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Na obálke: Zimné prázdniny prospievajú lyžovaniu. Na našom zábere predseda Spolku J. Čongva so svojím vnukom Markom
v jurgovskom lyžiarskom stredisku. Foto: M. Smondek. Graﬁcká úprava: E. Koziołová.
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ŽIVOT

Starí rodičia
Básne a piesne v podaní deti z Nižných Lápš

DEŇ STARÝCH RODIČOV

S

tarí rodičia sú pre nás nielen zdrojom životnej múdrosti, informácií
o minulosti, ale s nimi sa nám spája predstava teplého detstva straveného
v ich bezpečnom náručí. Práve babka
či dedko sú tí, ktorí nám ako deťom
dovolili šantiť, hrať sa, huncútiť a ešte
k tomu mali pre nás čas vždy, keď sme

Ľudové tance jurgovských škôlkarov
Malé Jurgovčanky
s darčekmi pre
starých rodičov

FEBRUÁR 2011

to potrebovali. Preto vždy na začiatku
roka je 21. a 22. január venovaný práve
im. Vtedy malí i veľkí sa snažia nájsť si
chvíľu času pre svojich starých rodičov,
ktorí majú práve svoj sviatok. Nezávisle od toho, kde sa nachádzajú, posielame im naše blahopriania.
V tento deň škôlky a školy otvárajú
svoje brány pre starkých.
V jednotlivých triedach
prebiehali besiedky pri
príležitosti vyjadrenia úcty
a vďaky našim starým rodičom. Deti usilovne nacvičovali krásne programy
- básne, piesne, tance alebo
divadielka a v neposlednom rade vyrábali veľmi
pekné darčeky pre svojich
starkých. Takto chceli poďakovať všetkým zúčast-

nením – babkám a dedkom za ich opateru,
lásku a popriať im veľa zdravia, šťastia a
radosti so svojich vnúčat.
Ako napísala voľakedy Elena Čepčeková: Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára. Pesničkou sa krása kráse, srdce
srdcu privráva. Tento kľúčik k srdcu svojich
starkých využili aj deti v škôlke v Nižných
Lapšoch, kde deti prostredníctvom básničiek a spevu ukázali, aké veľké srdce majú
pre svojich starých rodičov. A okrem toho
deti spolu s učiteľkami pripravili súťaže,
ktorými chceli overiť zručnosť babičiek
a dedov.
Malí školáci vo Vyšných Lapšoch pripravili k tomuto peknému sviatku umelecký program a predviedli ho dedkom
a babkám. Starí rodičia sa zasmiali aj
na súťažiach, ktoré pre nich vnúčikovia
pripravili a ich snahu ocenili vrelým potleskom.
Babke a dedkovi nesú dar vyšnolapšanskí školáci
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Starí rodičia
Škôlkari v Durštíne uviedli príbeh
o narodení Ježiška, ale nechýbali ani básničky o starých rodičoch.
Jurgovské deti dokázali, že hoci sú
ešte malé, vedia si uchovať tradíciu svojich predkov a to v predstavení regionálnych tancov. Úsmevy na tvárach svojich
starých rodičov vyvolali scénkou rozhovoru babičky a dedka v nárečí. Okrem
toho z detských úst bolo vyrieknutých
veľa básničiek a pesničiek venovaných
starým rodičom.
K pekným programom nechýbalo ani
niečo na pookriate - sladký koláčik, teplý čajík a kávička a posedenie so svojimi
vnúčatkami. Určite pre babky a dedkov
bolo toto popoludnie príjemným oddychom od každodenných starostí. My sa
tiež pripájame k týmto želaniam a starým
rodičom prajeme len pevné zdravie a silu, aby sa mohli hrať so svojimi vnúčatkami.
Dorota Mošová

D

Durštínski škôlkari predstavujú jasličky

ňa 23. januára t.r. sa v Podvlku
opäť konala obecná schôdza, ktorej hlavnou témou bol predaj budovy starej škôlky v Podvlku. Táto téma
bola nastolená taktiež na predchádzajúcej
Vzhľadom na túto skutočnosť Spolok
obecnej schôdzi, na ktorej sa Podvlčania
jednohlasne zhodli na tom, aby bola škôl- požiadal o predaj za symbolický jeden
ka predaná Spolku, ktorý by tu vytvoril zlotý. Toto riešenie bolo viackrát prebepriestory pre kultúrnu a osvetovú činnosť. rané v prítomnosti oravských krajanov
Predaj sa mal uskutočniť v súlade so zá- i konzula SR v Krakove Mariána Balákonom, čokoľvek to už znamená. V tomto ža, ktorý neraz tvrdil, že inú možnosť na
prípade mal znalec oceniť nehnuteľnosť vyriešenie situácie v Podlvku ani nevidí.
a podľa jeho znaleckého posudku gmina Takýto krok by bol zároveň v súlade so
predá stanovenú nehnuteľnosť Spolku.
Informácia o hodnote budovy bola doru- Klubovňa v Podvlku.
čená do Spolku pred Vianocami. Vyčísle- Foto: A. Turvoňová
ná hodnota 125 800,00 zł. bola nemilým
prekvapením pre všetkých, hádam okrem
neprajníkov Slovákov v Poľsku. Totiž budova je, úprimne povedané, v dezolátnom
stave. Jediné opravy, ktoré boli na nej
vykonané, vykonal Spolok v roku 2006
pred otvorením klubovne. Avšak bolo to
radšej provizórne riešenie, aby klubovňa
mohla vôbec fungovať. Historická hodnota budovy je vysoká, avšak tá materiálna dosahuje maximálne toľko, koľko by
stálo jej zbúranie, pretože je nevyhnutné zákonom o národnostných i etnických
urobiť kompletnú opravu stavby, ktorá nie- menšinách a regionálnom jazyku, ktorý
koľkonásobne presiahne aktuálnu hodnotu určuje samosprávam, aby podporovali
budovy. A hodnota pozemku s rozlohou aktivity spojené s ochranou, zachovaním
4 áre isto v Podvlku nedosahuje hodnotu a rozvojom kultúrnej identity menšín.
Téma predaja nehnuteľnosti bola
100 000 zł. Úprimne povedané, nehnuteľopätovne preberaná na poslednej obecnosť bola neprimerane predražená.
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OTÁZKA PREDAJA STAREJ ŠKOLY
V PODVLKU
nej schôdzi. Krajania z Podvlka spolu
s podpredsedom ÚV SSP F. Harkabuzom a predsedom MS SSP J. Bašistom
adresovali vojtovi Antonimu Karlakovi
a poslancom gminnej rady list, v ktorom
ich o.i. žiadajú o podporu tejto iniciatívy podporujúc týmto rozvoj krajanských
aktivít v Podvlku, o.i. dychový orchester, mažoretkový súbor, ľudovú kapelu i klubovňu, v ktorej deti a mládež
aktívne trávia voľný čas, zaoberajúc
sa ručnými prácami rôzneho druhu,
maľovaním, hraním na hudobných nástrojoch a spevom atď. List bol prečítaní na schôdzi pred hlasovaním. Síce
tentokrát už hlasovanie nebolo také
jednohlasné, jednak približne ¾ zúčastnených podporili návrh o predaji
za symbolický jeden zlotý. Teraz je
potrebné, aby to schválili taktiež poslanci gminnej rady, keďže sa však na
tom zhodli obyvatelia Podvlka, veríme, že so schválením predaja sa nebudú
spájať žiadne komplikácie a onedlho sa
Spolok Slovákov v Poľsku stane vlastníkom nehnuteľnosti, vďaka čomu bude
môcť začať realizovať generálnu opravu
klubovne.
Marián Smondek

ŽIVOT

Starí rodičia

20.

januára t.r. sa uskutočnil
v harkabuzskej zbrojnici
Deň babky a dedka spojený
s X. ročníkom rodinnej súťaže v spievaní
kolied a vianočných piesní. Organizátorom oslavy bola miestna základná škola spolu s Gminným kultúrnym centrom
v Rabe Wyżnej.
Na úvod všetkých prítomných srdečne
privítal riaditeľ ZŠ v Harkabuze Grzegorz
Bisaga. Vo svojom príhovore podotkol, že
starí rodičia zohrávajú významnú úlohu
pri výchove mladej generácie. Zdôraznil
pritom, že mladšie generácie potrebujú
ich životnú skúsenosť a vedomosti, a k ich
sviatku im poprial všetko dobré. Neskôr
nasledoval kultúrny program, v rámci
ktorého si hostia, rodičia i deti mohli pozrieť bábkové predstavenie prezentujúce
scénky z narodenia Ježiška a inscenáciu
O babičke, červenej čiapočke a lekárovi
vlkovi.
Druhú časť oslavy tvoril koncert kolied. Do súťaže sa zapojili starí rodičia
spolu so svojimi vnukmi a spoločne zaspievali staršie i novšie koledy. Ako prvá
sa divákom prezentovala rodina Długopolských z Bukoviny. Dedo prihrával na

Každá rodina, ktorá sa zapojila do súťaže v spievaní kolied, bola náležite odmenená

DEŇ BABKY A DEDKA V HARKABUZE
base, vnuci na husliach a popritom spolu
s babkou ešte aj spievali. Druhá predstúpila rodina Krpcovcov spolu s vnúčatami, ktorá nám v nárečí krásne zaspievali
dávno zabudnuté koledy. Zasa rodina
Sączekovcov zaspievala starú koledu, na

Na posedenie rodičia pripravili chutné občerstvenie

Deti pripravili pre svojich starých rodičov pekný program

ktorú si spomenul ich dedko. Pekne-krásne ju naučil spievať aj vnúčatá, a tak sa
spoločne mohli zapojiť do súťaže. Po
nich javisko patrilo druhej rodine Sączekových, ktorá všetkým veľmi pekne
zaspievala už novšie koledy. Vecné ceny
pre účastníkov súťaže pripravilo Gminné
kultúrne centrum v Rabe Wyżnej.
Stretnutie uzavrela tancovačka s hudobným sprievodom ľudovej huby. Pre
starých rodičov zahrali krajanom známi
heligonkári František Harkabuz a Jozef
Kadlubek a na novšom nástroji - gitare
ich sprevádzal Krystian Grzybacz. Babky a dedkovia si zatancovali dávne tance
a naučili ich aj svojich vnukov. V tejto
veselej nálade sa nieslo celé poobedie.
Rodičia zasa pripravili malé pohostenie,
aby sme sa pri tom tancovaní a hraní príliš
neunavili.
Poďakovanie patrí riaditeľovi a celému učiteľskému zboru, ktorý sa podieľal
na príprave, vďaka ktorým sme sa mohli
stretnúť, pobesedovať si a príjemné stráviť čas.
František Harkabuz
Nechýbal ani spev a hudba

FEBRUÁR 2011
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Foto: jablonka.pl

Krátko z Oravy a Spiša
***

Futbalový zápas Poľsko
- Slovensko
15. január t.r. patril vo Veľkej Lipnici
športu i kultúre. Oravci odohrali niekoľko
zápasov. Medzi sebou navzájom súperili
najprv družiny Babia hora Veľká Lipnica
a Orava Jablonka, počas prestávky medzi
zápasmi sa predstavili koledníci z Prívarovky a ľudová hudba L. Młynarczyka.
V ďalšom zápase si zahrali družiny Babia hora Veľká Lipnica a deti z Nadácie
Deťom v núdzi. Záver patril futbalovému
stretnutiu Poľsko - Slovensko, ktoré odohrali národne reprezentácie starších pánov
v halovom futbale. Výťažok z podujatia
bol venovaný Nadácii Deťom v núdzi pre
deti choré na rakovinu. Podujatie bolo
zorganizované pod patronátom gminy
Veľká Lipnica. (ms)

Oravské koledovanie 2011

***

Rozlúčka s riaditeľkou
školy v Chyžnom
Dňa 28. januára t.r. sa uskutočnila rozlúčka s Annou Kulawiakovou, ktorá pôsobila na stanovisku riaditeľky 21 rokov. Najprv
bola riaditeľkou dolnej ZŠ č. 1 v Chyžnom,
po spojení oboch chyžňanských základných
škôl viedla novú, spojenú školu a posledné tri
roky sa základná škola zmenila na združenú
školu, pretože bolo v rámci školy v Chyžnom vytvorené taktiež gymnázium. Žiaci
školy pripravili pekný ďakovný program,
vojt Antoni Karlak prečítal ďakovný list
a nakoniec sama pani riaditeľka poďakovala všetkým za dlhoročnú pomoc a podporu.
Rozlúčky sa zúčastnilo vedenie gminy, riaditelia gymnázií a základných škôl v gmine
Jablonka, bývalí i terajší učitelia i pracovníci školy, kňazi z farnosti v Chyžnom, richtár
spolu s richtárskou radou, predstavitelia urbáru a ďalší. Veríme, že tých 21 rokov bolo
pre školu v Chyžnom úspešným obdobím,
za čo Anne Kulawiakovej patrí veľká vďaka. (ms)
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***

Nové lyžiarske stredisko
na Spiši
Od tejto zimnej sezóny začalo prevádzku nové lyžiarske stredisko v Čiernej
Hore od Tribša na Litvajovom kopci. Majiteľom investície je spoločnosť s názvom
Turisticko-lyžiarsky komplex Čierna

***

Gminné preteky v alpskom
lyžovaní Oravka 2011
V sobotu, dňa 29. januára sa uskutočnili Gminné preteky v alpskom lyžovaní
o „Pohár vojta gminy Jablonka“ na lyžiarskom vleku v Oravke. Do súťaže sa
prihlásilo spolu 110 lyžiarov, ktorí medzi
sebou súperili v jednotlivých vekových kaFoto: jablonka.pl

V nedeľu, 16. januára t.r. sa v Chyžnom
uskutočnil ďalší ročník tradičného Oravského koledovania. Na úvod sa zhromaždeným prihovoril vojt Antoni Karlak, ktorý
zároveň otvoril toto vianočné podujatie.
Ako prvý sa predstavil FS Male Podhale
s peknou oravskou koledou i obchôdzkou
s turoňom, s ktorým sa kedysi chodilo po
dedine. Neskôr hostia uvideli betlehemskú
hru v podaní žiakov zo ZŠ v Chyžnom.
S koledami sa predstavila ľudová hudba
Syhlec z Malej Lipnice a Hajduki z Dolnej
Zubrice. Koledovať prišiel aj FS Skalniok
z Hornej Zubrice. S oravskými koledami sa
predstavila aj ľudová hudba Ludwika Młynaczyka z Kýčor. Na záver si diváci mohli
vypočuť slovenské koledy, ktoré zaspieval
zbor Tristianus z Trstenej. Počas podujatia
boli vyhlásené výsledky XXXII. prehliadky mladých recitátorov a rozprávačov A.
Skupnia-Florka a súťaže „Vianočné anjeliky. (Zdroj: jablonka.pl)

cim Andrzej Buroń. Do súťaže sa zapojilo
viac ako 130 lyžiarov, ktorí súťažili v 13
kategóriách. Pre jednotlivé kategórie boli
vyznačené trasy s rôznou dĺžkou: 600 m,
1 km, 2 km, 3 km a 5 km. Víťazom srdečne gratulujeme. (ms)

tegóriách, ktorých bolo 12. Na záver boli
najlepší lyžiari náležite odmenení. Poháre, medaily a vecné ceny odovzdával vojt
gminy Jablonka Antoni Karlak a tajomník
gminy Andrzej Woszczek. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme. (ms)

***

IV. memoriál Emila
Kowalczyka v Prívarovke
V sobotu, dňa 29. januára sa uskutočnil IV. memoriál Emila Kowalczyka v behu na lyžiach, ktorý pritiahol do
Veľkej Lipnica - Prívarovky mnohých
milovníkov behu na lyžiach. Hlavným
rozhodcom tohtoročnej súťaže bol Wojciech Janiszewski a organizačným vedú-

Hora - Grapa, ktorá vznikla v roku 2004.
Najskôr túto spoločnosť tvorili iba obyvatelia Čiernej Hory. Nedávno sa jej členmi
stali aj jednotlivci z okolitých obci. V súčasnosti má spoločnosť 60 účastinárov
a 40 obyvateľov obce sprístupnilo svoje
pozemky pod vlek. Prvé práce pri vleku sa
začali v roku 2009 a trvali vyše roka, kým
sa vlek prvýkrát pohol. V ponuke strediska je štvorsedačková lanovka s dĺžkou cca
1000 m a poma s dĺžkou 120 m. Pre deti
je taktiež pripravený špeciálny priestor
na lyžovanie. Pri stredisku je aj lyžiarska
škôlka a požičovňa komplexného lyžiarskeho vybavenia. V neďalekej budúcnosti
by sa mali začať práce pri výstavbe dvoch
vlekov typu poma s dĺžkou cca 400 m.
Popri lyžovačke sa dá aj najesť v
dvoch menších gastronómiách. V budúcnosti by mala vedľa vleku vyrásť krčma,
ktorá bude situovaná pri dolnej stanici.
Zároveň spolu s ňou by sa mala upraviť
prístupová cesta. Viac informácií získate
na webovej stránke www.litwinkaski.pl Všetkých milovníkov lyžovania pozývame
do lyžiarskeho strediska Grapa - Litwinka, - hovorí vedúci strediska Zdzisław
Jezierczak. - Máme pripravenú ponuku
pre celé rodiny a samozrejme aj začiatočníkov, ktorých naši inštruktori naučia lyžovať. Je aj možnosť prísť k nám a pozrieť
si panorámu okolia a vtedy stačí kúpiť si
jednorazový lístok za štyri zloté.
Dorota Mošová
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Horná stanica štvorsedačkovej lanovky

HAVRAŇ - LYŽIARSKE STREDISKO V JURGOVE

S

everozápadné svahy Spišskej MaCentrum rekreácie a oddychu Havraň
gury siahajúce až k Jurgovu sú ako v Jurgove dňa 27. septembra 2010 podstvorené pre zimné športy. Severná písalo zmluvu s vedením Malopoľského
orientácia svahov zaručuje to, že sa na vojvodstva vo veci doﬁnancovania pronich snehová prikrývka udrží zaručene jektu Dostavby lyžiarskeho strediska Havdlhšie ako na tých južných. A lyžiarom zá- raň v Jurgove. Projekt bude ﬁnancovaný
roveň nesvieti pri zjazde slniečko priamo v rámci Malopoľského regionálneho opedo očí, ktoré je pri odraze od snehu príliš račného programu 2007 – 2013. Na tento
oslepujúce. Avšak takáto orientácia sa zá- projekt boli na doﬁnancovanie vyčlenené
roveň spája s chladom a tieňom,
preto sa lyžiari musia na tienisté Dolná stanica pomy. Foto: ms
svahy dobre poobliekať.
O tom, že tieto kopce sú pre lyžovačku ako stvorené, vedeli Jurgovčania naisto už dávno. Avšak
vlek sa im podarilo rozbehnúť len
pred štyrmi rokmi. Že to nebolo
také jednoduché, potvrdzuje fakt,
že samotné prípravy na výstavbu
trvali tri roky. Tohtoročná sezóna
je pre lyžiarske stredisko Havraň
štvrtou sezónou v poradí. V priebehu tých niekoľkých rokov získali vzácne skúsenosti a o ich využití náležite svedčí skutočnosť,
že vlani vyhrali vo verejnej ankete
„Najlepšie lyžiarske stredisko Malopoľ- prostriedky vo výške 5.000.000,00 zloska 2009-2010 - Bezpečne a rozvážne“. tých.
Popri zjazdovkách, ktoré majú rôznu dĺžDoﬁnancovanie má poslúžiť na zreaku: 750 m, 1150 m, 950 m a 210 m (pre lizovanie stavby regionálnej krčmy s výdeti), pribudla piata náročnejšia pre skú- bavou – krčma by mala byť veľká cca
sených lyžiarov s dĺžkou 950 m. Popri- 780 m² s kapacitou na okolo 300 osôb,
tom sa neďaleko strediska nachádzajú aj na umelé zasnežovanie dodatočnej zjazdve bežecké trasy, prvá z nich má dĺžku 4 dovky, jej osvetlenie i monitorovanie, na
km, druhá je kratšia a nachádza sa oproti vykonanie kanalizácie s dĺžkou 1500 m
lyžiarskemu stredisku.
i postavenie košov na smeti v lyžiarskom
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stredisku, aby sa odpadky nepovaľovali zbytočne po okolitých lesoch. Okrem
toho sa ﬁnancie využijú na rozšírenie
monitoringu a zabezpečenie zjazdovky ochrannými sieťkami a špeciálnymi
ochrannými matracmi na stĺpy. Zároveň
bude vykonaný a spevnený nový povrch
parkoviska a parkovisko bude lepšie
označené. Postavená bude nová požičovňa lyží spolu so servisom s rozlohou 150 m². Vytvorené bude
taktiež nové informačné centrum
a záchranné centrum horskej
služby TOPR. Časť ﬁnancií bude
zároveň využitá na kúpu nového
ratraka, dvoch snežných skútrov a pätnástich snehových diel.
Celú investíciu by mala doplniť
stavba novej štvorsedačkovej lanovky s dĺžkou 900 m. Celá táto
rozsiahla investícia by mala byť
zrealizovaná do leta 2012.
Ako sme mohli hneď na
prvý pohľad zistiť, Jurgovčania
sa poriadne snažia o to, aby ich
lyžiarske stredisko dosiahlo tú
najvyššiu úroveň. Snažia sa nielen udržať výborné podmienky na lyžovanie,
ale zároveň im záleží aj na bezpečnosti
lyžiarov. Aj keď ich čaká ešte mnoho
práce, držíme im palce, aby sa im všetky
stanovené ciele podarilo splniť.
Marián Smondek, Dorota Mošová
Foto: P. Šoltýs
Nové ratraky upravujú svah
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Jablonka
to si dnes pamätá na druhú svetovú vojnu či na medzivojnové
obdobie, kedy na Orave zúrila
bieda? Ľudia si nemali čo obliecť, topánky nosili len v kostole, ale hneď, ako
z neho vyšli, si ich vyzúvali, aby sa náhodou nezničili. Dokážeme si vôbec ešte
dnes predstaviť takýto život? Na Orave
vyrástli krásne murované domy, niekedy
priam paláce. Ale občas sa treba nad sebou trochu zamyslieť, zamyslieť sa nad
históriou, aby sa, nedajbože, neopakovala... A práve takúto možnosť zamyslieť
sa chvíľu nad dnešným svetom a našim
šťastným životom nám ponúkajú spomienky krajana Karola Nováka...

K

kde boli dvadsať dní. Spolu s nimi zobrali
aj dvoch kňazov z Podvlka, farára Goralika aj spolu s kaplánom. Slovenská vláda sa
snažila urobiť všetko preto, aby týchto ľudí
prepustili, pretože sú to Slováci zo zabraného územia. Píšem o tom preto, lebo po
návrate domov mi o tomto všetko rozprával môj švagor Vendelín Jendruš, ktorý bol
internovaný v Ružomberku. Ako spomínal,
všetkých postavili do dvojradu, a povedali
im, že tí, ktorí sú Slováci, nech vystúpia
a prejdú na druhú stranu. Nakoniec z radu
na druhú stranu prešli aj tí, čo boli zo Spytkowíc, na mieste zostali stáť len traja – dvaja
kňazi a učiteľ Lorencowicz z Podvlka, ktorý bol poľského pôvodu. Slovenská vláda

Ako sa Poliaci pripravovali na
vojnu proti Nemcom v roku 1939?
V tom čase prišla do Jablonky poľská armáda, ktorá tu kopala zákopy
a robila zátarasy z ostnatého drôtu neďaleko Jablonky zo strany od Lipnice, avšak
neskôr sa im to na nič nezišlo. V júni 1939
povolali do armády taktiež záložníkov
z Oravy, ktorí už mali tridsať a viac rokov
a tvorili národnú obranu. Keď sa 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna,
prvé gule z nemeckých kanónov spadli na
Jablonku, pretože tu sa nachádzala posádka
poľskej armády i národná obrana. Následne
v Jablonke vypukli dva veľké požiare. Jeden neďaleko kostola a druhý v časti Husté
Domy. Pri kostole zhoreli štyri domy a päť
stodôl, v časti Husté Domy zhorelo dvadsať
domov a dvadsať stodôl. Poľskí vojaci hneď
ráno utiekli smerom na Podvlk a na Wysokú
a na tejto línii mali zadržať postupujúcich
Nemcov. Došlo k veľkým bojom, v ktorých
zahynulo mnoho poľských vojakov, v tom
aj traja Jablončania – Kovalík, Ryš a Čaja.
Všetci traja mali už vyše tridsať rokov, boli
ženatí a mali deti. Zanechali po sebe ženy
– vdovy spolu s malými sirotami. Bolo im
ťažko bez manželov a deťom bez otcov, ale
zároveň dostávali od Slovenskej republiky
dôchodok, aby mohli dobre žiť.
3. septembra zhodilo poľské lietadlo
na Jablonku štyri bomby. Dve spadli asi 50
metrov od nášho domu, našťastie sa však
nikomu nič nestalo a ďalšie dve bomby
spadli za dedinu na pole. V ten deň bola
nedeľa a prišiel k nám môj švagor Vendelín
Jendruš. Stáli sme pred domom, keď prišli
Nemci a zobrali ho aj spolu s dvoma susedmi – s Jozefom Paniakom a Augustínom
Novákom. Najprv ich odviedli do centra
Jablonky, kde už bola auto, v ktorom bolo
mnoho chlapov z Podvlka i Spytkowíc.
Odviezli ich do Ružomberka do kasárni,
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sa snažila, aby týchto kňazov a učiteľa pustili. Po nejakom čase učiteľ Lorencowicz
bol naozaj prepustený a prepustili taktiež
kaplána, pretože ktorýsi z jeho predkov bol
nemeckého pôvodu. Farára Goralika, ktorý
bol dekanom Oravského dištriktu, odviezli
do Nemecka do lágru, kde musel pracovať
v kameňolome. Bola to ťažká práca. Popri
nej ťažko ochorel a v roku 1942 zomrel.
Keby sa bol v Ružomberku prihlásil, že je
z Oravy, boli by ho pustili tak ako Spytkowčancov. Taký ukrutný osud a utrpenie
si vybral sám. Bol však nevinný a Nemcom
neurobil nič zlého.
Začiatkom septembra, keď sa front
presunul hlbšie do Poľska, prišla do Jablonky posádka slovenských vojakov, ktorá pomáhala ľudom pri obnove požiarom
zničených domov. Vojaci robili strešné
konštrukcie, ale taktiež iné stavebné práce na domoch. Ľudia, ktorých domy sa
počas požiaru poškodili, dostali drevo od
urbáru. Niektorí z nich mali taktiež svoje
lesy. Domy, ktoré boli murované, sa podarilo prikryť ešte pred zimou. Urbár mal tri
stroje na výrobu šindľov. Avšak nie všetci
mali možnosť vyrobiť si šindle. Richtár
Ignác Gajňák ohlásil pri kostole, že je možnosť zakúpiť šindle v Nižnej nad Oravou.
Lenže Nižná bola dosť ďaleko od Jablonky, vyše dvadsať kilometrov. Nakoniec aj
tak si tam niektorí tie šindle kúpili a ľudia
im pomáhali previesť ich do Jablonky. Aj
ja som jazdil po tieto šindle do Nižnej, už
od Trstenej dolu do Kubína bola asfaltová
cesta. Dodnes si pamätám na to, ako sa po
nej dobre jazdilo.
Pre hornú Oravu druhá svetová vojna
otvorila vráta do lepšieho života. Dokáza-

