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BOZK PRE MAMIČKU 
Mesiac máj je mesiacom lásky a vďaky vyjadrovanej aj na-

šim mamám, ktoré si to zaslúžia. Slovami nasledujúcej 
básníčky chceme všetkým mamám poďakovať za ich ne-

zištnú namáhu, úsilie a lásku: – Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju 
veľkú lásku, za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku, 
na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé. Nech táto malá 
básnička, tlmočí vďaky � síceré.

Slovo matka, mama, mamina, mamička je častým hosťom na 
našich perách. Spája sa nám ono s láskou, nežnosťou, pohodlím 
a bezpečnou skrýšou. Matka je práve tá, ktorá darovala život, ale 
aj tá ktorá nás vychováva a podporuje. Od chvíle poča� a dieťatka 
až do konca svojich dní sa matka neustále stará o svoje dieťa. Stra-
chuje sa, keď jej bábätko má prvú chrípku, potom keď si rozbije 
koleno alebo má boľavý zub. Teší sa z prvých krôčikov, slovíčok, 
úspechov v škole, v povolaní a osobnom živote. Ona sa snaží, po 
celodennej ťažkej práci, nájsť si vždy aspoň chvíľku času, aby sa 
pozhovárala o tom, čo sa udialo v živote dieťaťa za posledných 
pár hodín. Zaujíma ju, ako sa darilo jej dieťaťu. Matka je pre každé 
dieťa – malé, ale aj dospelé – ako dopravná značka, ktorá ukazuje, 
ako dobre a bezpečne prejsť cestu života. Sú dni, kedy cí� me, že 
sme sa zatra� li v našich rozhodnu� ach a vtedy najčastejšie naše 
kroky smerujeme k mame, od ktorej očakávame dobrú radu, po-
vzbudenie a istotu, že všetko dobre dopadne. Zastavme sa aspoň 
ten jeden deň do roka a pomyslime na svoju mamu, kdekoľvek sa 
ona nachádza. Ak ju máme nablízku, nezabudnime na ňu v tento 
deň a navš� vme ju, aby vedela, že má milujúce de� , ktoré vedia 
oceniť jej celoživotné dielo výchovy. 

Pri tejto príležitos�  sa na všetkých školách na Spiši i Orave 
uskutočnili slávnostné umelecké programy venované matke. Žiaci 
vlastnoručné pripravili pre svoje mamy krásne pohľadnice, kve� n-
ky, kresby a ten deň strávili v spoločnos�  mám, ktoré ich v školách 
navš� vili. Z úst zazneli mnohé želania vyslovené mamám. Aj my sa 
k ním pripájame slovami básne: 

Kvety pre mamu
Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.
Mamička, prajem Ti všetko 
najlepšie ku Dňu ma� ek!

Stručný prehľad histórie Dňa matiek

História Dňa ma� ek siaha až do obdobia an� ky. V starove-
kom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 ro-
kov p. n. l. v podobe slávnos�  na počesť matky všetkých 

bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 
18. marca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, kto-
rý bol zasvätený bohyni Juno. Za predchodcu Dňa ma� ek v jeho 
dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu ma� ek (Mothering 
Sunday), ktorú začali oslavovať v 16. storočí v Anglicku. V čase 

sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného 
pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch 

svojich pánov vrá� ť domov k svojim matkám 
a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii 
ľudstva sa Deň ma� ek dostal do povedo-
mia na prelome 19. a 20. storočia, a to 
vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. 
Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej mat-
ka, začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa 

venovaného matkám. Už o dva roky neskôr 
tento sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. 
mája 1914 inicia� va vyús� la do ofi ciálne-

ho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň 
ma� ek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson 
podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň ma� ek 

vyhlásený za celoamerický národný sviatok. Dátum dru-
hej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky 

krajiny na svete. V Československu sa Deň ma� ek začal oslavovať 
v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry pre-
zidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Českoslo-
venského červeného kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa ma� ek 
v komunis� ckom Československu a ostatných proruských kraji-
nách nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia 
Dňa ma� ek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa 
začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku. V Poľsku sa Deň ma� ek 
oslavuje vždy 26. mája. (dm)

Anna Šoltysová z Jurgova s dcérkou Gabrielou. Foto: archív redakcia Život
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So sviatkami Veľkej noci sa spája tra-
dícia maľovania kraslíc. Naj-
rýchlejším a najznámejším 

spôsobom je varenie vajíčok s cibu-
ľovými šupkami, vďaka ktorým získa-
vajú krásnu hnedú farbu. Najväčšiu 
radosť zo zdobenia kraslíc majú 
de� . Preto vedúca klubovne vo 
Vyšných Lapšoch Dorota Mošová 
zorganizovala súťaž o najkrajšiu 
kraslicu. Súťaž bola určená pre 
škôlkarov z Vyšných a Nižných 
Lápš i Lapšanky, prvý stupeň základnej 
školy z Vyšných Lápš a Lapšanky. Škôlkari 
a žiaci z nultej triedy mali namaľovať kras-
licu na papier a vyzdobiť ju najrôznejšími 
technikami. Starší žiaci zdobili kraslice. Cie-
ľom súťaže bolo vzbudiť záujem žiakov o tradí-
ciu zdobenia kraslíc. Do súťaže bolo prihlásených 
58 prác, ktoré sme rozdelili do troch kategórii. Do 
prvej kategórie boli zaradené práce štvor- až päťroč-
ných de� . V druhej kategórii boli žiaci nultej triedy, kto-
rá bola s najväčším počtom prác a tre� u kategóriu tvorili žiaci od 
I.- III. triedy ZŠ. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 22. apríla t.r. 
Porota mala plné ruky práce, pretože všetky práce boli zaujímavé 
a hlavne bolo vidieť, že to bola samostatná práca de� , čo treba 
zdôrazniť. Pri hodnotení prác sme zis� li, že de�  na výzdobu kraslíc 
používali rôzne materiály a techniky. Najviac sa nám páčili kras-
lice uložené v košíčkoch. Avšak všetci účastníci súťaže si zaslúžia 
pochvalu, za ochotu a záujem o účasť v súťaži. Výhercovia získali 
vecné ceny, ktoré si prebrali v spoločnos�  svojich spolužiakov na 
školách a v škôlke. Ďakujeme � ež za spoluprácu učiteľkám Kris� ne 
Krišíkovej zo škôlky v Nižných Lapšoch, Barbore Trzopovej z Lap-
šanky a Anne Stanekovej z Vyšných Lápš. Gratulujeme všetkým 
zúčastneným a zvlášť výhercom. 

Výsledky súťaže: 
1. kategória - škôlkari:
1. Magdaléna Celuszaková z Nižných Lápš 

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU KRASLICU VYHODNOTENÁ
VYŠNÉ LAPŠE

Sviatky Veľkej noci pripadajú na najkrajšie ročné obdo-
bie – na jar. Príroda sa vtedy prebúdza zo zimného sna. 
Lúky a stromy sa zelenajú, človek získava novú energiu. 
Teplé slnečné lúče pôsobia na nás priaznivo. 

2. Natália Dronžeková z Vyšných Lápš
3. Kamil Bylina z Vyšných Lápš
3. Krištof Swoczyk z Lapšanky
4. Gabriela Kiedzuchová z Vyšných Lápš
5. Krištof Stanek z Nižných Lápš

Vyznamenanie získali: Natália Dronžeková 
a Zuzana Ryśová z Vyšných Lápš, Karol Kri-

šík a Marta a Šimon Novákovci z Nižných Láp-
š, Mariusz Šoltýs z Lapšanky.

2. kategória - nultá trieda:
1. Dávid Griglák z Vyšných Lápš

2. Tomáš Šoltýs z Lapšanky
3. Simona Šoltýsová z Vyšných Lápš
4. Jakub Petrašek z Lapšanky
5. Natália Starostovičová z Vyšných Lápš

Vyznamenanie získali: Ewelina Curyłová, Bohdan Krišík a Marta 
Šoltýsová. Gratulujeme ochotným a šikovným deťom, ako aj pani 
triednej učiteľke Magdaléne Dwornickiej za ich povzbudzovanie.

3. kategória - 1.-3. tr. ZŠ:
1. Viktória Krišíková z Vyšných Lápš
2. Katka Blazošeková z Vyšných Lápš
3. Kinga Krišíková z Vyšných Lápš
4. Júlia Cieśliková z Vyšných Lápš
5. Šimon Vida z Lapšanky 

Škôlkari  z Vyšných Lápš

Škôlkari a nultá trieda z Lapšanky Deti zo škôlky v Nižných Lapšoch

Kraslice Magdalény 
Celuszakovej z Nižných Lápš
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Školský rok 2010/11 sa blíži pomaly ku koncu. Keďže som počas 
neho nebol ani len jedenkrát v podvlčianskej základnej škole č. 
2, musel som sa tam čo najrýchlejšie vybrať. A tak sa aj stalo. 

Po Veľkej noci som „zabúchal“ na školskú bránu a vošiel som do ča-
rovného sveta šmoulov a Gargamela, ktorí zdobia steny tejto školy.

V stredu, v posledný aprílový týždeň som sa stretol so žiakmi 
z mladšej skupinky, v ktorej sa slovenčinu učí Alexandra, Gabriela, 
Júlia, Daniel a Jonáš. Niečo sa už po slovensky naučili, takže sme 
sa vedeli celkom pekne dohodnúť. Najprv som si vypočul básnič-
ku o Veľkonočnom pondelku Už sa blíži. Keďže téma bola naďalej 
aktuálna, prečítali sme si spoločne aj ďalšiu veľkonočnú básničku 
Veľkonočná a poriadne sme si na nej precvičili výslovnosť. Na-
koniec sme sa dohodli, že sa ju naučia veľmi pekne čítať, a � , čo 
nemajú deravé hlavy, sa ju naučia aj naspamäť. Keď už sme mali 
básničiek plné zuby, prečítali sme si od žiakov 4. ročníka z Hliníka 
nad Hronom, ktorí poslali žiakom do Podvlka, nasledovný list:

Milí priatelia!
Sme žiaci 4. ročníka. Naša pani učiteľka nám jeden deň po jar-

ných prázdninách povedala, že bola vo Vašej škole v Poľsku. Uká-
zala nám fotky Vašej školy. Nám sa Vaša škola veľmi páčila. Máte 
pekne vymaľované steny a krásne triedy. Páčia sa nám aj � e dva 
koberce na chodbe, na ktorých sa hrávate. Sme veľmi radi, že sa 
učíte náš slovenský jazyk. Dúfame, že sa Vám páči, a že sa ho učí-
te radi. Počuli sme, že vo Vašej škole je materská škola, základná 
škola a stredná škola.

Naša škola leží na strednom Slovensku, v okrese Žiar nad Hro-
nom, v obci Hliník nad Hronom. Je po rekonštrukcii a má viac po-
schodí. Chodia sem žiaci od l. ročníka do 9. ročníka. Okrem vyučo-
vania sa zúčastňujeme aj rôznych akcií, o ktorých by sme Vám v 
budúcnos�  radi porozprávali.

Veľmi by ste nás potešili, keby ste nám odpísali a keby sme me-
dzi Vami našli nových priateľov.

Žiaci 4. ročníka
Na priblíženie našej obce Vám posielame pár fotografi í.
Ako sa teda patrí, na list treba odpisovať. Zopakovali sme si 

základné pravidlá písania listov a spoločnými silami sme sa pus� li 
do toho. Najprv sme sa dohodli na oslovení, a keďže každý žiačik 
si vopred prichystal svoj list, nakoniec sme všetky listy spojili do 
jedného a vytvorili jeden spoločný:

NA SLOVENČINE V PODVLKU
PODVLK

Drahí kamará� !
Ďakujeme Vám za Váš list a zároveň sa tešíme, 

že sa Vám páčila naša škola. Isto viete, že Orava 
je veľmi pekným regiónom. A poznáte aj ten kú-
� k Oravy, ktorý je u nás v Poľsku. Našou obcou 
preteká rieka Čierna Orava a nad ňou sa vypína 
Babia hora. Máme krásne lesy a lúky, na ktorých 
kvitne mnoho kvetov. Na Orave bývajú veľmi milí 
a pohos� nní ľudia, ale to už isto viete.

Veríme, že nás navš
 vite. Spolu by sme šli na 
Babiu horu, odkiaľ vidieť celú Oravu i nádhernú pa-
norámu Ta� er. Pri dobrom počasí možno uvidíme 
aj Krakov. Radi by sme Vás lepšie spoznali, preto 
pevne veríme, že sa čo najskôr spolu stretneme.

Žiaci slovenského jazyka
Záver hodiny patril ľudovým prísloviam. A tak 

sa malí žiaci dozvedeli, čo ich v ešte mlados�  čaká. 
Veď ako jedno z mnohých múdrych slovenských 
prísloví hovorí – Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som 
ja Janko. Keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo. 

Pevne teda verím, že výchova mladých Slovákov nevyjde nazmar.
Staršia skupinka mala slovenčinu o deň neskôr. Nie je to síce 

veľká skupinka, pretože má len troch žiakov – Patrika, Klaudiu 
a Gregora – ale aj tak sa slovenčinu pekne učia. Gregor a Patrik 
hrajú v podvlčianskej detskej ľudovej kapele a Klaudia patrí medzi 
pekné podvlčianske mažoretky. Tentokrát sme sa však nerozpráva-

li o hudbe a tanci, ale sme si prečítali báseň od Márie Rázusovej-
Martákovej Ranená breza. Prečítali sme ju dôkladne a dokonca 
niekoľkokrát, aby sa správna výslovnosť vryla do pamä�  žiakov. 
Následne sme ju dôkladne rozobrali, aby sme pochopili jej význam 
a Patrik zároveň prisľúbil, že sa túto báseň naučí na súťaž v pred-
nese slovenskej poézie a prózy, ktorá sa bude konať onedlho. Za-
ver však patril slovenskej pesničke Čížiček, čížiček, vtáčik maličký, 
z ktorej som sa dozvedel všetko o maku. 

Aj keď na slovenčinu sa zapísalo tento rok len osem žiakov, 
pevne verím, že sa im kedysi tento jazyk zíde. Veď toľko kontaktov 
so Slovenskom, koľko má práve podvlčianska škola, nemá žiadna 
iná škola na hornej Orave. Práve preto by bola obrovská škoda ne-
využiť takúto príležitosť.

Marián Smondek

Patrik, Klaudia a Gregor zo staršej skupiny

Jonáš, Daniel, Alexandra, Gabriela a Júlia z mladšej skupiny
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STOLÁRČINA – CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ
Ak by sme sa chceli zamyslieť nad najstarším oravským re-

meslom, asi by sme ho spájali s prácou s drevom. Prečo? 
Pretože pas� ersky ľud, ktorý sa usadil v týchto končinách, 

si svoje obydlia budoval práve z neho. Takže právom môžeme po-
vedať, že tesári či stolári patria medzi najstarších remeselníkov na 
hornej Orave. Oravci sa v priebehu stáročí s drevom zžili natoľko, 
že aj dnes skoro v každom dome nájdeme stolársku dielňu. A ak 
nie dielňu, tak aspoň menšiu kopu náradia, ktorým sa drevo ob-
rába. Každý gazda sa to� ž kedysi učil spracovávať drevo. Bolo mu 
potrebné pri stavbe domu, pri jeho prikrývaní i oplocovaní.

Dnes sa už toľko dreva na stavbu nepoužíva, na Orave sa stava-
jú moderné murované domy, avšak práca s drevom si tu aj naďalej 
udržala svoje dominantné postavenie a �  šikovnejší dokážu z neho 
vyčariť nielen jednoduché parkety či obklady, ale aj krásne schody, 
dvere, okná a �  najtalentovanejší dokonca i sochy. O tom, ako sa 
tomu prastarému remeslu v dnešných časoch darí, som sa poroz-
prával s Luciánom Bryjom, ktorý je nielen šikovným podvlčianskym 
kapelníkom, ale aj dobrým stolárom a okrem lásky k hudbe mu k 
srdcu prirástlo aj drevo, čo vidieť aj po fotografi ách, na ktorých sú 
prezentované výrobky fi rmy Stol-Bol z Podvlka. 

Prechádzajúc cez Oravu sú stolárske dielne skoro v každom 
dvore...

No áno, ale treba rozlišovať, čo kto vyrába. Sú dielne, kde majú 
nápis stolárstvo a pritom vyrábajú len obklady, či parkety, v Ja-
blonke je veľká dielňa, ktorá sa špecializuje na nábytok, ale v ta-
kých veľkých dielňach časť stolárov nedokáže krea
 vne pracovať 
s drevom, a jediné, čo robia, to skrúcajú dohromady napílené 
dosky. Kedysi si museli stolári všetko poriadne pripraviť, drevo vy-
sušiť, narezať, vykonať povrchovú úpravu dreva, lakovať a dnes 
najčastejšie kúpia dosku z drevotriesky, ktorú narežú, oblepia, 
skrú� a a nábytok je hotový.

Jednak stolárstvo na Orave je naisto starým remeslom, veď 
kedysi musel isto každý vedieť, ako spracovať drevo, aby si mo-
hol postaviť dom, vyrobiť náradie a pod.

Z jednej strany každý musel čosi vedieť, ale zároveň ľudia si 
navzájom pomáhali a mnohé veci vytvorili spoločnými silami. Po-
dľa mňa to hádam v každom dome bol niekto, kto vedel z dreva 
vyrobiť nádobu na zrno delenú na niekoľko čas
 . Každý si to robil 
sám. A dnes? Neviem, či môžeme povedať, že všetci, čo majú re-
klamu stolárstvo, sú pravdivými stolármi. Sú dielne, kde v priebehu 
týždňa spracujú 200 kubíkov dreva, privezú ho, popília, spracujú 
na obklad alebo podlahy, a už potrebujú ďalšiu fúru dreva. Ale či 
takéto dielne môžeme nazvať stolárskymi len preto, že majú pílu 
a frézy?

V takom prípade v čom treba hľadať pôvod toľkých stolár-
skych dielní na Orave? V tom, že majú všetci lesy?

Isto aj v tom, pretože fakt, že má niekto les, o ktorý sa musí 
starať, ho nú�  k tomu, aby s drevom, ktoré získa, niečo urobil, aby 
ho rozumne využil. Posekanie celého zdravého stromu na polená 
nie je vždy najrozumnejšie. Strom treba zoťať, a potom sa rozhod-
núť, či sa ho predá, alebo sa ho spracuje. My akurát máme mož-
nosť spracovať ho na dosky, vysušiť a potom využiť v ďalšej práci, 
napr. na výrobu okien. Pri takejto stolárčine však využijeme napr. 
štyri kubíky dreva a spracovávame ho mesiac. Dielne, v ktorých sa 
vyrábajú obklady, by zo svojich zásob fungovali možno dva dni, 
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preto musia drevo kupovať. Najčastejšie kupujú niekoľko sto kubí-
kov dreva od urbárov, to spracovávajú a predávajú. Dlhé roky sa 
najviac výrobkov predávalo na Slovensko.

Takže to vyzerá asi tak, že � eto fi rmy drevo kupujú na Sloven-
sku, tu ho spracujú a výrobky sa vracajú opäť na Slovensko?

Prevažne áno, je mnoho fi riem, ktoré majú dokonca niekoľko 
áut na dovoz dreva. Takýto majitelia po víchrici v Tatrách neku-
povali drevo na kusy, ale vykúpili niekoľko hektárov lesa, drevo 
vyvážali ku nám a spracovávali ho vo veľkom. Tým pádom v istom 
zmysle diktovali cenu za drevo, dokonca i Slovákom. Ale to sa už 
končí, lebo od tej víchrice uplynulo hodne času.

V takom prípade, v akom časovom rozmedzí je potrebné 
spracovať drevo?

Najlepšie je, ak sa ho spracuje do pol roka. Ale niekedy ho skla-
dujú rok, či aj viac. Na obklady sa dá spracovať hádam všetko, 
pretože obklady sa podľa kvality delia na triedy, vyrába sa prvá, 
druhá i tre� a trieda, takže sa prak� cky spracováva všetko. To je 
závislé od toho, na čo sa neskôr dosky využijú. To, čo nie je vhodné 
na spracovanie, využíva sa pri stavbách na debnenie. A pritom ani 
samotný odpad, teda piliny, sa nevyhadzuje, ale sa nimi obchodu-
je, pretože z nich sa vyrába opäť drevotrieska. A ak zostanú ešte 
nejaké nevyužité kusy, � e sa predávajú na kúrenie. Takže sa využí-
va prak� cky všetko.

A pritom cena za drevo je nevysoká. Strom, ktorý má dva ku-
bíky, ras� e napríklad okolo 80 rokov a pritom sa ho predá za 500 
či 700 zlotých. Aká to je hodnota? To je skoro zadarmo. Drevo ako 
také získava na hodnote po spracovaní, pretože treba dorátať ešte 
hodnotu práce.

Predtým bolo tak� ež toľko stolárskych dielní, alebo je to skôr 
otázka posledného obdobia?

Predtým ich toľko nebolo, toľko dielní vytvoril dopyt na trhu 
a predovšetkým Slováci po otvorení hraníc. Každý na Orave, kto 
aspoň trochu vedel pracovať a mal chuť do práce, mal možnosť kú-
piť dosky, spracovať a predať hotový výrobok. Teraz sa slovenský 
trh už naplnil a dopyt je čoraz slabší. 

A čím sa ty osobne zaoberáš, robíš � ež obklady, či iné výrobky?
My, u nás vyrábame hlavne okná, dvere a schody. Obklady ne-

robíme. Ja rád robím niečo, čo  prináša aj nejaký efekt, teda keď sa 

pozriem na svoju prácu, tak som na seba hrdý, že sa mi to podarilo 
takto urobiť. My sa musíme s tým drevom trochu pohrať, pokiaľ 
získame produkt a pri obkladoch sa hlavne píli, to je práca ako 
na bežiacom páse. V poslednom čase sa venujeme hlavne výrobe 
okien, takých tradičných, aké sa kedysi vyrábali a vkladali v dre-
veniciach. Sú to síce klasické tradičné okná s dvoma nezávislými 
rámami, z ktorých jeden je z vonkajšej a jeden z vnútornej stra-
ny a medzi nimi je priestor, ale vykonané modernou technológiou 
s dvojitým sklom. Takéto okná sa využívajú  hlavne pri opravách 
historických budov a dreveníc. Dnes je možné pri takýchto oknách 
využiť moderné pánty, lepšie ich utesniť a pritom nestrácajú svoj 
klasický tradičný vzhľad. 

Okrem toho vyrábame, ako som už povedal, schody a dvere. 
Pri takejto práci je potrebné materiál si poriadne prichystať, drevo 
musí byť dobre vysušené, pretože dnes hádam každý má ústredné 
kúrenie a pokiaľ by drevo nebolo dobre vysušené, začalo by odrazu 
pracovať a vykrúcať sa. Okná či dvere, ale hlavne schody sa robia 
presne na mieru, treba všetko dobre vymerať a dopasovať, preto-
že každú chybičku  skúsené oko zbadá. A pritom to nie je práca, na 
ktorú treba obrovské množstvo dosiek. Napr. pri oknách všetko tre-
ba napíliť na malé latky a lišty a následne ich poskladať do rámov. 
Jednoducho sa treba s drevom pekne pohrať a na záver treba ešte 
vyrezať pekný ornament, ktorý by zdobil stolársku prácu. Keď sa 
mi podarí vykonať takúto robotu a zákazník je spokojný, také niečo 
dokáže človeka naozaj potešiť. Vtedy mám z  práce a jej výsledku, 
ktorý prináša so sebou, dobrý pocit ako po dobre vykonanej práci.

Na záver ešte jedna taká otázočka - podľa čoho je možné po-
znať pravdivých stolárov napr. na Orave?

U nás na Orave asi hlavne podľa toho, či na sviatok sv. Jozefa 
prídu ráno do kostola. Sv. Jozef je naším patrónom a tak si jeho 
sviatok každoročne uc� evame. Je to akýsi nepísaný zvyk, že v ten 
sa na rannej sv. omši stretávame všetci 
 , ktorí majú stolárske diel-
ne a pritom túto tradíciu nikto neorganizuje. Pokiaľ si svoju prácu 
váži, tak sa príde jednoducho v tento deň, na sviatok nášho patró-
na, za ňu aj pomodliť.

Ďakujem Ti za rozhovor a za venovaný čas.

Zhováral sa: Marián Smondek
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Lásku k slovenčine dostala do vienka od svojich rodičov a pre-
niesla ju aj na svoje de� . Ako povedala, nikdy sa nehanbila za 
svoj pôvod a v každom prostredí, do ktorého sa dostala, otvo-

rene o ňom hovorila. Od najmladších rokov sa prizerala činnos�  
miestnej skupiny v Krempachoch a už ako dospelá aj Mária Bryjo-
vá, rodená Lopušňáková, sa stala jednou z jej ak� vnych členiek. 
Dlhé roky sa venuje práci na krajanskom poli. V súčasnos�  zastáva 
funkciu podpredsedníčky miestnej skupiny Spolku v Krempachoch 
a je tak� ež členkou revíznej komisie Spolku. Podľa nej, potrebu-
jeme ochotných ľudí, ktorí sa budú zapájať do krajanského živo-
ta mladých a ktorí sú základom i zárukou budúcnos�  slovenskej 
národnostnej menšiny. Základ pre túto úlohu je však vo výcho-
ve v rodine, kde sa formuje osobnosť mladého človeka, v ktorej 
sa už čoraz častejšie nekladie dôraz na výchovu v duchu tradície 
a odkazu predkov, čo je smutné. Pred každou miestnou skupinou 
stojí veľa úloh a práce, ktorú treba naplniť a Mária dúfa, že v jej 
miestnej skupine nebude chýbať ani ochota ani chuť do práce, čo 
si aj veľmi želá. – Máme mladé posily vo výbore, – podotýka Má-
ria, – preto si myslím, že budú vyvíjať ak
 vnu činnosť, vďaka čomu 
prilákajú svojich rovesníkov a oslovia aj de�  i mládež.  

Koľaje osudu

Mária sa narodila 15. júla 1949 v Krempachoch v slovenskej 
rodine Lopušňákových. Základnú školu vychodila v rodis-
ku. Jej obľúbenými predmetmi boli jazyky a matema� ka. 

