takže čitatelia v jednotlivých miestnych sku-
pinách za predplatné na budúci rok zaplatia 
rovných 30,00 zł. Tým pádom nebude treba 
vydávať drobné, na ktoré mnohí doručova-
telia počas zbierania predplatného doteraz 
nariekali. Čo sa týka kalendára, sám o sebe 
je nepredajný, pretože je tlačený ako doda-
tok k časopisu. Vzhľadom na to nie je mož-
né predávať ho samostatne, a jedine spolu 
s časopisom na budúci rok.

Po náročných chvíľach plánovania priš-
la chvíľka oddychu na rekapituláciu a s tým 
spojené odmeny pre jednotlivých doručova-
teľov. Každý z doručovateľov dostal neveľ-
kú fi nančnú odmenu, v závislosti od počtu 
predplatených Životov, ktoré počas celého 
roka doručoval do krajanských domácností. 
Aj keď mnohí s úsmevom tvrdia, že to na 
nové topánky nevystačí, dúfajme, že aspoň 
na výmenu zodratých podrážok to stačiť 
bude. V súťaži o zlaté pero – teda o najak-
tívnejšieho dopisovateľa za rok 2010 jedno-
značne a opätovne vyhral František Paciga 
z Krempách. Všetkým doručovateľom a do-
pisovateľom týmto veľmi pekne ďakujeme 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Záver porady patril chutnému obedu 
a diskusii na témy spojené so Spolkom Slo-
vákov v Poľsku i redakcie Život. Niektorým 
krajanom sa videlo, že redaktori len máloke-
dy prichádzajú do ich obce, čo sa budeme 
snažiť zmeniť. Iným sa nepáčilo, že časopis 

prichádza neskoro do krajanských domác-
ností, čo sa isto v najbližšej budúcnosti zmení 
k lepšiemu. Krajania tiež prerokúvali otázku 
spojenú s kúpou starej školy v Podvlku, kde 
sa aktuálne nachádza klubovňa miestnej sku-
piny. O to viac sa potešili, že obyvatelia Pod-
vlka na obecnej schôdzi súhlasili s tým, aby 
tento objekt bol odpredaný Spolku, aby mohol 
aktívne vyvíjať rôzne kultúrne aktivity v obci.

Na záver patrí všetkým veľká vďaka. 
Vdp. Jozefovi Bednarčíkovi zato, že odslúžil 
pre krajanov slovenskú sv. omšu, ktorá bola 
za nich obetovaná, organistovi Branislavovi 
Motýľovi z Jablonky za hudobný doprovod 
na orgáne počas sv. omše, dp. farárovi Tade-
uszovi Dąbrowskému z Oravky za sprístup-
nenie kostola, manželom Pieronkovcom za 
prípravu sály i obeda a krajanom za všetku 
námahu, ktorú vkladajú do udržania sloven-
ského národného povedomia vo svojich ob-
ciach. Marián Smondek

Foto: L. Ostrowska

Doručovatelia J. Jurgovian, J. Venit a S. Paciga

Oravci i Spišiaci za jedným stolom 

F. Paciga preberá odmenu – víťaza v súťaži 
o zlaté pero

Cenu preberá najlepšia doručovateľka Alžbeta 
Klukošovská

Krajania so záujmom sledujú priebeh porady
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Poviedka na voľnú chvíľu

24

Keď prebudil sa, bolo vidno. Zdalo sa 
mu, že len pred chvíľou usnul. Čo v 
noci precítil, predchodilo mu ako ne-

príjemný, ťažký sen. Šiel k obloku. Obloha 
zas čistá, bez mráčka. Rozkvitnutá hora, 
vlastne záhrady na vrchu, osvietené sú pr-
vými lúčmi slnka. Idúc k posteli, zazrel na 
stole papier, na ňom poznal svoje písmo 
a čítal: „Veľactený Pane! Boli mi otvorené 
oči nad mojím nesprávnym pokračova-
ním. Ďakujem Vám za pohostinnosť. Od-
pusťte, že v nedeľu nemožno mi kázať. Čo 
toto čítate, som na ceste do Revúcej! Váš 
úprimne oddaný Fraňo Putoris.“

Zamyslel sa nad listom. „Nemožno 
ináč - musím odísť. Že mi to prv nerozložil, 
tento,“ pozrel na Miška, ktorý spal s rozlo-
ženými rukami. „Mohol som byť ušetrený 
aspoň tejto hanby, potupy. A tu - utiecť ako 
zlodej!“

Bolo ešte včas, to znať i bez hodín. To-
pánky neboli ešte čistené. Ležia, ako ich 
včera vyzul. Pohádzal šaty na seba, umyl 
sa ticho, aby dom nevzbúril. Napísaný lís-
tok vložil do vrecka, že ho nechá vonku na 
dákom vidnom mieste. Na prstoch kradol 
sa pitvorom na podstenu a obzeral sa ako 
zlodej, či ho dakto nestrežie. Všade ticho. 
Vyšiel na dvor, že humnom vojde do zá-
hrad, záhradami do poľa a tak do Re vúcej. 
Odchýlil dvere na humne; tam stojí vozík, v 
ktorom včera zažil toľko šťastia. Ale zdúp-
nel. Na vozíku sedel báťa Mišo, držiac v 
ruke veľký nôž. Mišo, keď začul, že sa ktosi 
blíži, hodil nôž i čosi, čo v rukách držal, do 
truhličky pod sedisko. „Hí! Oni vstali s kúra-
mi! Ale ma prehnali - jej!“ 

„Idem sa prejsť do poľa,“ vynašiel sa 
Ferko.

„Nech nejdú. Zarosia sa. Nech len 
počkajú  - veď sa dosť naprechodia. Máme 
ísť i tak do záhrad stromy čistiť.“ 

„Dobre, pôjdeme - ale sa prejdem.“
„No, oni mi preliali olovo. Ja že to fi -

nanc! Pozrú, čo by bol tu našiel.“ Ferko 
nechcel ukázať nič nápadného na sebe, 
držal sa celkom chladno, robil sa veselým. 
V truhličke pod sediskom bolo asi desať 
čomónov listového tabaku.

„Tu je najlepšie skrytý. Pod forštami, 
za futrom na dverách, pod kozubom, v ku-
kurici - to už fi nanci znajú. Do vozíka by 
sotva šiel hľadať.“

Ferko mu roztržite prisvedčil a bral sa 
k zadným vrátam. Ale báťa Mišo udrel sa 
do čela. Skočil a zadržal Ferka.

„Božechráň, mladý pán! V takých 
štíbľach by šli! Pán by ma vy hrešili! Už by 
boli čisté, ale ten tabak. Vyčistím ich takto 
na nohách.“ 

„A načo, i tak sa urosia a zaprášia.“
„Čo musí byť, to musí byť. Pán mi 

povedali zavčerom večer: Mišo, aby naši 
mladí páni mali obuv ako zrkadlo. Dajže 
pozor! A tu by videli, že ich topánočky...
Veď im ja nepoviem. A pána klamať! Vče-
ra som bol pri svätej spovedi, a dnes na 
lačný žalúdok pána klamať!“

Ferko pristal. Vzpierať sa, znamenalo 
by drahý čas tratiť. Mišo ho zaviedol do 
pitvora, našiel kefy, mazadlo. Na šuviks 
nalial vody, rozriedil ho na kasičku. Fer-
ko bol ako na ihlách. Pitvor bol miestom 
ne bezpečným. Vylákal Miša do humna. 
Tu Mišo po mnohých prípravách chytil sa 
svedomite do práce. Šúchal mu obuv tak, 

že Ferkovi bolo, ani čo by mal nohy v pah-
rebe. Obuv bola, že sa mohol v nej vidieť. 
Ferko chcel už ísť, keď Mišo namazal ju 
poznove kasičkou.

„A načo - veď sa už ligotali!“
„Vedia, ja som slúžil u infantérie. Dva 

roky som bol pedinterom u majora - akože 
sa on volal? To, čo je na sviečke...vedia, 
čo horí... ko... Knotek, major Knotek, dob-
rý takto chlap, ale náramný, a tomu som, 
poslušne hlásim, čistieval štíble. Ale mne 
raz dal! Ligotali sa ony, ale neboli čierne. 
„Kurcšlísn, kurcšlísn!“ kričal, i dal ma na 
želiezka. Od tých čias veru viem, ako tre-
ba štíble pucovať.“

Ferko by sa bol hneval, ale ten chlap, 
prikrčený, celý v plátne, nútil ho k smiechu 
svojimi posunkami. Ako bola druhá čižma 
vo vý robku, zrazu zastavil sa v práci a po-
zrel na Ferka.

„Mladý pán, keby vedeli! Ja by ich čosi 
unúval...”

„No?”
„Mám syna, a tiež na vojne ... Písať 

veru neviem - iba tak - a to nestojí za nič. 
Keby mne oni ten list napísali. Sú učený 
- im je ľahko.“

Ferko by mu bol vystavil i obligáciu, 
len aby sa čím skôr vymotal.

„Ale vari hneď nie?”
„Hneď nie - ani dnes nie. Lebo, vedia, 

nedbal by synovi poslať v liste dačo - dve 
zlatky. Budú ho cez sviatky komandovať 
k svätému hrobu, groš sa mu zíde. A keď 
my tu máme veselosť, len on by nemal? 
Či nie je tak?“

„Veru tak,“ prisvedčil Ferko. „Len keby 
ste skôr ...“

„Hneď, mladý pán, hneď. Ale vedia, 
pán boh mi požehnal dievku ... Nuž mať 
len tej žičí; syn sa, vraj, pretlčie. Veď pre-
tĺcť sa, on len sa pretlčie - ale bez groša! 
Nuž keby to nevyzradili - tie dve zlatky si 
po žičiam. Stará nebude nič vedieť, a tá 
by sa potrhala od jedu. Vedia, tá, čo ob-
sluhuje, to je moja žena. Ani pánom nech 
nevravia. Nazdávali by sa, že môj syn je 
dáky potáraný, a on nie je ...“

Čižmu nechal tak a pozeral do Fer-
kovej tváre, či vyčíta v nej súhlas, či nie. 
Ferko bol roztržitý, rozčúlený. Mišo si to 
vysvetlil svojím spô sobom.

„Darme im nechcem. Mám tu, ľaľa, bi-
čak, nech si ho vezmú.“

„Ale, ale - báťa! Prečo by vám to dar-
mo neurobil!“

„Hodný človek - hodný človek!“ dovrá-
val si Mišo dľa taktu, ako kefou šúchal. 
„Nie nadarmo ich všetci majú tak radi!“

Ferko vzdychol si; predchodilo mu, že 
sa mu tento chlap posmieva.

„Neveria? To je svätá pravda!”
„Keď ma ani neznajú - a mali by ma 

radi!“ Mišo zastal v práci, narovnal sa a 
rozkladal rukou. „Dobrého človeka hneď 
poznáš, akosi po očiach, či po čom - to je 
už tak od boha vnuknutie. Ten druhý je pek-
ný mladý pán, ale ako som videl ich, hneď 
som si pomyslel: tento ti ten list napíšu. A 
tiež som ich neznal, a napíšu mi! I náš pán 
včera večer mi povedali: „No, Mišo, ktorý 
sa ti lepšie páči z tých mladých pánov?’ A ja 
hneď ako na nich... Pán nepovedali nič, len 
ma potľapkali po pleciach - trafi l som páno-
vi po chuti. Keby im len pán boh pomáhal! 
Ej, keby bolo po mojej vôli, ja by ich už tu z 
dediny nepustil; raz by Helenku...“ 

„Netárajte, báťa!“
„Čo - vari nie? Helenka sú mladá, hod-

ná... Veď oni vedia, oj, vedia! A možno, 
pán boh dá... Keď sa stanú dakým pánom, 
raz prídu - ej, bude čo odvážať!“

Mišova tvár žiarila hlbokým presved-
čením. Ferko mu podal ruku. „Báťa ja už 
idem - na tú prechádzku. Majte sa dob-
re. Pozrite, tento list oddajte pánovi, keď 
vstane.“ „A oni tu nebudú do tých čias?“ 
„Možno sa len na obed vrátim.“ 

„A nič nepovedať?“ 
„Nič - zbohom!“
Mišo stisol mu ruku, zadíval sa na Fer-

ka a podivil, že je taký smutný. Nechcelo 

Martin Kukučín

SPOD ŠKOLSKÉHO PRACHU
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sa mu vypustiť tú slabú ruku zo svojej, ale 
Ferko ju vytrhol a zobral sa do záhrady a 
do poľa. Mišo vložil lístok za košeľu a po-
bral sa do izieb zberať obuv.

Len toľko, že vyčistil Miškovu topánku, 
prišiel k nemu Petrík. Vstal, ako inokedy, 
i dnes včas. Dnes zaumienil si zobudiť 
Ferka a pozvať ho na prechádzku. Ale 
rozmyslel si. Vyšiel na podstenok a sadol 
k Mišovi. „To je málo čižiem - kde sú Fer-
kove?“

„Oj, ten je už ktoviekde! Šiel na pre-
chádzku. Vráti sa iba okolo obeda.“ 

„A kde šiel?“
 „Na záhumnie.“
„A mňa nezavolal! Ja tiež budem 

taký!“
A Petrík začal frnkať. Mišo tešil ho, ale 

Petrík jedoval sa tým väčšmi. A čo horšie 
- začal hrešiť Miša, čo ho nezobudil. Mišo, 
aby sa ho sprostil, vyňal lístok spoza ko-
šele a oddal mu ho. List mal oddať pá novi 
- jemu boli oba páni: oddal ho teda páno-
vi, ale mladému. Petrík prečítal lístok a 
vyrozumel len toľko, že Ferko odišiel do 
Revúcej. Odbehol k otcovi a vyburcoval 
ho z najkrajšieho sna. „Ferko utiekol do 
Revúcej!”