li sme vyjsť z tej biedy, v akej žili ľudia
dvadsať rokov. Cez leto chodili ľudia bosí
a topánky si obúvali len do kostola. Cez
zimu si obúvali kožené krpce. Na trhu
kupovali kožu, za ktorú zaplatili dva zloté, za ušitie bolo treba zaplatiť ešte jeden
zlotý. Ak bola tuhá zima, to si dodatočne
obúvali zo súkna ušité kapce. Ak sa podarilo niekomu nájsť si prácu, to dokázal za
osem hodín zarobiť dva zloté. Za takúto
mzdu si mohol dovoliť kúpiť si kilo slaniny alebo dve kilá cukru. Na jeseň, keď
gazdovia skončili všetky poľné práce,
obilie mlátili cepmi. Len tí bohatší mali
mláťačky a gepeľ, ktorý ťahali kone. Za
takýto gepeľ bolo treba zaplatiť aj tristo
zlotých a za dobrú kravu dostal na
trhu gazda okolo 100 zlotých. Po
pripojení hornej Oravy a severného Spiša k Slovenskej republike
sme začali žiť v novom, lepšom
svete. V slovenských dedinách na Orave
už bola zavedená elektrika a gazdovia
predávali geple za neveľké peniaze. Preto
sa gazdovia z hornej Oravy nesmierne tešili, keď nemuseli za ne veľa platiť a vďaka tomu už nemuseli obilie mlátiť ručne
a ani sečkovnicu rukami ťahať.
Zároveň sa skončilo aj „otroctvo“, keď
sme v Poľsku museli zadarmo odrábať na
cestách tzv. „šarvark“. Keď sme sa dostali
preč z toho poľského pekla, už nikdy sme
zadarmo na cestách nepracovali. Kto chcel,
prácu si našiel a dokázal si dobre zarobiť.
Ešte v roku 1938 začali Poliaci robiť cestu
z Jablonky do Lipnice v časti Magura – Závada, t.j. v lese začali budovať okružnú
cestu s dĺžkou približne 250 metrov. Nová
cesta na tomto úseku bola nevyhnutne potrebná, pretože pôvodná cesta viedla rovno a bola príliš strmá. Každý gazda počas
práce na cestách mal presne určené, koľko
metrov štrku musí na stavbu cesty zaviesť.
V roku 1939, keď sa začala druhá svetová
vojna, cesta bola do polovice ukončená.
Slováci nakoniec cestu ešte pred zimou dokončili a popri tom si ľudia aj dobre zarobili. Nová cesta uľahčila život gazdom z Jablonky, ktorí mali svoje pozemky za lesom
– Magurou, ale aj Lipničanom, ktorí zvážali drevo na sklad do Jablonky a už nemuselo do voza zapriahnuť dva alebo aj tri kone
v obave, či si poriadia s vozom naloženým
drevom do kopca, ktorý bol dlhý približne
sto metrov. V tom čase boli všetky cesty
na hornej Orave opravované. Vďaka tomu
si ľudia našli prácu, zarobili peniaze a pomaly sa otriasali zo starej biedy. Zo dňa na
deň sa ľuďom na hornej Orave žilo čoraz
lepšie. Dedina sa za krátky čas zmenila na
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Z diania na Slovensku
nepoznanie. Slamu na strechách vymieňali všetci na šindle, kto mohol, postavil si
nový dom. Štyri roky boli pre Oravu veľmi priaznivé a pokojné. V roku 1944, keď
bolo na Slovensku potlačené Slovenské
národné povstanie, sa situácia na Orave
výrazne zhoršila. Slováci ani Nemci už
dobre nestrážili hranice z poľskej strany
a tak cez ňu prechádzali rôzne zlodejské
bandy, ktoré napádali dediny a rabovali,
šatstvo, obuv a niekedy aj dobytok. V našom susedstve ukradli dve kravy a jedno
prasa. Najčastejšie však napádali na obce,
ktoré sa nachádzali pozdĺž hranice ako
Harkabúz, Srnie, Podvlk, Zubrica či Malá
Lipnica.
Kamarát z Malej Lipnice Štefan Kovalčík mi rozprával, že pred Vianocami
v roku 1944, po návrate z Nemecka, kde
bol na robotách, išiel večer navštíviť kamarátky, ktoré bývali v neďalekom susedstve. V ten večer prišla ku nim banda poľských zlodejov. Všetci si museli políhať
na podlahu a takto ležať. Medzitým banda
zrabovala šatstvo a obuv. Štefan Kovalčík
mal na sebe nové topánky a pekné šaty,
ktoré si kúpil v Nemecku. Musel si ich
zobliecť a aj topánky vyzuť a dať im to.
Všetkým povedali, že sú partizáni.
Na jeseň roku 1944 prišli na trh do
Jablonky šiesti mládenci, ktorí pochádzali
z Odrowąża. Sledoval ich nejaký partizán.
Keďže vedel, ktorou cestou pôjdu naspäť,
počkal na nich na konci Jablonky pri ceste
smerom na Studžonky. Neďaleko od cesty oral Jozef Machay. Tento partizán podišiel k nemu a povedal mu, na koho čaká.
Aby nevyzeral nejako podozrivo, poháňal
Jozefovi Machayovi koňa. Keď prišla ku
nim banda mládencov, vytiahol dve pištole a kázal im, aby si ľahli na zem. Keďže
poznal priezvisko veliteľa bandy, kázal
mu vstať a hneď na to ho zastrelil. Ostatných pustil, avšak nezabudol im povedať,
že ak ešte raz budú rabovať na Orave, tak
ich zastrelí všetkých. Svedkom toho všetkého bol už spomínaný Jozef Machay. Ja
som sa to dozvedel od Ignáca Smuteka,
s ktorým som dlhé roky pôsobil v urbáre.
Ja som bol predsedom a on bol istý čas
vrchným gazdom. Ignác Smutek robil pre
toho zastreleného truhlu, pretože býval
neďaleko miesta, na ktorom sa incident
odohral.
Svoje spomienky som zapísal pre
mladšie generácie, aby sa mohli dozvedieť, ako sa žilo na Orave v období medzi
prvou a druhou svetovou vojnou, ako aj
počas druhej svetovej vojny.
Karol Novák
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Ladislav Ťažký navždy odišiel. 20.
januára v ranných hodinách zomrel po
krátkej a ťažkej chorobe, vo veku nedožitých 87 rokov, významný slovenský spisovateľ a vlastenec Ladislav Ťažký, ktorý
bol autorom viacerých noviel, poviedok,
esejí či rozhlasových a televíznych hier.
Jeho diela boli preložené do nemčiny, rumunčiny, poľštiny, maďarčiny a češtiny.

***
Slovensko-maďarské vzťahy. Koncom januára uskutočnili najvyšší predstavitelia Maďarskej republiky až dve
oﬁciálne návštevy Slovenska. Dňa 20.
januára pricestoval maďarský prezident
Páll Schmitt, ktorý sa počas svojej návštevy stretol so slovenským prezidentom
Ivanom Gašparovičom, predsedom parlamentu Richardom Sulíkom a premiérkou
Ivetou Radičovou. Hlavnou témou rozhovoru bolo vybudovanie príslušnej časti
plynovodu, ktorý by mal viesť s Poľska
cez územie Slovenska do Maďarska. Dotkli sa tiež otázky dvojakého občianstva,
v ktorej však nenašli zhodu. Na záver sa
maďarský prezident stretol s predstaviteľmi maďarských spolkov na Slovensku.
O niekoľko dní neskôr, 28. januára, pricestoval na oﬁciálnu návštevu Slovenska
aj maďarský premiér Viktor Orbán. Išlo
o prvú oﬁciálnu návštevu maďarského
premiéra po dvanástich rokoch. Hlavným
cieľom jeho cesty bola opäť vyššie spomenutá výstavba plynovodu. Spoločne so
slovenskou premiérkou podpísali medzivládnu dohodu o vybudovaní slovenskomaďarského plynovodného prepojenia.
Dotkli sa tiež otázky dvojakého občianstva, ktorú navrhla premiérka riešiť medzivládnou dohodou.

***
Nové odvody do poisťovní. Od 1. januára začínajú na Slovensku platiť nové odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne,
a to napríklad z odstupného, odchodného,
odmien pri jubileách, príspevku zo sociálneho fondu, služobného auta používaného
na súkromné účely či pracovnej pohotovosti. Po novom do zdravotnej poisťovne
musia odvádzať odvody aj prenajímatelia
bytov. Pri platení dane sa ruší odpočítateľná položka na doplnkové dôchodkové
poistenie, účelové sporenie a životné poistenie. Daň sa bude platiť aj z vreckového
pri zahraničnej služobnej ceste.

***
V Rusku boli zranení aj Slováci.
Správa o výbuchu na moskovskom letisku Domodedovo, ktorá šokovala celý

svet, zaskočila aj obyvateľov Slovenska.
V čase výbuchu sa na letisku nachádzali
piati Slováci. Nikto z nich neutrpel smrteľné poranenia, avšak dvaja z nich boli
poranení črepinami. Išlo pritom o dvoch
známych slovenských hercov Zuzanu Fialovú a Ľuboša Kostelného.

***
Zosuvy a záplavy. Prudké topenie
snehu v prvej polovici januára spôsobilo
na viacerých miestach Slovenska lokálne
záplavy a zosuvy pôdy. Najhoršie na tom
boli mestské časti Košíc a Kremnica.
(mm)

***
Stolnotenisová súťaž. Stolnotenisový oddiel Dunajec Spišská Stará Ves
zorganizoval 4. ročník Memoriálu Dušana Budzáka. Tento rodák z obce Jezersko (zomrel v dôsledku infarktu v
máji 2007 vo veku 54 rokov), okrem
pôsobenia vo viacerých funkciách celoštátneho významu v oblasti priemyslu,
dlhodobo podporoval regionálny šport,

vrátane stolného tenisu na Zamagurí.
Podujatia sa zúčastnilo 44 hráčov,
ktorí súťažili v štyroch kategóriách.
V kategórii aktívnych hráčov, registrovaných v príslušných oblastných súťažiach, bol najúspešnejší Daniel Kostka
zo Spišskej Starej Vsi. Ďalšie miesta
obsadili Marcin Janczy a Krzysztof Kowalczyk (obaja z Vyšných Šromoviec).
Medzi neregistrovanými hráčmi zvíťazil Stanislav Hovana z Lesnice pred Albínom Fischerom (Toporec) a Milanom Hertelym (Poprad).
V kategórii bývalých hráčov, v minulosti reprezentujúcich Spišskú Starú
Ves v regionálnych súťažiach, si najlepšie počínal Štefan Slovík (Sp. St.
Ves) pred Milanom Hertelym (Poprad)
a Milanom Miškovičom (Matiašovce).
Súťaž v štvorhrách vyhral pár Daniel
Kostka – Krzysztof Kowalczyk pred dvojicami Anton Hovana – Peter Hovana
(Lesnica) a Milan Vitko – Peter Škyrta
(Spišské Bystré). (Milan Novotný)
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Horčičné zrnko
13. február 2011
6. nedeľa
v Cezročnom období
(Mt 5, 17 – 37)
Pastier pri svojom stáde si urobil žart
z ľudí a vykrikoval, že ide vlk, ľudia mu
bežali na pomoc a on ich vysmial. Keď
vlk skutočne prišiel, už mu nikto neveril. Udalosť v evanjeliu rieši záležitosti
prísahy. Ľudí viedli k zavedeniu prísahy
dva dôvody. Jeden negatívny, lebo ľudia
nehovoria pravdu a preto sa im nedá veriť. Preto už židovské súdy na potvrdenie
výpovede vyžadovali minimálne dvoch
svedkov. Pozitívnym znakom prísahy je,
že pod prísahou sa verí človeku, keďže
pri prísahe dotyčný volá Boha za svedka. Tým priznávame Bohu vševedúcnosť
a takisto veríme, že Boh sa nedá urážať
krivou prísahou. Pri krivej prísahe sa človek dovoláva, aby Boh potvrdil klamstvo.
Prísaha teda nie je zlom, v niektorých situáciách sa dokonca vyžaduje, ale musí
byť vyjadrením pozitívnej viery vo vševedúceho a činného Boha.
My sme v medziľudských vzťahoch
odkázaní na dôveru v pravdivosť slov našich blížnych. Neznamená to, že musíme
byť naivní a veriť všetkému. Oklamali by
nás na každom druhom kroku. Ani evanjelium to od nás nežiada, ale žiada od nás,
aby sme my dávali príklad úprimnosti
v reči. Úprimnosť zahŕňa dva prvky. Jedným je priehľadnosť, čiže človek nemá
čo skrývať a druhým statočnosť. Väčšina
detských klamstiev súvisí so strachom
z dôsledkov. Zlý návyk môže s vekom
rásť a to je nebezpečné. Skutočne úprimným ostane iba ten, kto uverí, že sa má báť
iba Boha a nemusí mať strach z ľudí.

20. február 2011
7. nedeľa
v Cezročnom období
(Mt 5, 38 – 48)
Komu sa viac odpustilo, viac miluje
a komu sa menej odpustilo, menej miluje. Ježiš touto vetou zakončil podobenstvo o dvoch dlžníkoch. Jeden dlhoval
viac, druhý menej. Podobenstvo sa týkalo
udalosti v dome farizeja, ktorý ho prijal
chladne, ale zo strany hriešnice tu bola
veľká ľútosť, ktorá jej zabezpečila odpustenie hriechov. Ak sa zamyslíme nad spo-
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mínanou Ježišovou vetou: „Komu sa viac
odpustilo, viac miluje”, nachádzame v nej
vyjadrenie nášho vzťahu k Bohu a vzťahu k svojej hriešnosti. Viem priznať vinu
a uchádzať sa o Božie odpustenie?
Môj vzťah k Bohu sa prejavuje, alebo aspoň by sa mal prejavovať, v mojich
vzťahoch s ľuďmi. Malo by platiť, že ak
viac milujem, viac odpúšťam. Kto málo
miluje, málo odpúšťa, ak vôbec odpúšťa.
Pretože tam, kde chýba odpustenie tým,
ktorí nás obklopujú, sa vo vzájomných
vzťahoch začína prejavovať zlosť, závisť,
nenávisť alebo túžba po pomste, o ktorej
bola reč v evanjeliu.
Odpustenie nie je nikdy prehrou, hoci
niekedy takýto náš postoj môže byť zneFoto: D. Mošová

užitý, veď mi to aj tak prepáči. „Hrozí“
však i iná, príjemnejšia skúsenosť - ak
viac odpúšťam, pocítim viac lásky, mnohí
ľudia ma budú mať radi. Možno práve tí,
ktorým som odpustil či odpustila.

27. február 2011
8. nedeľa
v Cezročnom období
(Mt 6, 24 – 34)
Evanjelium predstavuje dva protiklady: Boha a mamonu. Stoja oproti sebe,
ako dvaja páni a vylučuje sa služba jednému i druhému súčasne. Mamona je hebrejský výraz a pochádza od slova amen,
ktorý v liturgii Izraela vyjadroval jednotu
s Bohom a jeho slovom. Znamená niečo,
v čo sa verí, na čo sa spolieha, niečo, do
čoho sa vkladá nádej. Ježiš upozorňoval,
aké vábivé, ale na druhej strane klamné
môže byť tvrdenie, že blahobyt a bohatstvo je dôkazom Božej priazne. Poukázal
na riziko postavenia na piedestál čohosi,
alebo kohosi iného ako Boha.
Charles Péguy vnímal, ako sa v jeho dobe dostal svet do područia peňazí.
Napísal, že prvýkrát v dejinách sveta sú
peniaze pánom bez hraníc a bez miery; pr-

výkrát v histórii stoja peniaze v opozícii
voči duchu a prvýkrát sa stavajú peniaze
pred Boha. Text pochádza z roku 1924
a bol svojím spôsobom prorocký.
V súčasnosti v nejednej situácii zavládnu peniaze ako nespochybniteľný
pán sveta. Bez vôle tohto nového boha sa
mnohokrát nepohne ani list.
Nech nám Pán udelí skutočnú milosť,
aby sme sa nenechali oklamať pochybným kúzlom tohto bôžika, ktorý nás môže
navždy oddialiť od Boha.

6. marec 2011
9. nedeľa
v Cezročnom období
(Mt 7, 21 – 27)
Podobenstvo o stavbe domu Pán Ježiš
neadresuje stavbárom, obracia sa s touto
výzvou na každého jedného z nás. My
všetci budujeme stavbu vlastného života. Na čom budujeme? Na skale Božích
prikázaní, či na piesku vlastnej ľahostajnosti? Niekto si môže povedať, ale načo
robiť už teraz poriadne, keď to môžem
robiť neskôr, keď budem starší. Vtedy to
bude pravý život a potom si dám záležať
na všetkom, čo budem robiť. Lenže ak
sú zlé základy, dom spadne. Či začnem
deň modlitbou, dám si predsavzatie na
deň - snažiť sa byť ochotný plniť Božiu
vôľu, budem robiť všetko poriadne alebo
iba tak, budem ochotný alebo mám dnes
voľný deň a preto budem radšej lenivý.
Týmto všetkým prispievame k stavbe
svojho života. Tú totiž budujeme deň čo
deň, hodinu za hodinou, minútu za minútou. Nie je vždy ľahké plniť Božiu vôľu,
žiť podľa Božích prikázaní. Stane sa, že
aj pri tej najlepšej vôli sa pristihneme pri
nejakej nedokonalosti na piesku. Ak má
človek pevnú vôľu robiť všetko poriadne, podľa Božej vôle, tak ako sa to páči
Bohu, chyba sa určite napraví. Dom na
skale je pevný, no zároveň je vystavený
aj útokom počasia. Tak je to aj so životom
veriaceho. Často sa stáva terčom útokov
a posmechu. Vzbudzuje pozornosť už len
tým, že verí. Ak sa zrúti, ukáže sa, že bol
postavený iba na piesku – teda povrchne,
bez modlitby, bez pokory, len pre svoj
prospech. Ak vydrží, je to znak, že bol
postavený na Bohu, ktorý ho chráni. Pán
Boh nás pozýva všetkých, aby sme dom
večného života stavali čo najlepšie. Svoju
večnosť staviame totiž už teraz.
Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ

ŽIVOT

Profil

VÝTVARNÍK S DUŠOU BÁSNIKA
Možno je pre milovníkov poézie predovšetkým básnikom a pre tých, ktorí
majú radi výtvarné umenie, je skôr výtvarníkom. Popritom sa venuje aj umeleckému prekladu básni. Zoznam slovenských
básnikov a spisovateľov, ktorých verše
preložil, je naozaj dlhý, za všetkých stačí na úvod spomenúť velikána slovenskej
literatúry - Milana Rúfusa. Tí, ktorí ho
v literárnej tvorbe poznajú bližšie, určite netrpezlivo očakávajú,
kedy tieto preklady uzrú svetlo
sveta v knižnej podobe.
V oboch aspektoch jeho tvorby nachádzame spojitosti s rokmi,
ktoré prežil na rodnej Orave, pri
návštevách na Slovensku - v Prešove, Nitre, Bratislave, či napríklad v Banskej Bystrici. Nechýbajú ani obrazy Pienin a okolia
podhorského mesta nad Dunajcom - Szczawnice, kde sa usadil
natrvalo spolu s manželkou Kristínou. Prelínajú sa ňou spomienky
na detstvo, mladosť i jeho blízkych, nostalgia, smútok, nádej,
ale aj také poklady ľudstva, akými
sú láska, úcta a úprimnosť. A určite sa v nej nájde ešte oveľa viac!
O kom vlastne boli tieto riadky?
Dovolím si tvrdiť, že medzi našimi krajanmi sa nenájde jediný,
ktorý by nevedel, o kom je reč.
Básnik a výtvarník - František Kolkovič, rodák z Jablonky,
o ktorom sme na stránkach Života
už neraz písali. Narodil sa v roku
1937 - v čase, kedy sa ľuďom na
Orave nežilo ľahko. Práca na gazdovstve, vplyv politického diania
v súvislosti so zmenou slovensko-poľských hraníc a vážne existenčné problémy vtedajšej doby nedovoľovali mnohým
ľuďom ani len pomyslieť na vzdelávanie.
Mnohým, no nie všetkým.
Prvou skutočnou učiteľkou Františka
Kolkoviča bola jeho vlastná mama, ktorá ho nechcela pustiť do poľskej školy.
Práve ona ho naučila čítať i písať po slovensky a keď sa dostal do základnej školy, bol pridelený rovno do druhej triedy
a celú tretiu i ďalšie štyri triedy navštevoval už slovenské. Ako sa dozvedáme
z jeho spomienok, boli okamihy, keď
to vyzeralo tak, že ukončí len základnú
školu. Osud to chcel inak. Zavial ho na
strednú školu v rodnej obci, na Lýceum
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so slovenským vyučovacím jazykom v
Jablonke.

Krátky prierez tvorbou
Pri mojej návšteve u Františka Kolkoviča sme si prezerali fotograﬁe zo stredoškolských čias, na ktorých bolo možné
rozpoznať aj niekoľko našich krajanov. -

Tá najvyššia hlava na fotograﬁi, to som ja,
- bol pritom jeho častý úsmevný komentár.
Skonštatovali sme, že práve pri prezeraní
týchto čierno-bielych fotograﬁí si uvedomujeme, ako rýchlo všetko ubieha. Po maturite i vojenčine ho v roku 1959 prijali na
pedagogické štúdium do Varšavy a po jeho
absolvovaní dostal prácu v Krościenku nad
Dunajcom, oženil sa a s manželkou sa usadili v Szczawnici, kde dodnes spolu tvoria
a vzájomne sa inšpirujú.
Od roku 1956, kedy bola v týždenníku
Banskobystrického kraja Smer uverejnená prvá báseň Františka Kolkoviča – Rodná reč ubehlo už niekoľko desiatok rokov.
Odvtedy napísal naozaj veľmi veľa básní.
Vo vydavateľstve Spolku Slovákov v Poľ-

sku mu doteraz vyšli tri básnické zbierky: v roku 2005 Oravské návraty, v roku
2008 Dozvuky a v roku 2010 to boli Stopy
jesene. Nemožno zabúdať ani na knižné
vydanie z roku 2004, obsahujúce krátky
prierez výtvarnou tvorbou Františka Kolkoviča – Moje krajinky.
Rovnako veľa času ubehlo aj odvtedy,
čo začal maľovať: - Prvé obrazy sú z rokov 1961/1962, popri učiteľskom
zamestnaní som veľmi rád maľoval. Obrazy vznikali na základe
fotograﬁí, ale aj na základe náčrtov, - komentoval začiatky svojej
výtvarnej tvorby. Pod jeho rukou
vznikli nie desiatky, ale stovky obrazov, dôkazom je množstvo obrazov, ktoré zapĺňajú byt manželov
Kolkovičovcov. A mnohé sa nachádzajú aj u našich krajanov.
Obaja manželia sú predsa výtvarníci. Patria k členom Spolku
priateľov umenia v Szczawnici,
ktorý F. Kolkovič 10 rokov viedol a Spolku pieninských umelcov
so sídlom v Krościenku. Predseda tohto Spolku Janusz Tybur
len nedávno inicioval stretnutie
s hlavným konateľom združenia
Art štúdia Ľubomírom Kompišom
- s cieľom vytvoriť unijný umelecký projekt. Hoci sa ho zatiaľ nepodarilo zrealizovať, najdôležitejšia
je snaha obidvoch strán a vzájomná slovensko-poľská spolupráca
a podpora v umeleckej činnosti.
Ako tvrdí F. Kolkovič na margo
účastníctva v obidvoch spolkoch:
- Naša aktivita bola v tomto roku
veľká. Mali sme kolektívne výstavy v Novom Targu, v Liptovskom Hrádku,
vo Varšave, v Novom Szaczi, v Radomi a v
mnohých iných mestách.
Vidieť, že ako umelec sa neustále zdokonaľuje, aktívne tvorí a svojou tvorbou
obohacuje okolie. Preto si na záver dovolím použiť citát Ľubice Ulickej, ktorá je
predsedníčkou výtvarnej sekcie Art štúdia:
Tvorba je hádanka, ktorú treba
vylúštiť v srdci, v pocite, harmónii
a šťastí, ktoré hľadá každý z nás.
Želám preto Františkovi Kolkovičovi,
aby jeho tvorba prinášala v čo najširšom
okruhu našich krajanov práve tieto pocity
- nielen dnes, ale aj v budúcnosti.
Lýdia Ostrowska
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Súťaž

POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
Odpovede z januárového čísla: 1.1. Poľsko – Dunajec, Poprad; Česko – Morava; Maďarsko – Dunaj, Ipeľ, Tisa, Hornád;
Rakúsko – Morava, Dunaj; 1.2. Bielka (Białka); 1.3. Váh meria
cca 403 km; 1.4. Dunaj; 2. Jaskyňa Driny, Harmanecká jaskyňa,
Bystrianska jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská
jaskyňa Slobody, Važecká jaskyňa, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica, Jasovská jaskyňa; TAJNIČKA:
Jaskyne nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky; 3. Milan Rastislav Štefánik; 4. Vodné nádrže: Liptovská Mara, Zemplínska Šírava, Gabčíkovo, Domaša, Oravská priehrada; Kúpele
a kúpaliská: Piešťany, Trenčianske Teplice, Vyšné Ružbachy,
Bardejov, Smrdáky.

OTÁZKY:

najviac podzemných priestorov (viac ako 1100 jaskýň a priepastí), ktoré boli zaradené do zoznamu UNESCO:
..........................................................
1.7. Nachádza sa v Prešovskom kraji na hraniciach s Poľskom, je najmenším slovenským národným parkom a zároveň
bol prvým medzinárodným parkom v Európe, dá sa cezeň plaviť
na plti po rieke Dunajec:
..........................................................
1.8. Nachádza sa v Prešovskom kraji na slovensko-poľskoukrajinskom pohraničí, je najvýchodnejším národným parkom,
vyskytujú sa tu rozľahlé bukové a jedľovo-bukové lesy i pralesy,
ktoré boli zapísané do svetového zoznamu UNESCO:
..........................................................
1.9. Nachádza sa v Žilinskom kraji, je typický súvislými lesmi a dlhými dolinami a najväčším náleziskom pôvodného
výskytu ihličnatého stromu tisu
obyčajného v Európe:
........................................
........................................
2. Na obrázku sú niektoré
chránené živočíchy žijúce na území Slovenska. Viete ich pomenovať?

.................................
.................................
1. Podľa jednotlivých charakteristík a mapy sa pokúste
napísať názvy deviatich národných parkov nachádzajúcich sa na
území Slovenska:
1.1. Nachádza sa v Košickom kraji, chráni jednu z najväčších
ľadových jaskýň na svete, vyskytujú sa tu mnohé pamiatky dokazujúce najstaršie osídlenie Spiša a Slovenska:

Národný park Slovenský raj

..........................................................
1.2. Nachádza sa v Prešovskom kraji, je najstarším národným
parkom na Slovensku, žije tu množstvo výnimočných chránených
rastlín i zvierat, jeho súčasťou je aj symbol Slovenska Kriváň:
..........................................................
1.3. Nachádza sa v Žilinskom kraji v najzápadnejšom slovenskom vysokom pohorí, vyskytujú sa tu pozoruhodné tiesňavy,
rokliny, skalné štíty i vzácne rastliny a divo žijúce zvieratá:
..........................................................
1.4. Nachádza sa v Banskobystrickom kraji, je charakteristický divokou krasovou krajinou s minimálnymi zásahmi človeka,
pod legendami opradeným hradom Muráň:
..........................................................
1.5. Nachádza sa v Banskobystrickom kraji, je najrozľahlejším slovenským národným parkom s početnými krasovými javmi a jaskyňami i známymi vrcholmi ako Chopok či Ďumbier
alebo lyžiarskym strediskom Jasná:
..........................................................
1.6. Nachádza sa v Košickom kraji pri hraniciach s Maďarskom, je najväčším krasovým územím v strednej Európe a má
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..................................
..................................
..................................
3. Na obrázku je hrad, ktorý sa vypína 112 metrov nad riekou
Orava. Začali ho budovať v 13. storočí pravdepodobne na mieste
dreveného hrádku. Jeho úlohou bolo ochraňovať uhorsko-poľskú
cestu v blízkosti colnej stanice v Tvrdošíne. Významnými vlastníkmi hradu boli Turzovci, ktorí začali kolonizovať aj oravské
obce, ktoré sa dnes nachádzajú v Poľsku. Je zaujímavosťou, že
zakazovali usadzovať sa na Orave obyvateľom z Poľska. Hrad
mal tak dobrý obranný systém, že nebol nikdy dobytý.