Do školy chodila veľmi rada a poc� vo sa pripravovala na ďalší vyu-
čovací deň. Spolu so svojou kamarátkou Annou Kolvalčíkovou, rod. 
Petrášekovou, sa najradšej hrali na učiteľky. Mária si spomína, ako 
viedli svoju triednu knihu a písali diktáty, ktoré pripravovali pre 
svojich vymyslených žiakov a potom ich opravovali. Od detstva 
snívala o povolaní učiteľky, žiaľ, túto predstavu sa jej nepodarilo 
naplniť. Na základnej škole mala vyučovanie v slovenskom jazyku, 
z ktorého mala veľkú radosť ona i jej rodičia, ktorí sa obávali, že 
po pripojení územia Spiša k Poľsku sa ich de�  nebudú môcť učiť 
v materinskom jazyku. – Boli sme už súčasťou Poľského štátu, ale 
ja som cí� la toho slovenského ducha od detstva, – podotýka Má-
ria. – Tak sme boli vychovaní z deda pradeda. Neskôr sme toho 
ducha spolu s manželom vštepili do sŕdc našich de
 . Snaha udržať 
slovenskú tradíciu a reč bola veľmi silná, čo je prirodzenou vecou. 
Veľmi dobrým porovnaním s nami sú napríklad poľskí emigran�  
v Amerike, ktorí si chcú  takisto ako my uchovať dedičstvo predkov 
prostredníctvom jazyka a tradícií. A u nás sa to zdá niektorým ľu-
ďom nepotrebné a čudné. 

Mária si veľmi dobre pamätá na siedmy ročník ZŠ, keď učiteľ 
matema� ky navrhol žiakom, ktorí chceli pokračovať v štúdium na 

poľskej strednej škole, že ak majú záujem, tak on ich môže učiť 
tento predmet aj v poľskom jazyku, aby sa oboznámili s poľskou 
terminológiou, ktorú budú potrebovať na strednej škole. V Márii 
sa vtedy ozval duch vlastenky, keďže si nevedela predstaviť vyu-
čovanie matema� ky v poľskom jazyku. – Pomyslela som si, že ak 
budem pokračovať v štúdiu na strednej škole v Novom Targu, tam 
sa budem učiť v poľš� ne. Bolo pre mňa neprirodzené učiť sa mate-
ma� ku v inom jazyku ako v slovenskom. 

Napokon po absolvovaní základnej školy Mária pokračovala 
v štúdiu na Všeobecnovzdelávacom lýceu Goszczyńského v No-
vom Targu, kde aj úspešne zmaturovala. 

Bez práce nie sú koláče

Po maturite 15. júla 1968 Mária nastúpila na prvé pracovisko. 
Bolo to v Predsedníctve Národného výboru v Novej Belej, kto-
rá voľakedy zodpovedala dnešnej gmine. K jej povinnosťam 

patrili dane a sociálná starostlivosť. Predsedníctvo zahrňovalo vtedy 
tri obce: Novú Belu, Durš� n a Krempachy. Okrem toho Mária bola 
aj pokladníčkou. V Novej Belej pracovala do 31. decembra 1972. Po 
reorganizácii národných výborov vznikol Gminný úrad v Lopušnej 
a tam pokračovala v práci od roku 1973. Na úrade pracovalo viac 
pracovníkov a pribudli ďalšie obce: Szlembark, Dębno, Knurów, Lo-
pušna, Gronków, Waksmund, Ostrowsko a Harklowa. Tým Márii pri-
budlo viac povinnos� , ale ona zbožňovala svoju prácu a svedomito 
ju plnila. Po ďalšej reorganizácii od 1. februára 1976 Gminny úrad 
bol presťahovaný do Nového Targu a gmina sa rozšírila o ďalších 
10 obcí. Po tejto reorganizácii bola naďalej na daňovom oddelení 
a viedla aj účtovníctvo. Okrem toho od roku 1977 bolo povinné po-
isťovanie roľníkov a jej povinnosťou bolo rátať výšku poistného. Na 
� eto pracovné roky spomínala Mária so slzami v očiach. Je to kus 
života, čo strávila s kolegyňami v práci. Svoju prácu mala veľmi rada, 
preto jej bude chýbať. Jej vedúci si ju veľmi vážili za jej presnosť, sve-
domitosť a predovšetkým pracovitosť. Dostala aj viaceré ocenenia 
v období, keď sa pracovníkov a ich prácu vážilo. Získala Zlatý a bron-
zový Kríž za zásluhy a Kríž 40. výročia. Pre pracovníka také vyzname-
nanie bolo a je veľmi vzácne, pretože je náznakom vyznamenania 
jeho svedomito vykonávanej práce. So svojou slovenskou národnos-
ťou sa v práci neskrývala. Jej vedúci vedeli, že je Slovenkou a do-
konca to mala aj v dokladoch. Vedúci a spolupracovníci si ju vážili 
za jej vlastnos� . Pracovné kontakty s kolegyňami mala veľmi dobré, 
ochotne pomáhala mladým pracovníkom dobrou radou. V práci jej 
vždy pomáhala dobrá nálada a humorná povaha. Počas všetkých 
pracovných rokov dochádzalo často k zmenám predpisov a ona sa 
vždy snažila čo najrýchlejšie osvojiť si všetky nové informácie, kto-
ré potom mohla využívať vo svojej každodennej práci. V súčasnej 
dobe, keď sa zjedno� la Európa a nadväzujú sa nové partnerstvá na 
úrovní samospráv, Mária veľakrát využila znalosť slovenského jazy-
ka na prekladanie úradných listov v rámci poľsko-slovenskej spolu-
práce. Ako sme sa dozvedeli, krajanka M. Bryjová sa 23. februára 
t.r. po 42 rokoch a siedmich mesiacoch rozlúčila s prácou a odišla 
na zaslúžený dôchodok. Práca jej bude chýbať, ale aj taký pracovník 
ako ona bude ešte viac chýbať v pracovnom kolek� ve na gminnom 
úrade.     

Mária je manželkou Fran� ška Bryju. Spolu viedli gazdovstvo 
a vychovali troch synov. Dnes už negazdujú, lebo nemajú na to 
sily. Synovia sa osamostatnili a venujú sa svojim povolaniam.  

Prajeme Márii, aby čas dôchodku bol pre ňu oddychom a moh-
la sa venovať svojim záľubám v zdraví a výbornej nálade, aká ju 
neustále sprevádza.

Dorota Mošová 

USMIATA A ENERGICKÁ SLOVENKA

Mária Bryjová (štvrtá zľava) počas rozlúčky v práci. Foto: archív M. Bryjovej
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LÁSKA ICH SPREVÁDZA
Hovorí sa bežne, že mesiac máj – lásky čas. Môžeme to po-

tvrdiť aj z vlastnej skúsenos� , veď predsa keď sa začína máj, 
chceme aj my pocí� ť vrelšie city. Príroda sa v ten čas ob-

lieka do peknej zelenej farby a vôňa pes-
trofarebných kvetov v nás prebúdza radosť 
života. Tento mesiac lásky si vybrali pred 
50 rokmi na spečatenie svojho najkrajšieho 
citu krajania Helena a Fran� šek Bizubovci 
z Krempách. Pri tejto príležitos�  sme sa s ni-
mi pozhovárali o ich životných osudoch.

Helena sa narodila 27. septembra 1941 
v rodine Márie a Michala Kalatovcov. Mala 
staršiu sestru Máriu, ktorá zomrela ako die-
ťa a dvoch bratov Valenta a Jána.

Fran� šek je o päť rokov starší od Márie 
a deň svojich narodenín oslavuje 17. de-
cembra. Bol najmladším dieťaťom Alžbety 
a Andreja Bizubovcov. Mal tri sestry, ktoré 
už zomreli. Mária a Irena bývali v Krempa-
choch a Helena v Kežmarku. Starší brat s ro-
dinou býva vo Svite. 

Obidvaja manželia pochádzajú zo sloven-
ských rodín a v takom duchu boli aj vycho-
vaní. Lásku k materinskej reči a tradíciám im 
vštepili rodičia. Podľa nich, je jedno, v akom 
štáte žijeme, dôležité je to, čo nám odkázali rodičia. Byť verným 
svojim koreňom je dnes vecou neoceniteľnou. Ľuďom, ktorí žijú 
v menšine, nemyslím tu len národnos� , ktorí sa niečím líšia od väč-
šiny sa všeobecne žije ťažšie. Od manželov Bizubovcov som počula, 
že keď sa nám do cesty postavia prekážky, netreba sa vzdávať, ani 
sa ich báť, ale im čeliť. To pla�  aj v manželstve i v práci.

Manželia pochádzajú z roľníckych rodín, preto po absolvovaní 
základnej školy so slovenským vyučovacím jazykom nepokračova-
li v štúdiu. – Naši rodičia by to  fi nančne nezvládli, – podotýkajú 
manželia. Ostali teda pracovať s rodičmi na gazdovstve. Fran� šek 
mal 16 rokov, keď mu zomrela matka a otec zomrel o deväť rokov 
neskôr. Musel rýchlejšie dospieť a myslieť na svoju budúcnosť. 

Helena ako dievčina sa mu páčila a vši-
mol si, že je nežná a dobrosrdečná. Súhla-
sila s tým, aby sa stala jeho manželkou a po 
svadbe sa nasťahovala ku Fran� škovi. Od 
roku 1951 začali spoločne budovať svoje 
rodinné hniezdo. Rodinné šťas� e doplnili 
ich dve dcéry Mária a Božena. S časom si 
vybudovali dom, hospodárske budovy. Prá-
cu na poli si uľahčili nákupom roľníckeho 
náradia. Okrem práce na gazdovstve man-
želia Bizubovci sa zamestnali v škole. Fran-
� šek bol údržbárom a Helena školníčkou a 
upratovačkou. Pracovali od roku 1972, vte-
dy bol vedúcim školy Ján Krišík, po ňom to 
prebral Peter Filipowski, Michalina Kalato-
vá, Barbara Paluchová a posledné dva a pol 
roka spolupracovali s Lýdiou Kamoňovou. 
Zaspomínali si s radosťou na uplynulé roky 
a povedali, že to boli dobré časy. V rodine 
je najdôležitejšie porozumenie, vďaka tomu 
ťažšie dni sa stavajú ľahšími. Dočkali sa de-
via� ch vnukov a troch pravnukov. Dnes sú 
manželia Bizubovci na zaslúženom dôchod-

ku a majú viac času pre seba a ďakujú Bohu, že im zdravie za� aľ 
slúži. Ochotne sa zúčastňujú spolkových ak� vít a živo sa zaujímajú 
o kultúrny život prostredníctvom časopisu Život.

My im prajeme do ďalších rokov ešte veľa slnečných dní, ra-
dos�  a úsmevu na tvári.

Dorota Mošová

ZLATÍ JUBILANTI

PODMIENKY SÚŤAŽE:
1. Súťaž je určená pre žiakov základ-

ných škôl a gymnázií na Spiši a Orave, v 
ktorých sa vyučuje slovenský jazyk.

2. Súťaž prebieha v dvoch vekových 
kategóriách: 

– mladší žiaci (1. – 4. trieda ZŠ)
– starší žiaci (5. – 6. trieda ZŠ,  gym-

názium)
3. Súťaží sa v dvoch oblas� ach: 
– prednes poézie podľa vlastného vý-
beru
– prednes prózy  podľa vlastného vý-
beru
4. Súťaže sa môže zúčastniť naj-

viac jeden žiak z každej vekovej skupiny 
zo školy, kde sa slovenčinu učí menej ako 
30 žiakov a dvaja žiaci z každej vekovej 

skupiny zo školy, kde sa slovenčinu učí 
viac ako 30 žiakov.

5. Básne alebo ukážky z prozaického 
diela prednesené naspamäť nesmú trvať 
dlhšie ako 5 minút.

HODNOTENIE
1. Porota po vypoču�  ukážky bude 

zohľadňovať: 
– výber diela
– prednes
– správnu výslovnosť
– celkový umelecký dojem
2. Účastníci a výhercovia dostanú 

diplomy a vecné odmeny.

Cestovné žiakom a učiteľom hradí 
usporiadateľ.

DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY
V tomto školskom roku sa súťaž v prednese sloven-
skej poézie a prózy uskutoční 10. júna 2011 v klu-
bovni vo Vyšných Lapšoch. Srdečne pozývame!

Fo
to
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ro

w
sk

a

Jubilanti v deň 50. výročia sobáša
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HORČIČNÉ ZRNKO
8. 5. 2011

3. veľkonočná nedeľa
(Lk 24, 13 – 35)

Udalosť zmŕtvychvstania nemala svedkov. Emauzským učení-
kom nestačilo, že ženy nenašli telo. Naľakalo ich to, ale ne-
presvedčilo. Ježiša nevideli ani apoštoli, ktorí bežali k hro-

bu. Vzácnymi svedkami zmŕtvychvstania tak ostávajú iba nemé 
a neživé predmety: turínske plátno a šatka z Manopella. V Turín-
skom plátne bolo zabalené Ježišovo telo a v hrobe bola aj šatka, 
ako spomína evanjelista Ján: „Videl tam položené plachty aj šatku, 
ktorú mal Ježiš na hlave.“ (Jn 20, 6 – 7) Dnes ich 
poznáme ako Turínske plátno a šatka z Manop-
pella. Blahoslavený Ján Pavol II. nazval Turínske 
plátno neobyčajným svedkom Paschy, umučenia, 
smr�  a zmŕtvychvstania. A pre veriaceho člove-
ka to je zrkadlo evanjelií. Plátno je neobyčajným 
znakom, ktorý smeruje človeka ku Kristovi, oprav-
divému Slovu Otca.

V Turíne je tvár maľovaná utrpením, obraz 
v Manoppelle je maľovaný mocou veľkonočné-
ho víťazstva. Podobizeň Ježišovej tváre na Turín-
skom plátne a na šatke z Manoppella, ale pre-
dovšetkým v eucharis� ckej hos� i nás všetkých 
pozýva k dennej vytrvalej modlitbe a adorácii. 
Avšak k dokonalému rozjímaniu o Pánovej tvári 
nedospejeme vlastnými silami, ale iba tak, keď sa 
dáme viesť milosťou.

 

15. 5. 2011
4. veľkonočná nedeľa

(Jn 10, 1 – 10)

Keď bl. Ján Pavol II. ako študent vítal arcibiskupa Adama Sa-
piehu, ten sa spýtal učiteľa náboženstva, kam sa chystá tento 
mladý študent po maturite. Po odpovedi, že chce ísť študo-

vať poľský jazyk a literatúru, arcibiskup vraj zareagoval: „Škoda, že 
nie na teológiu.“ 

Po niekoľkých rokoch nastal ten čas, keď 1. november 1946 bol 
dňom jeho kňazskej vysviacky. Sám hovoril o kňazskom povolaní, 
ako o dare a milos� . V knihe k 50. výročiu kňazskej vysviacky zopa-
koval slová evanjelistu Jána: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som 
si vyvolil vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zosta-
lo.“ (Jn 15, 16)  Najjasnejšie sa rozžiarilo jeho kňazské povolanie 
16. októbra 1978. Keď zazneli slová: „Habemus papam...“.

Povolanie je Boží dar. Ako je to s prosbami o dar povolania? Je 
potrebné prosiť Boha, lebo môže nastať čas, keď Boh nepovoláva? 
Nie. Boh povoláva stále, ale my vlastne prosíme o to, aby ľudia, 
ktorých Boh povoláva, zareagovali na jeho hlas. Vždy budú pla� ť 
Ježišove slová, ktoré už pred 2000 rokmi dali vysvetlenie takémuto 
úmyslu: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 37 – 38) 

22. 5. 2011
5. veľkonočná nedeľa

(Jn 14, 1 – 12)

„Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14, 6) Kristus si dal veľa 
práce, aby krok za krokom trpezlivo rozvíjal svoju pravdu. Tri roky 

chodil medzi ľuďmi, učil, dokazoval a vysvetľoval. Nielen slovom, 
ale celým svojím životom a smrťou. 

Jezuita páter Porubčan odporúča, aby sme každé Ježišovo slo-
vo brali vážne. Mýliť sa v takýchto vážnych záležitos� ach by mohlo 
znamenať prehrať život. Dnešný človek si navykol žiť tak, akoby 
pravda ani nebola pravdou, život nebol životom, akoby láska ani 
nebola láskou.

Kristus nás prichádza zachrániť pred tým najhroznejším omy-
lom. Vlastnou osobnosťou garantuje pravdivosť pravdy, života 
a lásky. Ale len pod podmienkou, že neodpíšeme druhú, neznámu 
stranu našej reality, kam odchádza a odkiaľ sa zase vrá� , aby nás 
zobral so sebou.

Treba mať len odvahu a byť človekom veľkým 
a pravdivým, veriť Kristovi a ísť za ním.

29. 5. 2011
6. veľkonočná nedeľa

(Jn 14, 15 – 21)

Apoštol Peter vyzýva: „Uc� evajte sväto Kris-
ta, Pána, vo svojich srdciach.“ (1 Pt 3, 15) 
Ako môžeme sväto uc� evať Krista? Tak, že 

mu bude preukazovať lásku a láska sa prejavuje 
zachovávaním prikázaní. Takto sa v človeku stre-
távajú dve lásky: Božia láska, ktorá bola človeku 
zjavená, a láska človeka, ktorá toto zjavenie pri-
jíma.

Apoštoli zanechali príklad uc� evania Krista. 
Sami plní Ducha Svätého udeľujú toho istého Du-

cha všetkým, ktorí po ňom túžia. Dostali dar robiť zázraky a štedro 
rozdávajú z tohto daru. Vedia, že Božou vôľou je robiť dobro, ba, 
že pre tých, čo boli obdarovaní Duchom, je lepšie mnoho trpieť 
pre dobro, ako zle robiť. Preto v sebe uc� evajú Krista s radosťou 
tak, že si zachovávajú čisté svedomie v Kristovi. Ježiš Kristus ostal 
s nami a je v nás. A toho istého Krista, ktorého vlastním, mám v se-
be uc� evať. Mám zachovávať jeho prikázania, ale predovšetkým 
robiť dobre, ako on robil.

5. 6. 2011
7. veľkonočná nedeľa

(Jn 17, 1 – 11)

Evanjelium odkrýva v biblickom duchu slovo poznať. A nie ho-
cikoho, ale samotného Boha. Znamená to stretnúť sa s ním, 
mať s ním vzťah – osobnú skúsenosť. Mať osobnú skúsenosť 

s Bohom bolo pre starozákonný ľud nemysliteľné. Ako môže smr-
teľný človek vstúpiť do života Boha, ktorý je večný? Tomu istotne 
musí predchádzať smrť. Vo veľkňazskej modlitbe Ježiš naznačuje, 
že vôbec nemusíme zomrieť, aby sme spoznali Boha. Spoznať ho 
môžeme vďaka Kristovi. On nám ho dokonale predstavil tým, že 
prišiel, aby žil s nami a zdieľal osud podobný nášmu. Jasne nám 
ukázal, že sa o nás zaujíma, že pozná naše pocity a prejavil o nás 
záujem. Ježiš je dokonalý obraz Otca (porov. Jn 14, 9).

Kristova veľkňazská modlitba nás pozýva nie iba k teore� cké-
mu poznávaniu Otca. Pozýva k osobnej skúsenos�  s ním. Aj keby 
sme o láske čítali milióny kníh, ale nikdy ju nezažili, nevieme o nej 
nič. Keď Boha budeme poznávať iba z literatúry a nie z osobnej 
skúsenos� , zostaneme kresťanmi iba v prášku. Sme pozvaní po-
znávať Boha, stretávať sa s ním, mať s ním skúsenosť.

Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ
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Blahorečenie Jána Pavla II. vo Va� káne sa stalo udalosťou 
storočia, ktorá sa hlboko zapísala do vedomia miliónov 
veriacich na celom svete. „Ján Pavol II. je blahoslavený!“ 
Tieto slová pápeža Benedikta XVI., ktoré zazneli 1. mája 

t.r., zdôraznili výrečnú symboliku tohtoročnej Nedele Božieho 
milosrdenstva, ktorá sa slávi od roku 2000 práve na základe roz-
hodnu� a Jána Pavla II. Je to zároveň deň pracujúcich, ku ktorým v 
mlados�  patril aj budúci pápež a ku ktorým mal osobitný vzťah aj 
počas svojho pon� fi kátu. Téme práce venoval osobitnú encykliku 
Laborem exercens (1981). Blahorečenie bolo dôvodom, pre ktorý 
pricestovali do Ríma stá� síce veriacich z celého sveta, ktorí nevá-
hali stráviť celú noc na nohách, len aby mali účasť na tejto histo-
rickej udalos� . Bea� fi kačný obrad sa uskutočnil hneď na začiatku 
svätej omše po úvodných obradoch. Kardinál Agos� no Vallini, ge-
nerálny vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, prečítal životopis 
Jána Pavla II. a potom Svätý Otec predniesol bea� fi kačnú formulu. 
Na centrálnom balkóne na priečelí Baziliky sv. Petra bola vzápä-
�  odhalená drapéria veľkých rozmerov s fotografi ou 
nového blahoslaveného. Táto fotografi a Jána Pavla II. 
je z roku 1995. Na osobitný podstavec bol prinesený 
relikviár v podobe olivovej ratoles�  s ampulkou krvi 
nového blahoslaveného. Priniesla ho tam sestra Mária 
Simon Pierreová, ktorá bola zázračne uzdravená prá-
ve na príhovor pápeža J. P. II. Vo svojej homílií pápež 
Benedikt XVI. uviedol, že sviatok blahoslaveného Jána 
Pavla sa bude odteraz sláviť 22. októbra, na výročie 
jeho uvedenia do pápežského úradu v roku 1978. „Pá-
pež Božieho milosrdenstva – oroduj za nás (Papieżu 
Bożego Miłosierdzia – módl się za nami)” – budeme sa 
modliť k blahorečenému Jánovi Pavlovi II. Bea� fi kač-
ná slávnosť skončila pozdravmi v rôznych jazykoch, poďakovaním, 
modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná a záverečným apoštolským 
požehnaním Benedikta XVI. Svätý Otec sa následne pobral do Ba-
ziliky sv. Petra, kde v � chej modlitbe zotrval niekoľko minút pred 
rakvou nového blahoslaveného.

Proces blahorečenia Jána Pavla II. bol najrýchlejším v moder-
nej dobe a začal sa už necelé tri mesiace po jeho smr� . Diecézna 
fáza procesu prebiehala od júna 2005 do apríla 2007. Kongregá-
cia pre kauzy svätých 4. mája 2007 
potvrdila jeho kánonickú platnosť. V 
júni 2009 zaujala teologická komisia 
kongregácie pozi� vne stanovisko k 
tzv. Posi� o, t.j. ku spisu obsahujúce-
mu všetky dokumenty a svedectvá 
zhromaždené počas diecéznej fázy 
bea� fi kačného procesu. Na začiatku 
tohto roku bola potvrdená správa 
o blahorečení pápeža Jána Pavla II.

Medzi pútnikmi, ktorí merali 
cestu do Va� kánu na blahorečenie 
Jána Pavla II. boli aj stovky Slovákov. 
Tí zväčša prišli špeciálnym vlakom, 
ktorý priamo do Ríma vypravili že-
leznice.

Medzi ofi ciálnymi hosťami bla-
horečenia bol slovenský prezident 
Ivan Gašparovič, predseda KDH Ján 
Figeľ a podpredseda NR SR Pavol 
Hrušovský, ako aj najvyšší cirkevní 
hodnostári. 

Poľsko ofi ciálne zastupoval 
prezident Bronisław Komorowski 

NOVÝ BLAHOSLAVENÝ JÁN PAVOL II.

s manželkou Annou, bývalí preziden�  Lech Wałesa, 
Aleksander Kwaśniewski s manželkou Jolantou a poľ-
ská veľvyslankyňa vo Va� káne Hanna Suchocka.

Desiatky � síc veriacich sa v daždi zhromaždili v 
areáli svätyne Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch 
pri Krakove, odkiaľ sledovali blahorečenie svojho ro-
dáka, niekdajšieho pápeža Jána Pavla II. Slávnostná 
omša vo Va� káne, spojená s bea� fi káciou, bola vy-
sielaná naživo na veľkých televíznych obrazovkách na 
niekoľkých miestach v Poľsku, vrátane krakovských 
Lagiewnik a hlavných námes�  v Krakove, vo Varšave 
a Wadowiciach, kde sa v roku 1920 Ján Pavol naro-
dil ako Karol Wojtyla. Spolu s obyvateľmi Wadowíc 

sledoval omšu aj poľský premiér Donald Tusk s manželkou Mal-
gorzatou. V Lagiewnikoch sa v chladnom a upršanom počasí zišlo 
okolo 120-� síc veriacich, ktorí zaplnili celú svätyňu i okolitú lúku. 
Vo farnos� ach na Orave i Spiši boli sv. omše a pobožnos�  venova-
né tejto udalos� . 

Spracovala: Agáta Jendžejčíková

Ján Pavol II. sa ako Karol Józef Wojtyla narodil 18. 
mája 1920 vo Wadowiciach pri Krakove v Poľsku. 
Od roku 1938 študoval na Jagelovskej univerzite v 

Krakove polonis� ku a fi lozofi u. Po zatvorení univerzi-
ty cez vojnu pokračoval v štúdiách súkromne, pričom 
pracoval v kameňolome a neskôr v chemickej továrni. 
Od roku 1942 sa začal pripravovať štúdiom teológie 
na kňazské povolanie. Za kňaza bol vysvätený 1. no-
vembra 1946. O dva roky neskôr dovŕšil štúdium na 
inš� túte Angelicum v Ríme doktorátom. Od roku 1948 
pôsobil ako kaplán vo farnos�  v Niegowici a v Krako-
ve vo farnos�  sv. Floriána. Bol poverený pastoráciou 
vysokoškolákov. Od roku 1951 pokračoval v štúdiu na 
Jagelovskej univerzite a pôsobil � ež ako univerzitný 
kaplán. O rok neskôr začal prednášať e� ku v kňaz-
skom seminári v Krakove a od roku 1956 pôsobil ako 
profesor na Katolíckej univerzite v Lubline.

V roku 1958 bol vymenovaný za pomocného bis-
kupa v Krakove a o päť rokov neskôr sa stal krakov-
ským arcibiskupom - metropolitom. 29. mája 1967 ho 
pápež Pavol VI. vymenoval za kardinála. Za pápeža ho 
kardináli zvolili 16. októbra 1978, ako 269. pápeža v 
dejinách cirkvi. Zvolil si meno svojho predchodcu Jána 
Pavla I., ktorý bol na pápežskom stolci iba 33 dní. Pon-
� fi kát Jána Pavla II. bol tre	 m najdlhším v histórii.

Najkri� ckejším dňom v jeho živote bol 13. máj 
1981, keď na Námes	  sv. Petra v Ríme naňho Mehmet 

Ali Agca spáchal atentát. Dátum atentátu sa symbolic-
ky zhodoval s výročím zjavenia Panny Márie vo Fa� -
me, kam Svätý Otec po vyzdravení putoval z vďaky za 
záchranu života.