„Netáraj - vari sa nezblaznel! A daj mi 
pokoj - hlúposti!“

Starý pán sa obrátil k stene. Ale Petrík, 
rozmaznané dieťa, hodil sa na zem a za-
čal nariekať, pričom zaťahoval ako mladý 
kohút, keď sa chystá spievať. Spať sa ab-
solútne nedalo. Starý pán pretrel oči, vzal 
lístok a prečítal ho.

„Čo to za hlúposti - prečo? Píše, ani čo 
by ho šli už pochovávať. Kto mu ublížil... 
také komédie. Načo ...“

Medzitým obul pantofl e, peknú prácu 
Eleninu, natiahol župan a vy šiel do pitvo-
ra.

„Čo sa to robí - prepánaboha!“ vybehla 
z druhých dverí pani. „Čo plačeš, Petrí-
ček? Vari sa dačo stalo?“

„Utiekol ti hosť - tuto máš list od 
neho.“

Pani číta, krúti hlavou.
„Čo sa mu znevidelo, veru neviem. Na 

kosť mohol veru privyknúť. A iné  - nik mu 
nedal krivého slova.”

„Už musí byť čosi, Mišo, nechaj všetko 
tak a bež za ním. Ale ho do veď - nepusť 
ho. Čo by ti čo hovoril, ty nič - len ho drž!“

Báťa Mišo letel do poľa, za ním Pet-
rík.

„To sa musí vysvetliť,“ riekol starý pán 
panej. „Musím zvedieť, čo mu sadlo na 
nos. Nebol by sa nazdal, že je taký - taký 
- ťarbák!“

Po tejto udalosti ešte si ľahol, ale ne-
mohol už oka zažmúriť. Včaššie než ino-
kedy obliekol sa a čakal Ferka vo dvore. 
Pani rechtorka s Elenou v kuchyni roko-
vali, čo mohlo hosťa odohnať, ale nemohli 
prísť na nič rozumného.

Starého pána prešla zatým omrzlosť. 
Keď sa rozhľadel v tej božej prírode a 
videl tú nádheru a počul odvšadiaľ spev 
vtáctva: hnev po minul a vrátila sa dobrá 
vôľa. Pohvizdoval si rannú pieseň. „Aj, již 
vychádzí slunéčko ...“

Mišo i Petrík vrátili sa a priviedli sebou 
Ferka. Hanbil sa starému pánovi do očú 
pozrieť. Ten ho chytil za ruku a vyviedol za 
humno pod stromy.

„No, povedzte, čo ste to vykázali! A 
prečo?“

„Tam v liste stálo, prečo.“
„Z toho som nevyrozumel nič. Čo tam 

stálo, nestálo tam nič.Čo ste mali za prí-
činu môj dom tak uraziť? Museli ste mať 
akúsi prí činu - a to vážnu príčinu. A či ste 
len tak, zo samopaše?“

„Vina som len ja, nik iný,“ odpovedal 
Ferko.

„Vy? Ako? Nerozumiem. To nie je od-
poveď na moju otázku.“

„Áno, ja: šiel som, kde ma nevolali.“
„Báf! To je odpoveď! Veď vás volala 

moja, môj syn vás volal. Kto vás mal ešte 
volať? Ja? Odpusťte, ja som vás nemohol 
- nebol som v Revúcej. Ale keby tam bol 
býval, bol by vás zavolal: to ste mohli vi-
dieť z toho, ako som vás prijal. Teda to nie 
je žiadna príčina: vy ste mali dáku inú. A 
už i viem akú - vám sa u nás neľúbi.“

„Ó, to nie je pravda! Mne sa ľúbi!“
„Preto ste i utiekli!“
„Verte, srdce mi krvácalo, a musel 

som. To žiadala česť, povinnosť.“
„Čože!“ zastavil sa starý pán zaraze-

ný. „Pod mojou strechou byť je proti cti, 
proti...“

„Nie to, ale...” Ferko bol v takom klep-
ci, že nevedel, ako sa vymo tať.

„Ale a ale!“ vpadol mu starý pán nahne-
vaný do reči. „Samé ale, samá pretvárka, 
nedôvera! Ja sa vás pýtam dôverne ako 
otec - odhoďte to ale a ale! Vravte dopros-
ta. Povedzte, čo vás u mňa pobúrilo, že ste 
utiekli. Snáď dáke nedorozumenie, dáky 
krivý pohľad... neúcta od sluhov - čo?“

„Nič z toho všetkého. Nemôžem sa na 
to žalovať.“ 

„A nepoviete otvorene?“ 
„Nemôžem - nesmiem.“
Starému razom napadla divná myš-

lienka. Pritlmil hlas a riekol: „Snáď moja 
dcéra?“

„Nie, nie! Ani zďaleka!“ protestoval 
živo, s rumencom na tvári.

„Vy sa červenáte - uhádol som. Ak 
myslíte, že sa mýlim, odôvodnite a po-
vedzte pravú príčinu.“

Ferko prosil starého pána, aby mlčal 
o tôni, čo mu povie. Starý pán s komickou 
vážnosťou mu to sľúbil. A Ferko vyrozprá-
val mu včerajší svoj výstup s Miškom; ale 
mlčal o príčine výstupu - o Elene.

„Oj, vy ste blázon! Také pletôčky, a 
preto ubehúvať! Či máte dáku biedu u 
mňa, že ste dvaja? No, vy ste blázon, syn 
môj.“ A pohladil ho otcovsky po tvári. „Vy 
ste mi povedali príčinu - holú príčinu. Ja 
sa i s ňou uspokojujem. Že ten výstup me-
dzi vami nebol bez prelúdiá, bez úvodu, 
že predtým muselo byť čosi medzi vami: 
to som istý. A že nevyhnal vás ten výstup, 
ale ten úvod, tá pravá príčina - to som tiež 
istý. Čo je - neviem iste, len tak tuším. 
Miško na vás žiarli pre...“ Ferko zbledol, 
srdce mu strepotalo ako chytené v sieti 
vtáča, „pre Petríka“. Ferko si vydýchol, 
ale nebol si istý, či starý pán nezakryl pra-
vé tušenie touto nadstrčenou z milosrdia 
kresťanského domnienkou. „Áno,“ pokra-
čoval starý pán, „som veľmi prekvapený, 
že môj syn driape sa tak za vami. I dnes 
urobil mi takú lámru pre vás, že celý dom 
bol prestrašený. Za Miškom by sotva tak 
nariekal. Nuž nech je akokoľvek, budeme 
mlčať a vás dvoch rozvadených oddelíme 
...“

Pri raňajkách panovala spočiatku sties-
nenosť, ale starý pán sa hneď vynašiel.

„No starká, ja som ho vzal na otázku: 
prečo nám chcel uniknúť. Len si predstav: 
pre tú kázeň utiekol!“

„Ale - ktože to kedy slýchal!“
Elena sa tiež zasmiala. I Miško dýchal 

si voľnejšie.
„Tak vidíš, čo kázeň nenarobí. Taká 

je dnešná mládež! My sme sa to nebáli - 
síce ani Miško by preto neutekal.“

Miško usmial sa a oprašoval si kabát, 
na ktorý sa mu natrúsilo omrvín z koláča.

„Ale keď je tak - odriecť kázeň vo fare. 
Škoda mu kaziť sviatky pre ňu,“ radila 
pani.

„Ah, už nie - už netreba. Rozložil som 
mu dispozíciu... Práve v záhrade som mu 
ju rozkladal. Nahliadol, že je kázeň vlast-
ne ľahšia, ako si ju predstavoval, a už je 
veselší. Hľa, už sa i smeje! No tak, už je 
dobre!“

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

Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry. Bratislava 1963 )
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Štyri slovenské kráľovské mestá 
– Bardejov, Kežmarok, Levoča 
a Stará Ľubovňa – už pred niekoľ-

kými rokmi symbolicky „zakopali vojnovú 
sekeru“ z obdobia stredoveku a rozhodli 
sa na verejnosti prezentovať svoju krásu 
a bohatstvo spoločne. Takto sa predstavi-
li aj návštevníkom Krakova v rámci cyklu 
podujatí pod názvom Slovenská kultúrna 
jeseň. Prezentácia týchto štyroch býva-
lých kráľovských miest z východného 
Slovenska sa uskutočnila v konferenčnej 
sále Jagelovskej univerzitnej knižnice 4. 
novembra t.r. Výstavu zorganizoval Gene-
rálny konzulát SR v Krakove v spolupráci 
s vyššie spomínanou knižnicou. Nejde 
pritom o prvú spoločnú akciu. Ako zdô-
raznil gen. konzul Marek Lisánsky, táto 
spolupráca má aj historický podtext. Prvý 
študent zo Slovenska sa tu totiž objavil už 
začiatkom 15. storočia a za ním prišli ďal-
šie stovky študentov, ktoré získali vzdela-
nie na tejto prestížnej univerzite. Určite aj 
zo spomínaných kráľovských miest.

Návštevníci sa mohli na výstave 
prostredníctvom obrázkov a fotografi í pre-
niesť do Bardejova, Kežmarku, Levoče 
či Starej Ľubovne a vzhliadnuť historické 
stavby, pamiatky a iné zaujímavé zákutia. 
Okrem toho mali možnosť, prostredníc-
tvom veľkého množstva propagačných 
materiálov, oboznámiť sa s kultúrnymi, his-
torickými, športovými, turistickými i rôznymi 
inými možnosťami trávenia voľného času 
v spomínaných mestách v súčasnosti. Niet 
pritom pochýb, že tieto mestá majú čo náv-
števníkovi ponúknuť aj dnes. Veď nad Sta-
rou Ľubovňou sa vypína hrad, v ktorom boli 
kedysi uchovávané poľské korunovačné 
klenoty, mestá Levoča a Bardejov sú zapí-
sané do prestížneho Zoznamu svetového 
prírodného a kultúrneho dedičstva UNE-
SCO, podobne ako aj drevený artikulárny 
kostol v Kežmarku, ktorý bol postavený bez 
jediného železného klinca.

Na výstavu slovenských kráľovských 
miest, ktoré sa ako rozvinuté strediská 
obchodu, kultúry a vzdelania často stávali 

styčnými bodmi rôznych udalostí sloven-
sko-poľských (resp. uhorsko-poľských) 
vzťahov, nadviazala prezentácia publikácií, 
ktoré sa zaoberajú práve touto problemati-
kou. Ich autormi sú dvaja vynikajúci historici 
zo Slovenska a Poľska – doc. PhDr. Martin 
Homza, PhD. pôsobiaci na Katedre histórie 
Univerzity Komenského v Bratislave a ria-
diteľ Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity 
v Krakove prof. Stanisław A. Sroka.

Gen. konzul SR v Krakove 
M. Lisánsky víta hostí

M. Homza venuje svoju publikáciu J. Čongvovi

S. A. Sroka rozpráva o stredovekom Bardejove

ako hneď v úvode poznamenal, nie je sku-
točným vyobrazením histórie, ale akousi 
predstavou kronikára o tom, ako mohli 
vyzerať dejiny v 10. storočí. Je zaujímavá 
najmä tým, že na rozdiel od tzv. Anony-
movej kroniky, ktorá vznikla v rovnakom 
čase, udáva iný spôsob získania Uhorska 
Maďarmi. Uvádza totiž, že Atila si zobral za 
manželku slovanskú princeznú, čím v pod-
state legitimoval svoju moc na tomto území 
a vytvoril akýsi mier medzi národmi. Taká-
to interpretácia dávala Slovákom možnosť 
ponímať dejiny Uhorska ako svoje vlastné 
dejiny a taktiež poskytuje návod, ako aj 
v súčasnosti dobre spolunažívať s Ma-
ďarskom. Zároveň však dáva aj Maďarom 
možnosť na pozitívne spolužitie so svojimi 
susedmi bez nároku na nejakú etnickú vý-
lučnosť. Kronika je síce z 13. storočia, ale 
ukazuje, že aj našich predkov trápili rovna-
ké otázky ako dnes nás, pričom poskytuje 
akýsi návod na vzájomné spolužitie náro-
dov v Karpatskej kotline v mieri.

Prof. S. A. Sroka predstavil svoju mo-
nografi u o stredovekom Bardejove, ktorá 
vznikla na základe výskumu veľmi dob-
re zachovaných archívnych dokumentov 
o stredovekom Bardejove a mestskej knihy, 
kde sú zapísané rôzne zaujímavosti z bež-
ného života ľudí v stredovekom meste. Pub-
likácia hovorí najmä o vzťahoch Bardejova 
s Malopoľskom, predovšetkým však o tých, 
ktoré boli doteraz neobjavené alebo zabud-
nuté, a to nielen o kontaktoch obchodných, 
ale aj o politických a vzdelanostných či o 
činnosti poľských umelcov v Bardejove.

Obaja títo historici, ktorí sú pekným 
príkladom pozitívnej slovensko-poľskej 
spolupráce na poli histórie, sú zároveň 
zostavovateľmi rozsiahlej syntézy o Spiši, 
ktorej prvý zväzok Historia Scepusii sa už 
na slovenskom trhu objavil. Poľská verzia 
momentálne čaká na svoje vydanie. Edícia 
by mala obsahovať ešte ďalšie dva zväzky 
a spracovať tak dejiny slovensko-poľských 
vzťahov takmer do súčasnosti. Dúfajme, že 
sa to podarí...