Stránku pripravila Milica Majeriková

ŽIVOT

Krempachy

29.

januára bol veľmi mrazivý
večer, ale napriek tomu do
Kultúrneho domu v Krempachoch prišlo na 19.00 hodinu veľa divákov, nielen z obce, ale i okolia, na novoročný koncert. Organizátorom akcie bol
FS Zelený javor, ktorý pozval na vystúpenie aj FS „POLTEX“ z Lodže. Na javisku
sa vystriedali: Malí tanečníci, Javorinky a
Zelený javor – so spišskými tancami.
Na začiatku sa na scéne prezentovali Malí tanečníci s pásmom spišských
tancov, o. i. čardáš, kolečko, dievčence
a polku. Neskôr javisko patrilo Zelenému
javoru a dievčenskej skupine Javorinky,
ktoré zatancovali polky a čardáše. Moder-

potleskom. Zelený javor
uviedol zasa maďarské
melódie a tance.
Súbor
„POLTEX“
vznikol v roku 1961 pri
najväčšej v Poľsku fabrike textilného priemyslu POLTEX. Stotožňuje
sa s textilným odvetvím
a od roku 1977 sa stal
reprezentačným
súborom pracovníkov textílii.
Spája sa s robotníckym
prostredím a mestom
Lodž. V súčasnosti pôsobí
pri Bałuckom kultúrnom

Vystupuje hosťujúci súbor Poltex z Lodže

NOVOROČNÝ KONCERT V KREMPACHOCH
ného ducha vniesli na scénu Malí tanečníci s programom spoločenské tance rock
and roll a Zuzana-country. Ich farebné
rovnošaty a veselá hudba veľmi pobavili publikum, za čo ich odmenilo veľkým
Tancuje FS Zelený javor

stredisku a tento rok oslavuje 50 rokov
svojej existencie. Vedúcim súboru je pán
Dariusz Nawrocki a choreografom Iwona
Brzezińska v spolupráci s Katarzynou Makowskou. Na Spiši prezentovali poľské národné tance ako Poloneza,
Mazur-Caro a Krakowiak.
Cestuje po celom svete
a prezentuje poľský folklór.
V Krempachoch pri druhom
vstupe sa prezentoval tancami „chodzony“, „oberek“ a
„Jabloň (Jabłoneczka)“ – je
to sieradzka tradícia vítania jari. Diváci si ho mohli
vzhliadnuť vďaka pozvaniu, ktoré dostal od vedúcej
Zeleného javora.

Spomienka na Eugena Antalčíka
Dňa 16. novembra 2010 zomrel v Kýčoroch vo veku nedožitých 78 rokov krajan a dlhoročný predseda tamojšej miestnej skupiny Eugen
Antalčík.
Narodil sa 12. decembra 1932 ako druhé
dieťa z piatich v rodine
Jána a Justíny Antalčíkovcov v Malej Lipnici. Základné vzdelanie
získal v rokoch 1939 až
1945 v slovenskej základnej škole v rodnej
obci. Ako mladý chlapec odišiel z rodiska
za prácou. Najskôr pracoval v Chyžnom
pri výstavbe ciest, neskôr v Jaworzne, Bolesławi a v Čechách v Ostrave ako murársky pomocník, zasa neďaleko Karlových
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Varov na píle. Pretože utrpel úraz, vrátil
sa domov, avšak po zotavení opäť odišiel
za prácou do lesov pri Vroclave.
V roku 1954 sa oženil s Johanou Lovasovou z Veľkej Lipnice. Tri roky po svadbe sa presťahovali do Kýčor, kde dostali
kúsok poľa od Eugenovej matky, ktorá
odtiaľ pochádzala. Tam začali gazdovať
na vlastnom. Spoločne vychovali štyri
deti: Eugena, Angelu, Romana (zomrel
ako 18-ročný) a Jána. Popri gazdovaní
Eugen chodieval do práce do Krakova, neskôr do elektrárne v Skawine, v Dajwore
a nakoniec pracoval v roľníckom družstve
v Jablonke, odkiaľ v roku 1984 prešiel na
zaslúžený dôchodok.
Okrem toho sa Eugen od rannej mladosti zaujímal o krajanské dianie na Ora-

Na záver koncertu obidva súbory spolu zatancovali ﬁnálneho čardáša „Neďaleko mlyna“. Spoločne dielne a nacvičovanie tanca veľmi zintegrovalo tieto dva
súbory, čo sa odzrkadlilo aj v spoločnom
tanci – čardáši, kde Spišiak a Lodžanka
vytvorili pekný harmonický pár. Tanec
a hudba spája, čoho príkladom bolo aj toto
vystúpenie. Po gratuláciách všetci účinkujúci spolu s publikom zaspievali koledu
O, betlehemská hviezda.
Hostia z Lodži počas svojho pobytu na
juhu mali možnosť zatancovať si spišské
tance, naučiť sa zopár slov v spišskom nárečí a samozrejme pochutnať na regionálnych jedlách.
Dorota Mošová

ve. Členom Spolku Slovákov sa stal v roku 1957 pri príležitosti 10. výročia jeho
vzniku. Potom v roku 1974 sa stal členom
výboru MS SSP v Kýčoroch. Krajania
ho v roku 1989 zvolili za predsedu tejto
neveľkej miestnej skupiny a túto funkciu
vykonával do roku 2000. Eugen Antalčík
bol aj členom Matice slovenskej a Spolku
sv. Vojtecha. V jeho dome sa nachádzala
krajanská klubovňa, v ktorej sa stretávali
tamojší krajania.
Eugen bol usmiatym, veselým človekom, ktorý rád hrával na akordeóne
a spieval. Bol pevne presvedčený, že ešte
nastane deň, keď sa na škole v Kýčoroch
bude učiť slovenčina. Patril taktiež k propagátorom časopisu Život.
Venujte mu tichú spomienku. Nech
odpočíva v pokoji!
Redakcia Život a ÚV SSP
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21. február 1474 – došlo v centre Zamaguria, v Spišskej Starej Vsi,
k uzavretiu mieru medzi uhorským
kráľom Matejom Korvínom a poľským
kráľom Kazimírom Jagelonským.
9. február 1651 – spišský prepošt
Matej Tarnoczy vysvätil v Spišskej Starej Vsi k úcte Panny Márie Ružencovej
hlavný oltár, ktorý bol od tej doby zasvätený Panne Márii Ružencovej a sv.
Františkovi Serafínskemu.
22. február 1674 – cisár Leopold
schválil erb rodiny Vilčekovej z Podvlku. V oválnom erbe v dolnej časti na
štíte drží vzpriamený vlk v pravej labe
vytasený meč. Nad štítom v závitoch
ornamentu je koruna, nad ňou poprsie
vzpriameného vlka s vytaseným mečom. Ovál erbu je ohraničený kresbou
štvorca, v jeho vnútorných rohoch sú
rodové erby cisára Leopolda a v strede
hornej hrany štvorca je cisársky erb.

4. február 1686 – majiteľka panstva hradu Nedeca Katarína Joannelli
požiadala o pomoc Spišskú stolicu,
pretože jej obce boli niekoľkokrát vyplienené a zostalo v nich „sotva niekoľko poddaných“, ktorí nemali z čoho
zaplatiť porcie.
18. február 1690 – archidiakon nitriansky, prepošt a kanonik ostrihomský
Imrich Pongrátz vykonal v Podvlku kanonickú vizitáciu, z ktorej sa dozvedáme, že tu stál drevený kostol zasvätený
sv. Martinovi. Na oltári bol obraz Čenstochovskej Panny Márie, ktorý kostolu venoval Vojtech Vilček, syn Mikuláša Vilčeka. Tento obraz sa stratil pri
prechode frontu v roku 1945.
3. február 1840 – sa v oravskej obci
Chyžné narodil geograf a historik, zakladajúci člen Matice slovenskej Flori-
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„Národ, ktorý nepozná svoju minulosť,
nemá budúcnosť.“

„BUDITEĽSKÁ“ AKCIA
PhDr. Milica Majeriková
„Je preto potrebné vedieť, že naši gorali
v oblasti Trstenej a Námestova boli hlboko
presvedčení – hoci mylne – že sú Slovákmi.“1
Slová Ferdynanda Machaya, ktoré napísal
ešte počas „horúcich“ plebiscitných dní,
azda najlepšie vystihujú ﬁlozoﬁu poľských
aktivistov, ktorí sa usilovali o pripojenie
častí severného Slovenska k Poľsku. Vychádzajúc z akýchsi etnograﬁckých predstáv
tvrdiacich, že goralské nárečie je poľským
nárečím a teda Gorali musia byť Poliaci, považovali toto obyvateľstvo za nesvojprávne
a absolútne ignorovali jeho skutočné slovenské národné povedomie. Keďže sa po pripojení častí Spiša a Oravy k Poľsku obyvatelia, často i aktívne, bránili popoľšťovaniu,
vznikla myšlienka tzv. „buditeľskej“ akcie,
ktorej cieľom bolo „prebudiť“ u tejto populácie poľské národné povedomie. Spočiatku
na seba túto úlohu prevzali rôzne spoločenské organizácie. Zakladali poľské čitárne
a knižnice, organizovali výlety do väčších
poľských miest, zabezpečovali študentom
zo Spiša a Oravy bezplatné štúdium, ale
spolupracovali aj pri násilnejších akciách
ako napr. odstraňovanie slovenských kalendárov zo spišsko-oravských obcí, ktoré
pripadli Poľsku.2 Počas medzivojnového
obdobia sa ich v popoľšťovaní tohto obyvateľstva angažovalo takmer 30!3
„Buditeľskú“ akciu podporila aj poľská vláda, keď po roku 1920 všetky cirkevné školy na Spiši a Orave zoštátnila
a tým umožnila ich okamžité popoľštenie.
Cirkevná správa týchto území totiž až do
roku 1925 patrila naďalej spišskému biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a preto by sa
polonizácia v cirkevných školách presadzovala iste podstatne ťažšie. Aktívne sa
však pridávala aj samotná cirkev a slo1
„Trzeba bowiem wiedzieć, że nasi górale w
okręgach Trzciana i Namiestów byli bardzo głeboko przekonani – choć mylnie – że są Słowakami.“
MACHAY, F.: Moja droga do Polski (Pamiętnik).
2. vydanie. Krakov, 1938, s. 62.
2
Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ďalej ŠAL Poprad), Okresný úrad v Kežmarku (ďalej
OÚ-K), 903/1935 prez.
3
Ich prehľad pozri: MAJERIKOVÁ, M.: Vojna
o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období
v kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s. 119-120.

venskí kňazi boli postupne nahradzovaní
poľskými.4
Vo februári 1927 sa do „buditeľskej“
činnosti aktívne zapojila aj poľská vláda.
Čo je však najviac prekvapujúce, nie na
územiach Spiša a Oravy, ktoré pripadli
Poľsku, ale v prihraničných oblastiach
patriacich Československu. Keď 9. februára 1927 rozoslalo Konzulárne oddelenie
poľského Ministerstva zahraničných vecí
poľským zastupiteľským úradom v Československu list, kde ich oboznamovalo
s konkrétnym návodom na postup pri prebúdzaní poľského národného povedomia
na slovenskej (!) strane hranice, vyvolalo
to v poľských diplomatických kruhoch
značný rozruch.5 Poľský veľvyslanec
v Prahe Zygmund Lasocki sa v liste ministrovi zahraničných vecí Augustovi Zaleskému vyjadril, že existencia väčších
poľských zoskupení na Slovensku nie je
známa a nateraz je vhodné zastaviť akékoľvek akcie tohto druhu.6 Minister však
s týmto stanoviskom nesúhlasil a v odpovedi udával, že poľskú vládnu iniciatívu
v akcii na severnom Slovensku by bolo
možné bez námahy ukryť, poveriac výkonom tejto akcie spoločenských činiteľov
z českého Sliezska a týmto spôsobom jej
dať jedine prijateľný charakter prípustného menšinového poľského hnutia, ktorý
vôbec nevybočuje z rámca štátnosti Československa.7 Výsledkom Lasockého stanoviska bolo jeho odvolanie z funkcie.

4
ČONGVA, J.: Krakovská cirkev a jazykové
práva slovenskej národnostnej menšiny na Spiši
v rokoch 1920-1945. In Nepokojná hranica. Zost:
Majeriková, M. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 77-80.
5
CZAJKA, W.: Politické aspekty v poľskoslovenských vzťahoch v rokoch 1927-1938. In
Historický časopis, č. 35, 1987, s. 231.
6
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (ďalej
AAN Warszawa), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (ďalej MSZ), List veľvyslanca Poľskej republiky v Prahe Lasockého adresovaný poľskému
ministrovi zahraničných vecí vo Varšave č.23/S/27
zo dňa 18. marca 1927, 10398.
7
AAN Warszawa, MSZ, List konzulárnej sekcie Ministerstva zahraničných vecí vo Varšave
č. K.I. 2200/pf.573/27 veľvyslanectvu poľskej republiky v Prahe, 10398.
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Deputácia Slovákov z Tribša, ktorá žiadala delimitačnú komisiu o pripojenie k Československu

Úplne opačný postoj zaujal konzul
Poľskej republiky v Moravskej Ostrave Karol Ripa, keď vo svojej odpovedi
dokonca vypočítal „poľské“ obce na severnom Slovensku, kde podľa neho žilo
50 000 obyvateľov hovoriacich po poľsky, ale majúcich slovenské národné povedomie. Keďže sú to vraj Poliaci, treba
u nich poľské povedomie prebudiť a pre
koordinovanie a ﬁnancovanie takejto akcie navrhoval zvolanie konferencie.
Prvá konferencia bola zvolaná 15.
novembra 1929 a do roku 1938 sa ich
uskutočnilo osem. Všetky zasadnutia boli
prísne tajné a s výnimkou prvej, ktorá pojednávala o poľskom obyvateľstve v Československu, sa ostatné zaoberali výlučne
akciami na Slovensku.8 Hlavnú organizačnú úlohu prevzal sliezsky vojvoda Michał
Grażynski. Konferencií sa okrem vojvodu
a konzula zúčastňovali napr. náčelník južného odboru ministerstva zahraničných
vecí W. Gunther, náčelník oddelenia K.I.
Dr. Staniewicz a jeho člen J. Gertych,
členovia južného oddelenia ministerstva
zahraničných vecí J. Pawlica a Z. Ficki,
poslanec F. Gwiżdż9, prof. Jagelonskej
univerzity Semkowicz, prof. Baníckej
akadémie Goetel, kňaz Machay, M. Gotkiewicz a podľa potreby i iné osobnosti
ako podpredseda poľskej školskej Matice
Wolf, predseda zväzu poľských katolíkov
v Československu, riaditeľ orlovského
gymnázia Piotr Feliks, riaditeľ poľského
8
CZAJKA, W.: Politické aspekty v poľsko-slovenských vzťahoch v rokoch 1927-1938,
s. 232-234.
9
AAN Warszawa, MSZ, Protokol zo schôdzky
usporiadanej 21. mája 1930 vo veci poľského ľudu
na Slovensku pod č. P IV.12.361, 10398.
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gymnázia v Novom Targu Czech, riaditeľ
zväzu obrany západných území v Katowiciach Kudlicki, prípadne aj študenti – budúci pracovníci na území Slovenska.10
Hlavné tézy „buditeľskej“ práce zhrnul konzul Ripa vo svojom Memorande vo
veci poľského obyvateľstva na Slovensku.
Akcia mala byť vedená opatrne, pomocou
poľskej menšiny na Těšínskom Sliezsku,
a to tak dlho, kým sa nenájdu pracovníci z prostredia poľského obyvateľstva na
Slovensku. Výchovu týchto pracovníkov
mali zabezpečiť poľské vedecké inštitúcie na českom Sliezsku. Ďalej sa mali
zamestnávať Poliaci z Těšínskeho Sliezska na poľských majetkoch na Slovensku,
usporadúvať výlety, zájazdy a prázdninové tábory s cieľom oboznámiť sa s pomermi a nadviazať kontakty s obyvateľstvom,
využívať poľský regionalizmus k odlíšeniu poľského obyvateľstva od slovenského živlu. Dôležitá mala byť príprava sa na
sčítanie obyvateľstva, v ktorom by sa vykázala existencia obyvateľstva hlásiaceho
sa k poľskému jazyku. Za najvýhodnejšie
východiskové body pre rozvinutie „buditeľskej“ akcie na Spiši boli určené Stará
Ľubovňa11 alebo Ždiar, kde sa uvažovalo
10

Archiwum Państwowe w Katowicach (ďalej
AP Katowice), Urząd Wojewódzki Śląski (ďalej
UWS), Protokol zo schôdzky v záležitosti Spiša,
Oravy a Kysúc zo dňa 13. apríla 1931, 338.
11
Tu veľké nádeje vkladali do ľubovnianskeho
grófa Zamoyského, ktorého sa snažili presvedčiť,
aby zamestnával poľských úradníkov a lekárov
vo svojich kúpeľoch. Za odmenu mu sľubovali
zabezpečenie väčšieho počtu poľských výletníkov. Zamoyski sa stal niekoľkokrát predmetom
rokovaní, avšak všetky snahy získať ho pre poľskú
vec nepriniesli žiadne výsledky. AAN Warszawa,
MSZ, List generálneho konzula Poľskej republiky

án Červeň, ktorý je autorom Zemevidu
krajín uhorskej koruny s menami slovenskými a diela Rakúsko-Uhorská monarchia v písme a v obrazoch. Za svoju
činnosť bol povýšený do zemianskeho
stavu. Prispieval tiež do Slovenských
novín i Národného kalendára a vydal,
zostavil i preložil učebnice zemepisu či
nástenné mapy.
14. február 1879 – zomrel v obci Lazany katolícky kňaz a národovec,
rodák z Chyžného Daniel Latyák, ktorý
počas svojho života aktívne prispieval
do Národných novín a Letopisu slovenského.
28. február 1914 – sa v slovenskej
rodine dlhodobo usadenej vo Varšave
narodil Miroslav Iringh, ktorý bol v rokoch 1942 – 1944 predsedom konšpiračného Slovenského národného výboru vo Varšave, veliteľom 535. čaty
Slovákov Krajinskej armády, ktorá sa
ako jediná inonárodná (nepoľská) čata
zúčastnila Varšavského povstania. Za
svoju odbojársku činnosť bol vyznamenaný Dôstojníckym krížom Radu
obrodenia Poľska, radom Virtuti Militari, dvakrát Krížom chrabrosti Poľskej
republiky a ďalšími vyznamenaniami.
V súčasnosti je po ňom vo varšavskom
Czerniakove pomenované námestie.
Miroslav Iringh sa taktiež významne
zaslúžil o rozvoj slovenského krajanského hnutia v Poľsku. Bol spoluzakladateľom Spoločnosti kultúrno-sociálnej Čechov a Slovákov v Poľsku
v roku 1957, členom jej prípravného
výboru, aktívnym spolupracovníkom
krajanského časopisu Život a redaktorom CAF (Ústrednej fotograﬁckej
agentúry) vo Varšave. V roku 2007 bol
in memoriam vyznamenaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom Radom
Ľudovíta Štúra II. triedy – za významné zásluhy o ľudské práva v boji proti
fašizmu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Február 1919 – vznikol z iniciatívy spisovateľa Kazimierza Tetmajera
v Krakove Narodowy Komitet Obrony
Spisza, Orawy, Czadeckiego i Podhala,
ktorý sa zaoberal politickou a agitačnou činnosťou. V krakovskom výbore
boli zriadené dve hlavné komisie, a to
komisia propagandy – organizujúca
akcie regionálnych spolkov a vydavateľská komisia – zaoberajúca sa vydávaním propagandistických publikácií.
Varšavský výbor bol tiež rozdelený na
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dve sekcie. Prvá mala zabezpečovať
kontakty s poľským snemom a vládou,
druhá spravovala a získavala ﬁnancie.
27. február 1919 – Národný slovenský výbor zorganizoval v Spišskej
Starej Vsi veľké ľudové zhromaždenie,
na ktorom obyvatelia prezentovali svoju vôľu žiť jedine v Československu.
28. február 1919 – predložila poľská delegácia v Paríži memorandum,
v ktorom požadovala anexiu okresov
Bílsko, Fryštát a Těšín i dve obce z frýdeckého okresu.
21. február 1921 – boli v kolíske
kresťanstva na Slovensku – v Nitre
vymenovaní traja noví slovenskí biskupi: Ján Vojtaššák pre spišskú diecézu, Marián Blaha pre banskobystrickú
diecézu a Karol Kmeťko pre nitriansku
diecézu.
Február 1922 – osemnásť starostov zamagurských obcí z okresu Spišská Stará Ves, starosta mesta Spišská
Belá a päť urbárskych spoločenstiev zo
Zamaguria podpísalo petíciu, v ktorej
vyzývali vládu, aby privolila na výmenu Javoriny, ktorá by bola pripojená
k Poľsku, za Kacvín a Nedecu, ktoré
by boli vrátené Československu.
9. február 1927 – Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí
Poľskej republiky rozoslalo list, v ktorom poľské zastupiteľské úrady v Československu oboznamovalo s konkrétnym návodom na postup pri prebúdzaní
poľského národného povedomia na
slovenskej (!) časti Spiša a Oravy.
21. február 1928 – zomrel v Bratislave rodák z Chyžného, geograf a historik, zakladajúci člen Matice slovenskej Florián Červeň.
2. február 1939 – uskutočnilo sa
prvé zasadnutie Slovenského snemu.
18. – 19. február 1939 – v Ružomberku sa konali neoﬁciálne porady
o možnostiach hospodárskej, kultúrnej
a turistickej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom. Na slovenskej strane ich viedol Karol Sidor a na poľskej
poslanec Félix Gwiždž. Rokovania sa
dotkli aj otázky Podkarpatskej Rusi, ku
ktorej sa Sidor vyjadril, že slovenská
strana je pripravená rokovať o pričlenení tohto územia k Maďarsku, keby
výmenou Maďari vrátili Slovensku
Košice. Na rokovaniach bola vznesená
aj otázka garancie slovenských hraníc
v prípade zániku Česko-Slovenska.
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o zriadení miestneho strediska – poľského
spolku alebo školy.12
Dôležitým centrom prípravy na „buditeľskú“ prácu malo byť gymnázium v Novom Targu. Študenti zo Spiša a Oravy tu
boli vedení ako „Poliaci z Československa“ a mali bezplatné ubytovanie na internáte, príspevky na ošatenie a dokonca
i na cestu na prázdniny.13 Svoju „buditeľskú“ činnosť mali vykonávať už počas
štúdií, najmä cez prázdniny, keď chodili
do svojich rodísk. Zo stredných škôl mali
nádejní „buditelia“ pokračovať v štúdiu
nielen na krakovskej univerzite (kde sa
o nich postaralo krakovské centrum na
čele so Semkowiczom a Goetelom)14, ale
aj na univerzite v Bratislave (kde udržiaval kontakty vojvoda Grażynski), a to
najmä teológiu, právo, či medicínu. Absolventi slovenských škôl totiž nemuseli
vykonávať nostriﬁkačné skúšky, neboli
podozriví z možnosti propoľskej agitácie
a mohli sa teda ľahšie dostať na určené
miesta. Po skončení štúdií sa mali vrátiť
opäť do svojich rodísk a napĺňať poľské
ašpirácie. K zvýšeniu poľskej inteligencie
malo prispieť aj presídľovanie poľských
dôchodcov z československého Sliezska
na Spiš, Oravu a Kysuce, pričom dôraz sa
mal klásť na učiteľov odchádzajúcich na
dôchodok.15
Ďalším faktorom vhodným na využitie mal byť katolicizmus, ktorého cieľom
bolo zbližovať kňazov a zabraňovať tak
českému vplyvu. Koncom dvadsiatych
a začiatkom tridsiatych rokov poľskí kňazi z českého Těšínska začali s akciou zbližovania cestou korešpondencie s katolíckymi kňazmi na spomínaných územiach
a touto cestou sa usilovali nájsť niekoľko
kňazov naklonených poľskej veci, ktorí
by mohli neskôr viesť „buditeľskú“ prácu.
Okrem toho boli na tieto územia zasielané poľské katolícke časopisy, aby si títo
„neprebudení Poliaci“ privykli na poľský

v Ostrave pod č. 457/pf/31 poľskému ministrovi
zahraničných vecí, 10398.
12
AAN Warszawa, MSZ, Protokol zo schôdzky usporiadanej 21. mája 1930 vo veci poľského
ľudu na Slovensku, 10398.
13
ŠAL Poprad, OÚ-K, Zpráva konzulátu
v Krakove za I. štvrťrok 1936, 1165/1936 prez.
14
Prví traja slovenskí študenti, ktorí získali
štipendium na krakovskej univerzite, prišli v akademickom roku 1924/1925 a boli to F. Hrušovský,
M. Stano a J. Hollý. CZAJKA, W.: Politické aspekty v poľsko-slovenských vzťahoch v rokoch
1927-1938, s. 246.
15
AAN Warszawa, MSZ, List generálneho konzula Poľskej republiky v Ostrave pod č. 457/pf/31
poľskému ministrovi zahraničných vecí, 10398.