Ján Pavol II. bol veľkým „cestovateľom“ na pá-
pežskom stolci. Jeho pastoračné cesty do množstva 
krajín na všetkých kon� nentoch sa stali pre neho sym-
bolické. Pápež ak	 vne pracoval aj na diploma� ckom 
poli. Výraznou mierou prispel k pádu komunizmu, 
angažoval sa za rozširovanie slobody po celom svete, 
protestoval pro�  trestu smr� , snažil sa o oslobodenie 
poli� ckých väzňov, o sprostredkovanie mieru v boju-
júcich krajinách. Jeho ďalším významným posolstvom 
je snaha o ekumenizmus. V roku 1986 navš	 vil ako 
prvý pápež rímsku synagógu, vyjadril ľútosť nad his-
torickým podielom cirkvi na vzniku an� semi� zmu, 
ospravedlnil sa za chyby cirkvi, očis� l meno Galilea 
Galileiho, uc� l si reformátora Mar� na Luthera. Vydal 
viacero sociálnych encyklík.

Je � ež známy ako spisovateľ, básnik a drama� k. 
Slovensko navš	 vil pápež Ján Pavol II. trikrát - v ro-
koch 1990, 1995 a v septembri 2003.

Napriek pokročilému veku a chorobám chcel byť 
prítomným v živote mladých ľudí a ísť s duchom času. 
Svätý Otec zomrel 2. apríla 2005 vo Va� káne. Bol vy-
hlásený za blahoslaveného 1. mája 2011. 

Foto: Sestrička Irenka
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1. máj 1594 – cisár Rudolf II. potvrdil v Pra-
he kúpnopredajnú zmluvu (z roku 1589), na 
základe ktorej získal Juraj Horváth-Paločay 
od Alberta Laszkého za 20 � síc uhorských 
zlatých hrad Dunajec a s ním mestečko 
Nedeca, obce Fridman, Ma� ašovce, Tribš, 
Jurgov, Veľká Rovňa, Nová Belá a majere 
Falš� n, Foľvark (dnešná obec Stráňany), 
Durš� n, Malý Durš� n i rozsiahle pasienky 
až po úpä� e Belanských Ta� er.

4. máj 1683 – bol počas pro� habsburského 
povstania kežmarského magnáta Imricha 
Tökölyho dobytý hrad Dunajec čím pripadlo 
celé nedecké panstvo kežmarskému hradu. 
Jeho časť (Spišské Hanušovce, Ma� ašovce, 
Zálesie, Stráňany, s časťami vo Fridmane 
a Tribši) dostal v roku 1692 do zálohu nit-
riansky biskup Ladislav Ma� ašovský. Po Tö-
kölyho porážke sa hrad Nedeca a jeho pan-
stvo stalo opäť majetkom Joannelliovcov.

3. máj 1699 – predala rodina gró� y Alžbety 
Rákociovej nitrianskemu biskupovi Ladisla-
vovi Ma�  aszovskému kláštor aj s majetka-
mi za 22 � síc zlatých, ktorý ho pred smrťou 
v roku 1705 odkázal kamaldulom.

29. máj 1742 – v Zubrici sa narodil jezuita, 
profesor, básnik Ignác Jurčák, ktorý bol je-
den z najhorlivejších členov Slovenského 
učeného tovarišstva. Okrem iných ak� vít 
zachránil banskobystrické gymnázium pred 
zrušením.

30. máj 1773 – v Chyžnom sa narodil slo-
venský národovec, člen Slovenského uče-
ného tovarišstva Ján Kudla� ak.

11. máj 1848 – slovenskí národovci vyhlásili 
v kúpeľoch Ondrášová pri Liptovskom Mi-
kuláši prvý slovenský celonárodný program 
pod názvom Žiados�  slovenského národa.

26. máj 1907 – v Clevelande sa konalo veľ-
ké zhromaždenie (cca 7000 účastníkov), na 
ktorom založili jednu z najvýznamnejších 
organizácií zahraničných Slovákov – Sloven-
skú ligu. V jej radoch boli aj viacerí Slováci 
pochádzajúci zo Spiša a Oravy. Slovenská 
liga sa po prvej svetovej vojne jednoznačne 
postavila pro�  odtrhnu� u Spiša a Oravy od 
ostatnej čas�  Slovenska.

1. máj 1918 – v Liptovskom Mikuláši sa 
konala manifestácia, na ktorej z úst slo-
venského poli� ka Vavra Šrobára odznela 
požiadavka vytvorenia spoločného štátu 
Slovákov a Čechov.

24. máj 1918 – v Turčianskom sv. Mar� ne 
sa konala tajná porada Slovenskej národnej 
strany, kde jej predstavitelia rozhodli, že 
nechcú naďalej zotrvať v Uhorsku, ale chcú 
vytvoriť spoločný štát s Čechmi.

31. máj 1918 – v americkom meste 
Pi� sburgh bola zástupcami Slovenskej ligy 

Situácia na československo-poľskom pohraničí sa začala ešte viac komplikovať po pre-
chode frontu. Otvorili sa národnostné spory, ktoré súviseli so snahou jedného či 
druhého štátu o nastolenie štátnej správy a tým fak� cké ovládnu� e „sporných úze-

mí“. Pro�  pripojeniu k Poľsku sa búrili Slováci zo severného Spiša a hornej Oravy1 a k roz-
porom dochádzalo aj na Tešínsku, kde niektorí činitelia poľskej národnos�  presadzovali 
jeho pripojenie k Poľsku a na druhej strane niektorí českí predstavitelia sa správali k Polia-
kom ako k nepriateľom a usilovali sa o ich vysídlenie.2 Celú situáciu ešte komplikoval spor 
o bývalé nemecké územia – Kladsko, Ra� borsko a Hlubčicko, ktoré boli na konferenciách 
v Teheráne a Jalte predbežne pričlenené k Poľsku ako akési „odškodnenie“ za pripojenie 
východných území k ZSSR. Avšak už začiatkom mája, keď začala � eto oblas�  postupne 
obsadzovať Červená armáda, v� ahli tu rovnako poľské ako aj československé jednotky.3 
Konfl ikt vyvrcholil v júni 1945 tzv. „ra� borským incidentom“.4

Aby československá vláda ukázala svoju jednoznačnú odhodlanosť držať sa predmní-
chovských hraníc, odovzdala 20. mája 1945 v Trstenej územia severného Spiša a hornej 
Oravy Poľsku, a to aj napriek nespočetným memorandám miestneho obyvateľstva za zo-
trvanie v ČSR a ich sťažnos� am na neuveriteľný fyzický i psychický nátlak, ktorému boli 
týmto aktom vystavení.5 Rýchlosť a ľahkosť, s akou pristúpila československá vláda k odo-
vzdaniu týchto území, šokovala poľskú stranu natoľko, že sa ani nezmohla na obvyklé 
zdôrazňovanie „poľskos� “ celého severného Slovenska a požadovanie ďalších území.

Hlavnú úlohu v československo-poľských vzťahoch prirodzene naďalej zohrávala otáz-
ka Tešínska a jej neriešenie dávalo stále nádej aj Slovákom, ktorí sa nedobrovoľne ocitli 
v Poľsku. Po „ra� borskom incidente“ a následnom rozhodnu�  poľskej vlády z 18. júna 
1945, na základe ktorého chceli vojensky obsadiť aj československú časť Tešínska6, sa So-
vietsky zväz postavil do role mediátora a v dňoch 22. a 25. júna 1945 prebehli v Moskve 
prvé povojnové československo-poľské rozhovory o hraničných otázkach. V českosloven-
skej delegácii bol aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Vladimír Clemen� s, 
ktorému pred odchodom dal Ladislav Novomeský „z poverenia SNR a KSS“ takéto inštruk-
cie ohľadom odtrhnutých obcí Spiša a Oravy: „Z dôvodov národno-poli� ckých nemôžeme 
sa vzdať spišských a oravských obcí v prospech Poľska. Obyvateľstvo týchto obcí nechce 
byť v Poľsku. Deputácie zo všetkých týchto obcí naliehajú, aby sme zakročili v ich prospech, 

1  Bližšie pozri napr. MAJERIKOVÁ, M.: Postavenie slovenského obyvateľstva na severnom Spiši a hornej 
Orave po skončení druhej svetovej vojny (1945-1947). In Nepokojná hranica. Zost.: M. Majeriková, Krakov: 
Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 139-150; KWIEK, J.: Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w 
latach 1945-1957. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2002, s. 16-18, 33-43.

2 KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-48. Praha : Panoráma, 1990, s. 51.
3 KACZMAREK, R.: Historia Polski 1914-1989. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 546-549.
4 Československí vojaci vtrhli 15. júna 1945 na bývalé nemecké územie, tzv. Ra� borsko, ktoré bolo dané 

do poľskej správy, pričom došlo k stretom s poľskými jednotkami. Sovietski vojenskí činitelia však hneď na 
druhý deň „dohodli vyriešenie incidentu“ a československí vojaci sa museli s� ahnuť. KAPLAN, K.: Pravda o 
Československu 1945-48, s. 52-53. O československých nárokoch na nemecké územia pod poľskou správou 
(Kladsko, Ra� borsko, Hlubčicko) bližšie pozri Tam� ež, s. 67-85.

5 Bližšie pozri MAJERIKOVÁ, M.: Príspevok k povojnovým perzekúciám Slovákov na severnom Spiši a hor-
nej Orave. In Perzekúcie na Slovensku v roku 1938-1945. Zost.: P. Sokolovič, Ústav pamä�  národa, 2008, s. 
139-150.

6 BORÁK, M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené“ vesnice. Musí Češi pla� t za 8 slovenských obcí? Český Těšín: Muze-
um Těšínska, 1993, s. 28.

Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 

   nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková

NA SEVERE NIČ NOVÉ... alebo 
AKO VZNIKALA ČESKOSLOVENSKO-POĽSKÁ 
HRANICA po skončení druhej svetovej vojny (II.)
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v Amerike, Českého národného združenia 
a Zväzu českých katolíkov podpísaná tzv. 
Pi� sburská dohoda, ktorá schvaľovala spo-
jenie Slovákov a Čechov v samostatnom 
štáte, kde malo mať Slovensko značnú sa-
mosprávu.

6. máj 1919 – vznikla Medzinárodná sub-
komisia pre Spiš a Oravu, ktorá pôsobila 
prostredníctvom zástupcov Francúzska, 
Veľkej Británie, Talianska a Japonska a vy-
konávala správu na území Spiša a Oravy, 
pretože počas plebiscitného obdobia sa 
toto územie považovalo za neutrálne.

7. – 20. máj 1919 – župný úradník Vojtech 
Benuš precestoval z poverenia spišského 
župana Jána Rumana severný Spiš. Prešiel 
celkom 25 miest a obcí, z ktorých absolút-
na väčšina vyjadrila svoje želanie pripojiť sa 
k Československu.

11. máj 1919 – spišsko-oravská delegácia 
zložená zo spišského gazdu z Lendaku Voj-
techa Halčina a oravského gazdu z Rabčíc 
Petra Borového sa prostredníctvom grófa 
Orłowského dostala až k americkému pre-
zidentovi Wilsonovi, kde predložila požia-
davku pripojenia Spiša a Oravy k Poľsku.

Máj 1919 – obyvatelia obcí Fridman, Kac-
vín, Krempachy, Nedeca, Nedeca – Zámok 
a Tribš podpísali osvedčenia vernos�  Čes-
koslovensku a žiados� , aby neboli pripoje-
ní k Poľsku.

15. máj 1920 – spišsko-oravská légia prepa-
dla telefónnu a četnícku stanicu v Jurgove. 
Pri tomto prepade prišiel o život strážmaj-
ster Fran� šek Kabát.

27. máj 1920 – Národné zhromaždenie 
zvolilo za prvého československého prezi-
denta T. G. Masaryka.

28. máj 1921 – počas práce delimitačnej 
komisie pri Suchom potoku nad Jurgovom 
predniesli obyvatelia Tribša svoju požia-
davku návratu do Československa.

6. máj 1924 – v Krakove bola podpísaná 
dohoda, ktorá vošla do dejín ako krakovský 
protokol (č. 274/1925 Zb. z. a n.). Na jej 
základe bolo umožnené obyvateľom obý-
vajúcim 15 km úsek po obidvoch stranách 
hranice slobodne prekračovať hranicu za 
účelom zárobku. Až do 30 km mohli bez 
cla prevážať roľnícke nástroje, drevo, ovce, 
či iný dobytok. Protokol sa týkal aj ochra-
ny prírody a turistom na základe tzv. tat-
ranských legi� mácii umožňoval návštevu 
celých Ta� er. Na krakovský protokol nad-
väzovalo niekoľko ďalších zmlúv: tešínsky 
protokol z 28. júla 1924, zmluva o malom 
pohraničnom styku (č. 238/1925 Zb. z. a 
n.) a zmluva o turis� ke (č. 80/1926 Zb. z. 
a n.) .

t.j. aby mohli žiť v Česko-Slovenskej republike, Poliaci – ako som vyrozumel z rozhovoru 
o tejto otázke na poľskom vyslanectve v Moskve koncom minulého roku – netrvajú na 
tomto území, no dávajú ho do súvislos�  s tešínskou otázkou.“7

Poľská delegácia v Moskve na čele s Władysławom Gomułkom opierala svoje nároky 
na Tešínsko snahou vybudovať silný, etnicky jednotný poľský štát, pričom zdôrazňovala, 
že pre túto zásadu musela odstúpiť veľké územia na východe. Československá delegácia 
pod vedením Zdenka Fierlingera zas zdôrazňovala nutnosť rešpektovať predmníchovské 
hranice a kľúčový význam Tešínska pre povojnové hospodárstvo Československa. Na 
požiadavku vytvorenia etnicky jednotného poľského štátu predložila návrh vzájomnej 
výmeny obyvateľstva.8 Aby oslabila aj argument akéhosi „odškodňovania“ Poľska za od-
stúpenie východných oblas�  Sovietskemu zväzu, uzavrela ešte 29. júna v Moskve zmluvu 
medzi ČSR a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine, na základe ktorej sa mala táto oblasť odtrhnúť 
od ČSR a včleniť do Ukrajinskej sovietskej socialis� ckej republiky.9 Československá strana 
tak� ež apelovala na fakt, že odovzdala územia severného Spiša a hornej Oravy Poľsku, 
čím naplnila princíp návratu k predmníchovským hraniciam a to aj napriek veľkej nevôli 
obyvateľov. Ako dôkaz predložila výsledky ľudového referenda, ktoré previedlo ešte vo 
februári 1945 sovietske vojsko a na základe ktorého sa vyše 98% obyvateľstva prihlásilo 
k ČSR.10

Keďže boli stanoviská oboch delegácií prak� cky nezlučiteľné, rokovania skončili ne-
úspechom a začalo sa obdobie takmer štvormesačného „nacionálneho štvania, perze-
kúcií a hrozieb“. Poľský vyslanec neustále intervenoval na československom MZV pro�  
perzekúciám voči občanom poľskej národnos� . K tomu sa samozrejme pridávali aj poľská 
tlač a rozhlas s jednoznačne pro� českým zameraním. Odpoveďou československej strany 
bolo zriadenie rozhlasového prijímača v Ostrave a záplava článkov s pro� poľskou propa-
gandou. Do tejto napätej situácie sa množili neustále sťažnos�  a úteky Slovákov i Čechov 
z Poľska a Poliakov z Tešínska. Táto situácia absolútne znemožňovala rozvoj vzájomných 
vzťahov, a to nielen v poli� ckej oblas� . Preto 5. novembra 1945 zaslala poľská vláda nótu, 
v ktorej navrhovala spoločné preskúmanie súhrnu otázok hraničných, poli� ckých, hos-

7 VNUK, F.: Slovensko v rokoch 1945-48. Toronto – Svätý Jur : Zahraničná Ma� ca slovenská, 1995, s. 126.
8 KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-48, s. 54.
9 Lexikón slovenských dejín. Druhé doplnené vydanie, Bra� slava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

1999, s. 159.
10 Tento dokument sa dodnes nepodarilo nájsť. Spomína ho vo svojej práci BIELOVODSKÝ, A.: Severné 

hranice Slovenska. Bra� slava : Ústredná správa Slovenskej ligy, 1946, s. 21, ale tak� ež poľský delegát Walery 
Goetel, ktorý sa vraj v tejto súvislos�  vyjadril: „Dajte mi týždeň času, nie šesť rokov ako ste mali vy, a ja vám 
za pomoci vojska a polície nielen na poľskej Orave, ale hoci v slovenskom Ružomberku prevediem  podobný 
výsledok v prospech Poľska.“ MACHAY, F: Na Orawie i Spiszu. In Dziennik Polski z 13. júla 1945, č. 156, s. 2. 
Neskôr Goetel toto tvrdenie poprel, nie však samotnú existenciu dokumentu. MACHAY, F: Wyjaśnienie ks. 
Machaya. In Dziennik Polski z 15. júla 1945, č. 158, s. 3.

Propagandistické letáky
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14 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

15. máj 1933 – kňaz Fran� šek Móš dostal 
list od spišsko-oravského starostu, v kto-
rom ho vyzval, aby sa zasadil o to, aby sa 
pobožnosť a piesne v kostole odbavovali po 
poľsky.

Máj 1938 – prechádzala cez Poľsko delegá-
cia amerických Slovákov nesúcich originál 
Pi� sburskej dohody do Československa. 
Poľská strana sa v duchu poli� ky oslabenia 
ČSR usilovala podporovať separa� s� cké 
tendencie, čo postrehli aj americkí Slováci 
a odmietli ďalšie recepcie na území Poľska, 
pretože ak by naďalej ostali v Poľsku „sned-
li by ich Poliaci zo samej lásky i so Sloven-
skom“.

2. máj 1939 – v Bra� slave bola podpísaná 
slovensko-poľská obchodná dohoda.

23. máj 1939 – medzi Slovenskom a Poľ-
skom bola podpísaná turis� cká dohoda.

25. máj 1939 – do Poľska ušiel jeden z naj-
vyšších predstaviteľov bývalej českosloven-
skej armády armádny generál Lev Prchala, 
ktorý prebral organizáciu československého 
odboja a mienil vytvoriť v Poľsku česko-slo-
venské légie.

7. – 10. máj 1940 – župan Tatranskej župy 
Koloman Slušný napísal hodno� acu správu 
z jeho cesty po severnom Spiši a hornej 
Orave, v ktorej okrem iného píše, že „jedna 
časť obyvateľstva tohto územia tak na Ora-
ve ako aj na Spiši stojí ešte na vyčkávacom 
stanovisku, je to vrstva od 14 – 40 veku. 
Starší sú s inkorporáciou spokojní, ba tešia 
sa tomuto stavu.“

8. – 9. máj 1945 – kapitulovalo Nemecko, 
čím skončila druhá svetová vojna v Európe.

9. máj 1945 – dal štátny tajomník na Minis-
terstve zahraničných vecí v Prahe Vladimír 
Clemen� s dispozíciu Predsedníctvu SNR, 
aby sa československé pohraničné orgány 
s� ahli za predmníchovskú hranicu.

17. máj 1945 – bol vyslaný mjr. Milan Po-
lák ako delegát SNR a československej vlá-
dy pre odovzdanie území severného Spiša 
a hornej Oravy poľskej vláde.

20. máj 1945 – bol v Trstenej podpísaný 
protokol ustanovujúci na Spiši a Orave pred-
mníchovské hranice. Následne sa v Jablon-
ke za daždivého počasia zišlo 3 000 osôb, 
aby protestovali pro�  pripojeniu k Poľsku

29. máj 1945 – delegovaní zástupcovia spiš-
ských obcí zorganizovali v Spišskej Starej Vsi 
zhromaždenie, kde protestovali pro�  tomu, 
aby boli pro�  svojej vôli pripojení k cudzie-
mu štátu – Poľsku.

3. máj 1946 – 12-členná ozbrojená skupina 
prepadla obec Krempachy a ukradla roľní-
kom kone, kravy, ošípané, tovar, oblečenie 

podárskych, kultúrnych a iných.11 Po vzájomnej výmene niekoľkých nót sa v januári 1946 
československá vláda zhodla na tom, že by bolo dobré rokovania zahájiť a jednotlivé mi-
nisterstvá tak začali pripravovať k týmto jednaniam podklady.12

V polovici februára prišla do Prahy štyridsaťčlenná poľská delegácia vedená minis-
trom zahraničných vecí Wincenty Rzymowskim. Jednania prebiehali v štyroch komisiách 
– poli� ckej, hospodárskej, kultúrnej a administra� vno-právnej. Výsledky rokovaní však 
opäť stroskotávali na hraničných otázkach. Štátny tajomník MZV Vladimír Clemen� s pre-
to prišiel s návrhom, aby Československo prezentovalo „historicky oprávnené“ požiadav-
ky na Ra� borsku, Kladsku a Hlubčicku, pričom malo byť ochotné v nich urobiť ústupky, 
ak sa nebude jednať o Tešínsku. Nie všetci s týmto návrhom súhlasili, pretože v opus-
tení požiadavky návratu predmníchovských hraníc videli nebezpečenstvo. Nakoniec bol 
za základ rokovania použitý status, že poľské požiadavky na Tešínsko nemožno vziať za 
základ rokovaní, pretože znamenajú porušenie predmníchovských hraníc a potvrdenie 
mníchovského násilia. Tak� ež bola predložená mapa československých teritoriálnych po-
žiadaviek na nemecké územia. Poliaci s takýmto návrhom prirodzene nesúhlasili, a tak aj 
� eto rokovania skončili opäť neúspechom. Celkovým výsledkom bolo to, že ani dohody 
prijaté ostatnými komisiami neboli schválené.13 Zaujímavá je z tohto hľadiska informácia, 
ktorú spomína Jiří Bílek, že poľská strana mala na rokovania pripravený návrh územných 
zmien a výmen, podľa ktorého bola ochotná vymeniť oblasť Popradu za Žitavský výbežok 
vrátane Zawidowa14 s celkovou plochou 181 km2.15

V polovici roku 1946 sa blížila mierová konferencia a Československo s Poľskom boli 
jedinými slovanskými štátmi v sovietskej sfére vplyvu, medzi ktorými ešte stále nebola 
uzavretá spojenecká zmluva. To mohli bývalí spojenci Sovietskeho zväzu z „Veľkej Trojky“ 
chápať ako jeho slabosť. Koncom júla preto poslal Stalin do Prahy i Varšavy telegramy, 

11 KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-48, s. 56-58.
12 Státní ústřední archiv v Praze, Ministerstvo vnitra – nova registratura, Mezistátní jednání s Polskem, 

G7230/1946.
13  KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-48, s. 61-63.
14  Zawidów (nemecky Seidenberg) sa nachádza v Dolnosliezskom vojvodstve.
15  BÍLEK, J.: Zajímavý dokument o situaci na slovensko-polské hranici v oblas�  Oravy a Spiše v létě roku 

1945. In Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 2, s. 78.

Mapa z roku 1946, podľa ktorej patrí k ČSR aj Kladsko
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a zlaté hodinky, všetko v hodnote asi 1 680 

000 zl.

10. máj 1946 – banda Ogňa v sile cca 20 

ľudí napadla družstvo v Nižných Lapšoch 

a ukradla tovar v cene 20 000 zl. V ten istý 

deň prepadli policajnú stanicu v Nižných 

Lapšoch, kde zavraždili policajta Wacława 

Grysakowskiego a ukradli výzbroj.

19. máj 1946 – banda Ogňa napadla obec 

Krempachy, kde ukradla 8 kusov dobytka 

a 4 kone.

31. máj 1946 – členovia bandy Ogňa na-

padli hospodárov vo Fridmane a zobrali im 

8 koní, 7 kráv, 4 ošípané a 4 vozy so zápra-

hom v hodnote cca 980 000 zl.

Máj 1946 – v Novej Belej okradli členo-

via bandy Ogňa Vojtecha Bizuba o plátno 

v hodnote cca 6 000 zl,  Jozefa Bednarčíka 

v hodnote 7 000 zl a Fran� škovi Kalatovi 

ukradli stavebné plechy, jačmeň, múku 

a oblečenie v sume cca 30 000 zl.

17. máj 1947 – boli v obci Nová Belá, za 

veľkej účas�  Spišiakov a za zvuku zvonov aj 

v okolitých spišských obciach, pochovaní 

štyria Slováci z Novej Belej (Ján Krak, Jo-

zef Chalúpka, Ján Lapšanský, Ján Ščurek), 

ktorí sa stali obeťami násilného prepadu 

príslušníkov bandy Ogňa a ktorými boli aj 

zavraždení.

30. máj 1953 – Národné zhromaždenie 

prijalo zákon o menovej reforme v Čes-

koslovensku, v rámci ktorej sa vymieňalo 

300 Kčs na osobu a 5000 Kčs na vkladných 

knižkách v pomere 5:1 a ostatná hotovosť 

a vklady v bankách v pomere 50:1. Táto re-

forma obrala o úspory množstvo ľudí.

10. máj 1973 – zomrel v Mar� ne rodák 

z oravskej obce Pekelník, ľudovýchovný 

a kultúrny pracovník, arcidekan Anton Ve-

selovský. 

28. máj 1985 – zomrel slovenský národo-

vec, pro� fašis� cký bojovník, spoluzaklada-

teľ Spoločnos�  kultúrno-sociálnej Čechov 

a Slovákov v Poľsku, ak� vny spolupracov-

ník krajanského časopisu Život a redaktor 

Ústrednej fotografi ckej agentúry vo Varša-

ve Miroslav Iringh.

29. máj 1999 – za prezidenta Slovenskej 

republiky bol zvolený Rudolf Schuster.