Milica Majeriková

Po krátkom privítaní hostí gen. kon-
zulom predstavil slovenský historik svoju 
Uhorsko-poľskú kroniku, ktorá je dôležitým 
prameňom k dejinám Uhorska, uhorsko-
poľským vzťahom, ale aj vôbec k dejinám 
všetkých stredoeurópskych národov. Ide 
o historický prameň z 13. storočia, ktorý, 
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Odpovede z novembrového čísla: 1.1. 8 
samosprávnych krajov, 79 okresov, 138 

miest, 2883 obcí; 1.2. samosprávne kraje: 
Prešovský, Košický; okresy: Stará Ľubovňa, 
Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová 
Ves, Gelnica; 1.3. samosprávne kraje: Žilin-
ský; okresy: Námestovo, Dolný Kubín, Tvr-
došín; 2. Podľa sčítania z roku 2003 sú na 
Slovensku najľudnatejšie tieto mestá: Brati-
slava (425 533 obyvateľov), Košice (235 281 
obyvateľov), Prešov (92 380 obyvateľov); 3. 
Smižany (8 366 obyvateľov) – ležia pri Spiš-
skej Novej Vsi; 4. Anton Bernolák, 1787, 
západné Slovensko (okolie Trnavy); Ľudovít 
Štúr, 1843, stredné Slovensko; 5. Devín.

OTÁZKY:
1. Pracujte s mapou: 
1.1. Slovensko patrí medzi hornaté kraji-

ny. Vymenujte aspoň tri pohoria, ktoré sa tu 
nachádzajú.

1.2. Ktoré tri pohoria sú zobrazené v slo-
venskom štátnom znaku?

1.3. Ktoré je najvyššie slovenské poho-
rie?

1.4. Vymenujte aspoň tri pohoria, ktoré 
sa rozprestierajú na území Slovenska i Poľ-
ska?

1.5. Aký je najvyšší vrch na Slovensku 
a koľko meria?

1.6. Ktorý štít je symbolom Slovenska?
1.7. Okrem vrchov sa na Slovensku na-

chádzajú aj tri nížiny. Ktoré sú to?
1.8. Ktorá nížina na Slovensku je najroz-

siahlejšia?

2. Územie Slovenska alebo jeho časti 
boli v minulosti súčasťou viacerých štátnych 
útvarov. Zoraďte ich v chronologickom pora-
dí (od najstaršieho po najmladšie):

POZNAJ SLOVENSKO 
vlasť svojich predkov

Českos lovenská 
republika (povojnová), 
Samova ríša, Uhorsko, 
Československá repub-
lika (medzivojnová), 
Veľká Morava, Rakúsko-
Uhorsko, Slovenská 
republika, Rímska ríša, 
Habsburská monarchia, 
Slovenský štát (republi-
ka)

3. Vyriešte tajničku 
a dozviete sa odpoveď 
na otázku č. 4.

A. Zakladajúci člen 
Matice slovenskej, 
ktorý bol kňazom v Nižnej Lipnici, kde je 
aj pochovaný (Štefan...); B. „Lietajúci“ 
mních z Červeného kláštora; C. Autor 
básne Krvavé sonety (Pavol Országh...); 
D. Uzákonil spisovnú slovenčinu, ktorou 
hovoríme dodnes (Ľudovít...); E. Prvý 
predseda Matice slovenskej (Štefan...); F. 
Autor básne Mor ho! (Samo...); G. Autor 
diel z dedinského prostredia (napr. Maco 
Mlieč), je po ňom pomenované divadlo vo 
Zvolene (Jozef Gregor...); H. Spisovateľ, 
vodca „dobrovoľníkov“ a prvý predseda 
Slovenskej národnej rady vo Viedni (Jozef 
Miloslav...); I. Uzákonil prvú spisovnú slo-
venčinu (Anton...); J. Autor textu sloven-
skej hymny (Janko...); K. Najznámejšie 
dielo Jána Kollára.

4. Na obrázku je najrozľahlejší slovenský 
hrad, ktorý je zároveň najväčším hradným 
komplexom v strednej Európe. Osídlenie 
hradného kopca je doložené už v praveku, 
stavba samotného hradu začala v 12. sto-
ročí. Bol to jeden z mála hradov, ktorý v 13. 
storočí odolal nájazdom Tatárov. Vlastnilo 
ho viacero významných uhorských rodov 
a narodil sa tu uhorský kráľ Ján Zápoľský. 
Po požiari v 18. storočí už nebol obnovený 
a postupne pustol. V podhradí bol pred nie-
koľkými rokmi vybudovaný geoglyf (obraz, 
ktorý je najlepšie viditeľný z veľkej výšky) 
z lámaného spišského travertínu zobrazujú-
ci koňa z keltskej mince nájdenej práve na 
hradnom návrší. Ako sa tento hrad nazýva?

Stránku pripravila: Milica Majeriková
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V polovici októbra sme boli sved-
kami peknej udalosti – záchrannej 
akcie baníkov v Chile. Najskôr sa 

hovorilo, že baníci vyjdú z bane až na 
Vianoce. Ale keďže išlo o záchranu člo-
veka, rátala sa každá sekunda, minúta, 
hodina... Záchrannú akciu začali v no-
ci, pričom každý baník bol vyťahovaný 
hore v kapsule, ktorá chodila hore-dole. 
Bola obdivovaná nielen samotnými ba-
níkmi, ale aj ich rodinami i všetkými, 
ktorí sme boli svedkami tejto udalosti. 
Keď bol posledný baník hore, všetci si 
vydýchli – sme zachránení!

Keď pozerám na naše slovenské pome-
ry na Spiši a Orave, zdá sa mi, že situácia 
sa podobá tej, v ktorej boli baníci v Chile. 
Dlhé roky urputného zápasu o právo na 
vlastnú identitu, ktoré nám mnohí chceli 
odopierať, ale my sme boli odhodlaní a vy-
trvalí. A ako to vyzerá dnes? 

Od roku 1990 máme možnosť odbavo-
vať v našich kostoloch slovenské sv. omše. 
Odbavujú sa vo farnostiach Jurgov, Vyšné 
Lapše, Kacvín, Nedeca, Krempachy, Nová 
Belá a Jablonka. V ďalších sa ešte občas 
spieva aspoň jedna slovenská pieseň pri 
sv. omši. Je to však obmedzované na jednu 
slohu, lebo ďalšia sloha by sa už asi v pre-
mietačke diapozitívov nezmestila. Neviem, 
či by sa pobili s poľskými? Alebo sa nájde 
niekto, kto by ich rád urobil? Texty piesní 
z Jednotného katolíckeho spevníka Spolok 
Sv. Vojtecha sprístupnil pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí zadarmo.

Snaha odoprieť nám identitu začala už 
v škole. Aj tu sa učitelia stali takýmito „zá-
chranármi“, keď sa vysmievali slovenským 
žiakom alebo keď vyučovanie slovenčiny 
bolo cielene umiestnené ako posledná 
vyučovacia hodina. Mnohokrát znelo, že 
vraj žiaci z poľských tried sú ukrátení kvôli 
slovenským, lebo my sme vraj menej chá-
paví, a preto nám učitelia musia venovať 
viac pozornosti. Zaujímavé je preto, že aj 
napriek tomu niektorí „nechápaví“ žiaci zís-
kali vysokoškolské tituly. Už som si myslel, 
že sme to počuli len my v minulosti, ale ani 
dnes sa nič nezmenilo. Žiaľ, na vine sú do-
spelí, ktorí nevedia naučiť deti brániť sa. 
Nejde o nejaké násilie, ale o ochranu s veľ-
kou láskou.

Druhou oblasťou sú naše kostoly. Zo 
začiatku to bolo veľmi pekné. Kňazi sa učili 
po slovensky, a to nielen slúžiť sv. omšu, 
ale hľadali aj slová, ktorými by sa vedeli 

priblížiť svojim farníkom. Ale ako náhle sa 
trochu naučili, tak sa im to znepáčilo. A nie-
lenže nemajú záujem o učenie, ale aj po-
maličky vyhadzujú z našich kostolov všetko 
to, čo bolo a ešte zostalo slovenské. A k to-
mu navyše tvrdia, že majú na to nárok, 
lebo chcú slúžiť všetkým farníkom. Keby 
to naozaj chceli, museli by šíriť evanjelium 
v obidvoch jazykoch. Ale nech tá služba ne-
spočíva len v obmedzeniach. Nech bude aj 
ruženec, litánie, vešpery a iné pobožnosti 
v slovenčine. Príkladom chcenia bol napo-
sledy nedecký farár, ktorý v Novej Belej na 
hodoch Sv. Kataríny odbavil v slovenčine 
nielen sv. omšu, ale povedal po slovensky 
aj kázeň. To znamená, že keď sa chce, tak 
sa dá. No vo svojej farnosti už nie je taký 
ochotný, lebo zo slovenskej sv. omše v Ne-
deci vyradil evanjelium čítané po slovensky. 
Cirkev by asi mala podporovať každého, 
kto chce chváliť meno Pánovo, nezávisle 
od toho v akom jazyku. 

Oporou boli vždy pre nás naši duchov-
ní otcovia – rodáci. O to bolestnejšie boli 
posledné októbrové dni, lebo odišli z na-
šich radov dvaja slovenskí kňazi, ktorí mali 
radi Slovákov v Poľsku, a to nedecký rodák 
Andrej Grivalský, pôsobiaci na Slovensku 
v Plavči a rodák z Repísk, dlhé roky žijúci 
v Nedeci, Jozef Malec. 

Na pohrebe v Plavči sa zhromaždilo 
niekoľko desiatok nedeckých rodákov, nie-
len rodina, ale aj priatelia a bývalí duchovní 
otcovia pôsobiaci v Nedeci. Keď nad hro-
bom vdp. Andreja Grivalského zaspievali 
pieseň Ó, Mária bolestivá, veľmi výrečne 
zazneli pre nás slová druhej slohy Matka 
drahá,  spomni na nás tu pod Tatrami... 
skutočne potrebujeme Tvoju svätú pomoc. 
Nebohý kňaz bol veľmi dobrým človekom. 
Každý, kto ho poznal, môže povedať, že 
našiel uňho skutočnú pomoc. Nielen dobré 
slovo, ale aj náboženskú knihu či modliteb-
ník. Mal veľmi rád nás, Slovákov žijúcich 
v Poľsku. Pozerali sme na jeho spracované 
ruky, videli sme na jeho tvári roky väznenia 
a pozerali sme na jeho pastoráciu nielen 
pri sv. omšiach, ale aj pri poobedňajších 
pobožnostiach. Ale videli sme aj radosť 
farníkov z toho, že majú takého dobrého 
pastiera, ktorý je vždy s nimi.

Závideli sme ľuďom, že tu môžu rozprá-
vať po slovensky bez obmedzení či limitu-
júcich opatrení. Mnohokrát nás povzbudzo-
val, aby sme si pestovali reč našich otcov. 
Aby sme boli spolu. Aby sme boli hrdí na 

náš slovenský pôvod. Aj zaňho sme Bohu 
vďační, lebo on nás učil úcte a láske k slo-
venskému národu.

Kňaza Jozefa Malca sme poznali vďa-
ka slovenským sv. omšiam, ktoré slúžil pri 
poradách Života, ale aj počas prehliadok 
dychoviek či zriedkavejšie na hodoch. Aj on 
bol veľkým rodoľubom. Mal rád najmä svo-
ju dedinku Repiská. Veľmi túžil po stretnutí 
so svojimi rodákmi. Občas ho bolo vidieť 
kráčať smerom k Lapšanke a Repiskám. 
Alebo cestoval na motorke. Nakoniec si 
určil aj miesto na cintoríne v Repiskách - 
Bryjovom Potoku, kde je pochovaný. Mal 
veľmi rád náš časopis Život. Nepísal síce, 
ale bol dobrým kritikom. Hľadal námety, 
niekedy pomáhal redigovať články. Ďalšie 
aktivity mu zamedzila jeho choroba, s kto-
rou bojoval niekoľko rokov. 

Mal veľa priateľov v spišských obciach 
na Slovensku a veľmi ho mali radi aj farníci 
zo Sromowiec. Svedčí o tom tiež fakt, že na 
poslednej prechádzke po svojej rodnej obci 
ho niesli pltníci. Nevedel odoprieť pomoc 
nikomu, a preto to aj niektorí zneužívali. 
Taký bol kňaz Malec, náš rodák, ktorý ve-
del pomáhať nielen Poliakom, ale aj Slová-
kom. Ako prvý kázal po slovensky, a vedel 
čo hovorí, aby sme sa nevzdávali, aby sme 
si vedeli vážiť to, čo sme dostali do vena od 
našich rodičov. 

Už toľko rokov nám hovoria, že sme 
odpadlíci. Je to pravda? Keď si vieme brá-
niť svoju totožnosť, sme odpadlíkmi, alebo 
ako sami Poliaci o sebe hovoria, sme ná-
rodovcami, ktorí chcú len dobre? Pre nás 
nieto inej cesty, len tá, aby sme boli spolu. 
V pravde, ktorú nám zanechali naši rodičia. 
Nie tá, ktorú nám chcú „darovať“ naši bratia. 

Slovák

SKÚSME SA ZACHRÁNIŤ...