Poľské predstavy o hranici v 30-tych rokoch
zahrňujúce celé Slovensko

pravopis a národne sa prebudili.16 Aby sa
posilnil, respektíve, aby bol vôbec nejaký
poľský element na Spiši, Orave a Kysuciach, uvažovalo sa dokonca o zakúpení
dielní pre poľských remeselníkov, ktorí
stratili prácu kvôli zavretiu hút vo fryštatskom okrese. O úspešnosti tejto akcie
nie je nič známe, pravdepodobne sa ani
neuskutočnila.
Veľmi boli podporované výlety či
už harcerov17, školákov alebo turistov,
prostredníctvom ktorých mali nadväzovať
nové kontakty s obyvateľstvom a zároveň
prinášať informácie o pomeroch v týchto
oblastiach. Harceri sa mali sústrediť na
nadviazanie kontaktov s mládežou a vypracovanie zoznamu osôb, ktoré majú
predpoklady zastávať funkcie budúcich
organizátorov popoľšťovania severného
Slovenska. Tiež mali nenápadne uskutočňovať nábor do poľských škôl a organizácií. Za týmto účelom sa dokonca uskutočňovali aj špeciálne kurzy pre vedúcich.
Po prvom takomto výlete v lete 1927 na
Spiš vyjadril konzul Ripa optimistický záver, že „prebudenie“ poľského národného
povedomia nie je stratené, pretože poľské
obyvateľstvo nikde bezprostredne nehraničí so Slovákmi, ale je oddelené na juhu
nemeckými a na severovýchode ruskými
osadami.18
16
AP Katowice, UWS, Protokol zo schôdzky
v záležitosti Spiša, Oravy a Kysúc zo dňa 13. apríla 1931, 338.
17
Obdoba skautov v Československu.
18
TRAJDOS, T. M.: Memoriał Karola Ripy
z 1933 roku o sytuacji Polaków na Słowacji. In
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Čriepky z histórie
Zaujímavou formou agitácie malo byť
poľské putovné a bábkové divadlo, a to
najmä počas jarmokov a odpustkov, kedy
bolo možné postaviť aj stánky s populárnou literatúrou. Oslovení boli podhalanskí spisovatelia, aby čerpali témy zo života Poliakov za hranicami. Nadväzovať
kontakty mala tiež Slovanská spoločnosť
v Krakove a to najmä s poľsko-českými
klubmi z Moravskej Ostravy, ktoré by rozšírili svoju činnosť až na Slovensko. Táto
Spoločnosť mala priťahovať do Krakova
nerozhodných Slovákov s cieľom poznávať Poľsko. Oblasti Spiša, Oravy a Kysúc
sa mala veľmi opatrne naďalej venovať aj
poľská veda a dokazovať poľskosť týchto
území. V tomto duchu vyznievali práce
Semkowicza, ktorý sa i na svojich seminároch zaoberal geograﬁou a históriou
Spiša, Oravy a Kysúc19, pričom až 1/3
dizertačných prác študentov krakovskej
univerzity a banskej akadémie sa týkala
slovenského pohraničia.20 Na to hneď reagovali krakovskí národohospodári v tom
zmysle, že kvôli slovenským ložiskám
rúd by bolo vhodné dokázať „poľské osídlenie“ až ku Košiciam.21
V príhodnej chvíli mala byť v Krakove
založená Spoločnosť Adama Mickiewicza,
ktorej úlohou bolo venovať sa poľským
obyvateľom v Československu, ale najmä
na Spiši, Orave a Kysuciach. Pozdĺž celej
hranice s týmito oblasťami boli zriadené
tajné pozorovacie body, a to vo Zwardoni, Muszyne a Żywci. Tieto pracoviská
podávali správy o priebehu „buditeľskej“
akcie a navrhovali odporúčania na ďalšiu
činnosť. Mali tiež vyhľadávať schopnejších jednotlivcov, ktorých by sa dalo ďalej
„vychovávať“.22
Výsledky tejto „buditeľskej“ akcie
však nenaplnili poľské očakávania. Študenti, ktorí odchádzali na štúdia do Orlovej, Nového Targu, Krakova, či Bratislavy
a dali sa do služieb poľskej iredenty, sa
zvyčajne do pohraničných oblastí nevrátili, pretože v tridsiatych rokoch už československá strana odhalila skutočné zámery

poľskej strany. Niektorí absolventi dokonca ostávali v Poľsku. Taktiež nemožno hovoriť o nejakých veľkých počtoch – v Orlovej študovali v roku 1931 štyria, v roku
1934 šiesti študenti zo Spiša a Oravy. Taktiež nie všetci sa boli ochotní zapojiť do
„buditeľskej“ činnosti.23 Neúspešná bola
tiež inﬁltrácia poľských učiteľov – dôchodcov zo Sliezska na Slovensko, pretože pre nedostatok vhodných kandidátov sa
táto akcia nakoniec vôbec neuskutočnila.
Nepodarilo sa presvedčiť ani kňazov na
Spiši, Orave a Kysuciach. Sám Machay
na jednej z katovických porád na margo
výsledkov akcie skonštatoval, že „...medzi
kňazmi a učiteľmi niet nikoho, najzaťatejšími nepriateľmi na Spiši sú kňazi...“24.
Zájazdy a výlety skautov, či školákov
sa nestretli s veľkou odozvou a ani o kalendáre s informáciami o Poľsku, ktoré
boli nimi rozosielané, nebol veľký záujem.25 Ľudia síce zo zvedavosti chodili
pozerať, čo sa to deje, ale neboli zistené
žiadne významnejšie prejavy sympatií.26
O výsledkoch buditeľskej akcie azda
najlepšie vypovedá správa školského inšpektora z Kežmarku, ktorý bol oslovený
ministrom školstva v otázke rozširovania
poľskej štátnosti a poľského národného
povedomia: „...obyvateľstvo nášho pohraničia je čisto slovenské, za Slovákov sa
vždy držalo a drží a je nášmu štátu lojálne
oddané. Je síce patrný vplyv živlu poľského na obyvateľstvo nášho pohraničia, ktorý sa prejavuje v nárečí, krojoch, staviskách a piesních, ale vplyv ani dosť málo
nepôsobil na národné povedomie obyvateľstva slovenského...“27. „Buditeľská“
akcia na území Slovenska teda skončila
neúspechom. Jej uskutočňovanie však napovedá o tom, že predstavy o rozširovaní
poľského štátu v 30-tych rokoch na úkor
svojich susedov neboli iba predstavami,
ale skutočnou politikou realizovanou na
území iných suverénnych štátov.

23

Mazowieckie Studia Humanistyczne, č. 1-2, 2000,
s. 174.
19
AAN Warszawa, MSZ, List generálneho konzula Poľskej republiky v Ostrave pod č. 457/pf/31
poľskému ministrovi zahraničných vecí, 10398.
20 ŠAL Poprad, OÚ-K, Poľská propaganda na
východnom Slovensku, 610/1935 prez.
21
DEÁK, L.: Hra o Slovensko - Slovensko
v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1933-1939.
Bratislava : Veda, 1991, s. 66.
22
AAN Warszawa, MSZ, List generálneho konzula Poľskej republiky v Ostrave pod č. 457/pf/31
poľskému ministrovi zahraničných vecí, 10398.

FEBRUÁR 2011

AP Katowice, UWS, Protokol zo schôdzky
v záležitosti Spiša, Oravy a Kysúc zo dňa 13. apríla 1931, 338.
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AP Katowice, UWS, Protokol zo schôdzky
v záležitosti Spiša, Oravy a Kysúc zo dňa 13. apríla 1931, 338.
25
AP Katowice, UWS, Protokol konferencie
v záležitosti Spiša, Oravy, Kysúc a Slovenska
usporiadanej u sliezskeho vojvodu dňa 25. mája
1934, 338.
26
ŠAL Poprad, OÚ-K, 1101/1934 prez.
27
ŠAL Poprad, Školský inšpektorát v Kežmarku (ďalej ŠKI-K), Správa školského inšpektora
Referátu ministerstva školstva a národnej osvety
z 18. júna 1934.

15. február 1945 – vydal krakovský vojvoda Kazimierz Pasenkiewicz
nariadenie zaviesť v obciach severného Spiša a hornej Oravy poľskú administratívu. Táto snaha narazila na odpor miestneho obyvateľstva a skončila
sa neúspechom.
22. február 1946 – bola podpísaná československo-maďarská dohoda
o výmene obyvateľstva.
10. február 1947 – napadli členovia bandy Ogňa slovenské obce na Spiši a Orave, kde hospodárov orabovali
o šatstvo a plátno, ktoré potom predali
za 36 000 zlotých.
17. február 1947 – vodca bandy
Ogień vydal posledný známy príkaz
skupinového trestu vymeraného Slovákom na Spiši, ktorým nariaďoval individuálne kontribúcie pre troch obyvateľov Jurgova a dvanástich obyvateľov
Čiernej Hory.
Február 1947 – zastrelil sa vodca
skupiny terorizujúcej územia severného Spiša, hornej Oravy a Podhalia Józef Kuraś, ktorý vystupoval pod pseudonymom Ogień.
3. február 1948 – bol vydaný výnos Povereníctva vnútra, na základe
ktorého bola zastavená činnosť Komitétu utečencov z hornej Oravy a severného Spiša. Komitét počas svojej krátkej existencie (1945 – 1948) pomohol
tisíckam utečencov, z ktorých sa časť
usadila na území Československa.
17. – 25. február 1948 – v Československu sa uskutočnil prevrat, po
ktorom sa moci v krajine ujali komunisti.
8. február 1993 – začala na území
Slovenskej republiky platiť nová mena
– Slovenská koruna, ktorá sa používala
až do konca roku 2008, kedy bola nahradená novou menou – eurom.
9. február 1993 – Slovenská republika sa stala členom UNESCO.
15. február 1993 – bol v tajnom
hlasovaní v Národnej rade Slovenskej
republiky zvolený za prezidenta kandidát Hnutia za demokratické Slovensko
Michal Kováč.
8. február 2007 – zomrel rodák
z Jurgova, ľudový rezbár, insitný umelec a aktívny činiteľ krajanskej organizácie Andrej Gomboš, ktorý bol po
pripojený Jurgova k Poľsku v 1945 za
svoje národné presvedčenie prenasledovaný a väznený.
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Nové výbory

NOVÉ VÝBORY SSP NA SPIŠI A ORAVE
MS SSP VEĽKÁ LIPNICA PRÍVAROVKA
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
12. decembra 2010.
Predseda: Ján Stercula, č. 980
Podpredseda: Vendelín Vontorčík, č. 902
Tajomník: Angela Sterculová, č. 980
Člen:Augustín Vontorčík, č. 902a
Člen: Grażyna Fatalová, č. 980
DELEGÁTI NA OBVODNÚ
SCHÔDZU
Margita Bandyková, Ján Stercula, Vendelín Vontorčík
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD
Margita Bandyková, Ján Stercula
DOPISOVATELIA ŽIVOTA
Vendelín Stercula, Eugen Bandyk

MS SSP VO VYŠNÝCH
LAPŠOCH
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
19. decembra 2010.
Predseda: Jozef Krišík, św. Floriana 78
Podpredsedníčka: Žoﬁa Braviaková,
ul. Pasieczna 1
Tajomník: Milan Griglak,
ul . Na Brzegu 56
Pokladník: Štefan Griglak,
ul. św. Floriana 52
Členovia: Kristína Krišíková,
ul. Kościelna 14
Eduard Biziak, św. Floriana 115
Anna Griglaková
Marek Šoltýs, ul. Widokowa 23
Leszka Klaková, ul. św. Floriana 99
REVÍZNA KOMISIA:
Ján Griglak, ul. Na Brzegu 52
Anton Šoltýs, ul. św. Floriana 83
Anna Starostovičová, ul. św. Floriana 77
DELEGÁTI NA OBVODNÚ
SCHÔDZU:
Jozef Mazurek, ul. Na Brzegu 32
Milan Griglak, ul. Na Brzegu 56
Ján Braviak, ul. Pasieczna 1
Jozef Krišík, ul. św. Floriana 78
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD:
Eduard Biziak, Jozef Krišik,
Anna Starostovičová
DOPISOVATELIA ŽIVOTA:
Anna Griglaková, Anton Šoltys
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MS SSP V KACVÍNE
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
19. decembra 2010.
Predsedníčka: Daniela Radecká,
ul. św. Anny 285
Podpredsedovia:
Róbert Galovič, ul. J. Pawła II. 9,
Ján Venit, ul. św. Anny 62
Tajomník:
František Pivovarčík, ul. Spiska 8
Pokladník: Jozefa Kromková,
ul. św. Anny 41
Členovia: Jozef Galovič, ul. Glinik 2
Anton Vnenčák, ul. św. Anny 143
Andrej Radecký, ul. Huba 4
REVÍZNA KOMISIA:
Jozef Pivovarčík, ul. św. Anny 109
Ján Bigos, ul. św. Anny 20
Margita Molitorisová, ul. św. Anny 169
Štefan Paciga, ul. św. Anny 207
DELEGÁTI NA OBVODNÚ
SCHÔDZU: Daniela Radecká,
Ján Venit, Ľudomír Molitoris,
Jozefa Kromková, František Pivovarčík,
Jozef Galovič, Margita Molitorisová,
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD: Daniela
Radecká, Róbert Galovič, Ján Molitoris,
Štefan Paciga
DOPISOVATELIA ŽIVOTA: Daniela
Radecká, Róbert Galovič

MS SSP V JURGOVE
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
9. januára 2011.
Predseda: Jozef Vojtas, Jurgov č. 54
Podpredseda: Vojtech Chovaniec,
Jurgov č. 89
Tajomník: Anna Mačičáková, Jurgov 26
Pokladník: Mária Gombošová,
Jurgov č. 78
Členovia: Marián Šoltýs, Jurgov č. 115
Emília Rusnaková, Jurgov č. 79
Jolanta Bigosová, Jurgov č. 202
Mária Plučinská, Jurgov č. 89
Ján Vojtas, Jurgov č. 81
REVÍZNA KOMISIA: predsedníčka:
Anna Šoltýsová, Jurgov č. 115
tajomníčka: Mária Jachovičová,
Jugov č. 191
členovia: Ján Chovaniec, Jurgov č. 242
Marián Plučinský, Jurgov č. 89
Andrej Šoltýs, Jurgov č. 171

DELEGÁTI NA OBVODNÚ
SCHÔDZU: Jozef Vojtas,
Mária Gombošová, Anna Mačičáková,
Silvia Plučinská, Jurgov č. 89, Marián
Šoltýs, Mária Izdebská, Jurgov č. 82,
Andrej Šoltýs, Mária Plučinská,
Jozef Čongva, Jurgov č. 117
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD:
Jozef Vojtas, Anna Mačičáková,
Marián Šoltýs, Judyta Plučinská,
Jurgov č. 89, Ján Chovaniec,
Valéria Rusnáková, Jurgov č. 185
DOPISOVATELIA ŽIVOTA:
Silvia Plučinská, Magdaléna Vojtasová,
Jurgov č. 54

MS SSP V NOVEJ BELEJ
Volebná schôdza sa uskutočnila dňa
16. januára 2011.
Predsedníčka: Monika Bednarčíková
ul. św. Floriana 46
Podpredsedníčka: Dominika Majerčáková, ul. św. Katarzyny 46
Tajomníčka: Monika Bryjová,
ul. św. Katarzyny 56
Pokladník: Jacek Klukošovský,
ul. Cicha 20
Členovia: Jana Majerčáková,
ul. św. Katarzyny 88
Jozef Majerčák, ul. św. Katarzyny 46;
Mária Klukošovská, ul. Cicha 20;
Anna Hovaniecová, ul. Obłazowa 110;
Emil Cervas mladší,
ul. św. Katarzyny 64;
REVÍZNA KOMISIA:
Mária Majerčaková, ul. Zielna 20
Ján Chalupka, ul. Stolarska 35
Mária Kurnátová, ul. Obłazowa 99
DELEGÁTI NA OBVODNÚ
SCHÔDZU: Monika Bednarčíková,
Jozef Majerčak, Helena Chalupková,
ul. Stolarska 35, Anna Bendiková,
ul. św. Katarzyny 13, František
Brodovský, ul. Obłazowa 33,
Monika Bryjová, Mária Klukošovská
DELEGÁTI NA XIII. ZJAZD:
Monika Bednarčíková, Jozef Majerčák,
Anna Hovaniecová, Jacek Klukošovský,
Dominika Majerčáková
DOPISOVATELIA ŽIVOTA:
Helena Chalupková, Monika Bryjová

ŽIVOT

Spomienky

NIELEN MAĽOVANIE...

V

o vlaňajšom marcovom Živote
sa ukázala spomienka na moju
zosnulú mamu Helenu PapéeBożykovú, umelkyňu - výtvarníčku, ktorá
zomrela 21. januára 2010. Jej tvorba je
všeobecne známa, stačí len dodať, že sa
v nej objavili všetky druhy výtvarného
umenia – olejomaľba, monotypia, vitráž
i freska. Málokto však vie, že moja mamička sa zaoberala aj inými odvetviami
tvorivej práce.
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Hneď po skončení 2.
svetovej vojny napísala
protivojnovú divadelnú hru
„Stretneme sa pozajtra“, ktorá však neprešla komunistickou cenzúrou
a jej rukopis sa neskôr stratil.
Avšak ešte omnoho skôr, počas štúdia na humanistickom lýceu, skomponovala pieseň s francúzskym textom, ktorú aj s notami uvádzame. Veľmi pekne
a zároveň veľmi dobre hrala na klavíri,

na ktorom ma začala učiť hrať ešte skôr,
ako som nastúpil na základnú školu. Dokonca jedným z jej obľúbených koníčkov
zaslobodna bolo horolezectvo a horská
turistika, vďaka čomu prešla celé pohorie
Karpát.
Pieseň „Á la gare St. Lazare“ som
upravil ešte v mladosti, keď som bol v armáde, v rockovom i jazzovom štýle. Vďaka tomu sa stala akýmsi hitom štyroch
hudobných skupín, ktoré pôsobili pri našom útvare. Preto prajem našim čitateľom
príjemnú hudbu, spev i počúvanie...
Jerzy M. Bożyk
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Á la gare St. Lazare



Portret. J. M. Bożyka autorstva Heleny Papée-Bożykovej

NA STANICI SAINT-LAZARE SA ZAČALO MOJE ŠŤASTIE
Á LA GARE SAINT-LAZARE MON BONHEUR COMMENÇAIT,
Á LA GARE SAINT-LAZARE ET MON COEUR FUT BLESSÉ, NA STANICI SAINT-LAZARE MOJE SRDCE BOLO ZRANENÉ
NA STANICI SAINT-LAZARE POVEDAL MILUJEM ŤA LÁSKA
Á LA GARE SAINT-LAZARE DIT „JE T’AIME“ *MON AMI,
NA STANICI SAINT-LAZARE V PARÍŽI.
Á LA GARE SAINT-LAZARE Á PARIS.
Á LA GARE SAINT-LAZARE MON BONHEUR S’EST FINI,
Á LA GARE SAINT-LAZARE ET MON COEUR J’AI PERDU
Á LA GARE SAINT-LAZARE DIT „ADIEU“ *MON AMI,
Á LA GARE SAINT-LAZARE Á PARIS.
* muži spievajú MON AMIE

NA STANICI SAINT-LAZARE SA SKONČILO MOJE ŠŤASTIE
NA STANICI SAINT-LAZARE SOM STRATIL MOJE SRDCE
NA STANICI SAINT-LAZARE POVEDAL DOVIDENIA LÁSKA
NA STANICI SAINT-LAZARE V PARÍŽI.
Preklad: Magdalena Harasiewicz

STRATILI SME PRIATEĽKU...
13. januára odišla od nás veľmi dobrá priateľka
Spolku Slovákov v Poľsku Kristína Stiasny. Narodila
sa 6. júna 1945 a bola absolventkou Vysokej poľnohospodárskej školy v Krakove. Jej otcom bol dlhoročný tréner futbalového družstva Cracovia, v ktorom predtým aj aktívne hrával, a národnej družiny
dorastencov Władysław Stiasny. Jej matka pochádzala zo zaslúžilej krakovskej rodiny Węglarských,
po ktorej Kristína zdedila historický meštianský dom
na Gołębiej ulici 5. V roku 1978 sa vydala za slávne-
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ho krakovského trubkára Andrzeja Marchewku. Dlhé
roky bola majiteľkou povestnej kaviarne „Mozaika“,
kde sa stretávali krakovskí umelci i mnohí členovia
miestnej skupiny Spolku v Krakove, hlavne počas
jazzových koncertov, ktoré tu boli často organizované. V posledných rokoch Kristína opustila Krakov
a presťahovala sa do neďalekej dedinky Brzezowa
južne od Krakova.
Jej vždy radostný, optimistický úsmev nám bude
veľmi chýbať...
Jerzy M. Bożyk
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Jurgov

Predseda MS SSP v Jurgove J. Vojtas víta hostí

Vinšujem, vinšujem,
hodne zdravíčka,
požehnania Pánovho,
na poli úrodu,
v komore hojnosť
a v dome radosť.

Príhovor generálneho tajomníka ÚV SSP Ľudomíra Molitorisa

VESELÉ BESEDOVANIE
V JURGOVE

S takýmito želaniami sa spája vianočno-novoročné obdobie. Malarza, richtára Jurgova Andrzeja Pawlaka a krajanov z Čiernej
Je to zároveň obdobie tradičných oblátkových stretnutí krajanov Hory, Repísk a Jurgova. Vo svojom príhovore spomenul tiež zosv rámci jednotlivých miestnych skupín. Mnohí si ich veľmi ob- nulých krajanov, ktorí sa vždy ochotne zúčastňovali týchto oblátkových stretnutí. Napr. Mária Głodasiková,
ľúbili a vždy sa na ne tešia. Nebolo tomu
ktorá patrila k iniciátorkám tohto stretnuinak ani v Jurgove, keď sa 30. januára t.r.
tia. Všetkým zhromaždením poprial úspešv krásne nedeľňajšie popoludnie, schádzaný nový rok, ako aj príjemné popoludnie
li do požiarnej zbrojnice početní krajania
a veselú zábavu. Neskôr sa slova ujal oba pozvaní hostia. Pre krajanov z Jurgova,
vodný predseda František Mlynarčík, ktoČiernej Hory od Jurgova a Repísk to bola
rý bol veľmi rád, že sa krajania takto spolu
príležitosť spoločne sa stretnúť a porozstretli a taktiež im poprial všetko dobré
právať sa o krajanskom dianí a iných tév nastavajúcom roku. O krátky príhovor
mach.
poprosil aj generálneho konzula SR v KraÚvodne slovo na tomto podujatí patrikove Marka Lisánskeho, ktorý s radosťou
lo predsedovi MS SSP v Jurgove Jozefovi
prijal pozvanie do Jurgova. Ako povedal,
Vojtasovi, ktorý privítal hostí, o. i. geneveľmi sa potešil tomuto stretnutiu. Priporálneho konzula SR v Krakove Marka Limenul o májovom sčítaní obyvateľstva
sánskeho, generálneho tajomníka ÚV SSP
v Poľsku a povzbudil krajanov k tomu, aby
Ľudomíra Molitorisa, obvodného predsedu
sa nebáli otvorene prihlásiť sa k slovenskej
SSP na Spiši Františka Mlynarčíka, prednárodnosti. Samozrejme s novým rokom
sedu MS SSP v Repiskách – Bryjovom
Potoku Jána Jurgoviana, farára Stanisława M. Lisánsky, Ľ. Molitoris a F. Mlynarčík v rozhovore želal krajanom veľa radosti, spokojnosti
Čitateľky so zvedavosťou prezerajú publikáciu Nepokojná hranica
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Krajania diskutujú s redaktorkou Života M. Majerikovou

ŽIVOT

Jurgov

Delenie sa oblátkou

Besedujúci krajania z Jurgova, Repísk a Čiernej Hory od Jurgova

a šťastia. Ďalšie priania poplynuli z úst generálneho tajomníka
Ľ. Molitorisa, ktorý v závere svojho príhovoru nadviazal tiež na
blížiace sa sčítanie obyvateľstva a spomenul, že pri tomto sčítaní bude po prvýkrát možnosť uviesť dve národnosti - slovenskú
i poľskú, čo je dnes v prípade miešanýchw manželstiev dôležité
riešenie, preto ich vyzval, aby sa toho neobávali.
Konečne prišla dlho očakávaná chvíľa, keď sa všetkým zhromaždením prihovoril jurgovský farár Stanisław Malarz. Hovoril
o narodení Ježiška, jeho význame v našom živote, ale pripomenul
aj peknú tradíciu spievania vianočných piesní a kolied. Potom
nasledovalo požehnanie oblátok a spoločná modlitba. Krajania
sa medzi sebou a spolu s hosťami delili oblátkou a blahoželali
si zdravie, štedrosť, hojnosť a radosť. V pozadí týchto priania
hrala pekné slovenské koledy jurgovská ľudová kapela pod vedením Tomáša Vojtasa. Vľúdne melódie naladili krajanov pre
nasledujúci umelecký program, ktorý pripravili žiaci zo ZŠ pod
vedením učiteľky slovenčiny Anny Šoltýsovej. Vypočuli sme si
vianočno-novoročné vinše. Po kultúrnom programe sa v zbrojnici urobilo rušnejšie a hlasnejšie. Začali sa spoločné rozhovory a spev ľudových pesničiek za hudobného sprievodu ľudovej
kapely, ktorá spríjemnila toto stretnutie. Pri malom občerstvení, kávičke a chutných jurgovských koláčikoch sa niesla dobrá
a príjemná zábava do neskorého večera. Medzi besedníkov prišli
aj manželia Helena a Andrej Sarnovci z Čiernej Hory od Jurgova, ktorí prednedávnom oslávili zlatú svadbu, k čomu im zhro-

maždení zablahoželali a zaspievali „Sto lat, sto lat.“ Hlasitý spev
a ľudové melódie sa niesli jurgovským chotárom až po tatranské
končiare. Krajania sa rozchádzali domov s radosťou v srdciach
a vidinou budúcoročného stretnutia.
Dorota Mošová
Foto: Milica Majeriková

...zaspievali si...

Spoločný záber s jubilantmi Sarnovcami

...porozprávali sa...