1. máj 2004 – Slovenská republika vstúpila 

do Európskej únie.

ktoré obsahovali návrh na uzavre� e zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi Čes-
koslovenskom a Poľskom s tým, že vzájomné územné požiadavky budú môcť byť vyrie-
šené dohodou v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. V auguste teda prebiehali ďalšie 
rokovania ministrov zahraničných vecí oboch štátov o vzájomných vzťahoch i spoločnom 
postupe na mierovej konferencii. Text zmluvy s dodatkovým protokolom boli však pripra-
vené až v decembri a jej podpísanie sa neustále odďaľovalo. Sporným bodom pre ČSR 
bola najmä otázka menšinových práv pre Poliakov na Tešínsku, ktorá narušovala predsta-
vu o národnom charaktere štátu, pričom československá strana dávala jednoznačne pred-
nosť výmene obyvateľstva. Odďaľovanie podpisu znepokojovalo Sovietsky zväz a v tele-
gramoch z 25. a 28. februára veľmi ostro upozornil československú vládu, aby urýchlene 
schválila pripravený text zmluvy.16

Zmluva o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi Poľskou a Československou republi-
kou bola nakoniec podpísaná 10. marca 1947 vo Varšave z poľskej strany predsedom Rady 
ministrov Józefom Cyrankiewiczom a ministrom zahraničných vecí Zygmuntom Modze-
lewskim, z československej strany predsedom vlády Klementom Go� waldom a ministrom 
zahraničných vecí Jánom Masarykom. Uzavretá bola na dobu dvadsia� ch rokov s auto-
ma� ckým predlžovaním platnos�  na ďalších päť rokov v prípade, ak nebude dvanásť me-
siacov pred uplynu� m lehoty platnos�  vypovedaná, pričom jej zameranie bolo evident-
ne upriamené na zabránenie ďalšej hrozby zo strany Nemecka. Súčasťou zmluvy bol aj 
Dodatkový protokol, ktorý bez bližšieho teritoriálneho určenia  stanovil, že najneskôr do 
dvoch rokov odo dňa podpísania zmluvy budú vyriešené „všetky územné otázky, ktoré sa 
momentálne kladú medzi oboma štátmi“ a že „zais
  Poliakom v Československu a naopak 
Čechom a Slovákom v Poľsku v rámci zákonnos�  (právneho poriadku) a na základe vzá-
jomnos�  možnos�  národnostného, poli� ckého, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja“.17 
Zmluva teda v podstate implicitne uznávala predmníchovskú štátnu hranicu.

Medzivládne dokumenty z päťdesiatych rokov dosvedčujú, že ohľadom vytýčenia čes-
koslovensko-poľských hraníc bola zriadená československo-poľská zmiešaná komisia, kto-
rá v podstate uznala hranicu bez väčších revízií daného stavu, čo bolo v Československu 
potvrdené uznesením vlády ČSR z 5. marca 1958 pod číslom 196 o vytýčení českosloven-
sko-poľských hraníc na základe Dohody československo-poľskej.18

16  KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945-48, s. 65.
17  Układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy międzi Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką. In 

Dziennik Ustaw, Nr 7, poz. 47, s. 166-168.
18  MELNÍKOVÁ, M. – VRABCOVÁ, E.: Utváranie severných hraníc Slovenska. In Slovenská archivis� ka, roč. 

31, 1996, č. 2, s. 24.

Predseda československej vlády Klement Gottwald a predseda poľskej vlády Józef Cyrankiewicz pri podpise Zmluvy 
o priateľstve a vzájomnej pomoci (Archív JUDr. Mateja Andráša)
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KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY

Veľkonočné dielne v Krempachoch

Pred veľkonočnými sviatkami, presne 16. apríla t.r., zorgani-
zovalo vedenie Obecného kultúrneho domu v Krempachoch 
tradičné umelecké dielne pre de�  a mládež. Účastníci spo-

Nový baldachýn

V Novej Belej počas sv. omše na Zelený štvrtok (21. apríla 
2011) dp. Tadeusz Korczak posvä� l nový baldachýn, ktorý sa 
používal pri slávení liturgie Veľkého týždňa a Veľkej noci. Na 

nákup nového baldachýnu prispela rodina Chalupkovcov – man-
želia Lucyna a Andrej z Kanady a ich rodičia Anna a Valent, ktorý 
zároveň vyhotovil držiaky pod baldachýn. (dm)  

Zakončenie Oravskej ligy vo volejbale

Dňa 9. apríla boli odohraté posledné zápasy Oravskej ligy vo 
volejbale. Po tých zápasoch už bolo nad slnko jasné, že víťa-
zom ligy sa stalo mužstvo AZS Podwilk Orawa, druhé miesto 

obsadila družina S-VK Trstená a na treťom sa umiestnila družina 
Belfry Orawa. Víťazom odovzdával medaily vojt gminy Jablonka 
A. Karlak. (zdroj: jablonka.pl)

Nové detské ihriská

V rámci tretej edície vládneho programu podpory ak� vít za-
bezpečujúcich bezpečné podmienky pre vzdelávanie a vý-
chovnú starostlivosť, malopoľský vojvoda Stanisław Kracik 

prisľúbil vojtovi gminy Jablonka A. Karlakovi fi nančnú podporu vo 
výške 63 850 PLN na každé z troch detských ihrísk, ktoré by mali 
vzniknúť pri Združenej škole v Podvlku a Malej Lipnici a tak� ež 
pri Základnej škole č. 1 v Malej Lipnici. Podobnú dotáciu vo výške 
53 000 PLN v rámci programu Radostná škola získala aj gmina Raba 
Wyżna, vďaka ktorej by malo byť postavené nové detské ihrisko 
pri Základnej škole v Podsrní. (zdroj: jablonka.pl, rabawyzna.pl)

Plánované investície 

V   Podsrní a Harkabúze by sa mala v najbližšom čase rozbehnúť 
realizácia viacerých inves� cií. V Podsrní by mala byť prestavaná 
cesta na Ohladovú v dĺžke 470 m, ktorá bude spolufi nancova-

ná v rámci programu odstraňovania škôd živelných pohrôm. Okrem 
toho by malo byť v Podsrní prestavané centrum obce, tzn. okolie 
nového podsrňanského kostola. V rámci inves� cie by mali byť vy-
budované chodníky a parkovisko, zmodernizovaná prístupová cesta, 
vysadená zeleň a vykonané nové osvetlenie v regionálnom štýle.

V Harkabúze by mala byť tento rok zaprojektovaná a vybudo-
vaná nová čis� areň odpadových vôd, ktorá by mala zastúpiť starú. 
Okrem toho by malo byť v rámci programu malopoľské zbrojnice 
v miestnej požiarnej zbrojnici vyhotovené ústredné kúrenie a ob-
novené všetky miestnos� . (zdroj: rabawyzna.pl)

ločne zdobili veľkonočné kraslice a zajačikov, či vytvárali rôzne 
pestrofarebné sviatočné ozdoby. Toto poduja� e sa teší veľkej po-
pularite a de�  sa ho zúčastňujú s veľkou chuťou. Domov si potom 
prinesú krásne, farebné, veľkonočné ozdoby, ktoré počas sviatkov 
zdobia sviatočné stoly v domácnos� , ale aj odmeny za svoju sna-
živosť. (fp)     

Hody v Nedeci
15. apríla 2011 v Nedeci boli hody na slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie (ktorej sviatok sa podľa Starého liturgického kalen-
dára slávi v piatok pred Kvetnou nedeľou). Slávnostnú sv. omšu 
odbavil prelát Władysław Zązel. Je už dlhoročnou tradíciou, že 
pred hodmi majú nedeckí farníci duchovne cvičenia, keďže celá 
slávnosť pripada na pôstne obdobie. (dm)
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Spolupráca s obcou Torysky na Slovensku

Dňa 29. marca sa na Úrad gminy Raba Wyżna uskutočni-
lo prvé stretnu� e partnerských obcí Torysky na Sloven-
sku a Raba Wyżna v Poľsku v rámci projektu „Dedičstvo“. 

Hlavným cieľom projektu je vykonanie etnografi ckého výskumu a 
vypracovanie monografi e obce Torysky, ktorej časťou bude aj CD 
folklórneho súboru z obce. Nová monografi a by mala byť na záver 
predstavená počas slávnostnej prezentácie, na ktorú sú pozvaní 
delegá�  z partnerskej gminy Raba Wyżna. (zdroj: rabawyzna.pl)

Dotácia pre farnosť sv. Lukáša vo Veľkej Lipnici

Farnosť sv. Lukáša vo Veľkej Lipnici získala dotáciu vo výš-
ke 30 000 zł z rozpočtu Malopoľského vojvodstva v rám-
ci programy ochrany historických pamiatok na konzervá-

torské práce polychrómie klemby vo východnej čas�  kostola. 
(zdroj: lipnicawielka.pl)

tola, kde sa spoločne pomodlili počas ďakovnej sv. omše. Farár Jan 
Wróbel poďakoval požiarnikom za ochotu a pripravenosť poskyto-
vať nezištnú pomoc v ohrození života, majetku a dobytku. Po sv. 
omši sa pred zbrojnicou požiarnikom prihovoril ich predseda Al-
bín Paluch a richtár obce Jozef Petrášek. Poďakovali im za nezištnú 
prácu v prospech všetkých obyvateľov obce a popriali čo najmenej 
zásahov. (fp) 

Väčšie parkovisko

Počas dvoch týždňov sa podarilo stavebnej fi rme prestavať 
parkovisko a prístupové cesty pri Obecnom kultúrnom dome 
v Krempachoch. Finančné prostriedky na tento cieľ pochá-

dzali z Fondu európskeho regionálneho rozvoja v rámci Programu 

Nová farnosť na Orave

V súlade s rozhodnu� m otca kardinála Stanisława Dziwisza 
bola na základe dekrétu z dňa 13. januára 2011 vytvorená 
nová farnosť na Orave Jablonka – Bory. Prvým správcom far-

nos�  sa stal vdp. Grzegorz Łomzik, ktorý bol predtým kaplánom 
v Jablonke a od augusta mal na staros�  kostol sv. brata Alberta. 
Nový farár zložil slávnostnú prísahu o mesiac neskôr 13. februára 
2011 počas slávnostnej sv. omše a z rúk oravského dekana na znak 
vytvorenia novej farnos�  prijal novú krstnú matriku. Ak má niekto 
záujem, aktuálnos�  zo života novej farnos�  môže sledovať na we-
bovej stránke jablonka-bory.pl (zdroj: jablonka-bory.pl)

Požiarnicka slávnosť
Dňa 4. mája t.r. si požiarnici uc� li svojho patróna sv. Floriána. Pri 
tejto príležitos�  sa vo viacerých oravských a spišských obciach ko-
nali ďakovné sv. omše za požiarnikov a ich rodiny. V Krempachoch 
sa uskutočnila požiarnicka slávnosť 3. mája. Začala slávnostným 
sprievodom požiarnikov na čele s dychovkou smerujúcim do kos-

Leader+ a na výstavbu chodníkov, prístupových ciest poskytla pe-
niaze Gmina Nowy Targ. (fp) 

Futbalové zápasy

Druhý májový víkend sa niesol v Krempachoch v duchu špor-
tového diania. V sobotu zápasili mládežnícke skupiny s 
družstvom z Veľkej Lipnice. Mladšia skupina prehrala 3:0 

a strašia skupina vyhrala 0:2. Nedeľa patrila družstvu „LKS Spiš”, 
ktorému sa podarilo vyhrať 4:1 s družstvom z Morawczyny. (fp) 
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Michal Bosák bol jedným z tých, ktorí na prelome 19. a 20. 
storočia opúšťali rodnú krajinu a išli hľadať šťas� e za 
more – do Ameriky. Prišiel tam chudobný, s dolárom od 

strýka vo vrecku, no s veľkými snami, ná-
dejou, ale predovšetkým snahou. Hovorí 
sa, že šťas� e žičí pripraveným. Nevedno, 
či Michal Bosák bol pripravený, ale šikovný 
zaiste bol, keď sa po čase vo veľkom sve-
te presadil a stal sa vplyvnou osobnosťou. 
Bolo obdobie, keď sa k jeho menu pripájal 
prívlastok – najbohatší Slovák.

Budúci bankár sa narodil 10. decem-
bra 1869 chudobným rodičom Michalo-
vi Bosákovi a Anne, rodenej Tokárovej, 
v Okrúhlom pri Stropkove ako najstarší 
syn. Vychodil iba štyri triedy ľudovej školy, 
lebo kvôli práci na poli nebolo na štúdium 
viac času. Ako sedemnásťročného ho roku 
1886 rodičia vypravili do sveta, nasadol na 
loď a vybral sa za prácou, v presvedčení, 
že sa domov vrá�  najskôr vtedy, keď sa 
tu nebudú rozťahovať nadradení Maďari, 
ktorých nemal rád. Bol mladý, nemal žiad-
ne záväzky, naopak, nechýbala mu zdravá 
mladícka drzosť, op� mizmus a na ťažkos� , 
ktoré môže mať v ďalekom cudzom svete, 
ani nepomyslel. Odvážne vykročil na cestu 
do vysnívanej krajiny, o ktorej bohatstve 
toľko počul. 

Po príchode do Ameriky zostal Michal Bosák v Pensylvánii, kde 
žilo veľa Slovákov. Prácu si nemohol veľmi vyberať, začínal pri trie-
dení uhlia, kde mu dali 75 centov na deň. Neskôr vystriedal viaceré 
zamestnania, bol baníkom, tam dostal už 90 centov na deň, ne-
skôr pri železnici 1 dolár 50 centov. Keď si v roku 1890 našiel lepšie 
zamestnanie ako pomocník u obchodníka, bol šťastný. Vo voľných 
chvíľach čítal a doháňal to, čo v škole nes� hol. Našiel si aj dievča, 
Zuzanu Hudákovú, rodáčku zo Šariša, ktorú si roku 1891 zobral za 
manželku. Spolu si kúpili v Olyphante krčmu a začali podnikať, ako 
inak – po slovensky. V malej krčme sa podávali slovenské jedlá, pili 
slovenské nápoje a vládla pre Slovákov typická pohos� nnosť. Pod-
nikanie sa darilo a o pár rokov pri krčme vznikla cestovná agentúra 
a obchod s liehovými nápojmi. 

Michal Bosák si postupne získaval vážnosť, a tým i seriózne po-
stavenie medzi krajanmi. Stal sa účas� nárom v miestnych bankách 
a pôsobil aj v ich správnych radách. Roku 1897 si otvoril vlastnú 
banku – Michal Bosak Private Bank, čím sa dostal do celkom iného 
sveta. Popri odvahe riskovať bol Bosák príjemný, vedel si získať ľudí 
a prirodzenou inteligenciou aj všeličo predvídať. S prvými úspech-
mi mu rástlo aj sebavedomie. No nič nedostal zadarmo, úspechom 
predchádzali roky driny, ale i dlhé hodiny strávené nad anglič� nou 
a odbornou literatúrou. Postupne si osvojil všetky zásady správy 
a vedenia bánk a stal sa najväčším účas� nárom First Na� onal Bank 

PODPISANÝ NA DESAŤDOLÁROVEJ BANKOVKE
OSOBNOSŤ

MICHAL BOSÁK
(10. 12. 1869 – 18. 2. 1937), bankár

v Olyphante. Mal iba 33 rokov a bol jediným cudzincom medzi 
členmi tejto banky a niekoľko rokov i jej prezidentom. Jeho podpis 
sa dostal na desaťdolárovú bankovku z roku 1907. No ani s tým 
nebol spokojný, chcel dosiahnuť ešte viac, a keď sa presťahoval 
do Scrantonu, s krajanmi založil Slavonic Deposits Bank vo Wilkes-
Barr, ktorej bol štyri roky prezidentom. Roku 1915 založil vlastnú 
banku Bosak State Bank, čo bol vrchol jeho bankových ak� vít.

Michal Bosák sa stále hlásil k svojim krajanom a je preto priro-
dzené, že aj počas prvej svetovej vojny im chcel pomôcť. Organizo-
val spoločné zbierky Slovákov v USA, najmä tzv. miliónovú zbierku 

roku 1917 za oslobodenie Slovenska, ale 
s využi� m peňazí predstaviteľmi zahranič-
ného odboja nebol spokojný a neskôr to 
bolo dôvodom na ostré poli� cké škriepky. 
Viac rokov podporoval slovenské spolky 
v Amerike – Slovenskú ligu, Prvú katolícku 
slovenskú jednotu a iné. Nezabudol ani na 
svoje rodisko, aj keď sa tam prvý raz do-
stal až roku 1920, pol roka po smr�  otca. 
Na jeho návštevu rodáci dlho spomínali, 
lebo okrem bohatého pohostenia v Bar-
dejovských kúpeľoch, štedrých darčekov, 
dal v rodnej dedine postaviť školu a zre-
novovať poškodený kostol v Stropkove, 
značnými sumami prispel na nemocnice 
a iné dobročinné akcie. Na Slovensku za-
ložil Americko-slovenskú banku, ktorá 
sídlila na Dunajskej ulici v Bra� slave, svo-
ju činnosť začala s devia� mi fi liálkami, ku 
ktorým neskôr pribudli aj ďalšie fi liálky na 
Slovensku. Prešovskej pobočke dal Michal 
Bosák v meste postaviť krásnu budovu v 
secesnom štýle, ktorú dodnes mnohí vo-
lajú „Bosákova banka“. Povojnová kríza 
� eto jeho ak� vity brzdila a neskôr celkom 
zmarila. Od roku 1920 bol vydavateľom 

týždenníka Slovenská obrana a roku 1927 iniciátorom založenia 
Slovenskej katolíckej ma� ce slovenskej.

Podnikavý Michal Bosák sa nikdy nezastavil, mal neustále nové 
nápady a plány. Tie mu väčšinou pri podnikaní vyšli, ale horšie 
bolo, keď sa zaplietol do poli� ky. Amerika bola predsa len priďale-
ko, aby dobre videl, čo sa v Československu robí. Navyše úspechy 
sú väčšinou vykúpené závisťou a tá neobišla ani jeho. Začiatkom 
tridsiatych rokov sa mu darilo menej a musel sa spamätávať z via-
cerých fi nančných šokov, ale aj vtedy veril, že všetko sa na dobré 
obrá� . 

Op� mizmus Bosáka ani v pokročilom veku neopus� l, robil všet-
ko, aby svoje podnikanie nanovo rozbehol. Pos� hla ho však nena-
hraditeľná strata – roku 1935 mu zomrela manželka, ktorá mu bola 
veľkou celoživotnou oporou. Z tejto straty sa už nevedel tak ľahko 
spamätať a o dva roky neskôr, 18. februára 1937, zomrel aj on. Dva 
týždne predtým úspešného Slováka prijal v päťčlennej delegácii 
amerických Slovákov prezident USA Franklin D. Roosvelt. 

Roku 1976 pri príležitos�  dvestoročnice USA zaradili Michala 
Bosáka medzi štrnásť najvýznamnejších Slovákov v amerických 
dejinách. V archíve Národnej banky Slovenska sú uložené originá-
ly desaťdolárových bankoviek s podpisom Michala Bosáka, ktoré 
priniesol na Slovensko jeho vnuk.

Doc. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
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LEVOČA A MAJSTER PAVOL 
- OČAMI UMELCOV

 

Dňa 7. apríla t.r. sa v priestoroch  Múzea Jagelovskej univer-
zity v Collegium Maius v Krakove konala vernisáž výstavy 
obrazov maliara Ľuba Repaského s názvom Majster Pavol 

z Levoče a jeho mesto, Levoča videná očami umelcov spojená s 
prezentáciou knižnej publikácie Zoltána Gyalókaya – Pavol z Levo-
če. Sochár zo Spiša, medzi Krakovom a Norimbergom.

Výstava bola sprístupnená krakovskej verejnos�  od 7. – 27. 
apríla 2011, pričom ju slávnostne otvoril primátor Levoče Miro-
slav Vilkovský. Každý, kto v tomto čase navš� vil podzemnú sálu 
Collegium Maius, mohol načrieť do studne súčasného slovenské-
ho výtvarného umenia. Návštevník  mohol zhliadnuť olejomaľby 
zobrazujúce � e najrozmanitejšie fragmenty Levoče - malebné pa-

norámy mesta, Námes� e Majstra Pavla z Levoče, Chrám svätého 
Jakuba a neodmysliteľný drevený oltár v tomto chráme, 
ktorý patrí k hodnotovo najvýznamnejším oltárom vo 
svete, ale aj iné oltáre zo Spiša i jeho susedných regió-
nov, ktoré zhotovil jedinečný umelec - Majster Pavol z 
Levoče.

Celé poduja� e bolo zorganizované pod záš� tou Ge-
nerálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove a 
Múzea Jagelovskej univerzity v Krakove. Na poduja�  

nechýbali predstavitelia obidvoch inš� túcií, t.j. riaditeľ múzea JU 
Stanisław Waltoś, generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, 
ako aj konzul SR v Krakove Marián Baláž. Vernisáže a prezentá-
cie sa zúčastnili o.i. historik umenia Jerzy Gadomski, malopoľský 
vojvoda Stanisław Kracik, generálny konzul Nemeckej spolkovej 
republiky v Krakove Heinz Peters a ďalší.

Prečo práve Levoča? Už dlhší čas chceli organizátori poduja� a 
prezentovať túto európsku perlu, ako mnohí ľudia Levoču nazý-
vajú. Akoby aj nie, veď toto spišské mesto, nachádzajúce sa na 
východe Slovenska je historickým centrom Spiša. Bolo a dodnes je 
jedným z najkrajších miest Slovenska, ktoré ročne navš� via stovky 
turistov. Slováci sú právom naň hrdí, nevraviac o Majstrovi Pavlo-
vi, ktorý bol čelným predstaviteľom go� ckého umenia v strednej 
Európe, ale aj školiteľom svojich pokračovateľov. Jeho tvorba je 

dodnes inšpiráciou pre umelcov z celého sveta.
Prezentovaný knižný � tul Z. Gyalókaya sa venuje tak-

� ež tejto téme. Pre našich čitateľov z Oravy bude istot-
ne zaujímavé, že v knihe sa objavuje názov obce Chyžné, 
keďže takto pomenovaná obec sa nachádza tak� ež na 
Slovensku vo východnej čas�  Revúckej vrchoviny približne 
8 km južne od okresného mesta Revúca. Je mimo hlavnej 
cesty a možno sa do nej dostať z obce Lubeník, od ktorej 
je vzdialená 1 km. V tejto malej dedinke Chyžné nájdete 

go� cký katolícky kostol so vzácnym krídlovým oltárom z roku 1508 
od Majstra Pavla z Levoče a nádhernými nástennými maľbami a 
kazetovým stropom. Prvá známa písomná zmienka o obci je z roku 
1427. Dá sa však predpokladať, že jestvovala už oveľa skôr. Mož-
no to usúdiť na základe ranogo� ckého rímsko-katolíckeho kostola 
z konca 13. storočia. Nenápadný kostolík, pri ktorom je drevená 
zvonica, bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je vzácny 
predovšetkým svojou freskovou výzdobou a oltárom Zjavenia Pan-
ne Márii z dielne majstra Pavla z Levoče. Práve preto bol zaradený 
do projektu Go� cká cesta.

To, či ide o skutočne hodnotnú a poučnú publikáciu ukáže 
nielen čas, ale aj čitateľská skúsenosť jednotlivcov, ktorí si ju 
zoberú do ruky. Viac na margo publikácie netreba prezrádzať, 
hádam len toľko, že vzdelaný čitateľ si svoj názor musí vytvoriť 
predovšetkým sám.

Text: Lýdia Ostrowska. Foto: Milica Majeriková

Generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky a primátor Levoče Miroslav Vilkovský 
slávnostne otvorili výstavu

Na prezentáciu prišlo viacero osobností verejného a spoločenského života v Krakove

Olejomaľba. Levočské strechy: Ľubo Repaský

KRAKOV
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zišli na ofi ciálnom programe. Zúčastnili 
sa ho o.i. primátor Trstenej J. Ďubjak, vojt 
gminy Jablonka A. Karlak, riaditeľka dru-
žobnej základnej školy v Trstenej Milena 
Smitková, zástupcovia Spolku Slovákov 
v Poľsku a ďalší. Všetkých na úvod priví-
tala riaditeľka Združenej školy v Podvlku 
Alina Leksander. Následne sa už so svo-
jím programom predstavili žiaci. Hádam 
najzaujímavejším bodom programu boli, 
ako to už na záver býva, spomienky na 
jednotlivé výjazdy prepojené v prezen-
tácii rozličných fotografi í. Našli sa na nej 
mnohí žiaci i učitelia, ktorí si s úsmevom 
na tvári pospomínali na mnohé krásne a 
radostné príhody z Čiech i Slovenska. Aj 
keď spolupráca v rámci programu Come-
nius je zameraná na nadviazanie nových 
kontaktov medzi školami, učiteľmi a žiak-
mi, za � e uplynulé dva roky sa nadviazali 
vzťahy aj medzi rodinami, v ktorých boli 
žiaci a učitelia prijímaní. Túto skutočnosť 
vyzdvihli aj hos� a vo svojich príhovo-
roch.

Aj keď sa hos� a ponáhľali a museli 
odísť, program pokračoval ďalej súťažou 
„Mám talent“. Každú školu mali síce za-
stupovať viacerí reprezentan� , nakoniec 

sa však najviac vystupujúcich zapojilo zo školy v Podlvku a  z kaž-
dej partnerskej školy vystúpil jeden zástupca, ktorý pekne repre-
zentoval svoju školu. Všetky vystúpenia hodno� la porota v zložení 
Dária Blańda, Mar� n Dvořák a Miloš Gallo, teda koordinátori pro-
jektu z jednotlivých škôl. Hodnotenie nebolo jednoduché a tak 
nakoniec rozdelili prvé, druhé a tre� e miesta medzi jednotlivých 
účinkujúcich. Každý z nich dostal na pamiatku diplom. Následne 
program pokračoval vedomostnou súťažou spájajúcou v sebe po-
znatky zo Slovenska, Poľska a Česka. V súťaži si najlepšie poradili 
žiaci z Trstenej, o čosi slabšie to šlo Žirovničanom a keďže hos� a 
majú vždy prednosť, Podvlča-
nia zo zdvorilos�  obsadili pek-
né tre� e miesto. Nasledoval 
obed a po ňom čakal všetkých 
príjemný relax na kúpalisku v 
Bańskej a neskôr návšteva No-
vého Targu.

Ako vidieť, program pre 
de�  bol naozaj bohatý a ani 
víkend nebol oddychový. V 
sobotu sa všetci vybrali do Za-
tora do Parku dinosaurov a do 
Wadowíc, v nedeľu na krásnu 
horskú túru do Chocholovskej 
doliny, odkiaľ sa po chutnom 
obede v Zakopanom opäť 
vybrali zrelaxovať na bazén, 
tentokrát však do Bukowi-
ny Tatrzańskej. Nadišiel však 
posledný večer a v pondelok 
ráno sa všetci lúčili. Nebolo to 
síce ich posledné stretnu� e, 

Asi toto by mohli povedať žiaci a učitelia z Podvlka práve te-
raz. Od začiatku školského roka 2009/2010 sa rozbehla spo-
lupráca medzi troma školami z Žirovníc, Trstenej a Podvlka 

v rámci programu Comenius. V priebehu dvoch rokov sa účast-
níci projektu spoločne stretávali a poznávali Slovensko, Česko a 
Poľsko. Projekt sa však nenávratne blíži ku koncu a tak prišli na 
rad posledné stretnu� a. Jedno z nich sa uskutočnilo aj v Podvlku v 
dňoch od 4. do 9. mája t.r.