Už desiatky rokov je tabuľa v slovenskom jazyku prikrytá 
obrazom sv. Terézie (Kostol sv. Stanislava vo Fridmane)
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Súťaž o reprint Atlasu poľských krojov

udržal podnes. Avšak medzičasom Spolok 
informoval gminu, že sa aj naďalej zaují-
ma o kúpu budovy starej školy. Tesne pred 
voľbami do samospráv sa opätovne roz-
točil celý kolobeh. Vzhľadom na predošlý 
nesúhlas obyvateľov bol dňa 7. novembra 
t.r. návrh opätovne predložený na obecnej 
schôdzi. Pred hlasovaním richtár Podvl-

ka Jozef Lopuch prečítal žiadosť Spolku 
o kúpu tejto budovy. V žiadosti bola o.i. 
spomenutá krátka história starej, niekdaj-
šej slovenskej školy, ktorá bola v Podvlku 
postavená ešte za čias Rakúsko-Uhorska. 
Túto žiadosť podporili a zároveň vyzdvihli 

Miestna skupina v Podvlku je nais-
to najaktívnejšou miestnou skupinou na 
Orave. A dá sa povedať, že spomedzi 
všetkých miestnych skupín rozvíja najviac 
aktivít rôzneho charakteru. Aj preto Spol-
ku Slovákov v Poľsku záleží na tom, aby 
sa udržala klubovňa, ktorá v tejto miestnej 
skupine zatiaľ funguje. Dlhšie sa viedla 
diskusia ohľadom toho, 
čo by sa dalo vo veci 
stavby, v ktorej sa klu-
bovňa nachádza, pod-
niknúť. Pred niekoľkými 
rokmi sa Spolok snažil 
túto budovu, v ktorej 
sa kedysi nachádzala 
škola, a neskôr škôlka, 
odkúpiť od gminy. Vec 
bola predložená pred 
piatimi rokmi, t.j. 11. 
decembra 2005,  na 
obecnej schôdzi v Pod-
vlku, na ktorej miest-
ni obyvatelia o tomto 
návrhu hlasovali. Žiaľ, 
vtedy návrh jednohlas-
ne neprešiel.

O niekoľko mesia-
cov neskôr, na jar 2006, bola vyhlásená 
verejná súťaž na prenájom objektu. Keď-
že jediným záujemcom bol Spolok Slová-
kov v Poľsku, od roku 2006 túto budovu 
prenajal za účelom zriadenia klubovne pre 
miestnu skupinu v Podvlku. Takýto stav sa 

jej význam prítomní predstavitelia Spolku 
– predsedníčka OV SSP na Orave Geno-
véva Prilinská, redaktor časopisu Život 
Marián Smondek a predseda MS SSP 
v Jablonke Ján Bašisty, ktorý zároveň po-
ukázal na podobnú situáciu na Spiši v No-
vej Belej, kde po schválení Radou gminy 
a obyvateľmi Novej Belej gmina predala 

Spolku objekt práveže za 
symbolickú cenu.

Následne prítomní oby-
vatelia Podvlka hlasovali 
o tom, či môže gmina predať 
budovu starej školy v Podvl-
ku Spolku Slovákov v Poľ-
sku s podmienkou, že vojt 
objedná znalca, ktorý určí 
cenu objektu, a následne 
nehnuteľnosť predá v súlade 
s právom. Výsledne hlasova-
nie prinieslo presne opačný 
efekt ako pred piatimi rokmi 
– 75 osôb hlasovalo za, jed-
na osoba bola proti a jedna 
sa zdržala hlasovania.

Dá sa povedať, že prvý 
pozitívny krok je za nami. 
Podvlčania súhlasili s tým, 

aby Spolok odkúpil budovu. Verím, že táto 
skutočnosť podporí v aktivitách miestnu 
skupinu v Podvlku a spolupráca s gminou 
Jablonka sa bude čoraz lepšie rozvíjať.

Marián Smondek

HLASOVANIE O KLUBOVNI V PODVLKU

V tomto kalendárnom roku fi rma podhalanka.pl 
vydala reprint Atlasu poľských krojov Poľského etnogra-
fi ckého združenia (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze), 
časť V., Malopoľsko, zošit 11 a zošit 15 – Edyta Starek, 
Oravský kroj a Spišský kroj, Wrocław, 1966. Vytlačené to 
bolo v tlačiarni Spolku Slovákov v Krakove. 

Zároveň táto fi rma vyhlásila súťaž tykajúcu sa spo-
menutých krojov, v ktorej odmenou sú vydané knihy. Na 
adresu redakcie treba zaslať odpoveď na súťažnú otáz-
ku najneskôr do 31. decembra 2010, na adresu redakcie. 
Obálku označte heslom „podhalanka.pl”.

Súťažná otázka tykajúca sa oravského kroja: Uveď-
te tri charakteristické znaky mužského kroja z hornej 
Oravy.

Súťažná otázka tykajúca sa spišského kroja: Vyme-
nujte aspoň tri prvky, ktorými sa líšia od seba ženské 
kroje kacvínskej, tribšskej a jurgovskej odmeny na Spiši?

podhalanka.pl
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6. novembra 2010 bola v Podvlku slávnostne otvorená čis-
tička odpadových vôd. Vďaka tejto investícii sa zminimalizuje 
problém s odpadom v tejto obci. Navrhovateľkou projektu čis-
tičky odpadových vôd bola Grażyna Marszałek a stavbyvedúcim 
Krzysztof Machnik.    

Náklady spojené s realizáciou tohto projektu stáli 10 098 
513 zlotých, z čoho bude vrátených 59,59% z fi nančných prí-
spevkov Európskej regionálnej spolupráce. Projekt je podporený 
z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská repub-
lika 2007-2013. (aj)

*  *  *
Do 3. decembra 2010 mohli obyvatelia jednotlivých obcí 

v gmine Jablonka prihlasovať svojich kandidátov na richtárov. 
Voľby na richtárov sa uskutočnia 19. decembra t.r. (aj)

*  *  *
Dňa 25. novembra sa konali v Novej Belej hodové slávnosti 

na sviatok sv. Kataríny. Slovenskú sv. omšu slúžil farár z Nede-
ce Andrzej Pawlak, ktorý predniesol kázeň o živote sv. Kataríny 
v slovenčine, čo je potešujúce a nedeckí farníci sú určite spo-
kojní s tým, že majú takto pekne odbavenú celú slovenskú sv. 
omšu. Spolu s ním sv. omšu odbavoval aj kňaz Adam Rataj, ro-
dák z Kacvína. (aj)

*  *  *
22. novembra t.r. si dychovka z Vyšných Lápš uctila patrónku 

hudby sv. Cecíliu účasťou na sv. omši venovanej hudobníkom 
a ich rodinám. (dm)

*  *  *
Tohtoročné tribšké hody boli 

slávnostnejšie ako obyčajne, preto-
že priamo z františkánskeho kosto-
la vo Viterbo v Taliansku boli vďaka 
pomoci pátra Bogdana Adamczyka, 
pracujúceho v Miškolci v Maďarsku, 
dovezené relikvie pozostatkov pat-
rónky miestnej farnosti sv. Alžbety. 
Po sv. omši sa uskutočnila adorácia 
relikvií. (dm) 
*  *  *

V poslednú novembrovú sobotu, tj. 27. 11. 2010, sa konal 
v krajanskej klubovni v Mikołowe Ondrejský večierok.  (mm)

Vo voľbách do samosprávnych orgá-
nov, ktoré sa konali 27. novembra, bola na 
Sliezsku zvolená aj naša krajanka Anna 
Kubíková, ktorá v meste Mikołów získala 
vo svojom obvode najvyšší počet hlasov 
a stala sa tak poslankyňou mestského za-
stupiteľstva. Srdečne jej k tomuto úspechu 
gratulujeme a prajeme úspešné pôsobe-
nie v samospráve počas celého volebné-
ho obdobia. (mm)

*  *  *
Dňa 4. decembra bola na 

najvyššom vrchole sliezskych 
Beskýd Skrzyczne otvorená 
lyžiarska sezóna, ktorá bude 
trvať až do prvého májového 
víkendu. Pre všetkých kraja-
nov zo Sliezska máme pote-
šujúcu správu, a to, že majú 
v tomto areáli lyžovačku za-
darmo. (mm)

*  *  *
Novozvoleným vojtom a všetkým zvoleným samosprávam na 

Spiši a Orave prajeme úspešné volebné obdobie a dobrú spo-
luprácu so Spolkom Slovákov v Poľsku. V tabuľke sú uvedení 
novozvolení vojtovia:

Na
 S

piš
i

Gmina Vojt Miesto bydliska

Bukowina 
Tatrzańska

Stanisław Andrzej 
Łukaszczyk

Bukowina 
Tatrzańska

Nižné Lapše Paweł Dziuban Nižné Lapše

Nowy Targ Jan Piotr Smarduch Łopuszna

Na
 O

ra
ve

Czarny Dunajec Józef Władysław Babicz Wróblówka
Jablonka Antoni Karlak Jablonka

Raba Wyżna Andrzej Czesław Dziwisz Raba Wyżna

Veľká Lipnica Bogusław Jerzy 
Jazowski Veľká Lipnica

Krátko zo Spiša, Oravy a Sliezska

NARODENINOVÝ 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. 

Tento narodeninový vinš pat-
rí krajanovi Albínovi Paluchovi 
z Krempách, ktorý 24. decembra t.r. oslávi 70 narode-
niny. Gratulujú mu k ním manželka a dcéra s rodinou.

BLAHOŽELANIE
4. decembra t. r. oslávil krásne 70. na-

rodeniny krajan Vendelín Krempaský. K 
tomuto sviatku mu zasielajú narodeninový 
vinš manželka Mária, dcéry, bratia a sestry 
s rodinami.

Nejeden v deň narodenín
do rúk Tvojich vloží dary,
položí Ti kvety na stôl
so želaním, aby rástol
rokov rad Ti ako stuha
a žiarila šťastia dúha.

Aj my s veľkým potešením
želáme Ti v deň narodenín,
aby v šťastí, dobrom zdraví,
bez starostí, bez obavy
ďalšie roky prežil si,
plné radosti a krásy. 
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Dňa 5. novembra 2010 zomrela v Čier-
nej Hore vo veku 66 rokov krajanka 

JANINA KOVALČIKOVÁ 

Zosnulá bola čitateľkou Života. Odišla 
od nás dobrá a drahá manželka, švagriná 
a teta. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Čiernej Hore

�
Dňa 19. októbra 2010 zomrela v Kež-

marku vo veku 86 rokov priateľka Slovákov
EMMA GRIGEROVÁ

Zosnulá bola dlhoročnou čitateľkou ča-
sopisu Život. V období päťdesiatych rokov 
20. storočia pôsobila ako učiteľka v Re-
piskách. Na Spiši spoznala aj svojho už 
nebohého manžela Michala Grigera, ktorý 
pôsobil na meštianke v Jurgove. Obľúbila 
si Spiš a najmä obce Repiská, Čiernu Horu, 
Jurgov a ľudí, s ktorými sa tam dostala do 
kontaktu. Aj po odchode na Slovensko 
sa vždy živo zaujímala o osudy Slovákov 
v Poľsku. Bola prívetivou a dobrosrdečnou 
osobou. Odišla od nás vzorná matka, ba-
bička a známa. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Jurgove, Spolok Slová-
kov v Poľsku a redakcia Život

Spomienka na 
Ladislava Kudzbela

V máji t.r. uplynulo už 9 rokov od smrti 
priateľa Slovákov v Poľsku Ladislava Ku-
dzbela, ktorý naďalej žije v spomienkach 
mnohých krajanov a najmä Jurgovčanov. 

Bol obetavým, láskavým a múdrym 
človekom, ktorý celý svoj život pracoval 
v prospech spoločnosti v slovenských ka-
tolíckych spolkoch, ale záslužnú činnosť 
vykonával aj v oblasti školstva.

Svoje detstvo a mladosť prežil v de-
dinke Kvačany – Dlhá Lúka. Študoval 
na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave 
v Spišskej Kapitule, kde získal diplom uči-
teľ – organista. Tomuto povolaniu sa ve-
noval v rodisku až do roku 1939, keď mu 
biskup Mons. Ján Vojtaššák navrhol, aby 
šiel učiť do Jablonky. Vojna však prinútila 
Kudzbela odísť na východný front. K uči-
teľstvu sa mu podarilo vrátiť a nastúpil ako 
učiteľ  do Jurgova, najskôr na ľudovú ško-
lu a neskôr na meštianku. 

Ako skúsený dôstojník bol veľmi ná-
pomocný nielen v škole, ale aj celému 
tamojšiemu spišskému okruhu krajanov. 
Organizoval miestnu samosprávu a stal 
sa predsedom Miestneho národného vý-
boru v Jurgove. V máji roku 1945 musel 
odísť z tejto obce a usadil sa v Kežmarku, 
ale naďalej konal v záujme Slovákov zo 
Spiša a pracoval v komitétoch na pomoc 
utečencom – Slovákom zo sporného úze-
mia Spiša a Oravy. 

Nech odpočíva v pokoji!
MS SSP v Jurgove

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.

• 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.

• December - 12.12.2010

Dňa 28. novembra 2010 náhle zomre-
la v Nedeci vo veku 87 rokov krajanka

HELENA PORĘBSKÁ
(rod. Krempaská)

Zosnulá bola dlhoročnou a pozornou 
čitateľkou časopisu Život. Bola členkou 
Spolku a patrila do radov folklórneho sú-
boru Veselica, v ktorom dlhší čas pôsobi-
la. Odišla od nás starostlivá matka, dobrá 
svokra, sestra, teta, babička a prababička. 
Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Nedeci 

�

Dňa 29. októbra 2010 zomrela v Tribši 
vo veku 81 rokov krajanka

ANNA MIŠKOVIČOVÁ

Zosnulá bola vernou a dlhoročnou či-
tateľkou Života, starostlivou manželkou, 
matkou, babičkou a prababičkou. Nech 
odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Tribši

ODIŠLI OD NÁS

Poďakovanie
Ďakujeme fi rme FHUP Trans Drew 

Podwilk Andreja Fedora za darovanie 
dreva na kúrenie pre klubovňu Spolku 
Slovákov v Poľsku v Podvlku.