...posedeli si za spoločným stolom
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Jablonka

Čestní hostia (zľava): J. Stopka, F. Harkabuz, T. Skotniczny, M. Žabenský,
M. Baláž, A. Karlak, Ľ. Molitoris, J. Bašisty

V. Stašáková z Oravky

Vrúcne novoročné blahoželania

OBLÁTKOVÉ STRETNUTIE V JABLONKE

Z

ačiatok každého kalendárneho roka
sa u krajanov spája s tradíciou oblátkových stretnutí, kde sa všetci
môžu zísť, porozprávať sa o svojich starostiach i radostiach, trošku si oddýchnuť, zabaviť sa a zároveň si popriať všetko dobré
v nasledujúcom roku. Inak tomu nebolo ani
tento rok na Orave. Oblátkové stretnutie sa
konalo 16. januára v priestoroch krajanskej
klubovne v Jablonke. Pred jednou hodinou
poobede sa tu pomaly začali schádzať Slováci z celej Oravy, ktorá je dnes súčasťou
Poľska, ale dokonca i hostia z priľahlej časti slovenskej Oravy. Všetkých vítala pekne
upravená klubovňa, kde na stenách visia
fotograﬁe či články zo Života, ručné práce
našich detí, kroje našich predkov a mnohé
ďalšie zaujímavosti z minulosti i súčasného krajanského hnutia a slovenského života
na Orave.
Keď krajania a hostia naplnili klubovňu do posledného miestečka, ujala sa
Pri muzike bolo veselo
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slova predsedníčka obvodného výboru
SSP na Orave Genoveva Prilinská, ktorá
zároveň v peknom oravskom kroji moderovala celú akciu. Na úvod popriala
prítomným hojnosť Božieho požehnania
v súkromnom i spoločenskom živote, aby
sme vedeli nájsť spoločnú niť porozumenia, aby sme sa radovali a viac usmievali,
lebo úsmev a dobré slovo slúži ako najlepší liek. Taktiež poďakovala Ústrednému výboru SSP v Krakove za materiálnu
i duchovnú podporu poskytovanú Obvodnému výboru na Orave i za ﬁnancovanie
organistu hrajúceho na slovenskej omši
v Jablonke, Družstevnej banke zas za podporu tohto podujatia a všetkým krajanom
za ich každodennú mravenčiu prácu.
Ako sa na správneho hostiteľa patrí,
uvítala tiež všetkých hostí, medzi ktorými
boli konzul SR v Krakove Marián Baláž,
gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris,
podpredseda ÚV SSP František Harka-

buz, vojt gminy Jablonka Antoni Karlak,
kaplán jablonskej farnosti Tomasz Skotniczny, bývalá riaditeľka Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Oľga
Žabenská, terajší riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Mirko Žabenský, bývalý vojt gminy Jablonka
Julian Stopka, predstaviteľ vedenia gminného družstva Bolesław Bogacz, richtár
Jablonky Eugenusz Andraszak, dirigent
krajanskej dychovky v Podvlku Lucián
Bryja, vedúca mažoretiek v Podvlku Anka
Turvoňová, vedúci ľudovej hudby v Podvlku Krištof Pieronek, predseda hostiteľskej MS SSP v Jablonke Ján Bašisty,
predsedovia všetkých oravských miestnych skupín SSP, ďalší členovia oravskej
krajanskej komunity a samozrejme naša
redakcia Život.
Počas uvítania vyjadrila zármutok, že
nemohla medzi krajanmi privítať aj gen.
konzula SR v Krakove Mareka Lisánskeho. Ten sa kvôli iným povinnostiam nemohol stretnutia zúčastniť, avšak poslal list,
v ktorom zaželal krajanom všetko najlepšie v novom roku a zároveň poďakoval za
doterajšiu mimoriadne cennú a významnú
prácu pri udržiavaní krajanského povedomia a zachovávaní našich tradícií, hodnôt,
jazyka a kultúry v Poľsku. Vyjadril tiež
očakávanie, že tak ako sa stretáva s pozitívnym prístupom ku krajanskej komunite
na celoštátnej úrovni i u maršálka a vojvodu Malopoľského vojvodstva, tak aj na
lokálnej úrovni a medzi samosprávami
v obciach nájdeme v budúcnosti dostatok
otvorených priateľov, ktorí si uvedomia
bohatstvo, ktoré pre celý región prinášajú
národnostné menšiny a jazyková i kultúrna pestrosť ich gmín a obcí. Nezabudol

ŽIVOT

Jablonka

Príhovor G. Prilinskej

M. Pavláková z H. Zubrice

pripomenúť aj sčítanie obyvateľstva, ktoré
sa uskutoční v tomto roku, pričom vyzval
krajanov, aby sa bez obáv prihlásili k slovenskej národnosti a jazyku. Ja azda ešte
pripomeniem, že pri tomto sčítaní bude
po prvýkrát možnosť uviesť eventuálne aj
dve národnosti – slovenskú i poľskú.
List krajanom prečítal konzul SR
v Krakove Marián Baláž, ktorý sa zároveň
pripojil k týmto slovám a zaželal prítomným v novom roku veľa zdravia, šťastia,
pohody a aby sa splnili všetky predsavzatia, ktoré si na tento rok krajania dali. Po
konzulovi sa slova ujal gen. tajomník SSP
Ľudomír Molitoris. Poprial krajanom, aby
sa im v novom roku darilo v osobnom
i pracovnom živote. Pripomenul, že rok
2011 bude pre krajanské spolky na Orave
dôležitým rokom, keďže by sa mal začať
stavať nový slovenský dom v Jablonke,
ktorý by sa mohol stať podobným centrom ako prenajatá klubovňa v Podvlku,
kde sa za posledných šesť rokov sústredí
celá kultúrna činnosť v obci – dychovka,
mažoretky či divadielko. V tejto súvislosti
vyjadril nádej, že sa podarí túto klubovňu
odkúpiť, aby ju následne SSP mohol opra-

Klubovňa MS SSP v Jablonke sa postupne zapĺňala...

viť. Za aktivitu priviezol Podvlčanom do
klubovne ako dar od redakcie Život nový
LCD televízor.
Prítomných ďalej pozdravili aj terajší
vojt gminy Jablonka Antoni Karlak, bývalý vojt gminy Jablonka Julian Stopka i
predstaviteľ vedenia gminného družstva
Bolesław Bogacz, ktorý zaželal krajanom,
nech sa im veľké plány a predsavzatia, čo
majú na Orave, podarí úspešne napĺňať.
Pozdrav zo slovenskej Oravy a zo Žilinského samosprávneho kraja priniesol
riaditeľ Oravského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne Miroslav Žabenský.
Poprial krajanom hlavne veľa zdravia
a úspechov v novom roku. Vyjadril želanie, aby naša spolupráca bola naďalej taká
dobrá ako v predchádzajúcom období,
čomu sme sa samozrejme veľmi potešili,
pretože s Oravským kultúrnym strediskom
v Dolnom Kubíne sa nám už podarilo zorganizovať viacero úspešných projektov,
ktoré nie sú len o ﬁnanciách, ale aj dlhodobom priateľstve. Oravcov iste potešil
tiež jeho pekný dar v podobe publikácií,
z ktorých viaceré umožnia hlbšie načrieť
do žriedla múdrosti našich predkov.

Je potešiteľné, že ešte pred príhovormi predviedli svoju slovenskú výrečnosť
a um dve nadané žiačky, a to: Veronika
Stašáková z Oravky, ktorá prerozprávala vtipnú príhodu Ujek nekce pić mleka
a Marcela Pavláková z Hornej Zubrice,
ktorá rozpovedala príhodu v slovenskom jazyku. Niekoľko piesní zahrala
tiež kapela Krištofa Pieronka, ktorý do
tajov ľudovej hudby zasvätil už aj svojho syna.
Po programe a príhovoroch miestny kaplán Tomasz Skotniczny posvätil
oblátky a začalo sa so samotným aktom
lámania oblátky. Pri ňom bolo vyslovených množstvo prianí, z nich najčastejšie
zdravie, ktoré je azda najpotrebnejšie pre
realizáciu akýchkoľvek ďalších plánov.
Potom si už všetci pochutnali na chutnom kurati, dobrom vínku i iných dobrotách pripravených na stoloch. Do nálady
pekne vyhrávala ľudová hudba Krištofa
Pieronka z Podvlku a spev ľubozvučných
slovenských piesní sa niesol celou Oravou
ešte aj keď sa krajania rozchádzali do svojich domovov.
Milica Majeriková

Vo vzduchu sa vznášala príjemná atmosféra prianí
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Poviedka na voľnú chvíľu

F

erko, Petrík a báťa Mišo odišli do
záhrady, ktorá bola pod horou. Vysadená bola stromami najlepších
druhov. Pán Zvarina ako pasionátny pomológ, zvlášte v mladších rokoch i deň
cesty nelenil si za vrúbľami. Ženinu zapustenú záhradu za niekoľko rokov premenil na vzornú, z ktorej susedia brali si
príklad, a učiteľove sorty rozšírili sa v dedine i v okolí, kraji to, kde ovocie darilo sa
výtečne. Bola to už obyčaj, že týždeň pred
Veľkou nocou venovaný bol záhradám.
Dnes, keď Veľká noc padla veľmi pozde,
i tá obyčaj mala svoju neprístojnosť. Ale
radšej neprístojnosť, ako záhradu úplne
zanechať naverímboha.
Pán učiteľ zostal doma a dopoludnie
venoval žiakom. Elena bola v záhrade
pred domom. Miško ju videl, ako tam
plela na hriadkach. Pani učiteľka bola v
kuchyni.
Miško sedel osirotený v svojej izbičke. Keď videl, ako celá spoločnosť rozprášila sa na atómy, umienil si, že bude rozmýšľať nad nedeľnou kázňou. Vzal Nový
zákon, vynašiel text: Vyčisťte starý kvas,
aby ste byli nové zadělání... Prechádzal
po izbe. Z kuchyne ozýval sa hovor pani
rechtorky s nénou Žofou, v školskej sieni
hučali deti, ako včely v kláte. Znelo mu to,
akoby sa bol apoštol k nemu, rovno k nemu
obrátil. V kvasu zlosti... Áno, krivdu som
mu urobil... Odmenil som sa mu podlo, nešľachetne. A ako to starý vie! Neprezradil
síce, že vie, ale ako sa pretvaroval! Miško
chodil rozčúlený izbou. Na kázeň zabudol, i na text, a zaoberal sa výlučne sebou.
„A ako hlúpo som to vyviedol! Chcel som
jeho vyhnať, ale tak hlúpe... Zbraň obrátila
sa proti mne. Jemu neuškodila, a mňa ranila. Ak to starý vie, som zničený. Nezbýva
mi, než odísť - a to s hanbou a potupou.
Ale možno nevie, snáď! Uprosím Ferka,
aby mlčal, on dá sa uprosiť... Nie, nie prosiť, najprv ho preskúmam a potom urobím
ďalšie kroky.“
Vyšiel na dvor hľadať ho, ale dvor bol
prázdny. Chcel sa vrátiť, ale videl Elenu
v záhrade. V ruke mala motyčku, prekopávala ňou hriadky a vyberala plevel.
Tento obraz zaujímal ho svojou novotou.
Predstavoval si dievča ako Elena má žiť
z rannej rosy a vône kvetov, a ona zatým
prekopáva šalát! Prozaická myšlienka.
Elena a šalát! Ostatne, možno to nebude
šalát, ale kaška, skalná kaška, ktorú snáď
presadila do svojej záhrady.
Vyšiel k nej. Skutočne šalát a nie primula! Snáď i ona zahanbila sa pre svoju
prácu, a preto sklonila tvár. „Červená sa
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predo mnou, okúňa sa, možno sa hanbí alebo bojí... Akiste sa bojí - nie zlý znak!“
Vpravde Elena ani nehanbila sa, ale
ani nebála. Skôr mrzela sa, že ju vyrušujú
v práci. Nebude sa môcť pohybovať tak
voľne, musí si dávať pozor na pohyby,
na rozhovor, slovom, na vedľajšie veci,
a prácu konať len mechanicky.
„Tak slečna, v práci!“ oslovil ju
s úsmevom a podivením.
Umienila si, že ho odpráši. Preto odpovedala:
„Lichotiť neviete, to je tiež pravda!“
„Naopak, teší ma že vás vidím v práci.
Vyslovujem svoj obdiv.“

„Ja hnevám?“, pokrútila hlavou.
Miško videl jej tvár veselú; pohrávalo v
nej šelmovstvo. „Dovoľte sa pýtať - prečo? Ja neviem...“
„Pamätáte sa na bál v Jatkovej?“
„Pamätám - veľmi milo sa rozpomínam. Bavila som sa znamenite.“
„Nič vás tam nezarazilo? Nič podivného... Mne sa zdá, že čosi vás...“
„Mňa? Nič takého - iba ak som zabudla... Stalo sa niečo? Rozprávajte!“
Miško stratil trpezlivosť. Elena ho odzbrojila.
„Znamenite sa viete pretvarovať! Od
balu ste sa i tomu priučili, lebo tam vám

MARTIN KUKUČÍN

SPOD ŠKOLSKÉHO PRACHU
„Práve tým nelichotíte. Čo vídame
každý deň, čo nám zovšednelo - to obdivujeme.“
„Tak je: celkom správne, celkom
správne! Ja vás vidím po prvý raz v záhrade - prirodzene, mne je to neobyčajný
zjav, obdivujem ho.“
„To vám závidím: vy musíte z obdivu ani nevychádzať. Vy musíte sa nad
všetkým diviť. Vidíte môjho otca po prvý
raz u detí: obdivujete ho, po prvý raz za
organom - zas obdiv! Žofu nénu po prvý
raz s vodou zo studne - zas len obdiv. To
vám závidím!“
„Ja vidím len vás, vás - a to je rozdiel!
Z toho nenasleduje, že keď vidím toho,
alebo toho, obdivujem... Ja hovorím, čo
sa vo mne deje, keď vás, vás vidím, ale
nie keď iných...“ Miško cítil, ako sa mu
duša kochá vo víťazstve, že porazil Elenu.
Nemohol zatajiť radosť - rozliala sa mu
na tvári a dusila mu hlas. Elene to neušlo,
a to ju urážalo. Hnev svoj vyjavovala tým,
že mlčala. Miško prehliadol hriadky, poprechodil sa a vrátil sa k nej.
„Keby vám mohol pomôcť!“
„A vaše nové šaty, škoda by ich
bolo.“
Miškovi to znelo ako ukrytý výsmech.
Ale keď pozrel na svoje čisté, neošúchané,
neukrčené šaty, nahliadol, že slečna nevysmieva sa, a hovorí pravdu. On ostatne
nebral to vážne, tou prácou chcel len nadpriasť rozhovor. Slečna znala jeho úmysly
a vzala mu príležitosť k rozhovoru. Mlčala
a pracovala. Miško nečakal, že tu bude hrať
takú smutnú rolu. Po chvíli ohlásil sa:
„Slečna, vy sa hneváte!“

to nešlo ešte tak od ruky... Pretvárka už
sa ukázala z toho, že ste doložili: bavila
som sa znamenite. Že ste to doložili, to je
znamením, že ste nezabudli, čo sa tam stalo ... Ale musíte vedieť,“ doložil hlasom
tichším, „že ten, ktorý to vykonal, to hneď
i oľutoval. Dosiaľ mučí sa a nevie si odpustiť, že dal sa uchvátiť okamihu.“
,,A kto je ten nešťastník?“
„Slečna, nevysmievajte sa. Urazil som
vás, ale takýto trest som nezaslúžil. To
príliš ponižujete!“
„Tak odpusťte, ak som vás... No, neviem dosiaľ, čím ste ma mali uraziť. Vidíte moje dobré srdce! Tak chytro zabudlo urážku.“ Vzpriamila sa a pozrela naň
úprimne a nevinne. Nevedel, či jej má
veriť, či nie. „Tak, ja čakám na vašu odpoveď.“
„Že som so všetkými tancoval, len...“
„To!“ zvolala veselo. „Keď len to odpúšťam vám zo srdca. Ostatne, nebrala
som to za urážku, ani nemohla brať. Ale
ak ste ma chceli tým uraziť - odpúšťam
vám ten zlý úmysel. Vidíte, nedošiel do
svojho cieľa - nestalo sa nešťastie. No veríte, už, že sa nehnevám?“
„Verím,“ odpovedal Miško zlomeným
hlasom. Jej chovanie bolo mu záhadou.
Nevedel, či je úprimná, či sa pretvaruje.
Ak hovorí úprimne, tak je stratený. Lebo
nemôcť v žene vzbudiť žiadne city, už či
je to láska, či hnev - to znamená nezvíťaziť. Ak ona sa skutočne ani nehnevala,
ani netrápila pre jatkovský prípad, tak je
Miško u nej ako nula.
Stratený v takýchto úvahách, vrátil sa
do svojej izby. Ovzdušie tohto malého, ale

ŽIVOT

Poviedka na voľnú chvíľu
milého útulku akosi ho priviedlo k radostnejším výsledkom. „Áno, ja ju milujem,
vrele milujem! V jej blízkosti cítim najlepšie, že ju ľúbim. Akási tajomná sila ma
láka k nej, udržuje ma v rozčúlení, trápi,
mučí ma. Čo to môže byť iného, ako láska? Keď rozmýšľam nad ďalekou budúcnosťou - tu vždy vynoruje sa jej jasná postava... Ona druží sa k mojim plánom, ba
ony točia sa vôkol nej. Bez nej si neviem
predstaviť svoju budúcnosť. Nech ju vynechám z výpočtov, celý obraz je nejasný,
pomútený. Áno - ja ju ľúbim! Opakoval si
to v radostnom rozochvení, prechádzajúc
po izbe a mnúc si ruky. Načo by to tajil
pred sebou - ani pred ňou to nebudem tajiť. Ona musí dozvedieť sa, čo sa vo mne
deje. Ona musí mňa milovať - musí! A
prečo by ma nemohla? Jej srdce je ešte
slobodné. Rozložím jej svoj života plán.
Som oktaván - to je rok; teológia tri roky ...
Sedem rokov - a už ju budem môcť uviesť
do svojho domu. Sedem rokov - toľko
môže čakať, ak sa zaľúbi do mňa. Každé
vakácie prídem a osviežim starý pomer. Je
dosť príkladov, že dievčatá čakali sedem
rokov za čepcom - i viac. Ona je mladá,
prečo by sa náhlila poviazať si svet? Áno,
všetko je tak jasné, tak jednoduché, tak logické, že to ani ináč nemôže byť.
Čím diaľ rozmýšľal, tým väčšmi páčil
sa mu projekt. A ona? Ona pristane, musí
pristať. Sila mojich dôvodov musí ju presvedčiť. Ona im neodolá... A snoval si ďalej a ďalej svoje ružové siete.
V záhrade pod horou panovala veselosť. Báťa Miško a jeho spoločníci škriabali sa po stromoch, opiľovali suché konáre, oškrabovali mach, a odstatú, vyžitú
kôru; rozbúrali útulky a skrýše parazitov.
Báťa Mišo vzdor práci a dôkladnosti,
s ktorou prácu vykonával, keď sa dalo,
žmurkol tajne na Ferka. Raz Petrík niekam odskočil, a tu mu sub rosa zdelil, že
objavil prameň, z ktorého dostane dve
zlatky pre syna.
„Len ten list kde by sme písali?“ lámal
si ustaranú hlavu.
„Dakde v dome,” odpovedal Ferko.
„Božechráň - v dome nie! Stará by vyňuchala - a to je veľká striga!“
„A kde ho budeme písať?“
„Pozajtre - ak nám dá boh zdravia.
Ozaj, musíme zavčasu vstať! Zavčas rána
ho napíšeme.“
Pracovali zas, hovoriac o bežných veciach. Ale tu báťa zas žmurkol Ferkovi.
Ferko nevedel, čo to zas znamená, ale na
tvári Miškovej bolo mnoho potuteľnosti a
falše.
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„V záhrade, mladý pán tam je búdka,
nik nás nenájde. Just pred oblokmi im ho
napíšeme ... a im sa ani nebude snívať, čo
sa v búde robí - pst!“
Tak pracovali skoro do samého poludnia. Ferko zišiel zo stromu a obdivoval
včelín a ten živý, čulý ruch, ktorý v ňom
panoval. Ako včely priletúvali a odletúvali
dlhou čiarou, ako hmýrili na letáku, a predsa nezavadzali jedna druhej. Aké sú krotké
- mňa, trúda, darebáka, ani nepozorujú, ani
sa neohliadajú o mňa v tej čulej práci. Čo
by vykonať mohli ľudia, keby tak celou
dušou, všetkými silami chytili sa práce!
Dlho a dlho stál tam pred včelínom a podobné myšlienky rojili mu v hlave. Akási
pilná delnica búšila sa mu do klobúka, on
sa obohnal. Delnica mu spievala okolo uší,
odháňal ju klobúkom a utekal na druhý koniec záhrady. Včely rozpajedili sa týmito
pohybmi nevoľného diváka, letelo ich za
ním viac, ale pozdejšie odrazili sa po práci.
Zostala uňho len tá jedna a húdla mu ostrú,
jedovatú melódiu. On ju odháňal rukami a
klobúkom.
„Nech len stoja ticho, ani upečený.
Nech nepohnú ani palcom, ona uletí,“ poučoval ho skúsený báťa. „To je ako žena.
Čím väčšmi sa jej brániš - tým väčšmi dojedá. Ale keď jej človek ustúpi, ona tiež
zmúdrie. Tak, nech len stoja!“ A Ferko
stál ticho - iba vykríkol, keď pod okom
cítil žihadlo. „Hľa, povedaní, nech stoja,
ona uletí - teraz majú! Ale ja im ho vyberiem, to žihadlo. Len, pane večný bože,
z čoho je ono. I malé je, i uštipne toľme.
No, ono nič preto. Mňa koľko ráz uštipli,
a nič mi nebolo. Len soľ keby bola.“
Ferkovi tvár zabehla dosť chytro; keď
vrátil sa do školy, pani rechtorka vlastnoručne nakrájala mu cibule a priložila
koliesko na zapuchnutú tvár a chladila
octom. A potom i Elena pozrela naň s takým súcitom, že ďakoval v duchu včele,
ktorá ho tak oblažila svojím žihadlom.
Poobede vypýtal si od starého pána nejaké vodítko ku kázni a dostal starú nemeckú knihu. Dispozíciu prejal z nej i
celú zásobu myšlienkovú, ale spracoval
to sám, ako za dobré uznal. Pri večeri
podal starému pánovi makulatum na posúdenie.
„Ale už? Hľa, ako vám spomohla
dispozícia!“ Založil okuliare a čítal pozorne. Ferko, ako každý autor, pretrpel
dlhé múky, čo za úsudok vynesú nad jeho
prácou. Starý pán zložil papiere, podal
ich Ferkovi, zastrčil okuliare do futrála
a riekol: „Korigovať vety nebudem. Koncept čítajte si hlasne sám: čo ste povedali

nejasne alebo neúplné - to sa vám samo
ukáže, a dľa toho si opravíte, ako sa vám
bude najlepšie zdať.“
Po večeri na Ferkovi bolo vidno, že by
už spal. Ale on sa premáhal a už tri razy
prehltol zívnutie. Starý pán sa neokúňal.
Zazíval si úprimne pred všetkými.
„A ty by si už spal!“ zvolala pani.
„Vieš, že som sa ráno včas prebudil.
A tiež v noci zle sa mi spalo. Petríček
chrápe, a ja to nemôžem vydržať. To ma
hneď prebudí. Mal by dakde inde spať,
nie so mnou!“
Ferko sa len zadíval, keď starý pán dal
tejto nepatrnej udalosti veľmi nečakaný
obrat. Miško pochválil sa, že spí tuho a nič
ho neprebudí, ani delo. Svoje potvrdenie
podopieral tým, že ho nezobudí ani Ferkovo chrápanie. Ferko nechcel pripustiť, že
by on chrápal (veď Elena bola pri stole!),
ale starý pán mu podťal nohy axiómou:
„Ako Cigán neprizná sa, že kradol, tak
chrapúť nedá sa presvedčiť, že chrápal.
Najlepšie by bolo, aby Petrík šiel medzi
vás spať. Či chrápe jeden a či dvaja - vám
to bude jedno a ja budem mať pokoj!”
Ale do toho vmiešala sa pani rechtorka, že v tej izbičke nemôžu traja spať. Zostalo konečne na tom, že Petrík s inštruktorom mali spať v hosťovskej, Ferko mal
sa presťahovať do učebnej izby, ktorá cez
Veľkú noc môže poslúžiť cieľom privátnym, keď deti už i tak neprídu do školy.
Ferko obdivoval zručnosť domáceho
pána, ktorý takým ľahkým spôsobom rozdelil nevraživých priateľov bez pohoršenia a narušenia pohostinnosti.
Ferko ľahol si do postele a ustatý oddal sa spánku. Skutočnosť miešala sa mu
s obrazmi fantázie, upadol do polosna. Tu
pocítil, ako objali ho čiesi ramená vôkol
šije a na zdravom líci pocítil horúci bozk.
Nevedel, či to sen, či skutočnosť. Makal
rukou a zachytili rameno. Teda nie sen!
Srdce mu trepotalo radosťou a akousi
sladkou úzkosťou.
„Kto je to?“ zašepkal rozvlneným hlasom.
„Ja “ odpovedal mu dobre známy hlas.
Bol to Petrík. „Ja nebudem u inštruktora
- ľahnem si radšej k vám. Tam mi bolo
veľmi clivo. Nehovoril ani slova a ja som
nemohol zaspať. A teraz som sa mu vykradol, keď som počul, ako spí.“

Pokračovanie v budúcom čísle
(M. Kukučín: Spod školského prachu,
Slovenské vydavateľstvo krásnej
literatúry. Bratislava 1963)
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Po stopách minulosti
4. Príjem cirkevných osôb a s nimi spojených
Kacvínsky kostol má sčasti majetok v pozemkoch, sčasti
v sumách kapitálu, ale nedá sa zistiť u koho a koľko.
K nehnuteľnému majetku kostola patrí:
1. Päť domčekov:
Prvý je domček Jána Raveckého, má okolo i vedľa pritekajúceho Kacvínskeho potoka dostatočný priestor na záhradku, susediaci so školou, asi na ½ merice ovsa. V extraviláne, povyše
dediny má záhradu dlhú 33 a širokú 11 siah, v susedstve: na začiatku má záhradu Valčák, od východu je obecná cesta, od juhu
má pole Gečaský a od severu má záhradu Pacigaj.
Druhý je domček Adalberta Grehena, povedľa stien má úzku
záhradku, v extraviláne povedľa obecného cintorína zas záhradu

Druhá lúka je v časti Zapisovlasom, dlhá 75 a široká 20 siah,
na 3 merice ovsa. Susedia: od východu má lúku Bednár, tiež od
západu, od juhu tečie potok, od severu má lúku Matúška.
K príjmu kostola patrí zo záhrad:
4. desiatok z plodov na kopci Glinik:
a) Martin Gavla (Javla?)
b) Adalbert Vojtašik
c) Matej Vavrošek
d) Pavol Hudák
e) Šebastián Svienty
f) Matúš Kolek