Na tento čas sa Podvlčania poriadne pripravili. Celý program 
návštevy žiakov a učiteľov z partnerských miest bol rozdelený na 
šesť dní. Hos� a z Čiech a Slovenska pricestovali do Podvlka v stre-
du podvečer a ubytovali sa v jednotlivých rodinách. Od skorého 
štvrtkového rána čakal na žiakov bohatý program, takže ani jeden 
deň nemali čas na to, aby sa vyspali do sýtos� . Vo štvrtkovom  
programe mali zaujímavujú návštevu soľnej bane v Bochni a ná-
sledne prehliadku Krakova. Avšak bez obchodného centra by to 
nebolo ono a tak de�  zavŕšili svoj deň v obchodnom centre Bonar-
ka. Avšak plány návratu do Podvlka im skrížila kolízia ich autobusu 
s osobným autom a tak nakoniec de�  strávili v Bonarke čas až do 
záverečnej a aj tak ešte museli čakať, pretože polícia na miesto 
kolízie prišla po štyroch hodinách a ďalšie tri hodiny riešila ob-
hliadku miesta kolízie. A tak sa nakoniec dostali domov namiesto 
o deviatej večer o tretej v noci. Ako však zo spomienok účastníkov 
vyplývalo, ani predchádzajúce stretnu� a neboli bez „atrakcií“ a 
počas pobytu na Slovensku sa jednej skupinke zapálil autobus a 
tak museli pod Donovalmi čakať na druhý autobus dve hodiny v 
mraze bez možnos�  ohrievania.

Nasledujúci deň, piatok, sa niesol v znamení ofi ciálneho progra-
mu, ktorý pripravili podvlčianski gymnazis� . Najprv sa však hos� a 
z Čiech a Slovenska oboznámi s tradičným odevom hornooravcov, 
o ktorom im bližie podrobnos�  porozprával a názorne ho aj ukázal 
Krištof Pieronek. Po prednáške sa už pozvaní hos� a, učitelia a žiaci 

COMENIUS – DVA ROKY SPOLUPRÁCE ZA NAMI
PODVLK – TRSTENÁ – ŽIROVNICE

Príchovor riaditeľky A. Leksander 
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čaká ich ešte jedno, v českých Žirovnicach, ale to bude už naozaj 
posledné.

Ak by som mal zhodno� ť spoluprácu gminy Jablonka a mesta 
Trstená z hľadiska európskej integrácie, podľa môjho názoru práve 
spolupráca podvlčianskej združenej školy so základnou školou v 
Trstenej, ktorá sa v rámci projektu Comenius rozšírila aj o českého 
partnera so Žirovníc, je hodná pochvaly a v najväčšej miere napĺ-

ňa zmysel cezhraničnej interkultúrnej integrácie v rámci Európskej 
únie. Verím teda, že tento projekt nie je posledný, do ktorého sa 
Podvlčanci pus� li a � e nasledujúce budú aspoň natoľko úspešné 
ako ten aktuálny. 

Marián Smondek
Foto: ms, archív Združenej školy v Podvlku

V Parku dinosaurov v Zatore

Kam sa nedalo ísť pešo, zaviezli nás autobusom

Vo Wadowiciach V Chocholovskej doline
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KRAKOV

Prvý aprílový deň sa v sídle Spolku 
Slovákov v Krakove v Galérii 
slovenského umenia niesol 

v znamení nových umeleckých 
zážitkov spojených s vernisážou 
novej výstavy s názvom Srdce 
vo veži autorstva Gabriela Pet-
ráša z Trenčína. Je to insitný 
umelec, ktorý od najmladších 
rokov rozvíja svoju umeleckú 
záľubu a venuje jej celý svoj 
voľný čas. Krakovskí milovníci 
umenia sa mohli presvedčiť, 
aký je výsledok jeho snažení. 

Na úvod privítal generálny 
tajomník ÚV SSP Ľudomír Molito-
ris všetkých zhromaždených hos� , 
o. i. autora výstavy Gabriela Petráša 
s rodinou, konzula SR v Krakove Mariá-
na Baláža, predsedu Spolku Jozefa Čongvu, 
bývalého tajomníka Spolku Fran� ška Šoltýsa 
s manželkou Annou, tvorcov krakovského kultúrne-
ho diania Ninu Repetowskú, Jacka Lubarta-Krzysicu, 
Jerzego Łątku a ďalších. Zároveň poznamenal, že 
výstava je trochu netradičná a znázorňuje autorov 

Vernisáž v Galérii slovenského umenia v Krakove

SRDCE VO VEŽI postoj k obklopujúcemu ho svetu a dianiu prostred-
níctvom rôznych umeleckých techník: akryl, linoryt, 

grafi ka, kombinovaná technika. 
Podľa slov samotného autora výsta-
vy, je to výber z jeho prác, ktorý bol 

urobený pri príležitos�  jeho 45. 
narodenín a po prvýkrát bol uve-
dený v Trenčíne, neskôr Spišskej 

Novej Vsi. Napokon sa mohla 
s ňou oboznámiť krakovská 

verejnosť. Obsahuje staršie 
i novšie práce. K tým star-
ším patria grafi ky a akvare-
ly. Z novších diel je to výber 
z recyklovaného umenia, 

ktoré poputovalo zo sme� s-
ka priamo na stenu galérie. 

Materiál tvoria vyhodené dre-
vené bubny na káble, ktoré 
majú perforáciu. Autor ju buď 
necháva v takej podobe, v akej 

je alebo ju zväčšuje. Ako povedal, 
veľmi rád maľuje na tento materi-
ál akrylovými farbami. 

Po úvodných príhovoroch na-
stal čas na prehliadku výstavy a malé 

občerstvenie sa slovenským vínom. V príjem-
nej atmosfére spoločných rozhovoroch, pre-
zerania výstavy, ako aj možnos�  pozhovárať sa 
s autorom, uplynul piatkový večer. Účastníkom 

„Dobre vidíme iba srdcom“, povedala 
líška. „To hlavné je očiam neviditeľné“, 
Antoine De Saint Exuperi – Malý princ, 
„Keď jeden odíde, druhému je ľúto“, 
Jana Kirschner – speváčka, akryl, 2010
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gionálnom kultúrnom stredisku v Spišskej Novej vsi. Pravidelne 
sa zúčastňuje na klubových stretnu� ach, súťažných aj klubových 

výstavách a realizuje aj samostatné výstavy. Touto výstavou 
sa umelec prvýkrát prezentoval pred krakovskou 

verejnosťou. Názov Srdce vo veži je symbolic-
ky a poukazuje na to, že aj predmety žijú 

svojím životom a majú svoju dušu, ktorú 
sa dá nájsť v každej z prezentovaných 

prác. 
Popri spracovaní skíc a štúdií 

(najčastejšie akvarelom) sa venuje 
hľadaniu nových možnos�  v kom-
binovaní rôznych techník a grafi -
ke. Slovo transformuje do obrazu 
a námety pre svoje práce hľadá 
aj v literárnych predlohách, vďa-
ka čomu sú jeho práce nielen 

pestré, ale vedia osloviť každého 
pozorovateľa. Autor premieta do 

svojich prác aj svoje citové rozpolo-
ženie. Materiál na svoje práce hľadá aj 

na sme� sku, keďže tvrdí, že takto dáva 
druhý život niektorým už raz využitým ma-

teriálom. Napr. drevené bubny po kábloch mu 
slúžia ako základ pre práce akrylovou technikou. 

V súčasnos�  žije a tvorí v Trenčíne.

Agáta Jendžejčíková

výstavy sa práce páčili a odborníci ocenili najmä linoryty, ktoré sú 
podľa nich na výbornej úrovni. 

Výstavu zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci 
s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Kra-
kove. Trvala od 1. apríla do 3. mája t.r. a v tom 
čase si ju pozreli viacerí záujemcovia.  

Autor výstavy Gabriel Petráš je ne-
profesionálnym výtvarníkom. Na-
rodil sa 13. mája 1956 v Gemeri, ale 
vyrastal v Krompachoch na Spiši. 
Tam aj spoznával čaro výtvarného 
umenia na ľudovej škole a formo-
val sa jeho výtvarný prejav. Petráš 
sa neustále snaží dosahovať nové 
ciele. Často sa stáva, že neprofesi-
onálny výtvarník sklzne na úroveň 
kopírovania a ustrnie vo svojom vý-
vine. No nepla�  to v prípade Gabri-
ela Petráša. On dokáže spojiť svoju 
remeselnícku zručnosť s citom a ta-
lentom. V rokoch 1983-87 študoval na 
Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej ško-
ly technickej (SVŠT) v Bra� slave, kde patril do 
výtvarného krúžku vysokoškolského B-klubu 
a po prvýkrát prezentoval svoje práce na verejnos� . 
Aj počas svojej základnej vojenskej služby pokračoval vo 
svojej umeleckej práci a získal nejedno ocenenie. V roku 
1989 sa stal členom Klubu amatérov výtvarníkov pri re-

Gratulácia pre autora výstavy G. Petráša

G. Petráš v spoločnosti Ľ. Molitorisa otvárajú vernisáž výstavy

Zhromaždení hostia počas prehliadky výstavy

Milovníci umenia započúvaní do úvodných slov autora

Mandala 
s prestreleným 
srdcom, akryl, 2010
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

A hneď ľahol si k Ferkovi a o chvíľu bolo čuť jeho pravidelný 
dych. Chrápať ho Ferko nepočul. „Starý pán teda vie i zohýnať,“ 
zasmial sa v duchu, keď pomyslel,  pod akou zámienkou vyobcoval 
Petríka zo svojej ložnice. 

Druhý deň ráno priniesol Ferkovi neočakávané prekvapenie. 
Po raňajkách pripojil sa k nemu Miško a vyvolal ho na záhumnie. 

„Povedz mi, čo to zamýšľaš s tým faganom! U� ekol mi včera 
večer, a dnes dozviem sa, že spal u teba. Čo to má byť?“

Ferko nevedel, čo odpovedať. Ale si umienil v jednom-druhom 
priateľovi objaviť svoj pomer k chlapcovi.

„Ja som už spal, keď chlapec prišiel, a bol som � ež prekvapený. 
Žaloval sa mi, že mu bolo pri tebe otupno. Myslím, že i mimo 
hodín mal by si sa ním zaoberať. On potrebuje priateľa, nie tak uči-
teľa: jeho výchova je už taká. Musíš sa mu skloniť, pripútať ho k sebe 
priateľ stvom.“

„A som ho nie? Dôkazov priateľstva podal som mu mnoho. Veď 
mám s ním trpezlivosť anjelskú. Znášam s trpezlivosťou jeho kap-
rice. Práca je s ním veľká - odmena mravná i hmotná nestojí s ňou 
v žiadnom pomere. A tu takéto zjavné urážky! Nemyslíš, že ma to i 
pred domácimi ponižuje? A ty ešte ho podporuješ v odboji! Sklamal 
som sa v tvojich priateľských citoch...“

„Ja podporujem? Kde?“
„I včera večer. Mal si ho vyprášiť. Mal si uvážiť moje postave-

nie! A ty nie! Pomáhaš rodičom, ba prevyšuješ ich v maznaní. Ty ho 
sústavne kazíš: pestuješ s ním akýsi divný druh kamarátstva. Chlapčis-
kovi v prvej la� nskej licho� , keď má kamaráta v siedmej - to sa rozu-
mie! Ja by som pro�  tomu nič nemal, keby som nemusel.“

„A čo si žiadaš vlastne odo mňa?”
„Aby si s ním nemal nič. Ponechaj ty to len mne. Ja si už s ním 

pora dím.“
„To �  sľubujem: ja ho k sebe nebudem volať. Ale ak príde, ako vče-

ra večer, sám, bez volania? Tu ho nebudem môcť odprášiť, lebo ak 
ho odprášim ja, z toho ešte nenasleduje, že pôjde k tebe. Chlapec by 
sa odcudzil mne, k tebe by nepriľnul - čo by si získal? Áno, ty si mu 
celkom cudzí; ty nemáš podmienok, aby si ho k sebe pripútal.“

„To som nie hoden byť ani jeho vychovávateľom...“
„To nevravím - rozsúď si to sám... Ak je tvoj cieľ chlapca popraviť 

v školských predmetoch - cieľ si dosiahol, môžeš byť úplne spokojný. 
Ty mu zdeľuješ známos� , on ich prijíma. Srdce tvoje mu je cudzím, 
uzaviera sa pred ním - jeho srdce � ež neľne k tebe.“

Miška prekvapovali Ferkove reči. Dosiaľ neveľmi zhovárali sa o 
ta kýchto veciach. Neznal Ferka až dodnes, len dľa jeho povoľnos� , 
poddajnos�  a dobroty. A on využil mnoho ráz povahu priateľo-
vu. Panoval nad ním až do včerajška. Ale včera po prvý raz vymkol sa 
Ferko spod jeho vplyvu. A dnes už postavil sa nad neho a udeľuje mu 
prekvapu júce rady. Kde sa to berie vo Ferkovi? Či sa dosiaľ pretva-
roval a či za deň a za noc tak razom dospel? Nevedel sa vynájsť pred 
touto záhadou.

„Ty teda hovoríš: srdce za srdce...“
„Áno - áno!“ prisviedčal ochotne Ferko, že ho Miško tak pocho-

pil. 

MARTIN KUKUČÍN

SPOD ŠKOLSKÉHO 
PRACHU

„To sa ľahko povie vo všeobecnos� . Srdce za srdce...Teraz mi po-
vedz, ako to previesť. Čo by si mi ty radil, aby som urobil“

„Ťažko tu radiť - ja neviem tu rady. To i už cit ukáže...“
„Teda sme zas tam, kde sme boli. Ja som ťa presvedčil - ty si 

mňa nepoučil. Poďme každý svojou cestou. Ja budem sa s chlapcom 
ďalej trápiť, jeho vrtochy znášať, zbližovať k ideálu, ktorý mám z ne-
ho vykresať. Ty si vyberieš cestu hladšiu: budeš sa s ním oblizovať, 
maznať, kaziť ho, moju prioritu podkopávať...“

„Nie je pravda! Tvoja autorita je cela, ani o mak menšia, ako 
si ju u chlapca vyzískal... Lákať ho nebudem, ale ani odstrkávať kvôli 
- ničomu, lebo ty mu ukazuješ a dávaš nič. Daj ty koňovi ovsa, a 
odíde odo mňa, ak ho ja kŕmim len hlúpou sečkou. Duša ľudská 
podobá sa v tom ohľade tomu koňovi...“

„Ja ovos nechávam pre arabské žrebce. Hronskej mitrhe 
dobrá je i žitná slama.“

„Teda nežiadaj, aby mitrha neškúlila za ďatelinou alebo ov-
som.”

„Znamenite vyznáš sa v tom podlom remesle - podliezaní! I vče-
ra si to dokázal. Viem, čo je tvojou snahou: osiho� ť ma tuná ...“

„Ukáž skutok! Osihoťujem ťa, že neutekám preč - pre teba! Vče-
ra som to urobil, dnes by už nie. Už viem, že si ty tak hosť ako ja - bez 
prednos� . Ani sa pre teba nejdem rozvadiť s ľuďmi, ani len s báťom 
Mišom. Servus!“

Mladí ľudia rozišli sa s trpkosťou v srdci. Miško cí� l svoju neprav-
du, ale nasilu chcel ponížiť, zničiť priateľa. A Ferka to pobúrilo. Ja 
mám milovať, koho mi on dovolí! Iného nikoho!‘ S touto myšlienkou 
odišiel od Miška, s tuhým protestom proti nemu. Konečne sa 
trochu utíšil a vy� ahol koncept kázne, a keďže ho nik nepočúval, 
čítal ju nahlas. Zbadal, že mnohé vety boli neúplné, nesúmerné, 
kusé, strapaté. Dopl ňoval, zaokrúhľoval, premieňal a spojoval. 
Predpoludním vrá� l sa veselo naladený do školy.

Za humnom čakal ho Petrík s vyplakanými očima.
„Čo �  je?“
„Vyhrešili ma. Skúšali ma z la� ny, a to nepravidelné časoslová 

vy rátať! A to sme sa ani neučili.“
„Popoludní budeme sa ich učiť.”
„Ale čo sa ma opytoval, keď vedel, že sme to ešte nemali? 

Chcel sa vyvŕšiť, že som mu včera u� ekol. Ja ho nechcem; nech si 
učí koho chce!“

„A čo povie otec a mama?”
„Aj im poviem, že ho nepotrebujem. Iba čo sa jeduje; ani ma 

neučí, len sa jeduje. A ja som mu nič neurobil, čo ma bude trápiť? A 
nič ma nenaučí... ja im poviem, všetko.“

„Dobre, povedz si im: ale potom odíde od vás i on i ja ...“
Petrík ovesil hlavu a pokorne sa vrá� l domov. Ferko stojí pri 

čiernej tabuli, na  nej úloha  z matematiky: 3√3. 
Namáha sa, ako ju rozlúš� ť. Profesor stojí pri ňom, okuliare sa 

mu ligocú - ten ligot je Ferkovi taký príšerný ako zelené oko baziliška. 
Ferka obchádza mráz - profesor sa len usmieva a usmieva. „Ach, už 
viem,“ jasá Ferko a píše na tabuľu: 3√3= log 3/3.

„Dobre, dobre,” kýva profesor hlavou a usmieva sa. „To ste 
dobre napísali. Ale čo by ste si počali, keby tu nebolo logaritmic-
kých tabiel?”

„Ťahal by som tre�  koreň z troch.”
„Tak začnite, ako vám to pôjde!”
Veď začať - ale ako! Sedmoklasník, a tre�  koreň, to je taký roz-

diel ako Kamčatka a palma! Učil sa ho ťahať vlani, ale od tých čias 
zabudol. Profesor to vie, preto i pozerá naň posmešne. Lebo dob-
rého žiaka prichy� ť mu je taká radosť, ako keď chy�  obecný hájnik 
richtárove kone v cudzej ďateline. Keď sa dobrému žiakovi stane 
taká nehoda, to na celú triedu pôsobí ani hrmavica. I tu spolužiaci 
Ferkovi sú zdesení, iní prekvapení, niektorým poletuje úsmev oko-
lo úst. Skoro všetci chy tajú sa potajomky zošitov, hľadajú v nich 
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vlaňajšie, zabudnuté hriechy. Len Ferko stojí nepohnute ani socha, 
a rozum mu � ež stojí ani prikovaný.

„Tak, Putoris, akosi vám to nejde,” riekol profesor, vyťahujúc a 
otvá rajúc notes, kde sa vpisuje utriedenie. „Toto je u vás prvá...”

„Sekunda!” zhrozil sa utýraný žiak.
Profesor zaznačil čosi do notesa - teda kačicu! položil Ferkovi 

dlaň na plece a riekol sladkým hlasom:
„Amice, choďte si sadnúť!”
Ferko zastenal hanbou i strachom. Prvý raz pocí� l, čo to zna-

mená zorať sekundu.
„Mama moja, mama!” zvolal trasľavým hlasom, nepochopujúc 

ani, čo mu prišlo na um volať v takomto položení mamu: jemu - 
sedmo-klasníkovi!

„Čo im je, mladý pán?”
Čo to za premena? Pri ňom nestojí profesor, ale báťa Mišo. 

On nestojí pri tabuli, leží v posteli: spolužiakov � ež niet. Stolice sú 
prázdne.

„Čo sa im prisnilo, keď tak stonali?”
Ferko pretrel oči, zahnal útrapy ťažkého sna a usmial sa šťast-

ne peknej skutočnos� .
„Snívalo sa mi - také pletky!”
A zbytky � eňov prchali pred krásnou skutočnosťou.
„Nech sa nehnevajú, že som ich vybúril zo sna. Ešte všetko 

spí... Mohli by sme ten list napísať.”
„Ach - list! To je dobre. Hneď, len sa oblečiem.”
Ferko vyšiel veselý do dvora. Bolo pekne a teplo. Zašiel záhra-

dou do besiedky, ukrytej krovím liesok, egrešom a ríbezľami. V be-
siedke sa usadili; báťa Mišo si podoprel hlavu a pozeral na stôl, na 
ktorom ležal hárok čistého papieru a všetko, čo k písaniu treba.

„Tak začnime, báťa! Navrch napíšeme - Môj drahý syn, a či: Náš 
drahý syn?“

„Nech len napíšu: Náš drahý syn. Stará o ničom nevie, no ale 
ona je stvora takto dobrá. Syna rada vidí, len je naň priskúpa...“

„No, už je: Náš drahý syn!”
„Ej, ale im ide od ruky! Aká je ľahká! Behá s tým perom ani 

- ani... Pozdravujeme ťa na sto� síckrát, ja, tvoj otec...”
„Tvoj otec...”
„Ale už? Tvoj otec Michael Chovan...”
„...van.”
„Chovan... Napísali? I s manželkou, tvojou drahou maminkou, 

Žofi ou Chovan...”
„Chovan...”
„I s dcérou Katarínou Chovan. Všetci �  zdravia ... a hojného bož-

ského požehnania ... vinšujeme ... a od ... boha žiadame ... rozumu 
dobrého ... dar Ducha svätého ... a pokoja stáleho ... a všetko, čo si 
... vinšuješ ... od samého pána boha. My sme, chvalabohu ... zdraví 
... ja, tvoj otec ... i ja, tvoja mamika ... i ja, tvoja sestra .., Katarína 
... len o tvojom zdraví nevieme. Z tvojho listu ... sme vyrozumeli ... 
že si zdravý ... a že si už frajter ... len nech �  ... pán boh ... pomáha 
... a v dobrom zdraví ... a čerstvos�  zdržuje ... Tu sme už ... posiali 
... i ovocia bude ... moc i oziminy ... sa vy darili ... ak na ne ... hrdza 
nepadne ... I tu v škole ... sú všetci ... chvalabohu ... zdraví ... one-
dlho bude ... exament ...”

Na ces� čke zašušťali drobné kroky, do besiedky nazrela pekná 
tvár Elenina, osvietená slncom. Báťa Mišo, ktorého duch tuho pra-
coval, mal upreté oči na rastúce, rovné riadky, vykúzlené umelou 
rukou Ferkovou. Pre vonkajší svet nemal vôbec zmyslu. Ferkovi 
zneli prosté, otcovské slová Mišove ako čarovná hudba. Vhlbil sa 
celou dušou do tých jednoduchých, ale precítených viet, ktoré ne-
vymyslel Mišo, ani sa ich v škole nenaučil, ktoré sa zrodili v zbožnej 
duši ľudu a prechádzali z otca na syna. Predchodilo mu, akoby mu 
tento báťa, oblečený v hrubom plátne, bol celkom blízkou osobou. 
Elena nemohla pochopiť, čo kujú � to neznámi sebe ľudia medzi 
sebou v tento neobyčajný čas. Uhla sa za ker a načúvala.

„A my čis� me ... stromy ... aby sa len ... húsenice nezjavili. Zuz-
ka Poliakech ... chúďatko, umrela ... mala veľmi ... pekný po hreb ... 
náš pán ... jej čítali karment ... všetko plakalo ... lebo na zapálenia ... 
umrela ... ale pro�  pánu bohu ... darmo budeš ... bojovať, keď ťa ... 
smrť napopácka ... A tu sú dvaja ... mladí páni ... veľmi poriadni ...”

„A načo to písať?“ prerušil ho Ferko.
„A potom by nevedel, že mu oni písali. On bude, bitang, veľmi 

rád!“
„Napíšem mu, ale to nie, že poriadni.”
„Nuž dobre. Veľmi hodní...”
„Ani to nie.”
„A akíže?”
„Nijakí.”
„A akíže?”
„Nijakí - nijakí! Len nech píšu: veľmi poriadni... Jeden budú ... 

na nedeľu popoludní... kázať u nás ...”
„A ako to viete?”
„Ako! Už celá dedina vie. U nás ... a ten druhý v P. Bude ... moc 

sveta ... v kostole ... A si ty ... bol pri ... svätej spovedi? Nespúš ťaj 
... že sa ... pána boha ... lebo ak sa ... ho spus� š ... i on ťa ... opus� . 
Ani kostola ... ne-za-meš-ká-vaj ... lebo ja ... viem ... ako je to ... na 
vojne. Hábočky ... si šanuj ... aby si nám ... nepri šiel ... v dakom 
zlom ... poriadku ako žobrák. Pánov si ... slúchaj ... budú i oni ... 
mať ohľad ... na teba ... keď budeš verný ... a sta točný. Pred jarou 
... som �  dom ... zreparoval ... dach bol ... de ravý ... tak som ho ... 
pošifroval ... a cez pazuchu ... kvapkalo na ... povalu ... ta som ju ... 
novú vkladal ... Keby si ... sa len ... v dobrom zdraví ... a poriadku ... 
navrá� l ... teľa čo som ... dal z kráv ... do F. na ... príchovok ... už sa 
otelilo ... just sa vyslúži ... keď ty prídeš. Janko Malinin ... čo prišiel 
... z vojny ... sa oženil ... ešte pred ... adventom ... keby ja ... teba 
mohol ... � ež do člove čenstva ... priviesť ... ale ako ... pán boh ... dá, 
tak ... bude ... Judka sa ... nevydala ... a pozdravuje ťa ... azda ... ťa 
dočká ... lebo tá by ... sa i nám ... najlepšie ... páčila ... má tú zemič-
ku a lúku ... tak by ... �  to dobre ... šikovalo ... pri božej pomoci a ... 
tvojej usilovnos� . Vzal si ... z druhej dediny ... nič nepočuť ... azda sa 
... len riadia ... Zárobkov ... nemáš ... iba čo ... z toho brdárčenia ... 
vše dačo ... odkvapne ... ale i dánky k richtárovi ... sú veľké ... čo ne-
daj večný ... bože. A � e ... hurky ... nepotuchli ... alebo nepoplesneli 
... keď nič ... nepíšeš. Mamika ... ich chcela poslať ... neupečené ... 
ale ja ... že by dakde ... prekysli ... lebo to ... bude na ... pošte ležať 
... kým toľké ... svety dôjde. Klo básky ... sa veru ... minuli, i toť ... 
mačka jednu ... napočala ... a vyvliekla ... na policu ... iba keď ... sa 
tam ... s ňou naťahovala ... nuž pani ... aby jej chvost ... odťal ... a 
teraz sa ... po dedine ... kdesi roztúlala. Posielam �  ... dva papierky 
... len si šanuj ... lebo tu ... je o groš ... ťažko ... iba čo ... som si ich 
... vypožičal ... a šnapsu ... daj pokoj ... lebo v opilos�  ... sa nič ... 
dobre nerobí. Radšej si ... kúp ... cigár, ten ... dlhý, poslal ... by �  
čomov ... ale aby ho ... fi nanci ... vyňuchali ... aby ich ... zlá zimnica 
... me tala. A zlého ... kamarátstva ...  sa vystríhaj ...  a varuj ...  lebo 
spolky ... sú čertove ... volky. Kúpili ... sme koňa ... lebo ten ... fako 
okrivel ... iste ho ... kováč zakoval ... alebo ... úrek ... lebo ľudia ... sú 
planí ... na svete ... a toto je ... pejo do ... roboty ... ani besný. Keď 
budeš ... písať ... ta že ... nepíš ... že sme �  ... poslali ... dva zlaté ... 
lebo toto mamika ... nevie ... ani že �  ... píšem, tak ... by sa veľmi 
... najedovala ... že som si ... ich poži čal ... ale ja viem ... ako je to ... 
v cudzom svete ... keď nemáš ... groša. A teraz ... už nemám ... čo 
písať... len ťa ... ešte raz ... všetci pekne ... pozdravujeme ... a pánu 
bohu ...   porúčame ... šťastlivé sviatky ... vinšujeme ... a keď budeš 
... písať ... ta neza budni ... pozdraviť i ... néniku ... Dúbravech ... lebo 
tá si ... veľmi ťažkovala ... keď si ju ... vynechal ... a tak ostávam ... 
tvoj verný ... otec až ... do smr�  ... Michael Chovan.” 