Spolok Slovákov v Poľsku
a MS SSP v Podvlku
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Čitatelia – redakcia

Reakcia 
redakcie 

Život:
Na záver by sme 

chceli vyjadriť poteše-
nie, že pani starostka 
obce Osturňa sa diš-
tancovala od vyššie 
spomínanej publikácie, 
ktorá je propagandou 
pseudohistorikov usilu-
júcich sa dokázať akúsi 
poľskosť Spiša a záro-
veň neuveriteľným vý-
smechom slovenského 
jazyka. Zároveň pevne 
veríme, že pre očiste-
nie mena obce Osturňa 
už napísala podobný 
list a bude žiadať vy-
svetlenie od toho, kto 
ju do tejto nepríjemnej 
situácie skutočne za-
tiahol - od gminy Niž-
né Lapše, ktorá túto 
publikáciu vydala, nám 
poslala na zverejnenie 
informáciu o spolupráci 
s obcou Osturňa a na-
ďalej zneužíva jej meno 
a prezentuje ju na svo-
jej internetovej stránke i 
v ďalších médiách ako 
partnera v tomto kon-
krétnom projekte (pozri 
hore uvedenú e-mailo-
vú správu). 

Projekt „Spiš – stredisko mnohých kultúr“ realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

Obec Łapsze Niżne v partnerstve s Obcou Osturňa realizuje v lehote od januára do decembra 2010 mikro projekt s názvom „Spiš 
– oblasť viacerých kultúr“. Projekt spolufi nancovaný Eurόpskou úniou z Eurόpskeho fόndu regionálneho rozvoja a zo štátneho fόndu 
prostrednictvom Euroregiόnu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská  republika  – Slovenská republika 2007-2013

 Celkové výdavky na realizovaný projekt činia 29.717,00 €. Finančná podpora EFRR tvorí 85% celkových kvalifi kovaných výdav-
kov na mikro projekt. Projekt je doplnenie a pokračovanie predchádzajúcich iniciatív Obci Łapsze Niżne, ako bolo vydanie publikácie 
s názvom „Kostoly poľského a slovenského Spiša“ a „Kaplnky poľského a slovenského Spiša“.

Základnou úlohou projektu „Spiš – stredisko mnohých kultúr“ je spracovanie a tlač sprievodcu ohľadom unikátnosti obradov, 
nárečia, krojov, hudby, tancov, ručnej výroby, jedál pohraničia poľsko – slovenskej oblasti Spiša ako historicko – zemepisnej oblasti 
viacerých kultúr. Účelom realizácie projektu je popularizácia znalostí ohľadom kultúrneho dedičstva poľsko – slovenského pohrani-
čia, umožnenie prístupu ku informáciám ohľadom kultúry Spiša v podobe príťažlivého turistického sprievodcu, ochrana regionálnych 
a kultúrnych tradícií pred zabudnutím.

E-mailová správa z gminy Nižné Lapše poslaná 
do redakcie Života dňa 20.9.2010 v pôvodnom znení:

List starostky obce Osturňa v pôvodnom znení:
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ČO EŠTE TREBA 
STIHNÚŤ PRED 

NÁSTUPOM 
PANI ZIMY

Zimný rez
Ak teplota neklesne pod hranicu – 5°C, môžeme sa ešte 

pustiť do rezu menej chúlostivých opadavých kríkov, naj-
mä živých plotov. Najprv sa zbavíme príliš zahustených a 
prestarnutých výhonov, ktoré odrežeme tesne nad zemou. 
Potom sa dáme do skracovania ostatných výhonov, ktoré 
môžeme zostrihať až po postranný obrast. Nakoniec sa za-
meriame na tvar strihu živého plota. Ak nemáme pripravenú 
vhodnú šablónu, môžeme živý plot zarovnávať podľa na-
pnutého špagátu. Potom však musíme pamätať na to, že pri 
zemi má byť o 10 až 20 cm širší než hore.

Posledná úprava trávnika
Z trávnika pravidelne zhrabávame opadané lístie, pod 

ktorým by mohli ľahko vznikať hubové choroby majúce na 
svedomí holé miesta. Ak tráva stále rastie, môžeme za tep-
lého počasia ešte kosiť, aby jeho výška nepresiahla 4 cm. 
Na lepšie prezimovanie je vhodné pokryť trávnik asi 0,5 cm 
vrstvou dobre preosiatej pôdy alebo vyzretého kompostu. 
Určite nie je na zahodenie ani rozbor pôdy na pH. Ak sa 
jeho hranica posunula pod piaty stupeň, môžeme si na 
zmiernenie kyslosti zakúpiť mletý vápenec, ktorý po napad-
nutí snehu rovnomerne roztrúsime na trávnik v pomere 150 
až 200 g/m².

Do polovice novembra treba ukončiť výsadbu ovocných 
stromčekov. Nové stromčeky nesadíme hneď na miesto po 
vyschnutom alebo odstránenom strome. Ak nemáme inde 
vhodné miesto, vykopeme jamu 2x2 m širokú a 60-70 cm 
hlbokú. Zem z nej vyvezieme a stromček zasadíme do čer-
stvej, s dostatkom humusu a živín. Správne ošetrované a 
postrekované stromy netreba bieliť vápnom, ktoré chráni 
kôru pred poškodením pri prudkých zmenách teploty me-
dzi dňom a nocou koncom zimy. Väčšie rany na ovocných 
stromoch impregnujeme farbou, menšie zatierame štepár-
skym voskom. U starších stromov treba nezahojené rany 
po väčších konároch vyrezať až do zdravého dreva a dutinu 
zabetónovať. Presvetľovanie korún ovocných stromov sa 
neodporúča. Na kmeň viniča je potrebné nahrnúť zeminu, 
prípadne zakryť kôrovím alebo čečinou. Môžeme začať so 
zimným postrekom proti prezimujúcim škodcom. Po skon-
čení zberu zeleniny pôdu hlboko porýľujeme, prípadne po-
hnojíme maštaľným hnojom. Nehnojte však tú časť pozem-
ku, kde chcete na jar vysadiť cibuľovú zeleninu. Pareniská 
môžete využiť na uskladnenie menej chúlostivej zeleniny, 
udrží sa dlhšie svieža. Nezabudnite si do kvetináčov a deb-
ničiek zasadiť pažítku, petržlen, zeler a cibuľku sadzačku. 
Takto vysadené debničky v zime preneste na teplé a svetlé 
miesto.

Miriam Chudá

Gratulácia zo Slovenska
Dňa 24. novembra 2010 návštívil krajana z Čiernej Hory od Tribša 

Sebastiána Milana, ktorý prednedávnom oslávil 100. narodeniny, gene-
rálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky. Dôvodom vzácnej návšte-
vy bolo odovzdanie medaile od pridelenca obrany SR brig. gen. Jozefa 
Viktorína z Veľvyslanectva SR vo Varšave. V jeho mene túto gratuláciu 
odovzdával generálny konzul SR v Krakove M. Lisánsky v spoločnosti 
obvodného predsedu SSP na Spiši Františka Mlynarčíka. Jubilant sa 
tomuto vyznamenaniu veľmi potešil. Neskôr sa so živým záujmom zho-
váral s hosťami na rôzne témy. (dm)    

DAR SRDCA
Do našej akcie Dar srdca sa zapojili: krajan František Vodžak 

z Čenstochovy sumou 100 zlotých, ktoré určil pre potreby Spolku Slo-
vákov v Poľsku. 

Krajanka Štefania Knapčíková z Mikołova sumou 2 850 zlotých 
a krajan Bronislav Knapčík z Mikołova sumou 710 zlotých na kultúr-
nu činnosť MS SSP na Sliezsku v roku 2010. Srdečne ďakujeme. 

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

M. Lisánsky v prítomnosti F. Mlynarčíka odovzdáva 
gratuláciu oslávencovi S. Milanovi

Sebastián Milan rozpráva konzulovi 
M. Lisánskemu o svojom živote
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Mladým – mladším – najmladším

Zacvičím si v zime
Ako letí vrana.

Ako skáče zajac.
Ako kráča bocian.
Ako beží pštros.

A som svieži ako rybička.

Čas merajú hodiny
Tik-tak, už je ráno.

Tik-tak, už je poludnie.
Tik-tak, už je večer.
Tik-tak, už je noc.

Zajtra bude nový deň

Eva Hajdu

O MÁRNIVEJ 
VLOČKE

Jedného rána začali z neba padať jem-
né biele chumáčiky. Mäkko sadali na domy, 
stromy, záhrady, lesy i lúky. Čochvíľa bolo 
všetko biele ako v rozprávke...

Medzi množstvom padajúcich sneho-
vých vločiek bola aj vločka Belanka. Pristála 
na roztvorenom módnom časopise, ktorý sa 
zabudnutý povaľoval za plotom neveľkej zá-
hrady. Keď dosadla, ponaťahovala si stuh-
nuté rúčky a začala sa vôkol seba obzerať. 
Pestré farby v časopise, červená, modrá, 
žltá, ružová, zelená a ktovie ešte aká, ju ná-
ramne očarili.

„Aké je to len krásne! Toľko farieb, a ja 
musím byť takáto bezfarebná!“ – posťažo-
vala sa Belanka vtáčikovi, čo stál skrehnutý 
obďaleč.

„S tým si nelám hlavu. Ak chceš, zave-
diem ťa na také miesto, kde si môžeš vybrať 
farbu od výmyslu sveta!“ – začivkal vtáčik.

Belanka neváhala. Spolu s vtáčikom 
sa vychytila rovno do maliarovho ateliéru. 
Práve mal otvorené okno, takže sa poľahky 
dostali až dnu. Vločka Belanka užasla nad 
toľkou záľahou farieb.

„Jój, akú si len mám vybrať? Žeby túto 
ružovú? Alebo zelenú? A či fi alovú?“ Toľko 
mudrovala, až sa jej z tých farieb zakrútila 
hlava a milá Belanka spadla rovno na malia-
rovu paletu. V tej chvíli sa vločka roztopila.  

Čo poviete, milé deti, ako by sa Belanke 
povodilo, keby zostala sama sebou?

(Bobi č. 5, január 2003) 
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2. Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky, 
nech sa dieťa poteší na tom našom salaši, 
spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika. 
My budeme s vami spievať za jasľami 
synu milému, synu milému. 

3. Hory, ticho buďte, dieťa nezobuďte, 
nech si ono podrieme na slame a na sene. 
A vy, milé fi alky, zaváňajte do diaľky. 
Privejte mu vône, Pánovi na tróne, 
ticho sladúčko, ticho sladúčko.

BÚVAJ, DIEŤA KRÁSNE 
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Mladým – mladším – najmladším
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S _ _ _ _

Pieseň
A keď prišiel pondelok, 
jaj mamička, bolí bok.
A keď prišiel utorok,
jaj, mamička, druhý bok.
A keď prišla tá streda,
jaj mamička, prebeda.
A keď prišiel ten štvrtok,
spravila si maškrtok.
A keď prišiel piatok,
spravila si sviatok.
A keď prišla sobota,
smrdela jej robota.
A keď prišla nedeľa,
hneď do tanca letela.

(J. Navrátil, E. Lehotská: 
Pramienok, Bratislava 1983)

L _ _ _

Zdena Vicianová

Pes Brok a sneh
Robia vločky krôčky.
Ešte jeden krok
a zaviali búdu,
v ktorej spáva Brok.
Zguľovať ho chceli,
ale Brok je smelý.
Hneď po snehu trieli,
už je celý biely.

(Bobi č. 5, 
január 2003)
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SLOVENČINA  PRE  NAJMENŠÍCH
Ahoj, milé deti! Asi sa medzi Vami nenájde nikto, kto nemá rád Vianoce, však? A načo by sme aj niekoho takého hľadali, veď 

je to úplne nezmyselné. Deti, skrátka, majú radi Vianoce a zimu. Vonku poletuje sneh a o chvíľu je všetko bielučké. Stromy, domy, 
ulice, polia a lúky. Zo snehu sa dá postaviť snehuliak. Skúsite to? Pre zimnú inšpiráciu tu máme obrázok – dvoch malých športov-
cov. Na čom budú o chvíľu jazdiť? Že to viete? Tak to dopíšte do voľných políčok pri obrázkoch. Obrázky vymaľujte a pošlite nám 
ich do redakcie. Z prác, ktoré sme do redakcie dostali minulý mesiac, sme odmenili: Annu Szczepaniecovú z Novej Belej a Natálku 
Starostovičovú z Nižných Lápš. (lo)    
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Film a moto

KAMILA 
MAGÁLOVÁ

Nedávno oslávila svoje narodeniny 
jedna z najznámejších slovenských here-
čiek, ktorá sa po dlhé roky objavuje nie-
len v televíznych inscenáciách či fi lmoch, 
ale aj na divadelných doskách. Svoj hlas 
prostredníctvom dabingu prepožičala mno-
hým zahraničným fi lmovým hviezdam. Fa-
núšikovia hudby si jej tvár spájajú s vôbec 
prvým slovenským rockovým muzikálom, 
či rockovou operou, ako bola kedysi pre-
zentovaná - Cyrano z predmestia,  z roku 
1978, kde si zahrala hlavnú ženskú úlohu 
Roxany.  

Ale poďme pekne po poriadku. Naro-
dila sa 16. 11. 1950 v Bratislave. Herecké 
umenie má zrejme v rodine, jej brat Ma-
rián Slovák je taktiež hercom. Obaja vy-

študovali bratislavskú VŠMU, odbor, ako 
inak – herectvo. Dlhší čas bola zviazaná 
s Poetickým súborom Novej scény a od 
roku 1982 pôsobí na scéne SND. 

Najväčší divácky ohlas mali jej herecké 
výkony v inscenáciách: Pozor na Leona, 
Malá nočná hudba, v Čerticiach, Chrobá-
kovi v hlave a v hre Tančiareň. Nemožno 
však nespomenúť kultové predstavenie 
Na skle maľované. 