FARNOSŤ KACVÍN ROKU 1832 (3)
dlhú 43 a širokú 3 až 6 siah; susedmi sú: od východu záhrada
Gančarčika a dolný mlyn, od západu obecná cesta, od juhu tiež
obecná cesta a záhrada dolného mlyna, od severu pole Trudného.
Tretí a štvrtý domček majú hneď povedľa v susedstve záhradu dlhú 23 a širokú 13 až 15 siah; od východu sú tieto domčeky,
od západu obmýva záhradu kacvínsky potok, od juhu je dlhý
pozemok Trudného, od severu je cesta a dolný mlyn. V extraviláne majú tieto dva domčeky na jednom kúsku záhradu dlhú 17
siah a tiež tak širokú. V susedstve je od východu obecná cesta,
vedúca oproti krajnej zeme Selesgrund, od západu je záhrada
Gancartiho, od juhu záhrada školy a od severu Petrušiho. Tretí
domček obýva vdova Anna Maršallová, štvrtý Martin Byrda.
Piaty domček je Tomáša Kubašeka, v intraviláne nemá nič,
v extraviláne má záhradu dlhú 34 siah, širokú od 6 do 13 siah.
Susedmi sú: od východu je záhrada Koleka, od západu je obecná
cesta k Selesgrundu, od juhu je záhrada Hudáka a od severu pole
Galoviča, takmer vedľa farskej zeleninovej záhrady.
Tieto domky prinášajú príjem ročne akoby poplatok 10 zl
viedenskej valuty, čiže od každého 2 zl.
Ku kostolným pozemkom patria:
2. nasledujúce polia:
Prvé pole je na dolnej rovine na 6 meríc ovsa, dlhé je 27 siah,
v južnom smere je dlhé 137 siah, počítajúc od obecnej cesty na
Nedecu; susedí s poľami: od východu je hranica nedeckého chotára, na západ je oproti obecná cesta do Nedece, od juhu je pole
Špernogu, od severu roľa Gronkiho.
Druhé pole je medzi kopcom Glinik, neďaleko od dediny,
nazývané Spretka, na jednu mericu ovsa, dlhé 33, široké 12 siah,
susedmi sú: od východu pole Hanzelky, od západu pole Galloviča, od juhu pole Matúšku a od severu pole Zajonca.
Tretie pole je na kopci Červunec, poniže cesty do Hanušoviec, dlhé 85, široké 21 siah, na 5 meríc ovsa, je neúrodné; susedmi sú: od východu pole Špernogu, od západu Galloviča, od
juhu Pavelka, od severu tiež Galloviča.
K nehnuteľným pozemkom patria:
3. lúky, a to:
Prvá lúka na vrchu Krensberg pri hranici chotára s Ostruňou,
nepravidelného tvaru, dlhá 72 siah, široká od 30 do 76 siah na
10 meríc ovsa - ak by sa celá mohla využiť ako pole. Susedia:
od východu má lúku Špernoga, od východu je kacvínsky les, od
juhu je hranica chotára Osturne a na sever má lúku Gallovič.
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Tento desiatok je v trojročných intervaloch dávaný do árendy.
Farár upozornil richtára a kostolníkov nedovoliť, aby sa príjmy kostola zmenšovali, ba v úplnosti zachovali.
Majetok možno dať do prenájmu formou dražby s prihliadnutím: kto dá viac a kto zloží riadnu cenu.
Farár nevie, žeby sa niečo z majetku kostola stratilo. Dokumenty o majetku kostola vypísal zo starších vizitácií niekdajší
kacvínsky farár Daniel Udranský, teraz spišský kanonik a pripravil ich pre kanonickú vizitáciu roku 1799.
Kacvínsky kostol z titulu majetku a fundácií má v hotovosti
aktívny kapitál 650 zlatých, ničím nezaťažený, založený Jakubom Červusom, farárom v Spišských Matejovciach a sumu 5
343, 28 ¾ zl. Z tejto sumy do Verejného fondu sa vložilo:
a) 1. júla 1799
na 2 ½ % úrok
100 zl
b) 1. novembra 1801 na 2% úrok
200 zl
c) 15. marca 1803
na 2 % úrok
200 zl
Všetky ostatné tak fundačné ako aj majetkové obnosy sú uložené u rodiny slobodných barónov Horvát z Plavča:
a) 1. októbra 1751 fundačné
650 zl
b) 1. júla 1805 majetkové
378, 47 ¼ zl
c) 1. júla 1807
„
304, 34
d) 1. júla 1809
„
120, 7 ½
e) 31. decembra 1810
100
f) 31. decembra 1814
300
g) 31. decembra 1818
500
h) 31. decembra 1820
600
i) 20. októbra 1823
600
k) 20. novembra 1823
200
l) 2. apríla 1825
250
m) 20. októbra 1826
200
n) 23. októbra 1827
300
o) 5. júla 1828
300
p) 12. augusta 1829
330
q) 8. marca 1830
360
spolu
5 993, 28 ¾
Od súm tohto kapitálu o úrokoch, obligáciach, hypotékach
a intabuláciách u Spišskej stolice sú všetky dokumenty uložené
v pokladnici kostola.
Všetkým požiadavkám vrchností, úradov i mrzutých platcov
sa vyhovie.
Ani farár ani kostolníci nevyberajú nič z pokladne kostola.
Okrem toho dostáva kostol
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od každého zvonenia k pohrebu
12 gr
od pohrebnej zástavy
1 zl
od svietnika cez spievané rekviem
6 gr
cez tiché rekviem
3 gr
cez Libera me
3 gr
Kostolu patrí aj zvonček, ktorý je uzamknutý, otvára sa po
bohoslužbách v prítomnosti farára.
Zo zbožných darov veriacich niečo sa určí na večné svetlo.
Celý príjem kostola je zverený farárovi, ktorý vedie o ňom
denník a na konci účtovného roka ho predkladá zemepánovi
a richtárovi obce, nimi podpísaný v dvoch exemplároch cez dekana ho predkladá Biskupskému úradu, tretí exemplár ponecháva v knihe účtov.
Príjem kostola sa uchováva v pokladni s troma zámkami
a s troma kľúčmi; jeden má farár, jeden kostolníci a jeden richtár.
Je zakázané z pokladne kostola hradiť riadne i mimoriadne
výdavky; na akýkoľvek mimoriadny výdavok prevyšujúci 10 ﬂ
je potrebné zvolenie a súhlas biskupa.
Kaplnka sv. Anny má majetkový kapitál, ktorého suma je
927 zl 54 gr, ktoré nie sú ničím zaťažené, tri položky sa uložili
vo Verejnom fonde:
a) 1. januára 1804
na 2 ½ úrok
150 zl
b) 1. júla 1799
na 2 ½ úrok
100 zl
c) 15. marca 1803
na 2 % úrok
50 zl
Všetko ostatné je uložené u rodiny slobodných barónov Horvát z Plavča a to:
a) 1. júla 1805
37, 52 ¾ zl
b) 1. júna 1809
30, 1 ¼
c) 31. decembra 1810
20
d) 31. decembra 1814
70
e) 31. decembra 1818
100
f) 20. októbra 1823
100
g) 2. apríla 1825
80
h) 23. októbra 1827
70
i) 12. augusta 1829
80
k) 8. marca 1830
40
spolu
927, 54 zl
Od všetkých týchto položiek kapitálu jestvujú potvrdenky
a uložené sú v pokladni kostola, sú intabulované v Župnom archíve, všetky majú dostatočnú hypotéku. Nevyžadujú sa žiadne
úroky a nie sú ničím zaťažené. Náhodným príjmom kaplnky je
ofera na sviatok sv. Anny, ktorá vynáša okolo 4 zl.
Kaplnka Najsv. Trojice na svoju údržbu má dve majetkové
hotovosti spolu 50 zl na 6 % úrok, uložené u rodiny slobodných
barónov Horvát z Plavča, ničím nezaťažené; presne sa uložilo:
a) 30. decembra 1814
30 zl
b) 5. júla 1828
20 zl
Od každej sumy jestvujú potvrdenky, uložené sú v pokladni
kostola, ako určujú vrchnosti: a to v Levoči, intabulované v protokole všeobecnej poisťovne, majú dostatočnú hypotéku, úrok
nie je tu žiaden, s kapitálom sa nehýbe. Kaplnka nemá žiaden
iný príjem, každoročne sa vykazuje spolu s účtami farského kostola.
Príjem farára
Fixný príjem farára sa skladá:
1. Z desiatku v zimnom a jarnom čase, okrem dvoch tretín
zimných polí, ktoré sa ponechávajú pod kosu, z ostatných polí zo
všetkého: pšenice, raži, jačmeňa, miešanky, ovsa, hrachu, ľanu,
cyklámenu - všetko, čo sa vyseje a urodí na poli, podlieha desiat-
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ku, takisto záhrady, - aj tam, kde sú prastaré záhrady a kostolné
polia, od ktorých sa desiatok teraz neodovzdáva. Kuriálne polia
tu nejestvujú, farár dostáva prastarý a úplný desiatok od 20 ½
usadlostí a 32 záhrad - podľa urbárnej regulácie. O odovzdávaní
desiatku sa nevyskytli žiadne otázky.
2. Nie je tu žiaden majer. Fixný príjem kacvínskej fary plynie
z polí patriacich fare a to:
a) farské pole, ktoré začína bezprostredne za farskou stodolou a tiahne sa cez vŕšky až ku chotáru Spišskej Starej Vsi, je na
20 siah, šírka sa pohybuje v intervale viac menej 14 siah. Susedia
sú: od severu Kušný, Jadzog a Duvaj, od juhu Valčák či Kubašek. Keby sa celé pole obsialo, je na 50 meríc jačmeňa.
b) v intraviláne je záhrada, ktorá ide od farského dvora, pokračuje k obecnej ceste, stáčajúc sa pomedzi stodoly, dlhá je 38
siah, široká ako sám dvor - 16 siah. Susedmi sú: od východu
obecná cesta idúca pomedzi stodoly sedliakov, od západu je farský dvor, od juhu pole Gancartiho, od severu pole Špernogu - na
poldruha merice jačmeňa.
c) Záhrada alebo zeleninová záhrada v extraviláne za potokom, v poli nazývanom Selesgrund je dlhá 25 siah, široká 20
siah; susedmi sú: od východu Kacvínsky potok, od západu roľa
Galloviča, od juhu záhrady Tynusa, Kubašeka a Koteka, od severu roľa Korčaka; výnos na poldruha merice jačmeňa.
Tieto pozemky sú sčasti pomedzi kopcami a kríkmi černíc,
sčasti pomedzi rovinami a obrába ich farár vlastným nákladom.
Odšťavovač ovocia farár nemá.
Farár nemá prísne vzaté vlastných poddaných, má však pomocníkov v manuálnych prácach, vymenovaných v hl. 4 : päť
kostolných domčekov, od každého má 18 pracovných dní na zabezpečenie, načo má farár právo, pretože po strašnom požiari
roku 1757 zhoreli tieto domčeky a vtedajší miestny farár, Valentín Kačmarčík ich dal postaviť vlastným nákladom za prispenia
panstva materiálom. Týchto domkárov používa farár ako mlatcov už aj za denné výdavky.
Pokračovanie v budúcom čísle
Preklad: prof. J. Šimončič
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MALÁ FRANKOVÁ – DEDINKA V BOŽEJ DLANI
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oralmi obývané Zamagurie je
kraj nevšednej prírodnej krásy.
Dediny uložené v jeho dolinách
sa tiahnu pozdĺž potokov, šumiacich pri
každej ceste. Polia a lúky na svahoch sú
predelené pásmami smrekov, ktoré sa
postupne spájajú do hustých lesov. Cesty, potoky, lesy, doliny i horské hrebene
sa splietajú, nasmerované k Dunajcu,
nad ktorým sa vypínajú biele bralá
poľských Pienin. Na protiľahlej strane
zelenej horskej spleti sa zase týčia Belianske Tatry. Ich pozdĺžny skalný masív pôsobí ako oltár v priestore veľkolepého prírodného chrámu. Nieto divu,
že ľudia narodení a vyrastajúci v tomto
chráme majú hlbokú vieru v Stvoriteľa
i jeho Syna, veľkú lásku k Matke Božej
a úctu k Duchu svätému, ktorého prítomnosť vnímajú v pôsobení sv. Cirkvi
a jej kňazov. V tomto tichom horskom
kraji človek cíti Božiu moc oveľa silnejšie než v rušnom svete výroby a konzumného chaosu. Centrom duchovného života každej zamagurskej dediny
je preto kostol. Pri ňom odpočívajú na
cintoríne otcovia a matky, ktorí svoju
silnú vieru odovzdali potomkom.
V Malej Frankovej, dedinke v najsevernejšom kúte Zamaguria medzi Osturňou a Ždiarom, ktorá má iba okolo 180
obyvateľov, ležia na cintoríne pri drevenom kostolíku pochovaní dvaja nevšední, tu narodení kňazi: vdp. Jozef Vošček
(1916 – 1980), synovec kňaza Jakuba
Čarnogurského a jeho sestry, rehoľníčky
Bedrišky, ktorý bol správcom farnosti vo
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Veľkej Lesnej a následne v Liptovskom
Mikuláši, a ThDr. Ján Čarnogurský
(1904 – 1938). Obidvaja vynikali zbožnosťou, skromnosťou, láskou k ľuďom
i k duchovnému štúdiu a službe. Ovládali
niekoľko jazykov, medzi nimi aj hebrejský. ThDr. Ján Čarnogurský vyštudoval
teológiu v Ríme, kde bol i vysvätený
za kňaza. Následne pôsobil ako kaplán
v Kežmarku, potom ho biskup Ján Vojtaššák ustanovil za spirituála do seminára
v Spišskej Kapitule. Bol veľkým ctiteľom
Panny Márie. Keď 2. júla 1937 zaviedol
svojich bohoslovcov na levočský odpust,
zapísal si do denníka: „Tu pred Matkou
Božou som taký šťastný, že pri jej soche
by som chcel aj umrieť.“ To sa mu splnilo
o rok neskôr, keď prišiel s bohoslovcami
z Kapituly ku kaplnke nad Levočou, naproti Mariánskej hore, zastavili sa tam na
modlitbu. Vtedy náhle odpadol postihnutý úpalom. Viac sa neprebral. Nasledujúcu
noc, 2. júla 1938 v levočskej nemocnici
zomrel, ešte iba 34-ročný.
Ďalší dvaja kňazi z tejto malej dediny
ležia pochovaní za oceánom. Vdp. Jakub
Čarnogurský (1885 – 1949) bol farárom
v americko-poľskej farnosti Matky Božej
Czenstochovskej a vdp. Ján Zadžora
(1897 – 1945) pôsobil v Pensylvánskej
diecéze. Obidvaja boli horlivými duchovnými otcami poľských a slovenských
vysťahovalcov, ktorých na začiatku 20.
storočia bieda vyháňala za prácou do pensylvánskych baní.
Piatym malofrankovským kňazom
bol vdp. Jakub Kalafut (1909 – 1985).
Študoval na gymnáziu rehole minoritov

v Spišskom Štvrtku, potom na teologických fakultách v Krakove a v talianskom
Osime. Po kaplánskej službe v Českom
Krumlove bol 11 rokov predstaveným
rehole minoritov v Spišskom Štvrtku.
Počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla
1950 ozbrojené jednotky tzv. ľudovej milície zlikvidovali aj tento kláštor. Rehoľníkov eskortovali do Podolínca a odtiaľ do
Podunajských Biskupíc. Páter Kalafut bol
potom ustanovený do pastorácie v Švábovciach, následne v Spišskom Štvrtku,
Smižanoch i na Orave. Všade ostával
svojim farníkom vo vďačnej pamäti ako
skromný kňaz a múdry kazateľ s láskavým úsmevom a pochopením. Pochovaný
je v Spišskom Štvrtku.
V časovom poradí prvý kňaz z Malej
Frankovej, založenej šoltýsom Lukášom
z neďalekej Čiernej Hory v roku 1611,
bol Theobald Čarnogurský. Uvádza
sa v roku 1711 ako veľmi nadaný, asketický mních v Červenom kláštore pod
Pieninami, bohoslovec teologického učilišťa, ktoré si tam zriadila prísna rehola
benediktínov, pochádzajúca z talianskeho
mesta Camaldoli. Preto ich nazývali kamaldulskými mníchmi. Na Slovensku sa
usadili na Zobore pri Nitre. Odtiaľ osídlili
aj Červený kláštor, opustený kartuziánmi
v polovici 16. storočia. Pozval ich tam
nitriansky biskup Ladislav Maťašovský,
ktorý budovu kláštora odkúpil.
Kamalduli zreštaurovali v rokoch
1747-50 kláštor i kostol, bohato ho vyzdobili nástennými maľbami, pristavali
k nemu vežu a do priľahlej záhrady postavili desať trojcelových domčekov pre
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Malá Franková
rehoľníkov. V kláštore zriadili lekáreň aj
významné literárne a prekladateľské centrum, vedené Romualdom Hadvabným,
autorom latinsko-slovenského slovníka so
stručnou gramatikou slovenčiny. Na opravách kláštora a kostola i činnosti centra
sa zaiste zúčastňoval aj Theobald Čarnogurský. V polovici 18. storočia tu urobili
prvý slovenský preklad celého sv. Písma.
Theobalda neskôr povolali predstavení
pôsobiť do kláštora na Zobore pri Nitre.
V roku 1754 ako mladý kňaz predčasne
zomrel a tam je pochovaný.
V minulom storočí odišlo z Malej
Frankovej do rehoľného povolania aj šesť
dievčat. Prvá z nich, Ernestína Čarnogurská (1905 – 1979), bola mladšou sestrou spomínaného kňaza Jakuba. Ako 17ročná vstúpila do Kongregácie školských
sestier v Ružomberku a prijala meno Bedriška. Absolvovala hudobné vzdelanie
a vyučovala hru na klavír. V auguste 1950
sa z virtuóznej klavíristky zásahom štátnej
moci stala robotníčka v lesoch pri Kláštore pod Znievom. O rok neskôr všetky slovenské rehoľníčky násilne premiestnili do
českého pohraničia. Ich predstavené internovali osobitne v Hejnicích pri Frýdlande
s predstavou, že bez nich sa rehoľné komunity rozpadnú a sestry odídu do civilného
života, lebo životné podmienky v internácii boli veľmi ťažké. Ale nevesty Kristove
svojou vernosťou Jemu podali svedectvo
o sile viery a o bezmocnosti arogantnej
ateistickej propagandy. Sestra Bedriška sa
v rokoch 1955 – 1972 stala predstavenou
svojej komunity internovanej v Žampa-

chu. Sestry tam pracovali v Ústave pre
postihnuté deti, kde túto náročnú prácu
odmietali robiť svetské ošetrovateľky.
Až vo vyššom veku a po operácii ostala
v Domove dôchodcov v Ľubochni, kde aj
zomrela 7. februára 1979.
Za jej pôsobenia vstúpilo do Kongregácie školských sestier a vyštudovalo učiteľský ústav v Žiline 5 ďalších spolurodáčiek.
Tri z nich boli pokrvné sestry Čarnogurské: Mária (1923), rehoľným menom Andronika, Alžbeta (1927), ktorá v kláštore
prijala meno Iveta, a Rozália (1929) s prijatým menom Emerencia. Všetky statočne
znášali internovanie, ťažkú prácu na poli
a v Štátnych lesoch. Našťastie boli na takúto prácu od detstva zvyknuté, lebo život
zamagurských roľníkov bol v minulosti
veľmi tvrdý. Andronika po ukončení internovania od roku 1974 viedla domácnosti
režimom prenasledovaných katolíckych
aktivistov MUDr. Silvestra Krčméryho a
vyše 13 rokov väzneného RNDr. Vladimíra Jukla, neskôr tajne vysväteného kňaza,
autora mnohých závažných samizdatov.
Ďalšou členkou Kongregácie školských sestier bola Veronika Čarnogurská (1929 – 2001). Rehoľné sľuby skladala v internačnom Kláštore pod Znievom,
pričom prijala pri nich meno Euzebia.
Bola slabého zdravia, v detstve prekonala
mozgovú obrnu, napriek všetkému statočne zvládala nútené práce v Čechách.
Neskôr, až do svojej smrti, bola gazdinou
Msgr. Viktorovi Trstenskému.
Piatou nasledovníčkou a žiačkou sestry Bedrišky bola Žoﬁa Voščeková (1932

– 1980). Pri rehoľných sľuboch prijala
meno Emiliana. Takisto hrdinsky znášala
ťažkú prácu v internácii: najprv to bol zber
zemiakov na Pohroní a v Turci. V chladnom, sychravom jesennom počasí ich
vozili na pole na otvorených nákladných
autách, v rehoľných šatách nevhodných
na takúto prácu. Stalo sa, že na nich pritom pokrikovali sfanatizovaní, pomýlení
ľudia: „Dobre vám tak! Teraz vás naučia
robiť!“ Ubytované boli v sirotinci Kláštora pod Znievom, spolu 180 sestier. Nebolo
tam pre ne dosť jedla, ani miesta, mladšie
sestry spávali iba na zemi. Po prevezení
do Šumperku na Morave boli ubytované
v bývalej väznici a kasárni. Tri roky pracovali v pradiarni na dve smeny, v mokrej
sále a v prachu. Napriek nátlaku a výzvam
ani jedna zo sestier neodišla z rehole.
Predstavené žiadali štátny dozor o zmenu
práce. Rozdelili ich za opatrovníčky do
domovov dôchodcov, slabo platené, lebo
nemali zdravotnícku kvaliﬁkáciu. Od roku
1965 preto začali popri práci študovať na
strednej zdravotnej škole. Až po rokoch
dostali späť materský dom v Žiline. Od
pádu totality školské sestry znova učia na
gymnáziu v Žiline i v Okoličnom. Je to
už nová generácia, mladý dorast, za ktorý
vyjadrujú vďaku Bohu, povolávajúcemu
do duchovnej služby.
Všetkým týmto kňazom a rehoľným
sestrám patrila spomienková slávnosť
usporiadaná v nedeľu 10. októbra 2010
v Malej Frankovej. Slávnostnú svätú
omšu, ktorou sa začala, celebroval Prof.
ThDr. Ján Duda, zamagurský rodák z Veľ-

Kríž na pozadí Tatier
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Príbuzní spomenutých oslavovaných kňazov a sestričiek

kej Lesnej, súdny vikár Spišskej diecézy,
spolu so správcom farnosti Veľká Franková vdp. Romanom Šemrákom. Malá Franková je ﬁliálkou tejto farnosti.
Prítomní boli aj kňazi z okolia a správcovia susedných farností: vdp. Peter Nebus
z Reľova, rodák z Lendaku, vdp. Ondrej
Žeľonka zo Spišských Hanušoviec a vdp.
Pavol Majzel z Lechnice. Z Troch Sliačov
prišiel vdp. Jozef Galovič, ktorý predtým pôsobil v tunajšej farnosti a z Novej
Lesnej vdp. Donát Čarnogurský, rodák
zo Spišskej Starej Vsi, pôvodom tiež aj
z Malej Frankovej.
Srdečne vítanými boli rehoľníčky
Rádu školských sestier z Okoličného. Medzi nimi bola 81-ročná sestra Emerencia–
Rozália, najmladšia z troch sestier Čarnogurských. V závere slávnosti vyrozprávala
pokojne a presvedčivo osudy ich rehole
v rokoch totality. Na rozdiel od ﬁlmového príbehu Štefana Uhra Tri sestry, žiadna
z nich si v ťažkých podmienkach nezúfala. Nestrácali vieru, nádej a lásku, preto by
nikdy nemohli konať tak, ako to podáva
tendenčný záver ﬁlmu, v ktorom mníšky
kameňmi vyháňajú najmladšiu sestru, odchádzajúcu so svojím opusteným otcom
do svetského života. Žiadna predstavená
by tiež nebola nahovárala rehoľníčku, aby
sa ženským pôvabom usilovala nakloniť
kádrovníka k miernejšiemu postupu voči
ich „kláštornej brigáde“. V tomto ohľade
je ﬁlm, akokoľvek umelecky hodnotný,
skresľujúcim obrazom života rehoľných
sestier, svedectvom nepochopenia tajomstva duchovného povolania.
Pri sv. omši prisluhovali chlapci
a dievčatá z Malej Frankovej v goralských krojoch. Prinášali symbolické obetné dary: víno ako symbol vykupiteľskej
Kristovej krvi, aj ako znak povolania do
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Pri oltári (zľava) vdp.Ondrej Žeľonka, vdp. Roman Šemrák, prof. ThDr. Ján
Duda a vdp. Pavol Majzel

Pánovej vinice, vodu na znak očistenia
ľudských duší, Sv. Písmo ako prameň
múdrosti a rozvahy, ktoré majú napĺňať
naše srdcia i mysle, horiacu sviecu ako
Božie svetlo, ktoré osvecuje rozum a zapaľuje horlivosť v Jeho služobníkoch,
hrozno ako sladkosť Božej lásky a služby
Jemu, kyticu kvetov ako prejav radosti a
vďaky za lásku, ktorú nám Boh prejavuje
aj darmi duchovných povolaní. Pred oltár
priniesli aj obraz s menami, údajmi a fotograﬁami kňazov i rehoľníčiek z ich rodnej
obce. Po sv. omši pri ňom postavili stolík
s bielou stuhou prestretou v tvare kríža.
Na ňu rozložili 12 sviec. Pri čítaní mien
a životných príbehov jednotlivých kňazov
i rehoľných sestier za každého z oslávených postupne zapaľovali sviecu.
Goralskú spolupatričnosť prítomných
kňazov, veriacich i oslávených, ich rodný zamagurský kraj a dedinu, kde sa na
spomienkovej slávnosti stretli, vyzdvihol
v kázni Prof. Duda slovami: „V týchto horách naberáme vertikálny rozmer, máme
tu akosi bližšie k Pánu Bohu. Kamkoľvek
odtiaľto človek ide, časť jeho srdca ostáva tu. Malá Franková zažíva veľkú Božiu
priazeň, keď ju Boh obdaril toľkými duchovnými povolaniami, ale aj svetskými
osobnosťami, ktoré vykonali veľa pozitívneho pre celé Slovensko, a tiež si za vernosť Cirkvi museli veľa vytrpieť. Ťažko
nám padne, keď nás goralov mnohí Slováci pre náš dialekt pokladajú za Poliakov.
Máme uvedomelé slovenské cítenie, tak
ako aj naši predkovia. Cítime sa spoluzodpovední za to, aby si slovenský národ
zachoval kresťanskú vieru, lebo len tá ho
udrží statočným v kritických chvíľach dejín. Nie každému je daná odvaha k mučeníctvu, nie každý ho vydrží, lebo prah znesiteľnosti je u ľudí rôzny. Komunizmus nás

poznačil, sú to aj dejiny hanby. Ostali nám
však vzory: kňaz Hanus, biskupi Buzalka,
Gojdič, Vojtaššák, jeho tajomník Nahálka
a mnohí ďalší. Bili ich, ponižovali, ale
nezlomili. V rámci našich síl a možností
aj my všetci máme vytvárať podmienky
pre vieru, každý v prostredí, kde nás Boh
postavil, po celý náš život. Veď čo ostane
z človeka, ak ho Cirkev prestane dvíhať
smerom hore? To áno k Božiemu volaniu
musíme dávať denne, uchovať si rozmer
vernosti k nemu. Vieru, ktorú sme dostali
od našich otcov a matiek, nesmieme odhadzovať, ale zveľadenú odovzdávať ďalším
generáciam, aby nás Pán Boh zachoval
a upevňoval dedičstvo otcov.“
V závere slávnosti poďakoval starosta
Malej Frankovej Jozef Kromka kňazom,
rehoľným sestrám, mladým hudobníčkam súboru Slniečko zo Svitu i deťom
a mládeži z Malej Frankovej, ktorí sa
podieľali na príprave tejto spomienkovej
akadémie, účinkovali v nej a prisluhovali pri sv. omši, aj všetkým prítomným
veriacim. „Dnešným dňom otvárame pamätnú knihu: Malá Franková v dejinách
Cirkvi“, povedal. „Jej kapitoly chceme
postupne dopĺňať a rozširovať. Veríme,
že táto kniha bude ďalším svedectvom
duchovného významu Spišskej diecézy.
Bude aj prejavom vďaky ľuďom, ktorí tu
žili vo veľkej skromnosti, ale vo vzájomnej úcte. Ďakujeme Nebeskému Otcovi, že
miloval náš ľud a vybral si spomedzi neho
synov i dcéry do svojej služby. Prosíme
ho, aby Malá Franková naďalej ostávala
kolískou duchovných i svetských povolaní,
schopných zveľaďovať dedičstvo našich
otcov, rozvíjať pozitívne hodnoty slovenského národa.“
Oľga Slivková
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Čitatelia – redakcia

Poliaci zo Slovenska u Slovákov z Poľska
Dňa 24. januára navštívili sídlo Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove zaujímaví hostia. Išlo o predstaviteľov poľskej
menšiny na Slovensku: šéfredaktorku
mesačníka vychádzajúceho v poľskom
jazyku pod názvom Monitor Polonyjny
Małgorzatu Wojcieszyńsku a predsedu
Poľského klubu – Spolku Poliakov a ich
priateľov na Slovensku Czesława Mareka
Sobeka. Nejednalo sa pritom o prvé stretnutie, keďže práve v tlačiarni nášho Spolku uzrela svetlo sveta kniha Poľsko očami
slovenských novinárov, ktorá bola prezentovaná pri príležitosti pätnásteho výročia vychádzania Monitora Polonyjnego
na Slovensku v Bratislave a na ktorej sa
zúčastnili aj zástupcovia nášho Spolku.
Gen. tajomník SSP Ľudomír Molitoris
prijal túto nevšednú návštevu vo svojej
kancelárii, kde sa najskôr pri šálke kávy
porozprávali o problémoch poľskej menšiny na Slovensku a naopak slovenskej
menšiny v Poľsku. Potom si prezreli spolkové priestory – galériu, pracovne graﬁkov, redakciu Života a tlačiareň, kde sa
zaujímali o náplň ich činnosti. Po takmer
hodinovej návšteve neodišli naprázdno,
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V tlačiarni Spolku Slovákov v Poľsku...

ale odniesli si so sebou posledný ročník časopisu Život i niekoľko publikácii
z našej produkcie, medzi inými napríklad
tiež slovensko-poľskú knihu rozprávok či
krajanský spevník. Veríme, že naši hos-

tia odišli od nás s dobrými dojmami a že
slovensko-poľská menšinová spolupráca
bude v takomto pozitívnom duchu pokračovať aj v budúcnosti.
Milica Majeriková
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Čitatelia – redakcia
Slovenské sv. omše v Krakove
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sanktuáriu Božieho
Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagievnikoch v Krakove o 15.30 hod.
• február – 13.02.2011
• august – 14.08.2011
• marec – 13.03.2011
• september – 11.09.2011
• apríl – 10.04.2011
• október – 9.10.2011
• máj – 8.05.2011
• november – 13.11.2011
• jún – 12.06.2011
• december – 11.12.2011
• júl – 10.07.2011
Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok mesiaca v kostole sv.
Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• február – 22.02.2011
• august – 30.08.2011
• marec – 29.03.2011
• september – 27.09.2011
• apríl – 26.04.2011
• október – 25.10.2011
• máj – 31.05.2011
• november – 29.11.2011
• jún – 28.06.2011
• december – 27.12.2011
• júl – 26.07.2011

Slovenské sv. omše v nedeľu a sviatky na Spiši a Orave
Nová Belá
Krempachy
Nedeca
Kacvín
Jurgov
Vyšné Lapše
Jablonka
Spišská Stará Ves
Veľká Franková
Trstená
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farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej
farnosť sv. Martina
farnosť sv. Bartolomeja
farnosť Všetkých Svätých
farnosť sv. Sebastiána
farnosť sv. Petra a Pavla
farnosť Premenenia Pána
farnosť Nanebovzatia Panny Márie
farnosť sv. Mikuláša
ﬁliálka Malá Franková
farnosť sv. Martina

o hod. 11.00
o hod. 10.30
o hod. 7.45
o hod. 9.15
o hod. 11.00
o hod. 7.30
o hod. 8.00
o hod. 8.00 a 11.00
o hod. 10.30
o hod. 9.00
o hod. 7.00, 8.30 a 10.30

ODIŠLI OD NÁS
Dňa 11. januára 2011 zomrela vo
Falštíne vo veku 86 rokov krajanka

MÁRIA
JAŠIONTEKOVÁ

Zosnulá bola členkou Spolku a dlhoročnou čitateľkou Života. Odišla
od nás dobrá krajanka, starostlivá
matka, babička a známa. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulej vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.
MS SSP vo Falštíne

11

Poľnohospodárstvo
Základné ošetrenie
po výsadbe
K základnému ošetreniu po výsadbe
patrí mulčovanie, ktoré odstráni nutnosť
pravidelne odburiňovať, občasné opatrné
kyprenie pôdy okolo rastlín a primeraná
zálievka. Polievame ráno alebo večer,
aby nedochádzalo k prudkému ochladeniu pôdy a rastlín rozohriatych slnkom.
Dbáme aj na to, aby sa pôda zbytočne
nevyplavovala prúdom vody a aby voda
nedopadala na listy. Pri výsadbách na jeseň chránime vždyzelené rastliny pred nastupujúcimi mrazmi zimnou prikrývkou z
lístia alebo zo vzdušnej čečiny.