„To sa už vy podpíšte,” dával mu Ferko pero. 
Pokračovanie v budúcom čísle 

(M. Kukučín: Spod školského prachu, Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry. Bra� slava 1963)
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FARNOSŤ NEDECA V ROKU 1832 (2)
Piata kaplnka sv. Bartolomeja, apoštola je na ceste do Kacvína 

postavená z dreva roku 1773 miestnym farárom Šimonom 
Gorilovičom a pomocou kostolnej pokladnice, je v nej obraz 

sv. Bartolomeja. Roku 1828 ju obnovili nadšení dobrodinci. Nebý-
va v nej omša, navštevuje sa v kántrové dni a pristavuje sa tu pro-
cesia na Božie Telo. 

Šiesta kaplnka sv. Jána Nepomuckého je pod hradným kopcom 
pri ceste vedúcej na zámok, z pevného materiálu, vydláždená, po-
stavená na pamäť nešťas� a, ako dosvedčuje matrika dňa 20. júna 
1706, čo bola štvrtá nedeľa po Duchu Svätom, keď slobodný barón 
Jozef Joanelly de Tiloa na dolnom moste padol z koňa a ten ho po-
� aľto vliekol. Tu mu nedecký farár Šebas� án Fran� šek Hanuskievič 
udelil rozhrešenie, onen zomrel 27-ročný. Kaplnku nechala posta-
viť jeho rodina; je dotovaná, z úrokov sa nedávno obnovila.  

Siedmu predstavuje obraz Preblahoslavenej Panny Márie pri 
bráne vonkajšieho cintorína, pravdepodobne postavená spolu 
s múrom cintorína, nedotovaná, udržiavajú ju nadšení dobrovoľ-
níci a c� telia Matky Božej.

 

4. Súkromné oratóriá

Súkromná kaplnka sv. Andreja apoštola je na južnej strane 
zámku Dunajec, počas opravy ho skrášlil slobodný barón 
Andrej Horváth z Plavča; je z tvrdého materiálu, 21. januára 

1823 ho požehnal Karol Planic, prepošt de Schida a farár v Starej 
Ľubovni. Úprava vikariátu č. 10 zo dňa 5. januára 1824, uznávajúc 
zbožnosť panstva, povoľuje v kaplnke vo sviatočné dni slávenie 
svätých omší ako vo farskom kostole.

V kaplnke je oltár sv. Andreja apoštola, ktorý kúpil v Podolínci 
slobodný pán Andrej Horváth z Plavča za 50 zlatých, je na ňom 
obraz sv. Andreja apoštola, bohostánok chránený zámkom, 4 ple-
chové svietniky, 4 drevené, 3 plachty, celé a neporušené porta� le. 
Pri rohu evanjeliovej strany nad sakris� ou je na drevenom chóre 
organ vymenený z kostola v Kacvíne so 6 mutáciami. Vo vežičke sú 
tri zvony, nie ťažkej váhy, nie sú požehnané. 

K ďalšej výbave kaplnky patria:
Biely, červený, žltý ornát s úplným príslušenstvom odkúpi-

lo panstvo z kostola v Nedeci za 50 zlatých - spolu 3, 2 podušky 
pod knihu, 1 malá medená pozlátená monštrancia, 2 kalichy s po-
zlátenou paténou, 1 cibórium so zeleným hodvábnym vélom, 1 
umelecký pacifi kál, 1 plechové kadidlo s lodičkou, cínová pixida na 
sväté olejky - spolu 2, cengáče s visačkou a pri sakris� i – spolu 5, 1 
plechová lampa visiaca pred oltárom, 1 všedný baldachýn, 4 alby, 
3 humerály, 2 cinguly, uteráky - 5, korporále - 6, purifi katória - 5, 
1 superpelicea, 4 plachty, 1 žlté vélum pre Najsvätejšiu Sviatosť, 
1 medený krčah na svätenú vodu, 1 kropenička, 1 skriňa v sakris-
� i na posvätné predmety, 3 sklené ampulky s lyžičkou, červená 
miništrantská tóga - spolu 4, 4 superpelicey pre miništrantov, 1 
obraz Spasiteľa sňatého z kríža v pozlátenom ráme, dva prenosné 
kríže, na jednom je plechový korpus, 1 socha Zmŕtvychvstalého. 
Celé toto sväté zariadenie bolo zaobstarané nákladmi panstva a 
slobodného baróna Andreja Horváta z Plavča; je zverená do sta-
rostlivos�  nedeckého farára a keby kaplnka prestala existovať, čo 
závisí od rozhodnu� a panstva, celá výbava sa prenesie do farské-
ho kostola. Farár tu môže mať svätú omšu na sviatok sv. Andreja 
apoštola, inokedy častejšie, keď sa zúčastní panstvo, � ež na žia-
dosť fi lialistov Podzámčia, to však len vo všedné dni. Za čias slo-
bodného baróna Andreja Horváta z Plavča rok spravoval kaplnku P. 

Kalazant Slováček, z rádu menších bratov fran� škánov, 12. febru-
ára 1825 sa vrá� l do svojho konventu a patronát zveril zariadenie 
nedeckému farárovi. 

5. Kríže a sochy

Prvý kríž stojí nad kaplnkou Bolestnej Panny Márie v okruhu 
fary, postavili ho za miestneho farára Michaela Lorenca z prí-
ležitos�  misií, ktoré vykonávali pátri jezui�  a kríž posvä� l 26. 

júla 1746 pápežský misionár P. Mikuláš Pe� ko SJ.1 Udržuje sa ná-
kladom kostola. 

Druhý kríž stojí poniže pánskej auly pri podhradskej ceste, ne-
chal ho postaviť Ján Maršalkovič, niekdajší nedecký išpán, nie je 
dotovaný, udržiavajú ho dobrodinci z obce. 

Tre�  kríž je pod zámkom pri ceste do Fridmanu, postavili ho 
ľudia z Podzámčia, nevedno kedy, dotoval ho Michael Bogáčik, 
niekdajší obyvateľ Podzámčia. 

6. Krypty

V strede sanktuária pod klenbou kostola v Nedeci je muro-
vaná krypta rodiny Brezovických (Berzevici), zaklenutá, bez 
kolumbária o šírke a dĺžke asi poldruha siahy, vchod je za-

murovaný, slúži len katolíkom, sú v nej pochovaní viacerí z rodov 
Joanelly a Gomboš, predpokladá sa, že je požehnaná, udržiava ju 
patronát. 

7. Cintoríny

Vonkajší cintorín je od obce na jedno dohodenie kameňom, 
je ohradený múrom s bránou, bez stromov, nekosí sa, nie je 
v ňom nič, čo by rušilo posvätnosť miesta. Cintorín požehnal 

Jozef Gampe, dunajecký dekan a kacvinský farár v roku 1789, keď 
bol zriadený. Nevie sa, že by bol zneuctený. Nepochovávajú sa na 
ňom nepokrstené de�  ani � , ktorým bol odopretý cirkevný poh-
reb, slúži len katolíkom. Hroby sa kopú na 8 stôp hlboko len tam, 
naokolo kostola už sa nepochováva. Je zaužívané, že  hroby sa 
neotvárajú pred uplynu� m 30 rokov. Kostnica tu nie je, vykopané 
kos�  sa dávajú do hrobu, do ktorého sa práve pochováva. Cintorín 
pre tých, čo umreli na choleru, určili 7. septembra 1831 na mieste 
nazvanom v Končikoch, ohradené hroby požehnal miestny farár. 

8. Fara

Novú drevenú faru postavili za farára Šimona Goriloviča v 
roku 1766. Roku 1776 za požiaru zhoreli strechy fary a ná-
kladom toho istého farára vymurovali dve izby a komoru 

a napro�  kostolu možno o tom čítať chronos� con: 

1  Mikuláš Pe� ko, narodil sa 17. marca 1706 v Novom Meste nad Váhom, 
v noviciáte bol  v Trenčíne 1722-1724, fi lozofi u študoval v Trnave, magisterku 
robil na gymnáziách v Kluži a v Užhorode, teológiu študoval znova v Trnave 
1734-1737, potom učil na gymnáziu v Žiline, v rokoch 1740-1751 bol misioná-
rom v hornatých čas� ach Slovenska, v závere života bol regentom konviktu v Ko-
šiciach, kde zomrel  20. februára 1756. In LUKÁCS, L.: Nomenclator... SJ, II. zv., 
Rím 1988, s. 1203.
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Aspice nos nostrasque domos, Floriane beate!
Ignis ne noceat, qui prius cessit eas – dáva rok 1777 (Stráž nás 

i naše domy, svätý Florián, aby už neuškodil oheň, ktorý ich pred-
tým zničil). Pre farára sú tu dve izby, pre domácich jedna izba, ešte 
ďalšia bočná, je tu aj átrium, kde je malá kuchyňa; dvor, opro�  
ktorému sú stodoly, je v tvare kužeľa, nachádzajú sa tu 4 maštale, 
vozovňa, stodola s dvomi humnami na mlátenie; pri múre cintorí-
na je sýpka, pod ňou je vlhká pivnica. Všetko časom zostarlo. Sta-
rá sa o to patronát, menšie poruchy odstraňuje obec s farárom. 
K majetku fary patrí aj skriňa pre úschovu farskej knižnice.

9. Majer a domy patriace fare - nič
10. Škola

Školu, ktorú 3. mája 1800 zničil úplne požiar, znovu postavili 
nákladom panstva a za pomoci obce z dreva s murovanými 
stĺpmi. Teraz je v strednom stave, opravuje ju obec, stavebný 

materiál dodáva panstvo, to hradí � ež väčšie opravy. Je tu jedna 
izba pre učiteľa, v nej aj vyučuje de� , hala a dreváreň. Na dvo-
re sú dve maštale, stodola, vozovňa. Palivové drevo dodáva obec 
z obecných lesov, o výrub a dovoz sa stará učiteľ. Je to škola triviál-
na, zmiešaná pre chlapcov aj dievčatá, čisto katolícka, jednotried-
ka, okrem nej nie sú tu iné vzdelávacie ústavy. 

11. Rehoľné inštitúty - žiadne tu nie sú. 
12. Dobročinný inštitút

V Nedeci je drevené xenodochium2 postavené roku 1742 ba-
rónom Ladislavom Joannellym a barónkou Juditou Medňanskou 
na uľahčenie situácie chorých a starých Nedečanov; dotoval ho 
nižnolapšanský Michael Lorenz, fridmanský farár. Pozostáva z jed-
nej chodby, spoločnej izby, kde je 5 izbičiek s toľkými posteľami. 
Teraz sa práve opravuje. Udržuje sa z patrocínia panstva, sčas�  aj 
z dobrovoľných príspevkov - na staros�  ho má farár a obec - a pri 
ich nedostatku aj z úrokov, ako vraví text základiny. 

II. Cirkevné osoby a osoby k nim patriace

1. Patrón

Patrónom cirkvi v Nedeci je od nepamä�  a nepochybne z vô-
le kráľa rodina barónov Horvát z Plavča, tú česť má teraz 
slobodný barón Ferdinand Horvát z Plavča, univerzálny ze-

mepán a dedič, ktorý má z tohto � tulu patronátneho práva aj iné 
čestné výhody. Katolík. 

2. Farár

Terajším farárom je Ján Fragner, 43-ročný, za kňaza ordinova-
ný 16. augusta 1812 v Košiciach, ordinoval ho prvý košický 
biskup Andrej Szabó; do tohto bene� cia bol uvedený 4. no-

vembra 1824 ordinárom. Teologické štúdia ukončil v generálnom 
seminári v Trnave bez gradu; nato bol tri roky prefektom a vycho-
vávateľom u baróna Augus� na Horváta z Plavča, dva semestre 
kaplánom v Podolínci, tri a pol roka administrátorom v Tvarožnej 

2  Chudobinec, miestna nemocnička.

potom 6 a ½ roka farárom v Lendaku, v tomto bene� ciu je ôsmy 
rok. Podľa základiny Michaela Lorenca je od 27. novembra 1828 
kurátorom xenodochia nedecko-nižnolapšanského a vicedeka-
nom Dunajeckého dištriktu. 

3. Kaplán - žiadneho niet.
4. Učiteľ

Učiteľom je Vojtech Kovalčík, 32-ročný, ženatý, stredne 
schopný na svoj úrad, absolvent spišskej preparandie s vy-
svedčením, usporiadaného života, s ľuďmi nažíva v poko-

ji, ku žiakom je citlivý a prístupný, voči farárovi poslušný a úc� vý, 
povinnos�  si vykonáva presne. Vyznanie viery zložil pri nástupe. 
Menuje ho patrón, zachovávajúc právo farára a dekana a zo závaž-
ných dôvodov ho môže odvolať diecézny biskup. Pri tejto vizitácii 
sa určilo, že treba uprednostňovať absolventov preparandie ale-
bo vlastníkov vysvedčenia z nej.

5. Učitelia - niet iných okrem učiteľa.
6. Syndikus kostola - vykonáva farár 

a kostolníci.

7. Kostolníci

Sú dvaja: Andrej Chmeľ, 37-ročný a Andrej Ferenčík, 21-ročný, 
mravní, poznajú svoje povinnos� , v rodinných povinnos� ach 
strední, v správe vecí kostola verní, volí a uvoľňuje ich farár. 

8. Kurátor dobročinného inštitútu 
- je miestny farár.

9. Hrobári
Stálym hrobárom je Bartolomej Saska, muž spravodlivý, volí 

a uvoľňuje ho obec so súhlasom farára. 

10. Babice

V Nedeci sú dve babice: prvá Hedviga Oleárčiková, vdova, 
60-ročná, druhá Anna Skorupová, 39-ročná, tre� a je v Pod-
zámčí Katarína Kušnírčáková, 43-ročná, všetky sú spravodlivé 

a striedme, súce na svoje povolanie, poučené farárom ako krs� ť 
v prípade potreby, vyskúšané chirurgom, prijíma a uvoľňuje ich 
obec.

11. Domácnosť farára

Farár má toto služobníctvo: Augus� n Gall, kočiš, 30-ročný, 
Jakub Plučinský, pas� er, 26-ročný, Katarína Schlezingerová, 
60-ročná a Žofi a Majerčáková, slúžka 25-ročná, všetci kato-

líckeho náboženstva, dobrých mravov, nedávajú pociťovať nadra-
denosť, voči farníkom sú humánni. 

Pokračovanie v budúcom čísle.
Preklad: prof. J. Šimončič
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Odpovede z aprílového čísla: 1. železničné priechody: Skalité - 
Zwardoń, Plaveč - Muszyna, Palota - Łupków; pozemné komuniká-
cie: Skalité - Zwardoń-Myto, Novoť - Ujsoły, Oravská Polhora - Kor-
bielów, Bobrov - Winiarczykówka, Trstená - Chyżne, Suchá Hora 
- Chochołów, Tatranská Javorina - Łysa Polana, Podspády - Jurgów, 
Lysá nad Dunajcom - Niedzica, Mníšek nad Popradom - Piwniczna, 
Čirč - Leluchów, Kurov - Krynica, Becherov - Konieczna, Vyšný Ko-
márnik - Barwinek, Palota - Radoszyce; ďalších 36 turis� ckých prie-
chodov (napr. Červený Kláštor - Sromowce Niżne, Veľká Franková 
- Kacwin, Oravská Polhora - Przywarówka); 2.1. Slovenské učené 
tovarištvo – spolok založený bernolákovcami za účelom šírenia 
literatúry a osvety v novom jazyku, 2.2. Tatrín – spolok založený 
štúrovcami, jeho cieľom bolo všestranne podporovať a zveľaďo-
vať kultúrny život a vzdelanosť na Slovensku, najmä vydávaním 
a distribúciou kníh v slovenskom jazyku a podporou slovenských 
študentov, 2.3. Ma� ca slovenská – vznikla za účelom združovať 
slovenských kultúrnych, osvetových a vedeckých pracovníkov, 
podporovať rozvoj slovenskej literatúry a umenia, organizovať 
osvetovú činnosť, starať sa o rozvoj vzdelania slovenského ľudu a 
dvíhať jeho národné sebavedomie, 2.4. Spolok svätého Vojtecha 
– katolícky spolok, ktorého cieľom bolo starať sa o cirkev, sloven-
ský národ, jeho kultúru a nábožnosť; 3. Váh, Červený, Bra� slava, 
Terchová, Hlaholika, Košice, Dunaj, TAJNIČKA: Včielka; 4. Jozef 
Murgaš.

3. Nájdite vo vete slovenské mesto. Pomôžte si obrázkom.

ALŽBETA TRYSKOM HNALA SVOJHO KOŇA.

JANA ZAČIATKOM OKTÓBRA TISLA VAGÓN JABĹK.

PRIŠLI VŠETCI OKREM NICAKOVEJ.

LEV OČAMI GÚĽA.

PETER BYSTREN ČÍNU NAVŠTÍVIL.

4. Ktoré slovenské mesto je...

a) ...bránou do Ta� er 

b) ...slovenským Rímom 

c) ...krásavicou na Dunaji 

Stránku pripravila Milica Majeriková

2. Vyberte aký prívlastok majú � eto slovenské mestá?

2.1. Mikuláš    ___, Sobota ___, Polhora ___
a) Spišský (-á)
b) Oravský (-á)
c) Liptovský (-á)

2.2. Rimavská ___, Dunajská ___, Spišský ___
a) Streda
b) Sobota
c) Štvrtok

2.3. Kubín ___, Smokovec ___, Lapše ___
a) Dolný (-é)
b) Horný (-é)
c) Vyšný (-é)
d) Nižný (-é)

OTÁZKY:
1. Napíšte aspoň päť mestských pamiatkových rezervácií na Slo-
vensku. Pomôžte si mapou.

TATRY

POZNAJ SLOVENSKO – VLASŤ SVOJICH PREDKOV
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Z DIANIA NA SLOVENSKU

Slovenská fi lharmónia v Krakove

Hudobníci slovenskej fi lharmónie, pri zrode ktorej stál aj kac-
vínsky rodák Ján Strelec, predviedli 9. apríla svoje umenie 
vo Filharmónii Karola Szymanowského v Krakove. Pred 

plnou sálou uviedli Slávnostnú predohru Jána Levoslava Bellu, 
Koncert pre klavír a orchester č. 2 G dur Piotra Iľjiča Čajkovského 
a Symfóniu č. 9 e mol Z nového světa op. 95 Antonína Dvořáka. 
Sólový koncert zaznel v interpretácii klavírneho virtuóza Mariana 
Lapšanského, ktorého korene siahajú do severospišskej obce Lap-
šanka. Za dirigentským pultom stál stály hosťujúci dirigent Sloven-
skej fi lharmónie Leoš Svárovský.

Otvorenie letnej turistickej sezóny na Spiši

V apríli a v máji bola vo väčšine turis� ckých cen� er na Spi-
ši otvorená letná sezóna. Dňa 19. apríla slávnostne otvorili 
vody Dunajca na Zamagurí, 29. apríla otvorila svoje brány 

Spišská Nová Ves i Spišský hrad, kde mohli návštevníci ochutnať 
stredoveké jedlá, ale aj vyskúšať napríklad stredovekú mučiareň. 
Májové mámenie na spišských hradoch pokračovalo 8. mája v 
Starej Ľubovni, kde bola slávnostne sprístupnená nová expozícia 
venovaná jednému z bývalých vlastníkov hradu Jurajovi Félixovi 
Raiszovi a 15. mája na kežmarskom hrade, kde bola tak� ež rein-
štalovaná expozícia umeleckej histórie. 

Sčítanie obyvateľstva

Rok 2011 je pre celú Európu zaujímavý aj tým, že sa po pr-
výkrát v dejinách uskutoční vo všetkých členských štátoch 
Európskej únie sčítanie obyvateľstva pri využi�  rovnakých, 

respek� ve podobných defi nícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým 
medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov, do-
mov a bytov, čo má z hľadiska rozhodovania a prognózovania oso-
bitný význam. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude vykonané 
aj na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa 
zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčí-

tania, ktorým je polnoc z 
piatka 20. mája 2011 na 
sobotu 21. mája 2011. 
Sčítacie tlačivá budú vy-
hotovené okrem štátne-
ho slovenského jazyka 
aj v jazyku maďarskom, 
rómskom, rusínskom a 
ukrajinskom v lis� nnej a v 
elektronickej forme ešte 
aj v anglickom jazyku. 
Slovenská republika bude 
rozdelená na 19 756 sčí-

tacích obvodov, v ktorých vykoná sčítanie približne 20 000 sčíta-
cích komisárov. Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvate-
ľov, domov a bytov je povinný poskytnúť údaje na účely sčítania: 
každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diploma� cké výsady 
a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej repub-
liky kratší ako 90 dní, poskytne údaje v obmedzenom rozsahu; 
vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu za každú 
budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v 
rozhodujúcom okamihu sčítania; vlastník bytu alebo správca bytu 
alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov. 
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si obyvatelia 
Slovenskej republiky budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či 

vyplnia sčítacie formuláre v lis� nnej podobe alebo v elektronickej 
forme prostredníctvom pripravovanej internetovej stránky.

Pozvánky na zaujímavé podujatia:

Bojnice. Kto sa rád bojí, môže v dňoch 5. až 8. mája navš� viť 
Bojnický zámok, kde sa uskutoční Medzinárodný fes� val du-
chov a strašidiel, ktorý je najväčším poduja� m tohto druhu 

na Slovensku.
Slovensko. V noci zo 14. na 15. mája sa väčšina slovenských 

múzeí a galérií zapojí do celoeurópskeho poduja� a pod názvom 
Noc múzeí a galérií. Počas noci budete môcť navš� viť � eto kultúr-
ne inš� túcie, ktoré pripravia určite zaujímavý program.

Červený Kláštor. V dňoch 20. – 22. mája sa v peknom prostred-
ní pod Troma korunami uskutoční 35. ročník folklórneho fes� valu 
Zamagurské folklórne slávnos� . Priaznivci folklóru sa môžu tešiť 
na predstavenie oravského regiónu, vystúpenie SĽUK-u a ďalších 
domácich i zahraničných folklórnych súborov. Pre priaznivcov 
modernej hudby vystúpi v piatkový večer populárna skupina IMT 
Smile.

Stará Ľubovňa. Kto sa chce zúčastniť skutočnej stredovekej 
bitky, nech zájde v dňoch 21. – 22. mája do stredovekého vojen-
ského tábora v Starej Ľubovni, kde sa môžete dozvedieť aj niečo 
z histórie vojenstva na území Spiša.

Vysoké Tatry a okolie. V dňoch 30. – 31. mája sa bude v pod-
tatranských mestách Vysoké Tatry, Kežmarok, Svit a Veľká Lomnica 
konať Medzinárodný fes� val krojovaných bábik, v rámci ktorého 
vystúpia detské folklórne súbory zo Slovenska i zahraničia. (mm)

Najkrajšie slovenské kraslice v Tvrdošíne

Dňa 15. apríla t.r. bola v priestoroch Mestského kultúrneho 
strediska v Tvrdošíne otvorená posúťažná výstava najkraj-
ších slovenských kraslíc s názvom Veľkonočné dekorácie 

spojená s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien v celoštátnej 
súťaži O najkrajšiu slovenskú kraslicu. Tvorcovia si za zdobiace 
techniky zvolili najčastejšie voskovanie, dierkovanie, olepovanie 
farebnými bavlnkami, drôtovanie a rôzne nové experimentálne 

techniky, vyskytujúce sa najčastejšie v detských prácach. Pre 
detských záujemcov boli dopoludnia pripravené tvorivé dielne 
drôtovania kraslíc a sklomaľby. Súťaž spolu s výstavou pripravilo 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s mes-
tom Tvrdošín. 

Miroslav Žabenský
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Dňa 28. apríla t.r. sa v Krakove v sídle 
Spolku Slovákov v Poľsku uskutočni-
li voľby výboru krakovskej miestnej 

skupiny. Na poriadok a správny priebeh vo-
lebného stretnu� a dohliadala predsedníčka 
revíznej komisie Anna Sołtysová. Keďže od 
posledných volieb uplynulo už celých desať 
rokov, starý výbor mal pred voľbami mno-
ho práce, aby dokázal objek� vne zhodno� ť 
činnosť krakovskej miestnej skupiny. Tejto 
náročnej úlohy sa nakoniec podujal jej dlho-
ročný predseda Jerzy M. Bożyk. Po zozbiera-
ní členského, ktoré krakovskí členovia práve 
vďaka jemnému, ale neustálemu pripomí-
naniu jej predsedu pravidelne pla� a, J.M. 
Bożyk zhodno� l desaťročnú prácu miestnej 
skupiny. Okrem iného vyzdvihol fakt, že kra-
kovská miestna skupina patrí medzi najak-
� vnejšie miestne skupiny Spolku. Ako som 
už spomínal, jej členovia pravidelne pla� a 
členské poplatky, ak� vne sa zúčastňujú spolkových poduja�  v Kra-
kove, ktoré práve náš dlhoročný predseda pravidelne obohacuje 
svojim hudobným a speváckym talentom. Tento talent využíva aj 
počas slovenskej liturgie v slovenskej kaplnke v Lagiewnikoch a v 
kostole Sv. Kríža v Krakove, takže sa krakovskí krajania vôbec ne-
musia obávať o to, aby boli slovenské sv. omše � ché. Okrem toho 
práve členovia krakovskej miestnej skupiny patria medzi najak� v-
nejších dopisovateľov krajanského časopisu Život, o čom svedčia 
aj konkrétne údaje. Jerzy M. Bożyk od posledných volieb napísal 
27 článkov, Helena Rákosníková osem článkov, Fran� šek Kolkovič 
dva články, Róbert Schmidt a Anton Pezdek po jednom. Spolu je to 
39 článkov. Keby redakcia Život dostávala toľko podkladov z každej 
miestnej skupiny, museli by sme isto náš časopis rozšíriť. A to nie 
je predsa všetko, veď za posledné roky máme možnosť prečítať 
si práve v každom čísle Života báseň krajana F. Kolkoviča a z času 
na čas sa na stránkach objavuje historická štúdia Jozefa Čongvu, 
ktorý je tak� ež členom MS SSP v Krakove. Po podrobnom zhodno-
tení revízna komisia schválila správu z činnos�  miestnej skupiny za 
uplynulé volebné obdobie a tak mohli členovia miestnej skupiny 
udeliť starému výboru absolutórium.