Vo fi lme sa po prvýkrát objavila v roku 
1976, išlo o snímku Koncert pre pozosta-
lých. Prakticky rok, čo rok sa objavovala 
v nových inscenáciách, fi lmoch a fi lmo-
vých rozprávkach. Jedným z posledných 
titulov, v ktorom sa objavila, bol český fi lm 
z roku 2004 Ruth to vidí jinak.    

Kamila Magálová sa môže pochváliť 
titulom Veľvyslankyňa dobrej vôle UNI-
CEF na Slovensku. Okrem toho je tiež 
patrónkou Slobody zvierat a prezidentkou 
Nadácie na záchranu koní. Okrem herec-

kého talentu je teda aj človekom s veľkým 
srdcom, a takých hercov je dnes málo. 
Akoby toho nebolo dosť, pravidelne ju 
možno vídať aj na obrazovke slovenskej 
televízie, kde sa zhosťuje úlohy vynikajú-
cej kuchárky v programe Tajomstvo mojej 
kuchyne. (lo)

Škoda 
PRAKTIK

Dvojmiestny úžitkový automobil vám 
ponúkne komfort, ľahkú ovládateľnosť 
i  reprezentatívny vzhľad. Zároveň je ale 
dostatočne veľký pre potreby drobných i 
stredných podnikateľov (nákladný priestor 
ponúka 1 900 l). Uplatnenie nájde i vo vo-
zidlovom parku väčších fi riem, napríklad v 
donáškovej službe. 

Do nákladového priestoru je pohodl-
ný prístup z troch strán vďaka širokým a 
vysokým bočným dverám a rozmerným vý-
klopným piatym dverám.

Bezpečné uchytenie nákladu v bato-
žinovom priestore umožňuje šesť ôk na 
bokoch trojdielnej podlahy. Dĺžka úložnej 
plochy je 1605 mm, šírka 1434 mm (medzi 
podbehmi 1016 mm), výška nákladového 
priestoru je 990 mm. Na tak malé vozidlo, 
kým Praktik je, je pozoruhodné, že uvezie 
až 550kg a pri použití 15“ diskov až 640 
kg. Ak nepotrebujete bežnú výšku nákla-
dového priestoru, môžete si nechať na-
montovať vyrovnávaciu podlahu. Nakladať 
potom môžete i EURO palety pomocou 
vysokozdvižného vozíka. Posuvná prieč-
na deliaca stena (v hornej časti s mre-
žou) bráni vniknutiu nákladu do priestoru 
vodiča a spolujazdca. Stenu je možné 
posúvať v rozmedzí 10cm. Vodiči menšej 
postavy, ktorí majú sedadlo viac vpredu, 
môžu stenu posunúť vpred a využiť tak 

na maximum nákladový priestor. Naopak 
vodiči vyšších postáv, ktorí potrebujú pre 
riadenie viac miesta, môžu deliacu stenu 
posunúť spoločne so sedadlom hlbšie do 
nákladového priestoru.

Všetky ovládacie prvky v pracovnom 
priestore vodiča sú ľahko dostupné a 
prístroje ponúkajú výbornú čitateľnosť a 
prehľadnosť. Vodič má dobrý výhľad vo 
všetkých smeroch. Štvorramenný volant je 
výškovo i pozdĺžne nastaviteľný, samozrej-
mosťou je posilňovač riadenia. Na prianie 
môžete mať i výškovo nastaviteľné sedadlo 
vodiča alebo obidva sedadlá vyhrievané. 
Poťahová látka sedadiel je príjemná na 
dotyk, odolná ľahko a udržuje. Prístrojová 
doska je vyrobená z materiálu, ktorého po-
vrch je veľmi príjemný na dotyk. Štandard-
ne je dodávaná vo farebnom prevedení 

Onyx. Poťahy sedadiel vynikajú vysokou 
odolnosťou a ľahko sa udržujú v čistote. V 
základnej výbave sú pre pohodu vodiča a 
spolujazdca pripravené držiaky na fľaše s 
nápojmi v predných dverách a v stredovej 
konzole a odkladacie priestory v palubnej 
doske, vo dverách a pod sedadlami.

Model je sériovo vyrábaný s troma 
druhmi motorov. V ponuke sú dva ben-
zínové s objemom 1,2 l a jeden naftový 
s objemom 1,6 l. Keďže tieto vozidlá sú 
vyrábané ako úžitkové, a nie pretekárske, 
ich zrýchlenie nás nenadchne. Výkon-
nejší benzínový motor dosiahne stovku 
za necelých 13 s, pri ďalších dvoch túto 
magickú hranicu prekročíme až po 16 s. 
Zato spotreba je vynikajúca a pohybuje sa 
okolo 6 l na 100 km, takže pri 55 litrovej 
nádrži docestujeme naozaj ďaleko. (lo)
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ZUZKA VARÍ

Umenie a varenie

FRANTIŠEK KOLKOVIČ

Stratený rým
Stratil som jedného dňa rým...
Ušiel mi nebadane kamsi do neznáma,
možno ho prikryl ten štipľavý dym
na zemiačiskách – uteš ená panoráma.

Stratil som lásku jednej čiernej noci,
zobral ju kamsi nepokojný spánok
a nevedia ju vrátiť čies i drahé oči.
Bola mi vždycky ako svieži vánok.

Dnes  je nepokojný spánok, viet or a sen
a celá hŕba nepísaných stránok.
Ja sa aj snažím. Kedy ja ich popíšem,
keď noc je krátka, nastáva už ráno...

Stratil som ist ého dňa rým,
keďže som sa príliš veľmi snažil
loviť verše s vrec om deravým.
Nemal kto tento neš ťastný rým strážiť.

Istého dňa som lásku našiel,
tú, ktorá chcela ma stret núť.
Nedám jej odísť  poza truhly naše
ani ako kytici nedám zvädnúť.

(Stopy jes ene 2010)

ČO NA OBED
NETYPICKÁ RYBACIA 

POLIEVKA
1 rybia hlava alebo ikry, 3 lyžice ried-

kej maslovej zápražky, 15 dkg koreňovej 
zeleniny, 2 ks žemle alebo rožky, 1 lyžica 
masla, soľ, citrón, med.

Do hrnca vložíme umytú hlavu ryby, 
zalejeme ju vodou a osolíme. Na miernom 
ohni varíme asi 30 minút. Vývar precedí-
me a vrátime späť do hrnca. Rozohrejeme 
mierne maslo, pridáme nastrúhanú zele-
ninu a na drobné kúsky nakrájame rybie 
vnútornosti a podusíme asi 5 minút. Vlo-
žíme do vriaceho vývaru, pridáme riedku 
maslovú zápražku a ešte asi 10 minút va-
ríme. Hotovú polievku podávame s opra-
ženým pečivom, ktoré sme nakrájali na 
drobné kocky, dochutíme lyžičkou medu a 
citrónovou šťavou.

BENÁTSKE REZNE
4 teľacie rezne, 4 rezy varenej šunky, 

80 g masla, 1/2 kg tekvice, 120 g strú-
haného ementálu, mleté čierne korenie, 
kôpor, soľ.

Rozpustíme 40 g masla, pridáme 
k nemu na kúsočky pokrájanú tekvicu, 
podlejeme vodou, posolíme, okoreníme 
a dusíme. Udusenú tekvicu vidličkou roz-
tlačíme a zmiešame s polovicou strúha-
ného ementálu. Do ohňovzdornej nádoby 
rozložíme rezy šunky, na každý položíme 
narýchlo opražený prírodný teľací rezeň, 
zalejeme tekvicovou kašou a posypeme 
zvyškom strúhaného syra. Polejeme mas-
lom a dáme na chvíľu do rúry zapiecť. 
Ozdobíme kôprom a podávame so ze-
miakmi alebo ryžou.

ZÁKUSKY
KRUPICOVÁ POCHÚŤKA 

- FLAMERI
30 g detskej krupice, 30 g cuk-

ru, 10 g rastlinného tuku, 250 g ovo-
cia, 3 dl mlieka, sneh z jedného bielka
Krém: 75 g maizeny, 30 g cukru, 2 dl mlie-
ka.

Do vriaceho mlieka s cukrom za stá-
leho miešania sypeme detskú krupicu a 

varíme do zhustnutia. Do uvarenej horú-
cej kaše primiešame tuk a tuhý vyšľaha-
ný sneh z bielka. Formičky alebo misky 
vypláchneme studenou vodou, na dno 
položíme kompótové ovocie, zalejeme 
horúcou kašou a necháme vychladnúť. 
Po vychladnutí vyklopíme a polejeme kré-
mom. 

Krém - mlieko s cukrom dáme variť. V 
malom množstve studeného mlieka roz-
miešame maizenu, prilejeme do vriaceho 
mlieka, necháme prejsť varom a polejeme 
ním fl ameri. 

ŠALÁTY
CVIKLOVÝ ŠALÁT

1 varená cvikla, soľ, kryštálový cukor, 
citrónová šťava alebo ocot, chren.

Cviklu uvaríme v osolenej vode do mäk-
ka. Nastrúhame na plátky a postupne pridá-
vame soľ, cukor, citrónovú šťavu alebo ocot 
a nastrúhaný chren podľa chuti.

Zdroj: recepty.sk
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Naša poradňa

Mamy już grudzień. Czas przygotować 
się do Świąt i Sylwestra. Przede wszyst-
kim musimy wyglądać świeżo. W tym celu 
przyda nam się odpowiednio dobrany róż. 
Sprawdź w lustrze, jaki kolor mają twoje 
naturalne rumieńce. Kosmetyk powinien 
mieć zbliżoną barwę. Jeśli masz skórę 
w kolorze kości słoniowej, używaj różu w 
odcieniu jasnoróżowym. Masz oliwkową 
cerę? Najlepiej będzie ci pasował róż w 
odcieniu intensywnie pomarańczowym 
albo mocno różowym, pomidorowym, a 
nawet amarantowoczerwonym. Ciemne 
karnacje pięknie wyglądają w jasnych 
błyszczących pastelach z domieszką zło-
ta oraz srebra. Jasne kolory wspaniale 
podkreślają opaleniznę. Masz jasną cerę 
o różowym odcieniu i naturalne rumień-
ce? Najlepszym dla ciebie odcieniem bę-
dzie opalony lekki brąz lub przyszarzony 
spokojny róż. Jeżeli masz oczy piwne, 
najlepszy będzie kosmetyk w odcieniu be-
żowym. Twoje oczy mają kolor niebieski 
lub szary? Najbardziej będzie pasował ci 
róż w odcieniu łososiowym albo jasnopo-
marańczowym. Kobiety o dojrzałej cerze 
powinny używać matowego różu w od-
cieniu zbliżonym do naturalnego koloru z 
domieszką różowego. Róż do policzków 
rozjaśnia twarz i dodaje jej naturalności. 
Dobierz go tak, by idealnie stapiał się ze 
skórą.

Makijaż na Święta powinien być bar-
dziej „wyjściowy” niż ten codzienny, ale 
jednocześnie niezbyt krzykliwy i ciężki. 
Złoto i brąz to dwa kolory dość często 
używane w makijażu świątecznym i przy 
tym bardzo bezpieczne, pasować będzie 
do większości strojów.

Dwie małe wskazówki co do 
świątecznego makijażu:
- po pierwsze usta:  unikamy wszel-

kich błyszczyków i szminek w szalonych 
kolorach, bo Wigilia jest okazją o tyle 
specyfi czną, że kosmetyk zostanie naj-
pewniej na policzkach członków rodziny 
i na... naszych zębach. Najbezpieczniej-
szym wyjściem jest tu błyszczyk bezbarw-
ny lub szminka z gatunku supertrwałych.  
- po drugie trzeba dobrze zmatowić twarz: 
stół pełen parującego jedzenia, świece 
i dookoła licznie zgromadzona rodzina 
równa się podwyższonej temperaturze 

w jadalni/pokoju, a w takich warunkach 
nietrudno o upodobnienie swojej twarzy 
do świątecznej bombki. Aby tego uniknąć 
trzeba dobrze zmatowić twarz.

Makijaż na Sylwestra – nieśmiertel-
ny smoky eyes. Przed zrobieniem maki-
jażu musimy przygotować twarz i zakryć 
niedoskonałości. W tym makijażu bardzo 
ważne jest, aby skóra pod oczami była 
jasna i odróżniała się delikatnym kolo-
rem od mocnego oka. W tym przypadku 
musimy nałożyć sporą ilość jasnego ko-
rektora pod oczy.  Najważniejszy w tym 
makijażu jest eyeliner lub kredka do oczu. 
To właśnie te kosmetyki zapewniają efekt 
tajemniczego spojrzenia. Najpierw na 
zapudrowaną górną powiekę nakładamy 
czarną kredkę.  Następnie najjaśniejszym 
cieniem za pomocą pędzla bądź aplika-
tora malujemy górną powiekę aż do łuku 
brwiowego, równolegle na jednym i dru-
gim oku. Potem na ruchomą część gór-
nej powieki nakładamy nieco ciemniejszy 
cień. Przy załamaniu ruchomej części 
górnej powieki oraz przy linii rzęs nakła-
damy najciemniejszy cień tak, aby nadać 
oku głębi. Najciemniejszym cieniem ma-
lujemy również dolną powiekę przy linii 
rzęs w taki sposób, aby oko wyglądało 
na przydymione. Zaznaczając akcent na 
górnej powiece, możemy zrobić to za po-
mocą cienia o innej barwie. Całości do-
pełnia wytuszowanie rzęs, które najlepiej 
wykonać czarną maskarą. W większości 
przypadków makijaż smoky eyes jest wy-
konywany w ciemnych kolorach szarości, 
brązu i czerni. Przydymiony makijaż oka 
stanowi bardzo wyraźny akcent, dlatego, 
by osiągnąć równowagę, pozostałe ele-
menty powinny być bardzo stonowane. 
Blade usta, pomalowane cielistą pomad-
ką lub naturalnym błyszczykiem będą 
doskonałym wykończeniem makijażu. 
Wszelkie ciemne szminki w intensyw-
nych odcieniach są absolutnie zabronio-
ne, zgodnie z podstawową zasadą: albo 
oczy, albo usta. Makijaż typu smoky eyes 
jest piękny, tajemniczy i wyjątkowo uwo-
dzicielski. 