Vždyzelené listnaté
dreviny
Vždyzelené listnaté dreviny sú charakteristické tým, že majú listy tej istej
stavby ako listnaté dreviny, no na drevine zotrvávajú niekoľko rokov a vymieňajú sa postupným opadom jednotlivých
listov tak, že rastlina je vždy olistená.
Kožovité alebo čiarkovité (v prípade vresovcovitých) listy zotrvávajú na drevine
aj v zime. Celkom osobité je pôsobenie
vresov a vresovcov, ktoré svojimi ihličkovitými listami pripomínajú ihličnany, no
rozrastaním vytvárajú veľmi špeciﬁcky
pôsobiaci nízky porast. K domácim vždyzeleným drevinám patria vzácny plazivý
lykovec (Daphne) a nízke kríčky vresu
(Calluna), vresovca (Erica), rojovníka
(Ledum), medvedice (Arctostaphyllos),
brusnice a ďalších. Väčšina vyrastených
vždyzelených drevín pochádza z klimaticky priaznivejších oblastí (prímorských),
než sú naše podmienky, s miernou vlhkou
zimou, alebo z chránených podrastových
stanovíšť.
K introdukovaným (dovezeným)
vyšším zaraďujeme neopadavé mahónie
(Mahonia), dráče (Berberis), rododendrony (Rhododendron), skalníky (Cotoneaster), bršleny (Euonymus), kaliny (Viburnum), krušpán (Buxus sempervirens),
zemolez (Lonicera pileata), cezmínu (Ilex
aquifolium), vavrínovec (Prunus laurocerasus) a hlohyňu (Pyracantha coccinea).
Počas celého roka sú pôsobivé olistením
z drobných i veľkých, často lesklých listov tmavozelenej i svetlozelenej farby a
najčastejšie kompaktným tvarom. Mnohé
z jari kvitnú nápadným kvetenstvom hýrivých farieb (rododendrony) alebo v jeseni
i v zime pôsobia množstvom červených
plodov (hlohyňa, skalník), ktoré krásne
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Vysádzanie vždyzelených drevín (2)
vyniknú medzi zelenými listami zotrvávajúcimi na kríku.

Vždyzelené popínavé
rastliny
K vždyzeleným popínavým rastlinám
patrí náš jediný domáci druh brečtan (Hedera helix; miestami rastie v lesoch nižších polôh). Je vhodný do polotieňa a darí
sa mu vo vlhkejšej pôde, je otužilý proti
exhalátom. Z Číny pochádza vždyzelený
popínavý zemolez Henryho (Lonicera
henryi), neopadavý je aj zemolez Heckrotov (Lonicera x heckrottii) a popínavá
hortenzia (Hydrangea integrifolia). Tieto
rastliny potrebujú kyslejšiu pôdu a chránené miesto.

Vždyzelené trvalky
Mnohé trvalky sú zaujímavé nielen
kvetom, ale aj ozdobnými listami, ktoré
vytrvajú na rastline i cez zimu. Hodia sa
do vždyzelenej záhradky na kombinácie
so vždyzelenými drevinami, kde vytvárajú najnižšie poschodie úprav ako súvislý
pôdny pokryv do tieňa alebo záhon či plocha na netienené miesta. Olistenie majú
často z drobných čiarkovitých lístkov
nielen zelenej, ale aj sivastej až striebornej farby a znesú aj suché podmienky. K
vždyzeleným trvalkám vhodným do tieňa
patria zbehovec (Ajuga reptans), kopytník
(Asarum europaeum), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), valdštajnka
(Waldsteinia). Živnú vlhkejšiu záhradnú pôdu vyžadujú bergénia (Bergenia
cordifolia), dryádka (Dryas), devätorník
(Helianthemum), čemerica (Helleborus),
fakľovka (Knifolia), veronika rozprestretá
(Veronica prostata).
Sucho a výslnie znesú acéna (Acaena), plešivec (Anntenaria), arábky (Arabis caucasica, A. procurrens), trávnička (Armeria), tarička (Aubrieta), rožec
(Cerastium), klinček (Dianthus), guľôčka (Globularia), prietržník (Herniaria),
iberka vždyzelená (Iberis sempervirens),
levanduľa (Lavandula), kurička (Minuartia), plamienok (Phlox subulata), stavikrv
(Polygonum afﬁne), machovička šidlovitá
(Sagina subulata), santolina (Santolina),
väčšina druhov lomikameňov (Saxifraga), skoro všetky rozchodníky (Sedum),
skalnice (Sempervivum), čistec (Stachys
olympica), hrdobarka (Teucrium), dúš-

ka (Thymus) a juka (Yucca ﬁlamentosa).
Vždyzelené trávy a paprade, v skupine
tráv sa vyskytujú vždyzelené druhy. Patria sem všetky kostravy (Festuca), väčšina
ostríc (Carex), ovos (Avena sempervirens)
a chlpaňa (Luzula). Ostatné trávy síce nie
sú vždyzelené, ale ich nadzemné časti vytvárajú ozdobné trsy, aj keď sú listy suché
a v hnedastej farbe počas celej zimy (na
jar ich treba zostrihnúť). Pod snehom vytvárajú ozdobné kompozície. Z papradí sú
vždyzelené slezinník červený (Asplenium
trichomanes), rebrovka rôznolistá (Blechnum spicant), papraď (Dryopteris), jazyk
(Phyllitis), sladič (Polypodium) a papraďovec (Polystichum).

Doplnkové dreviny
Vždyzelené kríky sa výborne kombinujú s ihličnanmi, no vyniknú i v susedstve
listnatých aj opadavých drevín s farebnou
kôrou alebo druhov kvitnúcich skoro na
jar, ktorým vytvoria pôsobivé pozadie.
Na výber máme množstvo vyšľachtených
tvarových foriem: od stĺpovitých cez kužeľovité a široko pyramidálne (s výškou
od 1 do 6 m) po plazivé (dorastajúce iba
do výšky 0,5 m). Farebnosť skupín ladíme
tak, aby sme jedince s olistením zelenej
farby doplnili aj kultivarmi žltých, zlatistých (existujú i panašované-bielo alebo
žltozelené listy), sivých, striebristých i
modrastých odtieňov. Tmavé odtiene zelenej sa hodia do kombinácií so striebristými, sivými a modrastými, svieža svetlá
zelená sa hodí k žltým a zlatistým odtieňom. Ihličnany môžeme použiť jednotlivo alebo v skupinách. Skupiny z ihličnanov vytvárame kombináciami vyšších,
nižších a celkom plazivých druhov alebo
kultivarov, vytvárajúcich tmavšie a celoročne pôsobivé pozadie. Z listnatých druhov môžeme vhodným výberom vytvoriť
vhodný solitér pred pozadím zo vždyzelených skupín. Ako solitéry môžeme použiť
druhy s previsnutými i s pokrútenými konármi – alebo farebné (nezelené) či strihanolisté variety. Jednotlivo môžeme vysadiť i pekne kvitnúci malý stromček alebo
krík, najlepšie s farebnou kôrou, pôsobivou aj v zime (javory, driene). Na detailné
pozorovanie sú vhodné aj kríky kvitnúce
v nezvyčajnom čase (v decembri až vo
februári), napr. hamamel (Hamamellis).
Miriam Chudá
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Mladým – mladším – najmladším
Jana Šrámková

Juraj Andričík

Sane

PLAMIENOK
V bukovom polienku sa skrýval žltý
plamienok. Skrýval sa tam a čušal, takže
ho nik nevidel, ani nepočul.
Polienko ležalo na lesnej čistine a vyhrievalo sa na slniečku. Slniečko pripekalo, pripekalo a polienko si myslelo, že
hľadá plamienok a povedalo:
„Daj ty plamienku pokoj! Neváb ho
von! Plamienok je ešte mladý, nerozumný, mohol by niečo vyparatiť.”
Staré múdre Slnko poslúchlo a skrylo
sa za mrak. Neskôr si polienko vzal dážď.
Búšil doň kvapkami, ako keď niekto klope.
„Daj ty plamienku pokoj, načo by ti
bol?“ – povedalo polienko – „Hneď by si
ho uhasil.“
Starý múdry dážď poslúchol a dal plamienku v polienku pokoj.
Z lesnej čistiny priviezli polienko do
kôlne. Uložili ho na samý vrch polienkovej hromady. Polienkovú hromadu prikrývala tma. Plamienok sa potichučky
spýtal:
„Môžem sa už ukázať?“
„Ešte nie. Keby ťa tu niekto zočil,
hneď by bol s tebou amen.“
„Prečo by bol s plamienkom amen?“
Vyliali by mu na hlávku vedro vody.
A tá by ho zmárnila.

Máme doma také sane,
čo sú bleskom podkované.
Keď si na ne posadáme,
letia ani kone vrané.
To je, pane, sánkovanie,
pobrázdime všetky stráne,
lebo máme také sane,
čo sú bleskom podkované.

„Kedy sa teda ukáže, že v polienku je
ukrytý plamienok?“
Hoci aj hneď. Choďte a prineste polienko.
Deti položili polienko do piecky,
v ktorej už šantilo veľa iných plamienkov.
Keď plamienok zbadal, že jeho kamaráti
behajú po polienkach, vykukol aj on. Poobzeral sa okolo seba, zamľaskal žltým
jazýčkom a potom vyskočil a poskakoval,
len tak v piecke praskalo.
A v izbe bolo teplučko ako vtedy v lese, keď na polienko pripekalo slnko.

Ján Navrátil

Kreslím kolo
Kreslím kolo guľaté
a v ňom oči okaté,
tenučko i hrubo.
Hľa, veď je to Kubo!

(Zlatý strom, zostavila M. Ďuríčková,
Mladé letá 1984)

Pekne vítam, Kubíčko,
poď sa s nami hrať!
Vyčarím ti farbičkou
všetko, čo máš rád.

Z VÝCHODNEJ
DIEVČATÁ
Z Východnej dievčatá, čím sa umývate,
že vy svoje líčka vždy červené máte.
My sa umývame každý deň do rôčka,
v studenej vodičke z bystrého potôčka.
A ja som chudobná, ja sa nemaľujem,
ja na svoje líčka farby nekupujem.
Keby ja na líčka farby kupovala,
kdeže by moja mať peniaze nabrala.
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SLOVENČINA PRE NAJMENŠÍCH
Lýdia Ostrowska

Skok cez celý rok

Jana Šrámková

Spáč
Tik-ta, tiki-tak,
ja spím naopak.
Nikto nevie, kto som,
keď spím dolu nosom.

Milé mamy, milé deti!
Čas naozaj rýchlo letí,
veď už je tu február,
o chvíľu sa začne jar.

Ani sme sa nenazdali,
úrodu sme pozbierali,
jeseň fúka spoza buka
skryla sa nám do klobúka.

Pred nami je celý rok,
no do leta - už len skok.
Prázdniny nás lákajú,
školské tašky čakajú.

Biela lúka, biely les,
mrazivo je vonku dnes.
O chvíľu už zvoní zvon,
vyženieme zimu von.

Milí naši najmenší čitatelia, prečítali ste si túto krátku básničku? Vystriedali sa v nej
všetky ročné obdobia, však? Jar, leto, jeseň, zima - ktoré z týchto ročných období máte
najradšej a prečo? Určite mi dáte za pravdu, že každé z nich má svoje výhody aj nevýhody. Kým si budete trápiť svoje hlavičky nad mojou otázkou, z dlhej chvíle si môžete
vymaľovať pripojený obrázok. Pozrite sa naň, ukrývajú sa v ňom všetky ročné obdobia?
Keď obrázok vymaľujete, neváhajte a čo najskôr nám ho pošlite do redakcie. Najrýchlejších z vás čaká zaujímavá odmena v podobe rozprávkovej knižky.
Z prác, ktoré sme dostali do redakcie minulý mesiac, sme odmenili: Justínu Štepaniecovú z Krempách a Nátaliu Starostovičovú z Vyšných Lápš.
Pripravila: Lýdia Ostrowska

Nezraď, mamička,
kto tu buvičká.

Mária Virsíková

Rozcvička
Ika, tika, gymnastika,
zhlboka sa správne dýcha.
Raz, dva, raz, dva, raz, dva,
na ornici brázda,
na nej drobčí jarabica
a na konci obráti sa.
Hlboko je zrnko,
vysoko je slnko,
na potoku most,
cvičili sme dosť.
(Zlatý strom, zostavila M. Ďuríčková,
Mladé letá 1984)
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Umenie

Ročné obdobia
Hľa, aká je táto jar
hýrivá vo svojej kráse
toľko vraví
jediná a slávnostná.
Kým dozrie
už aj praská.

SISA SKLOVSKÁ

Zdroj foto: internet

S takým hlasom, ako má slovenská
muzikálová i pop-speváčka Sisa Sklovská, sa narodí len málokto. Je zvučný,
čistý a dokáže očariť svojím širokým rozsahom. Kde sa narodil tento spievajúci
slávik a aké boli jeho prvé úspechy?
Sisa sa narodila 13. októbra 1965 v Žiline, kde prežila detstvo i roky dospievania
– kedy bolo už úplne jasné, ktorou cestou
sa bude uberať. Jedinou možnosťou, akú si
pripúšťala, bola spevácka dráha, a tak nie
divu, že po maturite si podala prihlášku na
Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Po jej skončení, ako sólistka Opery Slovenského národného divadla, počas päťročného angažmánu, vytvorila celú škálu
mezzosopránových úloh napr.: Dulcinee
– Don Qiujote, cisárovná Ottavia – L’incornazzione di Poppea, Nana – Evgenij Onegin a mnoho ďalších. V tom čase zároveň
vystupovala v niekoľkých svetových, známych i pôvodných slovenských a českých
muzikáloch. Ich zoznam je naozaj dlhý, no
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Aj jeseň. Leží farebná
predsmrtná, keďže potom
zabelie sa celá.
Nie ako jar, ktorá veští

celé roky, len tak
vášňou mámi.
Jeseň – to je pôrod vášne.
Nie, tak sa nesmie –
bez výstrah a emócie.
Zima. Celá biela –
teda o čom hovoriť.
Že bez hriechu vernosť?
Nudná zima. Ľadová cnosť –
ako opustená brána
bez vchodiacich ľudí
do nejestvujúceho kostola.
(Stopy jesene 2010)

treba spomenúť aspoň niektoré z nich: jednou z prvých
úloh bola hlavná úloha v muzikáli v roku 1990 od R. Geriho – Cantervilské strašidlo,
v rokoch 1992 – 1997 bola
sólistkou opery Slovenského
Národného Divadla, v roku
1993 sa objavila v úlohe Vince
v muzikáli Baby baby, ktorého
tvorcom bol Vašo Patejdl, nasledovala hl. úloha v muzikáli
Jozef a jeho zázračný farebný
plášť, v roku 1996 – 2000 sa
pravidelne objavovala ako
hlavná protagonistka v muzikáli Daniela Landu Krysař,
ktorý patril v tom čase k najhranejším muzikálom predovšetkým v Čechách.
V roku 1996 sa Sisa Sklovská presťahovala do Prahy. Umelecká scéna
„stovežatej dámy“ jej ponúkla množstvo
vynikajúcich príležitostí, najmä v oblasti
obľúbeného muzikálu, ale aj v samostatných koncertných vystúpeniach.
Okrem nádherného hlasu má Sisa
aj veľké srdce. Od roku 2005 je patrónkou Detského ongologického oddelenia nemocnice v Banskej Bystrici,
venuje sa podpore detských domovom
na Slovensku, pravidelne a bez nároku
na honorár účinkuje v hudobnej relácii
Úsmev ako dar.
Vráťme sa však späť k jej kariére.
Prelomovým obdobím bol rok 2006,
kedy sa vydala na turné do USA, s Miroslavom Donutilom, vďaka čomu aj
Slováci v zahraničí mali možnosť vypočuť si tento unikátny hlas. Koncer-

Zdroj foto: internet

František Kolkovič

Leto sa chveje ako riasy
zobudeného v postieľke
dieťaťa.
Dalo by ešte viac
lenže ľudia čakajú
na čerstvé pečivo
rovno z pece.

tovala v Denvere, Chicagu, Atlante, Miami i New Yorku.
V roku 2006 sa vrátila do rodného Slovenska, začala spolupracovať s Divadlom
Nová Scéna, v tomto období si zahrala
v muzikáli Alty Vášovej – Neberte nám
princeznú.
Roky 2007 – 2010 patria k úspešným
medzníkom v jej kariére. V roku 2008 sa
napríklad zúčastnila projektu – koncertu:
Všetci sme deti tejto zeme. Sisa tu nepredviedla len spevácky talent a temperament,
ale bola angažovaná do úlohy hlavnej moderátorky galavečera.
Ako sama tvrdí, lákajú ju nové výzvy,
veď každý deň sa niečo nové začína. Možno aj vďaka tomu precestovala už takmer
celý svet, vystupovala v Belgicku, Dánsku, Fínsku, Maďarsku, Rakúsku, Švajčiarsku či Egypte. (lo)

ŽIVOT

Moto a varenie

PEEL P50
Peel P50 je trojkolesový miniautomobil vyrábaný v rokoch 1962 až 1965 spoločnosťou Peel Engineering Company na
ostrove Man. Je to najmenšie sériovo vyrábané auto v histórii, vyrobilo sa ho približne 50 kusov.
Auto malo dve kolesá vpredu a jedno
vzadu. Dĺžka auta bola 1372 mm, šírka
1041 mm. To je približne toľko, ako dve
priemerne veľké práčky, avšak omnoho
menšie ako posteľ, ibaže detská. Je zároveň menší ako väčšina bicyklov. V tom
aute je všetko malé, dokonca aj sedadlo,
na ktoré sa len silou-mocou zmestil urastený šofér. Okrem neho určite už nič viac.
Malinké boli spätné zrkadlá, smerovky,
volant a pod. A s tým sa spájala aj veľmi
nízka hmotnosť. Plne na jazdu pripravený Peel P50 vážil len 59 kilogramov. To
znamenalo, že keď si doňho sadol dospelý
človek, hmotnosť vozidla sa prinajmenšom
zdvojnásobila. Auto bolo vybavené motorom s objemom 49 ccm, ktorý mu umožnil
vyvinúť max. rýchlosť 61 km/h. Do auta
sa zmestila len jedna osoba, ktorá si doň

mohla sadnúť cez dvere umiestnené na ľavej strane. Trojrýchlostná prevodovka nemala spiatočku, ak chcel vodič auto otočiť,
musel vystúpiť a buď auto odtlačiť, alebo
ho otočiť manuálne, na čo slúžil úchyt na
zadnej časti auta. Uvádzaná spotreba paliva bola 2,8 l/100 km. Jediné dvere auta boli
na ľavej strane, auto malo jeden stierač a
iba jedno predné svetlo. Dvaja priemerne
silní chlapi mohlo toto autíčko pohodlne
zodvihnúť a preniesť ho kamkoľvek. Jedna
osoba bola schopná zodvihnúť jednu stranu auta a odtiahnuť ho napríklad v prípade,
ak došiel benzín. Žiaľ, z viacerých príčin
Peel P50 nezískal popularitu a kvôli tomu
bol nakoniec produkovaný len štyri roky
(od 1962 do 1965). Do dnešného dňa zostalo len 48 exemplárov. Avšak z fabriky na
ostrove Man ich vyšlo neveľa viac - 120
exemplárov P50. Výnimočnosť vozidla
však bola vždy hodnotená pozitívne a tak
je to aj dnes. Model P50 bol oﬁciálne zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov.
Najväčšiu popularitu však autíčko získalo
vďaka reportáži v jednej z častí najpopulárnejšieho motoristického programu na
svete Top Gear, počas ktorého moderátor
Jeremy Clarkson P50 prezentoval. Nielen

že sa mu podarilo docestovať týmto vozidlom cez centrum Londýna do práce, ale bez
problémov vošiel do budovy BBC a ďalej
do výťahu, nechal sa vyviezť na svoje poschodie a ďalej krúžil chodbami až k svojej
kancelárii.
Aktuálne dvaja podnikatelia - Faizal
Khan i Gary Hillman - Peel Engineering
kúpili a obnovili výrobu replík P50, dokonca vo verzii pohonu na elektriku. A cena?
Tá už nie je až taká miniatúrna - 12 500
libier a to je na také malinké autíčko naozaj
dosť. (ms)

ZÁKUSKY
Viedenský zákusok
Teľacia sviečková
s hroznom

me odpočívať. Zosilníme plameň a ešte
raz zredukujeme šťavu, až kým nezhustne.
Odstavíme z ohňa, pridáme zvyšok masla a
balzamový ocot. Získanou omáčkou prelejeme mäso a hneď podávame.

6 plátkov teľacej sviečkovice, 1/2 lyžičky morskej soli, 1 a 1/2 lyžičky čerstvého
najemno pomletého rozmarínu, 5 roztlačených strúčikov cesnaku, 3 lyžice masla,
lyžička panenského olivového oleja, 170
ml suchého bieleho vína, 1/2 kila bielych
alebo červených hroznových bobúľ, 1 lyžica balzamového octu.
Papierovými obrúskami osušíme plátky mäsa a do povrchu votrieme soľ, rozmarín a roztlačený cesnak. Vo väčšej panvici
rozohrejeme olej a 2 lyžice masla, a keď
maslo začne peniť, dáme na panvicu plátky mäsa a opečieme ich z oboch strán do
zlatista. Potom ich vyberieme na tanier, do
panvice nalejeme víno, všetko, čo ostalo
pripečené na panvici, oškriabeme a vínnu
zmes necháme asi 5 minút redukovať. Pridáme hrozno, opečené mäso, zmiernime
plameň, aby sa víno jemne varilo. Šetrne,
asi iba 5 až 6 minút mäso dusíme. Potom
mäso vyberieme na tanier a zakryté nechá-

200 g bôbu, 3-4 bobkové listy, smotana na šľahanie, kyslá smotana, mlieko,
maslo, nové celé aj čierne korenie, malá
cibuľa, polohrubá múka, 1 vajíčko, soľ,
vegeta, hladká múka, olej, ocot alebo citrónová šťava.
Odstatý, premytý bôb si dáme variť spolu s bobkovými listami. Vlejeme vývar z cibule a nového aj čierneho
korenia a necháme variť bôb do mäkka.
Z polohrubej múky, soli a vajíčka si vymiesime cesto na rezance, ktoré si rozvaľkáme, nakrájame na rezance a dáme variť
do osolenej vriacej vody s trochou oleja.
Smotany si vymiešame s trochou mlieka
a pridáme do nich opraženú hladkú múku
na masle, či oleji. Premiešame a vlejeme
do polievky. Keď polievka zovrie, zjemníme ju maslom, odstavíme a dokyslíme
octom alebo citrónovou šťavou.

ČO NA OBED
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Bôbová polievka

300 g polohrubej múky, 250 g kryštálového cukru, 125 ml oleja, 125 ml mlieka, 1 vanilkový cukor, ½ kypriaceho prášku do pečiva, 4 vajcia, 2 zlaté klasy, 1,3 l
pomarančového džúsu, 2 balenia dlhých
piškót, 2 šľahačky na šľahanie, stužovač
šľahačky, Amaretto, čokoláda na varenie.
Cukor, vanilku a vajcia si vyšľaháme do
penista. Postupne pridávame olej, mlieko a
múku, do ktorej sme si primiešali kypriaci
prášok. Takto pripravené cesto vylejeme na
vymastený a pomúčený plech. Pečieme vo
vyhriatej rúre pri 200°C 8-10 minút. Krém
si uvaríme z pomarančového džúsu, 6 lyžíc
cukru a zlatého klasu. Keď je krém teplý
(nie horúci), vylejeme ho na vychladenú
piškótu. Šľahačku si vyšľaháme s vanilkou
a stužovačom a rozotrieme ju na pomarančový krém. Pomarančový džús (0,3l) si
nalejeme do misky, pridáme doň amaretto,
alebo rum. Do takto pripraveného namáčame dlhé piškóty a ukladáme ich vedľa seba
na šľahačku. Vrch zákusku polejeme čokoládou, ktorú sme si rozpustili vo vodnom
kúpeli s troškou cery. Necháme cez noc v
chladničke odležať.
Zdroj: recepty.sk
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Porady kosmetologa
Witam serdecznie w nowym numerze. Mamy dopiero luty a już salony
kosmetyczne prześcigają się w ofertach dotyczących wyszczuplania ciała.
Niestety, aby zrzucić zbędne kilogramy oraz ujędrnić skórę i nie oczekiwać efektu jojo trzeba zacząć już teraz.
Przedstawię Państwu kilka najciekawszych propozycji, które są proponowane przez gabinety w tym sezonie.

Mezoterapia bezigłowa
To nowoczesna metoda ułatwiająca
wchłanianie kosmetyków przez skórę. Aparat emituje fale radiowe, czyli
specjalny rodzaj fali elektromagnetycznej. Taki impuls powoduje zmianę
przepuszczalności bariery ochronnej
naskórka, a także samej błony komórkowej otaczającej komórki skóry i
tkanki podskórnej. Jest to reakcja odwracalna, przejściowa, ale dzięki niej
poprawia się wchłanianie zarówno do
wnętrza skóry jak i do samego wnętrza komórek, co w wielu sytuacjach
ma podstawowe znaczenie. Bezigłowa
mezoterapia może służyć do wykonania
następujących zabiegów modelujących
ciało i rozbijających tłuszcz, np. przy
pomocy najskuteczniejszej obecnie
fosfatydylocholiny, stosowanej do tzw.
lipolizy. Zabieg odchudzający można
oczywiście połączyć dla lepszego efektu z napinającym skórę. Przy pomocy
aparatu można także stosować składniki zmniejszające rozstępy i ujędrniąjące
skórę odchudzanego brzucha.