Vďaka tomu sme sa dostali k ďalšiemu závažnému bodu, teda 
k voľbám nového výboru. Každý z krajanov mohol nahlásiť do vo-
lieb svojho kandidáta, ktorých bolo nakoniec sedem: Jerzy Michał 
Bożyk, Anton Pezdek, Helena Rákosníková, Róbert Schmidt, Jacek 
Janiczko, Jolanta Dziedzic a Marián Smondek. Z týchto osôb každý 
člen udeľoval svoj hlas trom osobám, ktoré by tvorili základ vý-
boru. Výsledky hlasovania sčítavala a overovala sčítacia komisia 
v zložení Lýdia Ostrovska, Włodzimierz Bobula a Tomasz Drath. 
Najviac hlasov získala Jolanta Dziedzic, Jerzy M. Bożyk a Marián 
Smondek. Po konečnom hlasovaní sa predsedom MS SSP v Krako-
ve stal Marián Smondek, tajomníčkou Jolanta Dziedzic a pokladní-
kom Jerzy M. Bożyk. 

Ďalej členovia vyberali delegátov na celoštátny zjazd Spolku, 
na ktorý zostali vydelegovaní Jozef Čongva a Marián Smondek. 
Na záver ešte členovia miestnej skupiny jednohlasne vybrali troch 
dopisovateľov Života, ktorými sa stali Jerzy M. Bożyk, Helena Rá-
kosníková a Róbert Schmidt, takže pevne veríme, že pri najbližšom 
hodnotení dopisovateľskej ak� vity krakovská miestna skupina 
bude opätovne dominovať. 

Na zakončenie stretnu� a sa krajanom 
prihovoril novozvolený predseda Mari-
án Smondek, ktorý všetkým poďakoval za 
podporu. Poďakoval sa zároveň bývalému 
dlhoročné predsedovi Jerzymu M. Bożykovi 
za prospešnú dvadsaťdvaročnú prácu v pro-
spech Spolku na tomto poste a navrhol, aby 
mu miestna skupina udelila � tul čestné-
ho predsedu MS SSP v Krakove, ktorý mu 
bol slávnostne odovzdaný počas vernisáže 
5. mája t.r.

Nový predseda vyjadril tak� ež názor, že 
spolupráca s dlhoročnými krajanmi sa bude 
aj naďalej veľmi plodne rozvíjať, veď pomoc 
mu prisľúbil aj čestný predseda, a vyjadril 
nádej, že sa do činnos�  miestnej skupiny 
Spolku v Krakove v najbližšom období zapo-
ja aj mladí Slováci, ktorí prišli do Krakova za 
prácou, založili si tu rodiny a v Spolku Slová-

kov v Poľsku by mohli nájsť oporu pre zveľaďovanie svojich sloven-
ských koreňov a miesto pre spoločné rodinné stretnu� a.

Marián Smondek

VOĽBY V MIESTNEJ SKUPINE V KRAKOVE
KRAKOV

Nový výbor a dopisovatelia Života MS SSP v Krakove

Krajania počas volebnej schôdze

Jerzy M. Bożyk – čestný predseda MS SSP v Krakove
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PLTNÍCKA SEZÓNA JE OTVORENÁ  

V Červenom Kláštore v polovici apríla tradičným symbolickým 
odomykaním vôd Dunajca a posvätením pl�  otvorili novú 
pltnícku sezónu. Splavovanie Dunajca je už niekoľko desaťro-

čí hlavnou turis� ckou atrakciou severoslovenského Zamaguria. Z 
prístavíska pl�  v Červenom Kláštore trvá takmer desaťkilometrový 
splav prielomom Dunajca do Lesnice 1,5 až 2 hodiny. 

Splav na tradičných drevených pl� ach uprostred malebnej prí-
rody Pieninského národného parku na slovenskej strane ponúka 
viacero pltníckych spoločnos� , ktoré majú sídlo v Červenom Kláš-
tore, Spišskej Starej Vsi a v obci Majere. Splav, dopĺňaný výkladom 
o histórii regiónu i miestnymi legendami, ročne absolvuje niekoľko 
desiatok � síc domácich i zahraničných turistov. Tohtoročná pltníc-
ka sezóna potrvá do 31. októbra.

Milan Novotný

Nepozeraj, mamka, spiatky, 
teš sa z krásnej šesťdesiatky. 
Veď život rýchlo le
  ako šíp, 
ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. 
Nech krásne spomienky 
z mlados�  sa k tebe vrá� a 
a všetky zlé sa navždy stra� a. 
Nech tento krásny deň, 
dá �  úsmev a radosť len. 
Nech každý ďalší rok, 
dá �  len šťastný krok. 
Nech navždy tvoja dobrá duša ras� e, 
nech �  dá Pán Boh lásku a šťas� e. 

Tento vinš zasiela Anne Mošovej z Novej Belej k 60. narodeninám 
manžel, de�  a sestry s rodinami. 

Vaša láska je ako dobré víno
s každým rokom kvalitnejšia.
Na cestách životom, či viedli do kopca alebo dolu 
kráčate spoločne už 40. rokov
a ste o seba opre
  v každučký čas,
v láske a svornos�  putujte ešte dlhé roky.
Nedali ste sa za � e roky starosťami odradiť
a snažili ste sa jeden druhého pochopiť.
Do ďalších spoločných dní
nech Vám žehná Pán a ochraňuje Vás
Sedembolestná Panna Mária.

Manželia Alžbeta a Fran� šek Klukošovskí z Krempách oslávili 
8. mája t.r. 40. výročie sobáša, ku ktorému im želania zasiela celá 
rodina.

Nielen veľa slniečka v srdiečku
k narodeninám Ti prajeme,
ale takisto veľa šťas� a, 
zdravia, lásky,
aby si nemala na čele 
smutné vrásky.
Na svete nech prežívaš 
samé rados� 
a nemáš nikdy žiadne staros� . 

Toto prianie zasiela maličkej Veronike Lukášovej z Krempách pri 
príležitos�  jej prvých narodenín rodina.

Hodiny života krú� a sa dokola,
kto sa raz narodil, 
musí ísť do boja.
Hodiny postáli, 
vo chvíli – na sviatok,
k slávnos�  pre Teba je 
tu srdečný prípitok:
Vďaka Ti, Emil náš,
za rokov šesťdesiat,
máme ťa radi vždy, 
tak ako to treba.
Vykroč len zvesela 
na ďalšiu ži� a púť,
život aj v zrelos�  môže mať sladkú chuť.

Toto prianie Emilovi Cervasovi  z  Novej Belej, natrvalo býva-
júcemu v East Rutherford, New Jersey v USA, ktorý 3. mája oslá-
vil šesťdesiate narodeniny zo srdca praje celá rodina a vnúčatá: 
Anthony, Stephanie, Thomas, Lucas, Natalie a Veronika posielajú 
dedovi veľa bozkov. 

V živote sú rôzne chvíle,
šťas� a, žiaľu, nádeje. 
Týždne smútku, roky milé,
Každý žne, jak zaseje.
Mamka,  pri Tvojom sviatku
úcty, lásky priveľa,
šťas� a, zdravia v jednom riadku 
celá rodina Ti posiela.

Tento vinš patrí krajanke Emílii Kovalčíkovej z Krempách, ktorá 
23. mája oslávi šesťdesiate narodeniny.
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SLOVENSKÉ SV. OMŠE V KRAKOVE
Sv. omša sa bude odbavovať každú druhú nedeľu mesiaca v Sank-
tuáriu Božieho Milosrdenstva v slovenskej kaplnke v Lagiewni-
koch v Krakove o 15.30 hod.
• máj – 8.05.2011
• jún – 12.06.2011
• júl – 10.07.2011
• august – 14.08.2011
• september – 11.09.2011
• október - 9.10.2011
• november – 13.11.2011
• december - 11.12.2011

Sv. omša v slovenskom jazyku sa odbavuje v posledný utorok 
mesiaca v kostole sv. Kríža v Krakove o 16.30 hod.
• máj – 31.05.2011
• jún – 28.06.2011
• júl – 26.07.2011
• august – 30.08.2011
• september – 27.09.2011
• október – 25.10.2011
• november – 29.11.2011
• december – 27.12.2011

SLOVENSKÉ SV. OMŠE V NEDEĽU 
A SVIATKY NA SPIŠI A ORAVE
Nová Belá farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej o  11.00 hod.

Krempachy farnosť sv. Mar� na o  10.30 hod.

Nedeca farnosť sv. Bartolomeja o  7.45 hod.

Kacvín farnosť Všetkých Svätých o  9.15 hod.

Jurgov farnosť sv. Sebas� ána o  11.00 hod.

Vyšné Lapše farnosť sv. Petra a Pavla o  7.30 hod.

Jablonka farnosť Premenenia Pána o  8.00 hod.

Spišská Stará Ves farnosť  Nanebovza� a Panny Márie 
o  8.00 a 11.00 hod.

Veľká Franková farnosť sv. Mikuláša o  10.30 hod. 
a fi liálka Malá Franková o  9.00 hod.

Trstená farnosť sv. Mar� na o  7.00, 8.30 a 10.30 hod.

Bobrov farnosť sv. Jakuba o  8.00 a 10.30 hod.

Z tlačiarne a vydavateľstva Spolku Slovákov v Poľsku vyšlo už viacero kvalitných publikácií 
a tlačovín. Svedčia o tom nielen ocenenia, o ktorých sme už na stránkach nášho časopisu 
písali, ale aj to, že sa k nám spokojní zákazníci neustále vracajú. V posledných rokoch sa 

začalo naše vydavateľstvo presadzovať aj na slovenskom trhu a spolupracovať s viacerými slo-
venskými partnermi. Jedným z nich je aj Trnavská univerzita v Trnave, kooperácia s ktorou bola 
v tomto i minulom roku pretavená do niekoľkých kvalitných publikácií.

V spolupráci s Filozofi ckou fakultou uzrela svetlo sveta monografi a slovenského fi lozofa a 
tvorcu experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej fi lozofi e Jána Letza pod názvom Slovenská 
kresťanská fi lozofi a 20. storočia a jej perspek
 vy. Možno v nej nájsť náhľady slovenských kato-
líckych i evanjelických mysliteľov 20. storočia, ale tak� ež predstaviteľov iných fi lozofi ckých prú-
dov. V súčinnos�  s Katedrou histórie a Inš� tútom pre výskum prameňov k slovenským dejinám 
Filozofi ckej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyšla pod gesciou slovenského historika docenta 
Vladimíra Rábika z tlačiarne Spolku kolek� vna monografi a Vývoj cirkevnej správy na Slovensku.

Nesporne zaujímavou a objavnou publikáciou je kniha docentky Katedry histórie Trnavskej 
univerzity Marty Dobrotkovej A Slovak woman and America. Pojednáva o slovenských ženách, 
ktoré sa ešte pred prvou svetovou vojnou vysťahovali za svojimi manželmi do USA. Tu mali, na 
rozdiel od života v Uhorsku, možnosť prejaviť a naplniť svoje ambície. Založili tak v Amerike vôbec 
prvé ženské slovenské spolky ako Živena, Prvá ženská katolícka jednota, Pennsylvánska gréckoka-
tolícka ženská jednota či Evanjelická jednota. Kniha je v anglickom jazyku, čím umožňuje spoznať tento fenomén potomkom spomína-
ných žien, ale aj širšej jazykovo zdatnej verejnos�  na Slovensku i v zahraničí.

Milica Majeriková

ÚSPEŠNÁ SPOLUPRÁCA S USTANOVIZŇAMI NA SLOVENSKU
S TRNAVSKOU UNIVERZITOU

26. apríla 2011

Vážený pán Molitoris!
Ďakujem za milé prianie k Veľkej noci, ja som Vám aj Vašim spolupracovníkom priala aspoň v duchu!
Tiež sa Vám chcem poďakovať za vaše vydania, knihy, ktoré doniesol pán Smondek do SNK (Slovenskej národnej knižnice), už sú na 

linke na spracovanie. Teším sa, že naša spolupráca pokračuje a dúfam, že aj s Vami sa stretnem u nás v knižnici v Mar� ne.
Srdečne pozdravujem

Gabriela Hamranová
Zahraničné slovaciká, Oddelenie výskumu dejín knižnej kultúry

Slovenská národná knižnica, 03601 Mar� n

SO SLOVENSKOU NÁRODNOU KNIŽNICOU V MARTINE
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 5. apríla 2011 zomrel v Krempachoch 
vo veku 87 rokov krajan

JÁN PETRÁŠEK
Zosnulý stál pri zrode MS SSP v Krempa-
choch a v rokoch 1970-77 bol jej predsedom. 
Od začiatku patril ku ak� vu Spolku a presne 
sledoval spravodajstvo v Živote. Otvorene 
sa hlásil k slovenskému pôvodu a v silnom 
slovenskom duchu vychoval aj svoje de� . 

Razantne bojoval za práva slovenskej národnos�  na Spiši. Napriek 
mnohým neprajnos� am si ako jediný vybavil, aby jeho priezvisko v 
dokladoch bolo uvádzané v pôvodnom znení v súlade s matrikou. 
Odišiel od nás vzorný krajan, dobrý otec, dedo a známy. Nech od-
počíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Krempachoch, ÚV SSP a redakcia Život

Dňa 9. apríla 2011 zomrela v Tribši vo veku 
90 rokov krajanka

JULIA PAVLICOVÁ 
(rod. Vitková)
Zosnulá bola členkou MS SSP v Tribši a dlho-
ročnou čitateľkou časopisu Život. S manže-
lom kráčali životom 70 rokov. Toto krásne ju-
bileum oslávili vo februári tohto roku. Odišla 
od nás dobrá krajanka, starostlivá manželka 

a matka, babička, prababička a sestra. Nech odpočíva v pokoji! 
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP  v Tribši

Dňa 13. marca 2011 zomrela v Nedeci-Zám-
ku vo veku 84 rokov krajanka

ANNA BOGAČÍKOVÁ
Zosnulá bola čitateľkou Života. Odišla od nás 
dobrá matka, babka a prababka. Nech od-
počíva v pokoji! 
Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť.

MS SSP v Nedeci-Zámku

Dňa 15. februára 2011 zomrel v Nedeci vo 
veku 78 rokov krajan

ANDREJ URAM
Zosnulý bol dlhoročným čitateľom a pred-
pla� teľom časopisu Život, milovaným man-
želom, starostlivým otcom, dedom a prade-
dom. Nech odpočíva v pokoji. 
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sú-
strasť.

MS SSP v Jurgove

Dňa 31. decembra 2010 zomrel v Nižných 
Lapšoch vo veku 77 rokov krajan

DOMINIK ŠOLTYS
Zosnulý bol čitateľom časopisu Život. V 50. 
rokoch pracoval ako učiteľ na ZŠ v Krempa-
choch a Lapšanke. Neskôr pracoval ako ve-
dúci na stavbách v Čechách a na Slovensku. 

Odišiel od nás dobrý krajan, starostlivý manžel, otec a dedo. Nech 
odpočíva v pokoji! 
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Nižných Lapšoch  

Dňa 1. apríla 2011 zomrel v Podsklí vo veku 
89 rokov krajan

ŠTEFAN JENDRAŠČÁK 
Zosnulý bojoval za počas druhej svetovej voj-
ny v radoch slovenskej armády na východ-
nom fronte, neskôr sa pridal k par� zánom 
a bol zajatý nemeckými vojakmi a odvleče-
ný do Nemecka. Po druhej svetovej vojne sa 

šťastne vrá� l na Oravu. Zosnulý bol dlhoročným čitateľom a pred-
pla� teľom časopisu Život, milovaným manželom, starostlivým ot-
com, dedom a pradedom. Nech odpočíva v pokoji. 
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Dňa 20. septembra 2010 zomrel v Podsklí vo 
veku 80 rokov krajan

VLADISLAV PYTEL 
Zosnulý bol verným krajanom a dlhoročným 
čitateľom Života, starostlivým otcom, de-
dom a pradedom. Nech odpočíva v pokoji. 
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.

MS SSP v Podlsklí

Dňa 6. apríla 2011 zomrela po ťažkej chorobe 
vo veku 69 rokov priateľka Slovákov v Poľsku

EMÍLIA TIRŠELOVÁ
Zosnulá bola neterou priekopníka slovenskej 
kinematografi e Jána Závodného, ktorý bol 
producentom prvého nemého slovenské-
ho fi lmu Jánošík. Sama bola � ež umelecky 
nadaná – maľovala na plátne, skle či hline a 

venovala sa ručným prácam. Krajania ju poznali predovšetkým ako 
národovkyňu, účastníčku krajanských poduja�  na Spiši i Orave a 
propagátorku slovenského slova, ktoré šírila prostredníctvom pre-
daja slovenskej literatúry. Viacero kníh vydavateľstva Spolku Slová-
kov v Poľsku sa vďaka nej dostalo medzi širšiu slovenskú verejnosť. 
Odišla od nás vždy usmiata, príve� vá, pracovitá a priateľská osoba, 
ktorá bola kedykoľvek ochotná pomôcť. S pocitom hlbokého smút-
ku vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, dlhoročnému partnerovi 
Jánovi Kubáňovi a všetkým ľuďom, ktorým bude nesporne chýbať.                                       

Spolok Slovákov v Poľsku
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Cirkus
Prišiel cirkus. Hurá, sláva!
Je v ňom zebra, slon aj ťava,
nosorožec-velikán,
spievajúci pelikán,
kocúr v čižmách, zlaté prasa...
Nezmeškajte, začína sa!

Žongléri
Žongléri sú kúzelníci
vedia veľké triky.
Pozerajte, naučili
cvičiť tanieriky.

Skúšal som to povolanie, 
ba i moji blízki.
Odvtedy však jedávame
zo železnej misky

V lunaparku
De�  sa krú� a
na kolotoči
a výskajú.
Gramofónová platňa
sa krú�  
na gramofóne.
Kto minul peniaze,
krú�  sa už iba
na podpätku.

(J. Navrá� l. E. Lehotstká: 
Pramienok, Mladé letá 1983)

HORIČKA ZELENÁ, ZELENAJ SA
Horička zelená, zelenaj sa, 
má milá, premilá, nevydaj sa!
Ja sa vydať môžem, 
za teba nepôjdem, 
za teba nepôjdem, nenazdaj sa. 

Ak ťa ja, má milá, nedostanem, 
vyjdem ja na skalu, na ten kameň.
Skala je vysoká, 
priepasť je hlboká,
pre teba, má milá modrooká.
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Ahoj milé de� ! Poznáte 
hru, ktorá sa volá Le
 , le
  
 – všetko le
 ? Že nie? Vy-

zerá asi takto: Posadáte si okolo 
veľkého stola, alebo môžete zo-
stať sedieť  v školských laviciach. 
Ukazováky obidvoch rúk máte 
položené na stole. Vyvolávač, 
ktorého si sami určíte, recitu-
je: – Le
 , le
 , všetko le
 , čo 
má krídla, všetko le
 . Sova le
 ! 
– Keď počujete posledné slovo, 
zdvihnete obidve ruky – ale len 
ak ide o čokoľvek, čo môže lie-
tať. V opačnom prípade necháte 
svoje palce na mieste. Pozor! Je 
to rýchla hra, v ktorej sa môžete 
ľahko pomýliť. Ten, kto sa pomý-
li, dostáva zlý bod, alebo musí 
dať nejakú svoju osobnú vec do 
zálohy. Nebojte sa, na konci hry 
zálohované veci dostanete späť, 
keď splníte ľubovoľnú úlohu, 
ktorú vám spolužiaci – kamará�  
zadajú. Ten, kto sa v hre nepo-
mýli ani raz, stane sa novým vy-
volávačom. Tak čo, skúsite to?

Ešte predtým sa však poďme 
spoločne zamyslieť – čo všetko 
vlastne dokáže lietať? Určite je 
to lietadlo, už aj samotný názov 
nám hovorí, že je to niečo, čo 
lieta. Kto vlastne tento zázrak vy-
myslel? 

Kedysi dávno, okolo roku 
1903 sa dvaja bra� a Wrightov-
ci z mestečka Ohio rozhodli, 
že zostroja prístroj, ktorý bude 
lietať ako vták. Začali s jed-
noduchým drakom tvoreným 
dvojitými plátenými krídlami 
na drevenom ráme. Potom po-
stavili klzák takej veľkos� , aby 
udržal pilota. Znova ho upravova-
li, až kým nebol celkom bezpečný. Po-
tom naň pripevnili krídla a pridali pohyb-
livé kormidlo, takže pilot mohol s lietadlom 
meniť  smer. Nato sa bra� a vydali do piesko-
vých dún Ki� y Hawku v Severnej Karolíne, kde svoj klzák opakovane testovali. Táto práca im zabrala celý voľný čas. Po viac ako 1 
000 testovacích letoch neboli so svojim výtvorom spokojní. K lietadlu, ktoré nazvali Flyer 1, pripevnili ľahký, ale výkonom sil-
ný benzínový motor a ešte raz ho vyskúšali.  Tento skonštruovaný vták, poháňaný motorom, vzlietol. Písal sa 17. december 1903 
– v tento deň sa teda uskutočnil prvý let riadený človekom. Zaujímavosťou je, že spomínaný prvý let bol naozaj krátky, veď trval 
len 12 sekúnd. V nasledujúcich rokoch podnikali bra� a čoraz dlhšie lety ako prvé kroky na ceste k rozvoju letectva na celom svete.  
Nesmieme však zabúdať, že človek dokáže lietať aj bez použi� a motora. Takým človekom je napríklad parašu� sta. Viete, ako vyzerá? 
Pozrite sa na nasledujúci obrázok a odpoveď je jasná! 

No a kým budete premýšľať, z dlhej chvíle si môžete tento obrázok aj vymaľovať a poslať nám ho na adresu redakcie. Neváhajte, 
odmena v podobe peknej slovenskej rozprávkovej knižky Vás veru neminie!

Z prác, ktoré sme do redakcie dostali minulý mesiac, sme odmenili: Patrika Kasprzaka z Jablonky a Nikolku Barnašovú z Pekelnika.

Pripravila: Lýdia Ostrowska

LETÍ, LETÍ - VŠETKO LETÍ?



UMENIE

36 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ČASOPIS

František Kolkovič

Ruky

1. Poznal som hodne rúk v ži� .

Všetkým vyjadrujem vďaku. 

Zato, že boli, že mohol som chy� ť

každú, ako dôkaz životného znaku.

Tie ruky, spolu s prostým umom

dokázali usmerňovať naše kroky. 

Dali nám dovedna so smrekovým šumom

aj cit vycibrený, jak hora vysoký.

2. Alebo ruky, ktoré hladkali ťa po tvári

keď si bol deckom, plačúci a slabý:

aby si neplakal, že sa �  nedarí - 

tá ruka hračky ukladala do krabíc.

Tá ruka uvarila prostú stravu,

čo chutnala nám ako kráľovská.

To preto lebo kravy jedli čistú trávu

a chlieb upečený odpočíval na doskách.

3. Ešte aj ruka, ktorá z vlákna ľanu

vedela tvoriť plátno na košeľu,

tá ruka plátala aj tú potrhanú 

a k modlitbe skladala sa v nedeľu.

Ruka, čo slová uložené do riadkov

ukázala  za neskorých zimných večerov.

Zneli �  známou melódiou sladkou

a voňali skoro rodnou večerou.

4. Ruka, čo drobila tvrdú rodnú hrudu 

a hladila lemeš pri slnečnom záblesku.

Tá ruka otvárala cestu osudu,

keď rozsievala alebo sadla pod liesku.

Tá ruka mala hrboľaté dlane,

vedela tvoriť z tvrdej hrudy skvosty.

Aj slzy občas perlili sa na nej,

keď beznádej šla chodníkom prostým.

(F. Kolkovič, Stopy jesene, 2010)

KATARÍNA KOŠČOVÁ
Táto slovenská speváčka sa narodila 11. 

februára 2005 v Prešove. Od detstva si rada 
pospevovala, kde sa len dalo a k jej najobľú-

benejším vyučovacím predmetom patrila hudob-
ná výchova. Inklinovala však aj k rôznym iným 
druhom umenia, veľmi rada si kreslila, obdivo-
vala kresby iných a umenie ako také ju skrátka 
lákalo. Ako sama tvrdí, bol to dostatočný dôvod 
na to, aby sa po gymnaziálnom štúdiu zapísala na 
štúdium fi lozofi e a este� ky na Filozofi ckej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove. 