Mam nadzieję, że skorzystają Panie z 
tych kilku prostych wskazówek. 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowe-
go Roku! 

Dawid

AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA 

u osób starszych
Aktywność fi zyczna to zdolność do 

intensywnego działania, forma energii, 
dzięki której istnieje możliwość porozu-
miewania się z innymi osobami. Umoż-
liwia zaspokojenie potrzeb psychospo-
łecznych i daje poczucie satysfakcji. 
Jej brak może skutkować samotnością, 
izolacją społeczną, postępującą niepeł-
nosprawnością, a nawet przedwczesną 
śmiercią. Ma to szczególne znaczenie w 
odniesieniu do osób starszych. Istnieją 
trzy grupy aktywności:

- formalna – działalność społeczna, 
polityczna, wolontariat,

- nieformalna – kontakty z rodziną, z 
sąsiadami, znajomymi,

- samotnicza – oglądanie TV, hobby.
 Osoby w starszym wieku to prze-

ważnie emeryci lub renciści, którzy 
dysponują dużą ilością wolnego czasu. 
Dzięki temu mogą nie tylko pomagać 
innym (np. działalność charytatywna, ro-
dzina), ale angażować się w działalność 
różnych organizacji. Jednak badania 
wykazują, że zdecydowana większość 
swój wolny czas przeznacza na opie-
kę nad wnukami, uprawianie ogródka, 
grządek z warzywami, drzewek owoco-
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Prawnik

Naša poradňa

Różnica między ratami 
równymi a malejący przy 

kredycie
W przypadku rat równych przez cały 

okres kredytowania spłaca się ratę w tej 
samej wysokości. Początkowo większą 
jej część stanowią odsetki, potem ich 
suma maleje, a rośnie część spłacanego 
kapitału. W przypadku rat malejących co 
miesiąc płaci się taką samą kwotę kapi-
tału plus odsetki, które z czasem maleją. 
Oznacza to, że w pierwszej połowie okre-
su spłaty rata jest wyższa niż przy ratach 
równych, a w drugiej połowie niższa. Sam 
kredyt też jest wtedy tańszy, bo w sumie 
płaci się mniej odsetek.

Co kryje się w czterech 
ważnych działach 

w księdze wieczystej?
Księgę wieczystą powinna mieć każ-

da nieruchomość: działka zabudowana i 
niezabudowana, mieszkanie hipotetyczne 
lub własnościowe spółdzielcze, dom. W 
księdze są cztery działy. Zawierają po-
szczególne informacje:

- 1. dział – są w nim dane o położeniu, 
powierzchni i przeznaczeniu nieruchomo-
ści oraz liczbie pomieszczeń – jeśli jest to 
mieszkanie;

- 2. dział – podane jest tu nazwisko 
właściciela lub użytkownika wieczystego i 
podstawa nabycia nieruchomości (np. akt 
notarialny, postanowienie o zasiedzeniu). 
Właścicielami mogą być osoby fi zyczne, 
np. mąż, żona, lub prawne (spółki, gmina 
lub państwo);  

- 3. dział – przeznaczony jest na wpisy 
tzw. ograniczonych praw, np. prawa doży-
wocia, służebności przesyłu (np. na dział-
ce stoi słup elektryczny itp.);

- 4. dział – wpisuje się tutaj hipoteki 
umowne (jako zabezpieczenie spłaty kre-
dytu) i przymusowe, ustanowione przez 
sąd jako zabezpieczenie procesu.

Podstawa prawna: ustawa o księgach 
wieczystych Dz. U. nr 124/2001 poz. 
1361.

Ulgi w podatku 
dochodowym za 2010 r.
Zasady korzystania z ulg podatko-

wych wynikają z ustawy o PIT z 26 lipca 
1991 r. ze zmianami. Osoby korzystają-
ce z internetu w miejscu zamieszkania, 
będą mogły odliczyć za 2010 r. maksy-
malnie 760 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, 
trzeba mieć faktury VAT od dostawcy 
usług internetowych, wystawione na na-
zwisko korzystającego z ulgi. Należało 
je więc zbierać już od początku roku.
Ulga na dzieci. W 2010 r. wynosiła ona mie-
sięcznie 92,67 zł. Korzystając z ulgi rodzice 
będą mogli pomnożyć tę kwotę przez liczbę 
miesięcy w roku, przez które dziecko było 
na ich utrzymaniu. Jeśli urodziło się ono w 
styczniu, matka lub ojciec odliczą sobie za 
cały rok 1 tys. 112 zł 4 grosze. Gdyby nato-
miast dziecko urodziło się na przykład we 
wrześniu, ulga za 4 miesiące wyniesie tylko 
370 zł 68 groszy. Dotyczy to również osób 
sprawujących opiekę zastępczą lub opie-
kę prawną nad dzieckiem (np. dziadków).
Kolejna ulga w PIT na 2010 r. dotyczy 
wydatków poniesionych na oszczędzanie 
w kasie mieszkaniowej. Wynosi ona mak-
symalnie 30 proc. poniesionych wydatków, 
ale nie więcej niż 11 tys. 340 zł. Z tej ulgi 
mogą skorzystać tylko ci, którzy naby-
li do niej prawo przed 1 stycznia 2002 r.
Bez ograniczeń można odliczyć darowizny 
przeznaczone na kościelną działalność 
charytatywno-opiekuńczą. Natomiast z 
tytułu darowizn na cele pożytku publiczne-
go, kultu religijnego i krwiodawstwa, moż-
na odliczyć sobie maksymalnie łącznie 6 
proc. dochodu. Osoby niepełnosprawne 
mogą odliczyć wydatki na rehabilitację, 
takie jak np. zapłata za pobyt w sanato-
rium lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym 
czy za zabiegi rehabilitacyjne. Warunkiem 
skorzystania z tej ulgi jest, by podatnik 
miał zaświadczenie o niepełnosprawności 
albo decyzję o przyznaniu renty z tytułu 
całkowitej lub częściowej niezdolności do 
pracy z powodu niepełnosprawności. Oso-
ba niepełnosprawna nie będzie też mogła 
zarobić w ciągu roku więcej niż 9 tys. 120 
zł. Jeśli przekroczy tę kwotę, straci prawo 
do ulgi. (aj) 

wych, czytanie gazet, książek oraz oglą-
danie TV. Ale istnieją również inne formy 
aktywności społecznej, z których osoby 
starsze mogą korzystać i które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem. Warto tu 
wspomnieć o klubach seniora, kole go-
spodyń wiejskich oferujących szereg cie-
kawych zajęć kulturalnych, oświatowych 
czy turystycznych, należy także wspo-
mnieć o zespołach regionalnych i zwią-
zanych z nimi tańcach, muzyką i śpiewa-
niem. Istotnym elementem szczęśliwego 
starzenia się jest aktywność fi zyczna, 
która niestety u wielu osób w starszym 
wieku ogranicza się jedynie do robienia 
zakupów, sprzątania i drobnych prac 
domowych. Tymczasem zachowanie w 
miarę wysokiej aktywności fi zycznej w 
starszym wieku wpływa niewątpliwie na 
jakość oraz długość życia, oraz umożli-
wia zachowanie niezależności. Jak więc 
powinna wyglądać aktywność fi zyczna u 
osób starszych? Powinna oddziaływać 
na trzy podstawowe elementy:

- zwiększać wydolność tlenową 
- wzmacniać siłę mięśni
- poprawiać gibkość, równowagę i ko-

ordynację ruchów.
Należy pamiętać o indywidualnym 

doborze aktywności, biorąc pod uwagę 
aktualny stan zdrowia, a także stopień 
sprawności fi zycznej. Program powinien 
zawierać ćwiczenia o charakterze siło-
wym oraz wytrzymałościowym (2 razy w 
tygodniu minimum po 20 minut), a tak-
że rozciągające (codziennie 10 minut). 
Systematyczna aktywność ruchowa od-
grywa ogromną rolę w profi laktyce wielu 
schorzeń. Najprostsza forma ćwiczenia 
wytrzymałościowego oparta na natural-
nym ruchu i najczęściej stosowana przez 
ludzi starszych to marsz. Spacery jako 
ćwiczenie fi zyczne są dostępne, bez-
pieczne, zdrowe, mogą je wykonywać 
wszyscy i wszędzie. Marsz jest doskona-
łą podstawą do przygotowania organizmu 
do wysiłków długotrwałych. Spacer kon-
trolowany może być pierwszym krokiem 
do podniesienia  sprawności krążenio-
wo-oddechowej. Pamiętajmy, regularna 
aktywność fi zyczna umożliwia osobom 
w starszym wieku zachowanie nieza-
leżności, a przede wszystkim zmniejsza 
ryzyko zapadnięcia na niektóre schorze-
nia. Ogólnie rzecz ujmując, odpowiednio 
dawkowana aktywność fi zyczna wpływa 
na zadowolenie z życia.

                                                           
                       Józefa Pieronek

                               mgr fi zjoterapii                                         
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Zábava a humor
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STRELEC (23.11.-21.12.)
Máte pocit, že vaše problémy v za-

mestnaní nemajú konca-kraja. Nevešajte hneď 
hlavu. Zverené úlohy hravo vyriešite. Mali by 
ste si viac dôverovať. Nedajte sa vyviesť z rov-
nováhy. Majte porozumenie pre druhých. Bez 
vášho zmyslu pre romantiku sa bude váš part-
ner cítiť osamelo.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Pokiaľ budete mať dojem, že od vás 

všetci chcú peniaze, nečudujte sa, vaša plane-
tárna konštelácia vám fi nančné straty predpo-
vedá. Našťastie ste obdarení ustavičným op-
timizmom, takže vás ani prázdna peňaženka 
príliš z rovnováhy nevyvedie. Ak potrebujete 
niečo kúpiť, požiadajte o pôžičku partnera či 
priateľa, o ktorých viete, že ju nebudú žiadať 
rýchlo späť.

VODNÁR (21.1.-18.2.)
Nepatríte k tým, ktorí stoja pevne noha-

mi na zemi. Lietate v oblakoch a nie a nie sa 
vyrovnať so skutočnosťou. Ale pokiaľ ide o fi -
nancie, môžete byť skutočne spokojní. K vašim 
úsporám môže pribudnúť ešte výhra. Ak nie ste 
unavení, navštívte nejaký zábavný podnik, ale 
sami. Priazeň vám venujú iba peniaze.

RYBY (19.2.-20.3.)
Nezapájajte do istej pracovnej záleži-

tosti viac ľudí, ako je v skutočnosti potrebné. 
Pokúste sa čo najviac využiť a poznať svoje 
možnosti a schopnosti. Pokiaľ sa zachováte 
mierne sebecky, máte svojim spôsobom vy-
hraté. Nepovažujte však túto skúsenosť za 
všeobecne platnú. Po zamestnaní podniknete 
niečo, čo by vám mohlo pomôcť odreagovať 
sa od pracovných starostí a problémov.

BARAN (21.3.-20.4.)
Ukážte svojmu okoliu, že nemyslíte 

stále len na seba a pri príležitosti narodenín 
či sviatku ich nezabudnite obdarovať malým 
darčekom. Budete mať nielen dobrý pocit, že 
ste niekoho potešili, ale získate povesť milého 
a vítaného spoločníka. Navyše vám ľudia budú 
túto pozornosť oplácať rovnakou mierou.

BÝK (21.4.-20.5.)
Žijete si lepšie ako druhí, čím vzbudzu-

jete v okolí závisť. Nič si z toho nerobte. Sami 
dobre viete, že nič z toho, čo máte, vám nespa-
dlo z neba. Svoje pracovné a najmä osobné 
úspechy by ste však nemali toľko vystavovať 
na obdiv. Čoskoro by sa našli závistlivci, ktorí 
by vám začali hádzať polená pod nohy.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Zdá sa vám, že o vás nikto nepovie nič 

pekné, že vás skrátka nikto nemá rád a vaše 
schopnosti nie sú docenené. Je to však aj vaša 
chyba, uzatvárate sa do seba a čakáte na 
ostatných, až prídu k vám a objavia netušený 
poklad. Pokiaľ však budete aj naďalej oblažo-
vať svoje okolie chladnými pohľadmi, nikomu 
sa nezapáčite.

RAK (22.6.-22.7.)
Rozhodnutie, ktoré urobíte pod vply-

vom emócií, vám môže poriadne skomplikovať 
život. Nedajte sa otráviť zachmúrenými po-
hľadmi svojho nadriadeného či nedostatkom 
fi nancií v peňaženke. Čoskoro dôjde k obratu 
k lepšiemu a vynahradíte si okamihy vášho utr-
penia a ústrkov.

LEV (23.7.-23.8.)
V zamestnaní poľavíte, ale môžete si 

to dovoliť. Nadriadení vás hodnotia viac ako 
kladne a rysuje sa pred vami slušná perspek-
tíva. Okrem peňazí vám síce nič nechýba, ale 
časy, keď by ste sa mali vrhnúť do víru vianoč-
ných osláv, ešte nenastali. Užívajte si domáce-
ho prostredia.

PANNA (24.8.-23.9.)
Pokiaľ ste dostatočne vyzbrojili svoje 

telo proti chorobám a cítite sa zdraví, prospeje 
vám trochu športu alebo prechádzka po práci. 
Ak máte koncom týždňa naplánovanú rodinnú 
oslavu, tešte sa, vydarí sa aj napriek začiatoč-
ným obavám.