Hydrokolonoterapia
Według osób z kręgu medycyny alternatywnej jest to bezpieczna i skuteczna metoda usuwania bezwartościowych,
stwardniałych resztek pokarmowych,
nagromadzonych w świetle okrężnicy,
zwanych kamieniami kałowymi. Poprzez wprowadzenie przeﬁltrowanej i
podgrzanej wody podawanej pod odpowiednim ciśnieniem do jelita grubego,
kamienie kałowe zostają odklejone od
ścian jelita i wydalone z wodą wraz z
ruchami perystaltycznymi (robaczkowymi) okrężnicy. Proces ten jest powtarzany kilkakrotnie w czasie jednego
zabiegu, trwającego około 45 minut.
Oczyszczanie jelita grubego z zalega-
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jących mas kałowych wzmacnia według zwolenników tej metody mięśnie
okrężnicy i poprawia jej ruchy perystaltyczne, pomaga przywrócić wewnętrzną równowagę całego organizmu oraz
poprawia samopoczucie. Zwolennicy
hydrokolonoterapii twierdzą, że około
czterdziestego roku życia jelito grube
może być do tego stopnia przepełnione
zalegającymi resztkami pokarmowymi,
że uciska i przemieszcza inne narządy,
utrudniając pracę jelit, wątroby, trzustki, nerek, płuc. U osoby dorosłej według
zwolenników tej formy leczenia może
znajdować się od kilku do kilkunastu
kilogramów mas kałowych, które zalegają ze szkodą dla organizmu. W rzekomo zgromadzonych w jelicie grubym
masach kałowych zachodzą procesy
gnicia i fermentacji, których toksyczne
produkty tych procesów wywołują zjawisko samozatruwania (autointoksykacji) organizmu co wywiera szkodliwy
wpływ na wszystkie narządy i komórki
organizmu.

Body wrapping lub body wrap
Polega na dwóch czynnościach.
Pierwsza to wmasowanie w skórę modelującego, ujędrniającego lub antycellulitowego środka. Wybór jest olbrzymi (i to z naszej strony główny koszt
przedsięwzięcia), by zakupić do zabiegu
możemy któryś z kremów, żelów i olejków, zawierających rozmaite substancje
czynne: minerały, morska sól, witaminy,
algi, olejki eteryczne itd. Drugą częścią
kuracji jest owinięcie ciała folią spożywczą. Owija się albo całe ciało, od
szyi po palce stóp, albo pojedyncze jego
partie. Zabiegowi poddawać można każdą część ciała, nawet wybiórczo (można
potraktować jedynie talię, jeśli tylko obwód w pasie nam się nie podoba). Silny
ucisk wywołany owinięciem pobudza
krążenie, a ciepło otwiera pory. Dzięki
temu substancje aktywne z kremu czy
żelu głęboko wnikają i lepiej działają
niż takie zwykłe posmarowanie skóry.
Celem zabiegu jest pobudzenie krążenia
krwi i limfy, a przez to - wyszczuplenie,
wygładzenie, zredukowanie cellulitu,
poprawa stanu skóry. Ten zabieg możemy spokojnie wykonać sami w domu.
Dawid

Jozefa Pieronek
Tajemnicza
fibromialgia
Fibromialgia to przewlekłe schorzenie
reumatyczne tkanek miękkich – ścięgien i
mięśni. Jej przyczyna jest nieznana. Najczęściej chorują na nią kobiety między 40.
a 60. rokiem życia. Wciąż do końca niewiadomo skąd choroba się bierze, jednak
wyodrębniono już gen odpowiadający za
jej powstanie. Lekarze uważają, że pewną rolę odgrywa również sposób życia.
Zaobserwowali bowiem częste przypadki
zachorowań wśród pracoholików działających na granicy swojej wytrzymałości,
a także u osób nadmiernie perfekcyjnych i po dramatycznych przeżyciach np.
utracie rodziców we wczesnej młodości.
Właściwie u każdego pacjenta przebieg
choroby jest nieco inny. Stąd prawdopodobnie tak duże kłopoty z postawieniem
prawidłowego rozpoznania. Wyliczono,
że od pojawienia się pierwszych objawów
do postawienia diagnozy upływa średnio
pięć lat, a w tym czasie pacjent odwiedza
kilkunastu różnych specjalistów. Co zatem może wskazywać na to, że choruje
się właśnie na ﬁbromialgię?

Charakterystyczne objawy
tej choroby:
- uogólniony ból mięśni lub kości (odczuwany w co najmniej trzech różnych
miejscach)
- wrażliwość na ucisk w przynajmniej
11 specjalnych punktach ciała. Są tzw.
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tieger points, jest ich 18 i zlokalizowane
są symetrycznie w miejscach przyczepów
ścięgien do kości (ich dokładne umiejscowienie znają specjaliści reumatolodzy),
- zaburzenia snu, wielokrotne budzenie
się i uczucie ogromnego zmęczenia,
często uniemożliwiające wykonywanie
codziennych obowiązków,
- bóle i zawroty głowy,
- uczucie zimnych rąk i nóg,
- suchość w ustach,
- uczucie ciała obcego w gardle,
- chwilowe duszności, brak powietrza,
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki lub zaparcia, wzdęcia),
- zespół niespokojnych nóg (drętwienia,
mrowienie wywołujące konieczność
ciągłego poruszania nogami).
Dotąd nie ma jednoznacznego testu,
który potwierdziłby istnienie ﬁbromialgii.
Aby mieć całkowitą pewność, trzeba udać
się do specjalisty reumatologa. Zanim postawi on jednoznaczną diagnozę, będzie
musiał wykluczyć inne choroby przebiegające z podobnymi objawami, zwłaszcza
boreliozę, toczeń rumieniowaty i reumatoidalne zapalenie stawów. Pewnym
pocieszeniem dla osób cierpiących na
ﬁbromialgię może być fakt, że w przeciwieństwie do innych chorób reumatycznych nie prowadzi ona do postępującego
zesztywnienia stawów, (które to utrudnia,
a w końcu uniemożliwia samodzielne
chodzenie). Choroba ta nie stanowi zagrożenia dla życia. Co ciekawe, z wiekiem jej
objawy łagodnieją, a często nawet ustępuje całkowicie. Najlepsza forma terapii to
krioterapia, czyli krótkie seanse w kabinie
o bardzo niskiej temperaturze. Według
opinii samych chorych przynoszą one
znaczną ulgę w bólu i zmniejszają inne
dokuczliwe dolegliwości. Niektórzy korzystają z TENS – elektrycznej stymulacji
nerwów, leczenia podczerwienią, ultradźwiękami, masaży, akupunktury i hydroterapii. Czasami lekarze łączą te metody z
podawaniem leków przeciwdepresyjnych
oraz psychoterapią. Badania naukowe
potwierdziły, że w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych na ﬁbromialgię znajduje
się trzy razy więcej niż u zdrowych osób
substancji P (przekaźnika bólu) i bardzo
mało neuroprzekaźników redukujących
ból (m.in. serotoniny). Odkrycie to daje
nadzieję na wynalezienie skutecznych
metod terapii, które pomogłyby zlikwidować przyczynę choroby.
Józefa Pieronek
mgr ﬁzjoterapii
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Prawnik
Świadczenia
alimentacyjne
Podstawą prawną regulującą zakres
i zasady świadczeń alimentacyjnych jest
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. „Kodeks
rodzinny i opiekuńczy”, wraz z kolejnymi nowelizacjami (ostatnia weszła w
życie z dniem 13 czerwca 2009 r.). Zasady związane z obowiązkiem alimentacyjnym opisuje „Dział III - Obowiązek
alimentacyjny” (odpowiednio art. 128 do
art. 144).
Obowiązek alimentacyjny rodziców
wobec dzieci
Obowiązek alimentacyjny rodziców
wobec dzieci trwa z zasady do 18 roku
życia, lub do ukończenia przez dziecko
nauki w szkole publicznej w systemie
dziennym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Wyjątkiem jest
świadczenie wobec dziecka niepełnosprawnego, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (tu obowiązek alimentacyjny nie wygasa - dożywotnio).
Do ukończenia 18 roku życia alimenty płacone są ‘do ręki’ drugiemu z
rodziców, lub sąd w wyroku określa inny
sposób realizacji świadczenia (np. część
kwoty jest płacona bezpośrednio na
szkołę czy zajęcia dodatkowe). Po ukończeniu 18 roku życia alimenty płacone są
dziecku, a nie drugiemu z rodziców.
Zakres obowiązku alimentacyjnego
rodziców wobec dzieci precyzuje art. 135,
który wskazuje iż do ustalenia wysokości
alimentów sąd bierze pod uwagę:
a) usprawiedliwione potrzeby dziecka,
ograniczając równocześnie maksymalną
wysokość świadczenia do:
b) możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców.
Potrzeby są różne i zależą od wieku
dziecka, stanu zdrowia itp.
Jako zasadę przyjmuje się w praktyce orzeczniczej, iż rodzice partycypują w
kosztach utrzymania dziecka po równo,
solidarnie, chyba że któraś ze stron ma
istotne przeszkody ku temu (np. jest niepełnosprawna) - mówi o tym art. 133.
Podczas ustalania wysokości świadczenia brane są pod uwagę realne po-

trzeby dziecka (sąd zazwyczaj prosi o
przedstawienie rzeczywistych miesięcznych wydatków na dziecko) z odniesieniem do średniego poziomu życia w
Polsce. W obecnej praktyce orzeczniczej
dla rodziców zarabiających powyżej
średniej krajowej, wysokość alimentów
nie zależy od dochodów - przyjmuje
się, że uzasadnione potrzeby dziecka nie
ulegają zmianie pomimo wzrostu dochodów któregoś z rodziców. Pod pojęciem
uzasadnione potrzeby dziecka sąd weźmie pod uwagę typowe koszty związane z wyżywieniem, opieką medyczną,
mieszkaniem, nauką itd. Sąd odrzuci natomiast jako nieuzasadnione świadczenia
ponadstandardowe typu drogie markowe
ubrania, prywatna szkoła, prywatne korepetycje itd., chyba że obie strony solidarnie zgodzą się na nie.
Przyjmuje się co do zasady, że poziom
alimentów na wszystkie dzieci powinien
być z zasady równy - każde z rodzeństwa
otrzyma w praktyce identyczną kwotę,
chyba że zdaniem sądu występują istotne
okoliczności, aby było inaczej (np. jedno
z dzieci wymaga kosztownej opieki medycznej).
Art. 135.2 precyzuje także, iż świadczenie alimentacyjne może być zaspokojone poprzez osobiste starania na rzecz
uprawnionego. Oznacza to, iż możliwa
jest sytuacja, w której w wyroku określone będą czynności, które ma obowiązek
wykonać któraś ze stron, co skutkuje obniżeniem kwoty alimentów. Może to być
np. dowóz dziecka do szkoły, albo opłacenie zajęć lub szkoły bezpośrednio (wówczas w wyroku określona jest kwota, która nie jest płacona ‘do ręki’). W praktyce
orzeczniczej sądy rodzinne coraz chętniej
skłaniają się ku tego typu rozwiązaniom,
podkreślając znaczenie starań z obu stron
w procesie wychowania dziecka.
W pierwszej kolejności do alimentowania dzieci zobowiązani są ich rodzice.
Jeżeli rodzice z jakiś przyczyn nie są w
stanie zaspokoić w całości lub w części potrzeb dzieci, wówczas obowiązek alimentacyjny w całości lub w części przechodzi
na dalszych krewnych, tj. dziadków, a
następnie, gdyby nie byli oni w stanie go
wykonać, na rodzeństwo. Zarówno dziadkowie, jak i rodzeństwo zobowiązani są
do alimentacji proporcjonalnie do swoich
możliwości zarobkowych i majątkowych.
Źródło: Kodeks rodzinny
i opiekuńczy
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Zábava a humor

HVIEZDY O NÁS

Náš test

RYBY (19.2.-20.3.)

PANNA (24.8.-23.9.)

Budete sa cítiť dosť zvláštne, akoby
sa mnohé dialo úplne bez vášho pričinenia.
Ak budete počúvať všetky tie podvedomé
signály, môže sa stať, že rozlúštite záhadu
(alebo aj dve), ktoré vám komplikovali život. Zmiernite trošku svoje životné tempo,
doprajte si relax a oddajte sa duchovnej
očiste.

Prestaňte konečne myslieť len na
zamestnanie a začnite si všímať aj seba. V
osobnom živote sa vyhýbajte dlhým debatám s vašimi najbližšími. Nechajte veci v
rukách osudu. Hviezdy sú vám priaznivo
naklonené a dopomôžu vám k mnohým
rozhodnutiam. Budete nanajvýš spokojní.
Všetko vám pôjde podľa plánu.

BARAN (21.3.-20.4.)

VÁHY (24.9.-23.10.)

Vyhýbajte sa ľuďom, ktorých nemáte radi. Je to skutočne dôležité. Nenechajte
sa nikým rozhnevať. Mohlo by to neskôr
ovplyvniť vaše rodinné vzťahy. Nebráňte
sa návštevám. Možno vám dokonca tie neohlásené urobia ešte väčšiu radosť. Nepúšťajte sa do ničoho väčšieho a zamerajte sa
na to najdôležitejšie.

Čaká na vás mnoho prekvapení.
Nájdite si čas na prácu, ktorú dlhší čas
odkladáte. Ak hľadáte partnera, stačí sa
len obzrieť. Nečakajte na nápady okolia a
pokúste sa vymyslieť nové riešenie. Ak budete dostatočne sebavedomí a ambiciózni,
podarí sa vám ohúriť svojimi nápadmi aj
nadriadeného.

BÝK (21.4.-20.5.)

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)

V práci budete ako vo svojom živle.
Vyhýbajte sa nátlaku, nechajte veci bežať a
užívajte si to chvenie v žalúdku. Nebuďte
z ničoho prekvapení. Skompenzujte partnerovi stratený čas nejakou maličkosťou.
Mohli by ste mu pripraviť pekný večer pri
sviečkach. Príjemná atmosféra by určite
obom zlepšila náladu.

V zamestnaní si zahryznite do jazyka skôr, ako niečo vyslovíte. V partnerskom
živote rátajte s problémami v rodinnom
rozpočte. Ak máte pocit, že sa k vám rodina
správa neúctivo, povedzte im o tom otvorene. V najbližšej dobe sa musíte mať obrovskú dávku trpezlivosti a pri komunikácii
s okolím jednajte pokojne a diplomaticky.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)

STRELEC (23.11.-21.12.)

V zamestnaní bude všetko do seba
zapadať ako skladačka. Nič nepokazíte a
všetko budete zvládať na výbornú. Vo voľnom čase sa viac venujte svojej láske, utuží
to váš vzťah. Zosilnený vzťah k štúdiu, ako
aj potreba zmeny vás bude dostatočne napĺňať, takže sa určite nudiť nebudete.

V zamestnaní neočakávajte prevratné zmeny. Možno sa cítite osamotení, ale to
len preto, že sa vyhýbate priateľom a známym. Ak nepodľahnete ľutovaniu vlastnej
osoby, čoskoro nájdete niekoho, s kým sa
budete veľmi dobre cítiť. Ak vám niekto
podá pomocnú ruku, najprv mu poďakujte
a vezmite si čas na rozmyslenie.

RAK (22.6.-22.7.)
Pretrvávajúci nepokoj vo vašej
duši môže spôsobiť nepríjemné reakcie a
neuvážené slová pred nadriadenými. Nie
je vylúčené, že sa vyskytnú problémy pri
výchove detí. Starostlivo naplánované veci
budete musieť presunúť na oveľa stabilnejšiu pôdu a vhodnejší čas. Lepšie urobíte, ak
sa budete venovať láske.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Komunikácia medzi vami a vašimi
príbuznými bude na veľmi dobrej úrovni. V
rodine zavládne radostný pokoj a harmónia,
na ktorú ste už dlhší čas čakali. Snažte sa
viac usmievať. Vašu pozitívnu energiu využijete na splnenie pracovných povinností a
prenesiete ju aj do svojho súkromia.

LEV (23.7.-23.8.)

VODNÁR (21.1.-18.2.)

Čaká vás kopec povinností. Všetko
však zvládnete bez problémov. V súkromí
však nastanú menšie nezhody. Snažte sa
ich vyriešiť okamžite. Potrebujete chvíľu
pokoja v spoločnosti svojho partnera. Môžete sa navzájom motivovať a viac si porozumieť, keď budete robiť niečo, čo vás
spája a čo robíte radi. Nebude to na škodu.

Všetko pôjde ako po masle. Zavolajte svojim priateľom, pokiaľ ste sa im
už dlhšie neozvali. Ak máte naplánované
rodinné stretnutie, určite sa na ňom budete
cítiť výnimočne. Nevyhýbajte sa spoločenským podujatiam. Úspechy čakajú na tých,
ktorí tvorivo rozmýšľajú a hľadajú nové
možnosti v rámci povolania. (ms)
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SUŽUJE VÁS
ŽIARLIVOSŤ?
Vyberte si tieto bodové hodnotenia: 1
– ak je vaša odpoveď kladná; 2 – ak je
neurčitá; 3 – ak je záporná.
1. Je pravdivé príslovie: Kto nežiarli,
nemiluje?
a) 3; b) 2; c) 1.
2. Považujete súkromie svojho partnera za svoje súkromie?
a) 1; b) 3; c) 2.
3. Zmocňuje sa vás zvedavosť, keď
váš partner s niekým telefonuje?
a) 3; b) 2; c) 1.
4. Ak chce osoba vášho pohlavia hovoriť telefonicky s vaším partnerom, považujete ju za svojho soka/sokyňu?
a) 3; b) 2; c) 1.
5. Považujete za správne informovať
partnera o svojich predchádzajúcich ľúbostných vzťahoch?
a) 3; b) 2; c) 1.
6. Udivuje vás, ak niekto uzavrie manželstvo aj z iných príčin ako ozajstnej lásky?
a) 1; b) 2; c) 3.
7. Ak sa váš partner oneskorí, mal by
vám to bezpodmienečne vysvetliť?
a) 2; b) 3; c) 1.
8. Často uvažujete o tom, ako a prečo
dochádza k nevere a ako ju odhaliť?
a) 3; b) 2; c) 1.
9. Ste si celkom istí, že je vám partner
verný?
a) 1; b) 2; c) 3.
10. Považujete za prirodzené, ak sa
partneri boja, že prídu o toho druhého?
a) 2; b) 3; c) 2.
11. Platí podľa vás aj v partnerských
vzťahoch pravidlo: Dôveruj, ale preveruj!
a) 3; b) 2; c) 1.
12. Zamýšľate sa nad zmenami správania, ktorými sa vám partner prispôsobuje?
a) 2; b) 1; c) 3.
13. Je podľa vás každá nevera muža a ženy odsúdeniahodná?
a) 3; b) 2; c) 1.
14. Máte niekedy pocit, že si vás partner neváži?
a) 2; b) 2; c) 2.
15. Vyberáte si za priateľov príťažlivé
a zaujímavé osobnosti?
a) 1; b) 2; c) 3.
16. Máte potrebu tráviť časť voľného
času bez svojho partnera?
a) 2; b) 1; c) 3.

ŽIVOT

Slovník a humor
17. Ak ide o súťaž, vždy sa vás zmocňujú nepríjemné pocity, či neprehráte?
a) 3; b) 2; c) 1.
18. Ak partner odíde na dlhší čas, máte
nutkanie k nevere, užiť si?
a) 3; b) 2; c) 1.
19. Znepokojuje vás, ak partner ﬂirtuje s inými?
a) 3; b) 2; c) 1.
20. Často presviedčate druhých o svojej pravde?
a) 3; b) 2; c) 1.
21. Už viackrát ste sa presvedčili, že
vás intuícia neklame?
a) 3; b) 2; c) 1.
22. Považujete za správny výrok: Dôvera za dôveru, láska za lásku?
a) 1; b) 2; c) 3.

Vyhodnotenie:
Maximálne 32 bodov: Ste osobnosťou s pevným charakterom, prežívate
a zásadne riešite svoj partnerský vzťah.
Vnímate ho reálne ako rovnocenný. Usilujete sa partnerovi porozumieť, dôverovať
a uznávate jeho osobné potreby a záujmy.
Problémy riešite s rešpektom k potrebám
svojho partnera.
32-52 bodov: Miera vašej žiarlivosti
je v strednej rovine. Spravidla sa prejaví,
ak vás niečo v správaní partnera zneistí.
Zvyčajne ju vyvolávajú maličkosti, a príčinám ani sami neveríte. Vystríhajte sa
najmä nedorozumeniam a nejasným napätým situáciám.
53 a viac bodov: Všetko nasvedčuje
tomu, že ste veľmi žiarliví. Svojou podozrievavosťou vzbudzujete antipatie
a odpor. Všetko zhoršujete svojimi výmyslami. Utvárate neznesiteľné vzťahy. Voláte po istotách, ktoré fakticky neexistujú. Lásku si nemožno vynútiť, tú si
musíte získať práve tým, že zmeníte svoje
správanie. (aj)

Dve blondínky idú do lesa po vianočný stromček. Po dvoch hodinách hľadania
sa jedna pýta druhej: - Tak čo?
Druhá na to: - Ale, nikde nič.
- Tak vieš čo, vezmeme nejaký bez
ozdôb.

***
Po reforme dopravy po r. 1989 na malú
dedinskú železničnú stanicu pribehne pani
a kričí na výpravcu:
- Prosím vás, kedy pôjde najbližší
vlak?

FEBRUÁR 2011

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:

lodowisko
snowtubing – tor śniegowy, zjazd na dętce
po naturalnym torze śniegowym
snow bike – rower śnieżny z mininartami
zamiast kółek
wypożyczalnia nart
serwis sprzętu narciarskiego
snowboard
deska snowboardowa
spółka komandytowa
spółka holdingowa

klzisko
snowtubing – snehová dráha, zjazd na duši
po prirodzenej snehovej dráhe
snow-bike – snehový bicykel s malými lyžami namiesto koliesok
požičovňa lyží
ski-servis, lyžiarsky servis
snowboarding
snowboard
komanditná spoločnosť (k.s.)
holdingová spoločnosť

Študent počas
skúškového obdobia

- Len pokojne, pani, nechajte nám tu
svoju adresu a my vám napíšeme.

***
Príde podnapitý študent na skúšku z
chémie. Vytiahne si otázku: Rozdelenie
sacharidov. Sadne si a napíše: - Kryštálový a práškový, - a odovzdá vyučujúcej
profesorke.
Tá mu na to povie: - Keď napíšete ešte
jedno nezmyselnejšie rozdelenie, tak dostanete skúšku.
Študent si sadne a napíše: - Vanilkový
a škoricový.

***
Do plného autobusu vstúpi skinhead.
Sediaca babka vstane a pustí ho sadnúť si
so slovami:
- Pod si sadnúť, chudáčik, taký mladý
a po chemoterapii a ešte aj ortopedické topánky musíš nosiť.

***
Po roku od promócie sa stretli dvaja
bývali spolužiaci:
- Človeče, keď pomyslím na to, aký
som ja inžinier, tak sa normálne bojím ísť
k lekárovi!
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Zaujímavosti
„Cucﬂek“ a infarkt
Náruživé bozkávanie s partnerom
vedúce až ku vzniku modriniek zvaných „cucﬂeky“ privodilo jednej Novozélanďanke dočasné znehybnenie
ruky. Na príčinu ochrnutia však lekári
neprišli hneď. Ženu priviezli do nemocnice Middlemore v Aucklande po tom,

čo jej ochrnula ľavá ruka. Ako oznámila lekárom, stalo sa jej to pri sledovaní
televízie. Tí diagnostikovali pacientke
slabší infarkt, ale nemohli sa dopátrať k
jeho príčine. Potom objavili malý zvislý škrabanec na krku blízko dôležitej
tepny. Vnútro tepny sa týmto drobným
úrazom poškodilo a v tepne pod modrinkou sa vytvorila zrazenina. Keď sa
dostala k srdcu, vyvolala slabý infarkt
a paralýzu ruky. Pacientku sa podarilo
uzdraviť vďaka liekom rozpúšťajúcim
zrazeniny. (zdroj: ČTK)

Najlepší hotel na
svete je v Prahe
Najlepším hotelom na svete je
podľa hlasovania užívateľov cestovateľského serveru TripAdvisor pražský
hotel U Zlaté studne. Druhé miesto
obsadil hotel Anastatis Apartments v

Grécku, za ktorým nasledoval Riad Le
Calife v Maroku. Internetový server
Independent upozornil, že do desiatky
najlepších hotelov sveta sa neprebojovalo žiadne hotelové zariadenie zo

Spojených štátov. Európa má v prvej
desiatke celkom šesť zástupcov, zatiaľ
čo Afrika, Karibik, Južná Amerika a
Ázia majú po jednom zástupcovi. Hotel U Zlaté studne, ktorý sa nachádza
na Malej Strane priamo pod hradbami
Pražského hradu, zvíťazil v tejto ankete
taktiež vlani. (zdroj: ČTK)

Pozor na
esemeskovanie!
Mobilná komunikácia prináša situácie, ktoré si len ťažko vymyslíte. Je to
i prípad dievčiny, ktoré ani na moment
nestrhlo oči zo svojho mobilu a skončila vo fontáne! Takúto prechádzku po
nákupnom centre si dievčina s istotou
zapamätá do konca života. Vyliezla z
nej síce rýchlo, no problém je však zároveň v tom, že nikto z okoloidúcich sa
pri nej nepristavil, aby sa opýtal, či je v
poriadku. Nuž, nie vždy platí, že ženy
vedia robiť dve veci naraz. Nevydarené
ťukanie do mobilu je toho jasným dôkazom. (zdroj: topky.sk)
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Vodičský preukaz
na tank
Jima Starra (36) dostal jeho invalidný vozík do problémov. Tešil sa, že
sa konečne vyblázni s deťmi, namiesto
toho si musí urobiť vodičský preukaz na
tank! Na to by však musel dostať výnimku. Jim dúfal, že svoj monštruózny stroj,
ktorý sa môže pochváliť pásmi namiesto
kolies, použije pri hraní sa so svojimi
dvoma deťmi - Leom (8) a Skye (4).
Aby dostal vozík vôbec do pohybu, kamarát mu kúpil batériu za 15-tisíc libier.
Takto sa Jim dostane cez sneh, piesok a
môže ísť rýchlosťou až 13 km/h. DVLA
(Driver and Vehicle Licensing Agency)
však rozhodla, že jeho vozidlo nemôže
klasiﬁkovať ako invalidný vozík, pretože je príliš široké a príliš ťažké, váži totiž takmer 100 kg. Jim má vraj požiadať
o vodičský preukaz na pásové vozidlá.
(zdroj: topky.sk)

Łamanie i druk:
Drukarnia TSP
31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7
Warunki prenumeraty:
Prenumeratę na kraj i za granicę przyjmuje
Zarząd Główny w Krakowie
lub bezpośrednio przez wpłatę na konto:
Bank Pekao S.A. III/O Kraków
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V JABLONKE

OBLÁTKOVÉ STRETNUTIA
Foto: M. Majeriková

V KACVÍNE

V JURGOVE

TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW
W POLSCE
SPOLOK SLOVÁKOV
V POĽSKU
POLECAMY NASZE WYDAWNICTWA
Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków . . . 10,00 zł
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

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

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

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

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

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

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
Milica Majeriková, Nepokojná hranica,
Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 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