VÁHY (24.9.-23.10.)
Nič nie je také hrozné ako sa na prvý 

pohľad zdá. Všetky chmáry sú preč a vy opäť 
sršíte optimizmom a chuťou do života. Ste 
schopní popasovať sa s celým svetom o to, 
čo vám právom prináleží a nepripúšťate si 
možnosť porážky. Berte len trochu ohľad na 
ostatných, ktorí by vaše dobyvateľské chúťky 
a bojovú náladu mohli považovať za číre se-
bectvo a bezohľadnosť.

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Neskúšajte hľadať nového partnera, v 

tejto oblasti vám šťastie priať nebude. Neskú-
šajte ani riešiť závažné problémy so súčasným 
partnerom. Jediná záležitosť, ktorú by ste mali 
prerokovať bezkonfl iktne, je plánovanie via-
nočných sviatkov. Dohodnúť sa môžete aj na 
tom, čo toho roku podniknete na Silvestra.

Zdroj: horoskopy.sk

Ako zvládate 
vianočné sviatky?

1. Začína sa december a vy:
a. sa cítite pod psa, pretože ešte nemáte kú-

pené darčeky, pretože sneží, pretože nená-
vidíte preplnené obchody; b. sa tešíte na pri-
chádzajúce Sviatky, ale beriete to s rezervou, 
veď prídu a odídu veľmi rýchlo; c. neviete sa 
dočkať, chystáte sa na Sviatky.

2. Pripravujete si zoznam darčekov pre svo-
jich blízkych?

a. nikdy som to nerobil; b. zoznam mi nie je po-
trebný, v obchode sa rozhodnem, čo je pre 
mojich blízkych vhodné; c. zoznam mám pri-
chystaný už dávno pred Sviatkami.

3. Poznáte texty vianočných piesní?
a. Tichá noc, viac neviem; b. poznám niekoľko 

kolied; c. poznám hádam všetky koledy, aké 
existujú.

4. Balíte vianočné darčeky?
a. nikdy; b. niekedy balím darčeky sám, niekedy 

si ich nechám zabaliť v obchode; c. najradšej 
balím darčeky sám.

5.  Zdobíte vianočný stromček?
a. nikdy; b. niekedy zdobím stromček s rodinou, 

niekedy to prenechám niekomu z rodiny; c. 
stromček zdobím pravidelne, je to rodinná 
tradícia.

6. Čo najčastejšie robíte cez Vianoce?
a. nič zaujímavé; b. z každého rožku trošku 

– stretnutie s rodinou, sedenie pred TV, zim-
né športy... c. užívam si dovolenku a čas s 
rodinou. 

7. Vianoce sú pre vás:
a. dni plné nervozity; b. pekné Sviatky; c.  ma-

gický čas plný krásy.

VYHODNOTENIE: 
a) – 1 bod, b) – 2 body, c) – 3 body)

Počet bodov: 7 – 10: Vianoce si neuží-
vate

Sviatky sú pre vás obdobím, keď vás chy-
tá nepokoj. Ste sám? Nemáte priateľov? Alebo 
skrátka neznášate, keď niečo vybočuje z línie 
vášho bežného života? Skúste sa nad tým za-
myslieť a zmeniť k lepšiemu to, čo sa dá. Ak ste 
osamelý, skúste sa ozvať starým známym, ale-
bo sa pridajte k rovnako osamelým, ako ste vy.

Počet bodov: 11 – 16: Vianoce – to je 
sviatočný čas

K sviatkom, konkrétne aj k Vianociam, máte 
triezvy prístup. Tešíte sa na ne, pretože si od-
dýchnete, prípadne strávite príjemný čas v kru-
hu svojej rodiny, ale po celý čas si uvedomujete, 
že onedlho pominú a vy sa opäť vrátite do bež-
ných koľají. Ste skrátka racionálny typ, ktorý sa 
vie tešiť, keď je na to dôvod, ale neprežívate to 
hystericky.

Počet bodov: 17 a viac: Cez Sviatky za-
búdate na realitu   

Milujete dni, keď sa môžete odpútať od re-
ality. Ste rojko, ktorý berie Vianoce ako niečo 
výnimočné a rozprávkové. Vyhľadávate takéto 
situácie a Vianoce sú pre vás ako stvorené. 
Strácate prehľad o všetkom, ste roztržitý. Ne-
preháňate to? Skúste sa nachvíľu zastaviť, 
nadýchnuť sa, nestrácajte kontakt s realitou.

Zdroj: psychotest.sk              
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Slovník  a humor

AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme sa rozhodli, že na 

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

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego 
Handlu

Európske združenie voľného obchodu

wymiar sprawiedliwości justícia
zastawca záložný dlžník
mocodawca mandant, príkazca, splnomocniteľ
heban (łat. Diospyros) eben (lat. Diospyros)
higrometr psychrometer, vlhkometer
grupa aminowa aminoskupina
grupa azowa azoskupina
gruz stavebný odpad
obciążenie podpory vzperné zaťaženie

Blondínku v aute zastaví policajt a 
chce vidieť vodičský preukaz.

Blon dínka hovorí:
- Čo to je?
- To je taký tvrdý hranatý štvorček.

Blondínka vytiahne zrkadielko a podá ho 
policajtovi. Ten pozerá na blondínku po-
tom do zrkadla zase na blondínku zase do 
zrkadla a nakoniec hovorí:

- Prepáčte, nevedel som, že ste tiež 
príslušník.

***
Môj syn je skutočný zázrak, - chváli sa 

istý otec. - Má iba tri roky, ale už vie čítať, 
hrať na klavíri a kresliť.

- Môj je ešte lepší, - vraví druhý otec.
- Má iba tri týždne, ale už vie, že ži-

vot je drahý, že platy sú malé, že dane sú 

vysoké, že bývať nie je kde, že si ničíme 
životné prostredie...

- Odkiaľ viete, že vie všetko toto?
- Nuž, jednostaj plače.

***
Cestujú v jednom kupé mladý muž a 

mladá žena. Cestujú už dobrú hodinu a 
mladík si iba číta noviny, ženu si vôbec 
nevšíma. Nakoniec to ona už nevydrží a 
vraví:

- Počúvajte! Ja som mladá, vy ste mla-
dý! Ja som celkom príťažlivá! Okrem nás 
v tomto kupé nikoho niet. Je noc. Vari ma 
Vy nechcete?

Mladík odloží noviny a hovorí:
- Viete, slečna, ja mám takú zásadu. 

Lepšie je hodinku počkať, ako tri hodiny 
prehovárať!

***
Do švajčiarskej banky príde nový zá-

kazník a chce rozprávať len s riaditeľom.
- Koľko chcete uložiť? - pýta sa ho ria-

diteľ.
Muž si dá ruku na ústa a potichučky 

hovorí:
- Sedem miliónov!
Bankár ho potľapká po pleci a povie:
- Nemusíte šepkať. U nás nie je chu-

doba nijakou hanbou!

***
Pacient volá doktorovi:
- Pán doktor, ako mi dopadli testy?
- No, mám pre vás jednu dobrú a jednu 

zlú správu. Ktorú chcete najprv počuť?
- Najprv tu dobrú.
- Zostávajú vám tri dni života.
- A potom aká je tá zlá?
- No, už sa vám dva dni neviem do-

volať.
***

Zvieratká sa rozhodli otvoriť v lese bar. 
V deň otvorenia sa pred barom zhromaž-
dia všetky zvieratá. Medzi poslednými pri-
chádza zajac a začne sa predierať dopre-
du. Keď je vpredu zbadá ho medveď, chytí 
ho pod krk a hovorí mu:

- Kde sa tlačíš, pakuj sa dozadu.
A šmarí ho na koniec radu. Zajac sa 

znovu pokúša dostať dopredu.
Medveď ho bacne labou a znovu ho 

šmarí dozadu.
Zajo sa opráši a šomre:
- Do kelu, ja ten bar dnes asi neotvo-

rím.

Zdroj: vtipy.sk 

Ľahká  atletika  v  zime!
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Z IKEI SO ZAPÁLENÝM 
HRDLOM

Ak sa v neďalekých Čechách zasta-
víte v miestnej predajni IKEA, vedzte 
že tak, ako kdekoľvek inde, aj tu máte 
po zaplatení tovaru možnosť si zakúpiť 
ešte niekoľko potravín švédskej výro-
by a za 10,- kč si kúpiť hot-dog alebo 
slávny bezodný kelímok do ktorého si 
môžete načapovať rôzne nápoje, podľa 
chuti a v množstve aké chcete. Naozaj 
špeciálnym spôsobom sa však rozho-

dla ostravská IKEA možno 
zamedziť, aby bol bezodný 
kelímok naozaj využívaný 
ako bezodný. 

Zistili totiž, že ak chladia-
ce zariadenie, ktoré nápoje 
chladí, nastavia na silnejšie 
chladenie, neubúda toľko z 
neho a ľudia sa viac nezdr-
žiavajú pri stoloch „na stojá-

ka“ pri párkoch v rožku alebo jednom 
poháriku coly, fanty, cherry perlivého 
nápoja a podobne. Naozaj perlivý a 
nechutne schladený nápoj je nepitný a 
citlivejší človek po neuváženom rých-
lejšom pití neraz prechladne. Vonku 
treskúca zima a vo vnútri treskúce ná-
poje, z ktorých nakoniec vypijete naozaj 
len jeden a nie viac, ako možno kedysi. 
Sirupové nápoje pritom nestoja veľa 
a zámer ich schladiť a odradiť tak od 
dlhého postávania a čapovania pijanov 
je možno len dohadom. Iste stojí za za-
myslenie, či sa oplatí schladzovať perli-
vé nápoje na tak nízke teploty, ak vonku 
je naozaj len pár stupňov nad nulou. Ak 
sa nechcete dostať na týždňové neplá-
nované prázdniny, možno sa v IKEI za-
myslíte, či sa napijete, alebo nie? 

SMRŤ PRED 
TELEVÍZOROM

Ak patríte k milovníkom TV, konkrét-
ne 3D televízorov, majte sa na pozore! 
Sú naozaj nebezpečné. Slabších jedin-
cov čaká pred televízorom to najhoršie 
– zubatá! Niektorí ľudia môžu reagovať 
na pôsobenie 3D TV naozaj neočaká-
vane. Slovom slabší pritom nemáme 

na mysli váhovo, 
silou a podobne. 
Týka sa to slabších 
ľudí, ktorí cítia ne-
voľnosť pri sledo-
vaní 3D fi lmov už 
v úvode. Nemali 
by ďalej pokračo-

vať v sledovaní a testovať, čo ich telo 
dokáže. Človek, u ktorého sa prejaví 
odolnosť voči sledovaniu, je častejší 
prípad a zároveň je v tomto ohľade to-
lerantnejší. Prípady, kedy  sledovanie 
obrazu 3D môže spôsobiť nevoľnosti, 
závraty a dezorientáciu v priestore je 
naozaj málo, ale najviac sa vyskytujú u 
tehotných žien, starších ľudí, u alkoholi-
kov, rôznych chorých ľudí a najmä ľudí 
postihnutých ochoreniami osteochondo-
sis a osteoartróza, kde je zvýšené riziko 
mozgovej mŕtvice. Samsung varuje - 3D 
nie je pre slabších.

Najväčší svetový výrobca priesto-
rových televízorov, juhokórejský Sam-
sung, sa už konečne ofi ciálne vyjadril 
k škodlivosti 3D obrazu, čím si možno 
ochudobní inak zväčšujúce publikum 
majiteľov 3D televízorov. Odborníci sa 
nevedia zhodnúť, či vyhlásenia, kde sa 
priznáva škodlivosť a riziko 3D obrazu, 
zapríčinia pokles cien týchto televízorov, 
alebo ich zdraženie. Viacero názorov sa 
prikláňa, samozrejme,  k zlacneniu.

ZLODEJKA NA TOALETE
V jednom nemenovanom mestečku, 

radšej nemenovaná 32 ročná žena nav-
štívila jeden nemenovaný bar. Pod vply-
vom väčšieho množstva alkoholu zaspa-
la na záchode 
a zobudila sa 
až okolo pol 
piatej hodiny 
ráno. To už 
samozre jme 
v čase, keď v 
bare nikto ne-
bol ani z perso-
nálu. Žena ešte stále s dávkou alkoholu 
v krvi prechádzala barom a zúfalo sa 
snažila dostať von. Bezpečnostné systé-
my však zalarmovali majiteľa baru, ktorý 
ju mal za zlodejku a preto na miesto do-
razila polícia. Len čo však všetci pocho-
pili, že nejde o zlodejku a spacifi kovaná 
žena sa nejavila ako typický vlamač, 
došlo všetkým, o čo ide a ženu odviez-
li domov. Nehrozí jej žiaden postih ani 
trest. Len skrátka očividne zaspala. Čo 
však robil personál a kde mal oči, keď 
neskontroloval záchody, otvorené okná 
a spiacich ľudí v kabínkach, to je otáz-
ne. Prípad bude však pre zúčastnených 
policajtov nezabudnuteľnou pikoškou a 
pre majiteľa baru upozornením na po-
chybenie. Čo z toho vyplýva? Zaspať na 
toalete sa naozaj neoplatí!

Zdroj: pikosky.sk
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PORADA ŽIVOTA 
REDAKČNÝM OKOM

Foto: L. Ostrowska, D. Mošová

Počas sv. omše

Ľudová kapela K. Pieronka 
z Podvlka oddychuje pred hrou

Krajania J. Krišík, F. Harkabuz, A. Findura, J. Bašisty a M. Soľava

Diskusie za stolom

Zástupcovia Nedečanov

Porada Života 
sa niesla 

v dobrej nálade

Doručovateľka A. Klukošovská

Doručovatelia boli oboznámení 
so zmenami predplatného
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków . . . 10,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