Spievať začala spolu so svojou sestrou Ve-
ronikou, v britsko-slovenskej skupine Heaven´s 
Shore. V roku 2004 sa odvážna Šarišanka zapísa-
la do súťaže Slovensko hľadá Superstar, v apríli 
2005 túto súťaž s počtom viac ako 500 000 hlasov jednoznačne vyhrala. Zaujímavosťou 
pritom je, že šlo o prvý ročník populárnej hudobnej súťaže, takže Katka je vlastne his-
toricky prvou víťazkou súťaže Slovensko hľadá Superstar. Dá sa povedať, že to bola jej 
vstupenka do sveta šoubiznisu. Ešte v tom istom roku vydala svoj prvý album – Ešte sa 
nepoznáme. K albumu vydala aj single: Katka, Pehatá a Koľko ešte krát. K dvom z týchto 
piesní bol natočený aj videoklip. Behom štyroch dní sa album stal pla� novým. K prvému 
albumu spolu s kapelou odohrali turné po mestách na Slovensku. V rámci súťaže Slávik 
2005  bola nominovaná v kategórii Speváčka, nezískala síce prvenstvo, ale  umiestnila sa 
na 4. mieste. V tom istom ročníku Katka vyhrala aj kategóriu Objav roka 2005. Neskôr 
získala ocenenie mesta Prešov. V tomto meste každoročne organizuje benefi čný koncert 

s názvom Resuscitácia. 30. októbra 2006 vydala svoj druhý album s názvom Naboso. Na 
albume sa s veľkou mierou podieľala aj ako autorka piesní, ktorých je na tomto albume 
celkovo 13. K Naboso vyšiel singel Posledná. K tejto piesni natočila klip v centre Prešo-
va. Klip sa udržal celý mesiac na prvom mieste v hitparáde Chart one a na popredných 
miestach v ostatných slovenských hitparádach. Neskôr bol odohraný aj na hudobnej sta-
nici MTV. Pieseň Dnes zožala úspechy v Nemecku, Švajčiarsku a postupne sa začala hrať aj 
v Rakúsku. Niektoré jazzové rádiá Katku hodno� li ako objav roka a začínali hrať aj ďalšie 
Katkine piesne v jazzovom štýle. Spolu s kapelou sa v máji a júni 2007 vybrali na druhé 
turné po 16 slovenských mestách  s názvom Katka Livetour 07. Bolo to najväčšie turné na 
Slovensku v roku 2007.  Za posledné mesiace sa spolu so svojou kapelou objavila v rôz-
nych mestách po Slovensku, Česku, Poľsku, zaujímavým počinom bolo nahranie albumu 
Uspávanky, ktorý osobne venovala synčekovi svojej sestry Veroniky. 21. augusta 2010 
povedala pred oltárom svoje áno dlhoročnému priateľovi a hudobnému manažérovi Mi-
chalovi Pivovarovi a v najbližšom čase si plánujú založiť rodinku. Obaja si svoje súkromie 
prísne strážia. (lo)  
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HONDA LEGEND
Interiér Legendu je kombináciou elegantného 

luxusu s jasným, efek� vnym dizajnom a vytvá-
ra prostredie ladiace s atle� ckým charakterom 

automobilu. Osobitná pozornosť bola venovaná 
vysokej kvalite a remeselnému spracovaniu ma-
teriálov. 

Motor nového Legendu 3,7 l SOHC VTEC V6 
je absolútnou špičkou technológie a je jedným 
z najvýkonnejších vo svojej triede. Moderný 
hliníkový štvorven� lový motor s nastaviteľnou 
reguláciou ven� lov a elektronickým riadením 
zdvihu ven� lov má výkon 295 koní pri 6200 ot/
min, čo zabezpečí maximálne zrýchlenie z 0 na 
100 km/h za 7,1 sekundy a maximálnu rýchlosť 
250 km/h. Dobré správy pre používateľov mobilných telefónov. Každý 

Legend je vybavený integrovanou hands-free súpravou. Inštalácia 
technológie Bluetooth zaručuje možnosť použi� a všetkých súčas-
ných mobilných telefónov podporujúcich Bluetooth, bez ohľadu 
na výrobcu. Po úvodnom „spárovaní“ mobilu a automobilu bude 
mobil vodiča rozpoznaný okamžite po zapnu�  zapaľovania. Mo-
bil pritom môže zostávať pri volaní alebo prijímaní telefonátu vo 
vrecku, dokonca aj v batožinovom priestore. Vodič vytáča telefón-
ne čísla a prijíma volania tlačidlami na volante alebo pomocou 
hlasového ovládania.

Pre výnimočný zvukový zážitok je Honda Legend vybavený au-
diosystémom Bose® audio. S desia� mi reproduktormi, navrhnutý-
mi špeciálne pre Legend americkým � mom spoločnos�  Bose®, sa 
kabína stáva koncertnou sieňou. Vybrané funkcie audiosystému 
možno ovládať aj hlasovými povelmi.  (ms)

ZUZKA VARÍ
ČO NA OBED • DRŽKOVICA DVORNÉHO KUCHÁRA
Hovädzie držky, hovädzie chvosty, bravčovú masť, cibuľu, soľ, 
Kucharek, mletú červenú papriku, šampiňóny, majoránku, pap-
rikovú pikantnú zmes, gulášovú pikantnú zmes, cesnak, mleté 
čierne korenie, kmín.

Hovädzie surové držky (tento recept neuvažuje o hotových 
predvarených držkách zo supermarketov) uvaríme v zabíjačko-
vom kotle v troch slaných, cibuľových vodách po 30 minútach. 
Po vychladení ich dôkladne očis� me, zbavíme loja a iných biolo-
gických nečistôt, pokrájame na jemné rezance. Medzitým varí-
me v inom hrnci hovädzie chvosty asi po dobu troch hodín. Ďalej 
udusíme na bravčovej mas�  značné množstvo nahrubo pokrá-
janej cibule, pridáme predvarené, pokrájané držky, poprášime 
červenou mletou paprikou, čiernym mletým korením, kmínom 
a podlejeme vývarom z hovädzích chvostov tak, aby držky boli 
ponorené vo vývare. Dusíme ich tak dlho, aby držky boli jemné 
a mäkučké. Hovädzie chvosty vykos� me (keď sú dobre uvare-
né, mäso sa samo oddeľuje od kos� ) a túto skvostnú pochúťku 
pridáme do držiek za stáleho miešania. Popridávame pochu� ny 
ako cesnak, korenie (odporúčame Kucharek od poľského výrob-
cu, jednoznačne patrí do držiek), paprikovú pikantnú a gulášovú 
zmes a pod. Vývar z chvostov sám zahus�  držkovicu, nakoniec ju 
dochu� me domácou majoránkou. Podávame so slanými rožka-
mi, prípadne s čiernym chlebom.

Burgundská hovädzinka
600 g hovädzieho, 250 g anglickej slaniny, 2 mrkvy, 3 väčšie cibu-
le, 15 g šampiňónov, 1 paradajkový pretlak, 3 strúčiky cesnaku, 
500 ml červeného vína, worcesterská omáčka, tymián, soľ, čier-
ne mleté korenie, olej, ryža alebo žemľová knedľa.

Hovädzie mäso prešpikujeme slaninou. Opečieme nakrájanú 
cibuľu, mrkvu, cesnak, a nakoniec pridáme paradajkový pretlak a 
mäso. Zalejeme červeným vínom a dusíme v tlakovom hrnci. Po 
zmäknu�  mäso vyberieme, omáčku zahus� me tmavou zápražkou, 
prevaríme a precedíme. Potom pridáme šampiňóny a dochu� me. 
Mäso nakrájame na plátky. Podávame so žemľovou knedľou.

KOLÁČE • SLOVENSKÉ KOLÁČIKY 
30 dkg varených postrúhaných zemiakov, 4 dcl mlieka, 60 dkg hru-
bej múky, 3 dkg droždia, trošku soli, trošku cukru, mlieko, tvaroh.

V mlieku a cukre necháme vykysnúť droždie, dodáme do ces-
ta, ktoré poriadne vypracujeme a necháme vykysnúť. Vytvárame 
koláčiky a pečieme na oleji z obidvoch strán. Upečené môžeme 
potrieť džemom a posypať ocukrovaným tvarohom, alebo môže-
me koláčiky nechať bez tvarohu.

Langoše
Využijeme hore uvedené suroviny, do cesta dodáme rascu, 

cesnak, trošku viacej soli, vypracujeme cesto, necháme vykysnúť 
a pečieme na langoše. Po upečení podľa chu�  dosolíme.

Manželia Galušovi

So štandardnou päťstupňovou automa� ckou prevodovkou 
môže vodič radiť rýchlos�  manuálne – buď použi� m radiacej páky 
na stredovej konzole, alebo páčkovými ovládačmi umiestnenými 
na volante. Prevodovka v spolupráci s inteligentným systémom 
radenia prevodových stupňov Grade Logic Control zabezpečuje 
konzistentnú hnaciu silu predovšetkým pri jazde do kopcov. Hon-
da Legend má štandardne pohon všetkých kolies na zlepšenie 
schopnos�  prejazdu zákrutou. 

Legend je vybavený adap� vnym tempomatom (ACC) a sys-
témom zmierňujúcim následky nehody (CMBS) ACC automa� c-
ky udržiava konštantnú vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu, 
napríklad na diaľnici. Vďaka tomu je jazda na dlhšie vzdialenos�  
uvoľnenejšia a menej únavná.
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PORADY KOSMETOLOGA
Witam wszystkich w te słoneczne 

wiosenne dni. Znów będziemy 
mieli możliwość robienia kosme-

tyków z domowej spiżarki i z ogrodu – na-
reszcie. Oto kilka zastosowań cytryny, o 
których mogliście nie wiedzieć – a wierzcie 
mi nadaje się ona do czegoś więcej niż tyl-
ko herbata. Ten piękny owoc możemy wy-
korzystać na wiele sposobów, do pielęgna-

cji nadaje się sok, miąższ jak i żółta skórka. 
Najcenniejsze w cytrynie są olejki eterycz-
ne, które działają wzmacniająco na skórę, 
ale na tym nie koniec, zawarte w cytrynie 
substancje czynne pomagają oczyścić cerę 
i przywracają skórze naturalny kwaśny od-
czyn. Oto 3 kosmetyczne sztuczki, które 
wykonamy z pomocą cytryny:

1. Paznokcie nabiorą pięknego różo-
wego koloru jeśli będziesz je regu-
larnie szorować szczotką skropioną 
sokiem z cytryny.

2. Na wiosenne przesilenie i osłabie-
nie pomoże seans aromaterapeu-
tyczny: wlej kilka kropli olejku cy-
trynowego do kąpieli a zobaczysz 
że zaraz przybędzie Ci sił.

3. Na ugryzienia i użądlenia. Szcze-
gólnie na swędzenie i pieczenie 
spowodowane przez osy, pszczoły 
i komary pomoże pasta z soku cy-
trynowego, wody i sody oczyszczo-
nej, którą należy wetrzeć w obolałe 
miejsce. 

Teraz coś dla włosów, czyli szampon i 
odżywka cytrynowo-żółtkowa. Do przygo-
towania szamponu potrzebne nam będą: 1 
lub 2 żółtka, ½ cytryny, łyżeczka rumu. Przy-
rządzanie: z cytryny wyciskamy sok, który 
następnie mieszamy z rumem i żółtkiem. 
Zastosowanie: przygotowaną mieszanką 

umyć głowę, pozostawić szampon na wło-
sach przez 1-2 minuty. Następnie dokładnie 
spłukać włosy i wysuszyć. 

Odżywka musi wnikać we włosy przez 
całą godzinę, nagrodą za cierpliwość będą 
błyszczące, miękkie i łatwe do rozczesa-
nia włosy. Do przygotowania odżywki po-
trzebne nam będą: cytryna, 1-2 żółtka, łyż-
ka oliwy z oliwek. Przyrządzanie: z cytryny 

wycisnąć sok, do miski 
wlać 1 lub 2 żółtka i cią-
gle mieszając dodawać 
po kropelce oliwy aż 
powstanie gładki majo-
nez. Wlać sok z cytryny 
i dokładnie wymieszać. 
Zastosowanie: włosy 
umyć, lekko osuszyć. 
Odżywkę równomier-
nie rozprowadzić na 
włosach, przykryć ka-
wałkami folii spożyw-
czej i zawinąć ogrzanym 
ręcznikiem. Zostawić 
na godzinę, po upływie 
tego czasu włosy do-

kładnie spłukać letnią wodą.
Coś dla twarzy, czyli cytrynowa ma-

seczka oczyszczająca – oczyszcza cerę z za-
skórników, lekko ściąga i wygładza skórę, a 
także wspaniale odświeża. Potrzebne nam 
będą cytryna, żółtko. Przyrządzanie: Cy-
trynę przekroić na 2 części, z połówki wy-
cisnąć sok. Skórkę zachować, wlać do niej 
żółtko, odstawić na kilka godzin (najlepiej 
na całą noc). W tym czasie żółtko wchło-
nie aromatyczne olejki zawarte w skórce. 
Krótko przed użyciem dodać do żółtka kilka 
kropli soku z cytryny. Zastosowanie: masę 
równomiernie rozsmarować po twarzy i 
dekolcie. Po 20 minutach spłukać dużą 
ilością ciepłej wody. 

Coś dla zmęczonych stóp, czyli kąpiel 
cytrynowa. Potrzebne nam będą: cytryna, 
5 kropli olejku cytrynowego, 3 krople olej-
ku lawendowego, łyżka śmietany. Przyrzą-
dzanie: cytrynę wycisnąć, sok odstawić na 
bok, pozostałe składniki wymieszać i wlać 
do miski z ciepłą wodą. Zastosowanie: sto-
py moczyć w pachnącej kąpieli ok. 15 mi-
nut, następnie osuszyć ręcznikiem. Teraz 
pora na sok cytrynowy, który dokładnie 
wcieramy w stopy. Zmęczenie stóp znika 
natychmiast.

Mam nadzieję, że spodobały się Pań-
stwu te kwaśne cytrynowe przepisy i że 
mimo wszystko wywołają one uśmiech na 
twarzy. Do zobaczenia za miesiąc. D.

Ledoterapia – leczenie 
światłem trzeciej generacji

Wiele opracowań i badań naukowych 
w ostatnich latach daje podstawę 
dla szerokiego zastosowania terapii 

światłem niskoenergetycznym w komplekso-
wym leczeniu wielu schorzeń. Światłoterapia 
to jeden z najstarszych sposobów leczenia 
bólu, regeneracji oraz wzmacniania systemu 
immunologicznego. Światło słoneczne stoso-
wane w leczeniu nosi nazwę helioterapii, na-
tomiast ledoterapia to innowacyjna metoda 
polegająca na stosowaniu światła niskoener-
getycznego, które jest generowane przez 280 
wysokoenergetycznych diod LED (LightEm-
mi� ngDiode) w zakresie widzialnym i bliskiej 
podczerwieni. Światło ledoterapii emitowane 
jest poprzez aplikatory typu „panel”. Wyróż-
niamy: aplikator dwusekcyjny R (czerwony 
– długość fali 630nm), aplikator  trójsekcyjny 
IR (podczerwień – długość fali 855nm), aplika-
tor dwusekcyjny RIR (mieszany – długość fali 
855nm). Ledoterapię stosuje się jako kurację 
uzupełniającą i wspierającą farmakoterapię 
oraz inne zabiegi fi zykoterapeutyczne. Jest 
też doskonałym zabiegiem poprzedzającym 
kinezyterapię. Czas trwania całego cyklu te-
rapeutycznego powinien zależeć od rodzaju 
schorzenia i miejsca aplikacji. Zabiegi powin-
ny być wykonywane codziennie lub dwa razy 
w ciągu dnia w zależności od wskazań lekar-
skich. W dodatku naświetlanie jest przyjem-
ne, bezbolesne i całkowicie bezpieczne dla 
pacjenta. Do korzystnych działań biologicz-
no-chemicznych zachodzących pod wpływem 
stosowania ledoterapii można zaliczyć: popra-
wę mikrokrążenia, usprawnianie procesów 
przemiany materii, stymulowanie procesów 
regeneracji, przyspieszenie procesu gojenia 
ran o różnym podłożu. Najczęstsze jednostki 
chorobowe poddawane zabiegom ledoterapii 
to: zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgo-
słupa, zespoły bólowe kręgosłupa, owrzo-
dzenia podudzi, rwa kulszowa, zespół cieśni 
nadgarstka, oparzenia, łuszczyca, pokrzywka, 
półpasiec, neuropa� a cukrzycowo-miażdży-
cowa, ZZSK, RZS, dyskopa� a, odleżyny, prze-
szczepy skóry. Niewiele jest przeciwwskazań 
do stosowania światła niskoenergetycznego. 
Naświetlań tego typu nie stosujemy u pacjen-
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PRAWNIK
Windykator nie ma prawa

Firma windykacyjna nie może rozporządzać twoim mająt-
kiem. Nie ma prawa: zająć konta w banku, pensji, emerytury 
ani renty; wejść na hipotekę; zlicytować mieszkanie, dom, 

działkę. Takie uprawnienia ma wyłącznie komornik. Tylko on ma 
uprawnienia do egzekucji długu na podstawie orzeczenia sądu. 
Firma windykacyjna nie ma też uprawnień do sięgania po infor-
macje o dłużnikach np. do urzędów skarbowych. Pracownicy fi rm 
windykacyjnych nie mają prawa nękać dłużnika telefonami, SMS-
ami, korespondencją, wysyłaniem faksów do pracy itp. Niedo-
zwoloną praktyką jest również zapowiedź wizyty w twoim domu 
przedstawiciela fi rmy windykacyjnej, który miałby określić wartość 
twojego majątku. Nie ma obowiązku wpuszczenia do mieszkania 
windykatora, nawet gdyby był w obecności wierzyciela.

Towar niezgodny z umową

Kupowanie jest umową między sprzedawcą a klientem. Towar 
niezgodny z umową, to towar: - uszkodzony (np. w spodniach 
jest dziura, suwak w kurtce nie działa, żarówka jest uszko-

dzona); - niekompletny (np. bluzka nie ma wszystkich guzików); 
- nienadający się do celu, jakiemu ma służyć (np. długopis nie 
pisze, drukarka nie drukuje); - niespełniający oczekiwań gwaran-
towanych przez producenta (np. mimo zapewnień buty przema-
kają, odplamiacz nie usuwa wszystkich plam). W tych przypadkach 
można złożyć reklamację. Można ją zgłosić w ciągu dwóch miesię-
cy od wykrycia wady towaru, maksymalnie do 2 lat od zakupu lub 
w zależności od warunków gwarancji. 

Jeśli zaś chodzi o towar kupowany z przeceny, np. pralka z 
powodu porysowanej obudowy – tej wady nie można reklamo-
wać, ponieważ o niej wiedzieliśmy. Jeśli natomiast pralka przesta-
nie działać, mamy prawo do reklamacji.

Oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych

Gdy zamierzasz oszczędzać przez wiele lat, możesz to robić w 
funduszach akcji. Choć nie gwarantują określonego zysku, w 
długim okresie można na nich sporo zarobić. Średnio około 

7 proc. a w dobrym roku nawet 20. Bezpieczniejsze, ale i mniej 
zyskowne są np. fundusze stabilnego wzrostu. Pieniądze zostają 
ulokowane głównie w papierach wartościowych, np. w obligacjach 
skarbowych. Średnio można na nich zarobić 5 proc. rocznie. Umowę 
na taką formę oszczędzania można zawrzeć w towarzystwie ubez-
pieczeniowym lub banku. Następnie wybiera się plan oszczędzania. 
Zwykle minimalna miesięczna wpłata wynosi od 50 do 150 zł. 

Służebność przesyłu 

Jako odrębna instytucja prawna służebność przesyłu funkcjonuje 
od 3 sierpnia 2008 r. Unormowano ją w art. 3051 – art. 3054 
k.c. Pozwala ona przedsiębiorcy na uzyskanie trwałego prawa 

do korzystania z cudzej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem 

urządzeń przesyłowych wchodzących (zgodnie z art. 49 k.c.) w 
skład jego przedsiębiorstwa, a właścicielowi gruntu na uzyskanie 
w zamian stosownej rekompensaty. Co ważne, jeśli przedsiębiorca 
odmawia zawarcia umowy o ustanowienie tej służebności, a jest 
ona konieczna do właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, 
właściciel może żądać na drodze sądowej odpowiedniego wynagro-
dzenia za jej ustanowienie. Analogiczne uprawnienie przysługuje 
przedsiębiorcy. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przed-
siębiorstwa przesyłowego lub nabywcę urządzeń przesyłowych, a 
wygasa najpóźniej po likwidacji tego przedsiębiorstwa. 

Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (najczęś-
ciej pracownikowi) zwolnionemu od wykonywania pracy z 
powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, chorym dzieckiem w 
wieku do ukończenia 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny. 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje za sprawowanie opieki nad dziec-
kiem do 8 roku życia, jeśli:

• nastąpiło nieprzewidziane zamknięcia żłobka, przedszkola 
lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

• doszło do porodu lub choroby małżonka, stale opiekującego 
się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu 
małżonkowi sprawowanie opieki,

• małżonek pracownika, stale opiekujący się dzieckiem, prze-
bywa w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotne.

Za dzieci uważa się nie tylko dzieci własne, ale także dzieci 
małżonka oraz dzieci przysposobione (adoptowane), a także dzieci 
obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Okres otrzymywania zasiłku opiekuńczego
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wy-

konywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania 
opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

• 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana 
jest nad dziećmi, 

• 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana 
jest nad innymi członkami rodziny.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wy-
miaru zasiłku. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niez-
dolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okresy niezdolności do pra-

cy, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy 
te wlicza się do okresu zasiłkowego. Zasiłek opiekuńczy nie przysłu-
guje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

• urlopu bezpłatnego;
• urlopu wychowawczego;
• tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawie-

nia wolności. Podstawa prawna: Dz. U. Nr 60, poz. 636 wraz 
z późniejszymi zmianami. 

tów, u których podejrzewamy lub stwierdzona jest choroba no-
wotworowa, są uczuleni lub nadwrażliwi na światło oraz u kobiet 
w ciąży. Nie naświetlamy również okolicy gałek ocznych. Bardzo 
cenną zaletą jest to, iż zabiegi te można wykonywać u pacjentów 
z elektrycznymi implantami (rozrusznik serca) oraz ze sztucznymi 
zastawkami serca. Oczywiście w wyżej wymienionych przypadkach 
naświetlania nie wykonujemy bezpośrednio w miejscu osadzenia 
implantu. Światło emitowane z diod LED nie wywołuje zaczerwie-
nienia ani oparzeń skóry. Efekt przenikania powoduje czasami tylko 

nieznaczne rozgrzanie miejsca poddanego ekspozycji i nieznaczne 
odczuwanie ciepła. Ze względu na łatwość wykonywania zabiegów 
ledoterapii, a także dużą efektywność terapeutyczną i brak działań 
ubocznych zabiegi te stają się coraz częściej jedną z podstawowych 
form leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego oraz uzdrowiskowego. 
Światło jest skutecznym narzędziem terapeutycznym – nie jest to 
już metoda alternatywna, ale powszechnie stosowana i polecana 
metoda fi zykoterapeutyczna. Skuteczność postępowania w dużej 
mierze zależy od momentu jej rozpoczęcia.
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HVIEZDY O NÁS NÁŠ TEST
Vediete zdravý život?
1. Postavíte sa na váhu a s hrôzou zis	 te, 
že ste pribrali niekoľko kilogramov. Čo 
urobíte?
a) Dáte sa na diétu, kým vaša hmotnosť 
nebude op� málna; b) začnete sa zdravšie 
stravovať a viac pohybovať; c) dúfate, že sa 
to časom upraví.
2. Čo je pre vás najdôležitejšie?
a) Výzor; b) zdravie; c) vnútorný pokoj.
3. Kamarát sa vám sťažuje na zdravotné 
problémy. Čo urobíte?
a) Ubezpečíte ho, že je to iba dočasné; 
b) poradíte mu liek, ktorý zaručene zabe-
rie, c) poviete mu, že dnes má takmer kaž-
dý nejakú chorobu.
4. Ako často navštevujete lekára?
a) Keď sa cí� te naozaj zle; b) chodieva-
te na pravidelné zdravotné prehliadky; 
c) Keď vás k nemu niekto odnesie.
5. Dokázali by ste prestať piť či fajčiť?
a) Áno, podarí sa vám to každý rok niekoľ-
kokrát; b) samozrejme; c) načo? Svoje ne-
duhy máte pod kontrolou.
6. Máte strach, že vážne ochoriete?
a) Áno, obrovský; b) ani to sa nedá vylúčiť, 
ale robíte všetko pre to, aby sa to nestalo; 
c) v žiadnom prípade, určite už teraz máte 
väčšinu známych chorôb.

Vyhodnotenie:  
Najviac odpovedí „a“: Nedá sa pove-

dať, že zdravie je pre vás na prvom mieste. 
Z chorôb síce máte strach, ale nerobíte veľa 
pre to, aby ste im predišli. Skôr sa hrozby 
snažíte ignorovať a nemyslieť na ne. Viac 
vám záleží na tom, aby si druhí mysleli, že 
ste vo vynikajúcej forme, ako na tom, aby 
ste v nej naozaj boli. Pravda, sú i zákroky, 
ktorým by ste sa nebránili. Napríklad lipo-
sukcia či plas� cké operácie.

Najviac odpovedí „b“: Vás by mohli 
ukazovať na prednáškach na medicíne ako 
prototyp zdravého životného štýlu. Máte 
preštudovanú zdravú výživu, viete, ako 
a kedy športovať, vyznáte sa vo vitamínoch 
a homeopa� kách. A najdôležitejšie je, že 
všetky poznatky disciplinovane uplatňuje-
te. Dajte si však pozor, aby ste príliš nepo-
učovali ostatných. Tirády o zdravom živote 
dokážu byť nevýslovne nudné.

Najviac odpovedí „c“: Váš životný štýl 
je sebadeštruk� vny. Je to súčasť fi lozofi e, 
ktorú razíte – telo má ísť do hrobu maxi-
málne opotrebované. To je však iba jedna 
strana mince. V skutočnos�  si s podlome-
ním zdravím človek sotva dokáže užívať 
život plnými dúškami. Preto by ste sa mali 
čo najskôr spamätať. Sústavné ubližovanie 
organizmu, hoci aj v mene svetonázoru, nie 
je žiadne hrdinstvo, skôr hlúposť. (aj) 

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Blíženci sa teraz neradi rozhodujú. Neviete 
zaujať jednoznačné stanovisko, váhate, čo 
sa ale práve takým z vás, čo stoja vo vedú-
cej pozícii, neodpúšťa. Vy ste platení za to, 
aby ste pevne vytýčili smer a držali sa ho. 
Ak to nie je možné, s� ahnite sa a nechaj-
te iným priestor na to, aby vás usmernili. 
A tohto sa držte aj doma.

RAK (22.6.-22.7.)
Rakom sa nikto nevyrovná vo veľkodušnos-
� . Ak sa raz rozhodnete niekomu pomôcť, 
ak ste si is� , že ide o správneho človeka, 
ktorému sa dá veriť, potom pre vás nie je 
nič nemožné. Ukážete to aj tentoraz. Mlad-
ším Rakom tento týždeň privedie do cesty 
novú lásku a mohli by sa konečne usadiť.

LEV (23.7.-23.8.)
Levy by sa mali zamerať na svoje vnútro. 
Nie je pre vás ľahké vyznať sa v tom, čo cí-
� te, no dobre si uvedomujete, že zatvárate 
oči pred pravdou. To nie je váš štýl, iným 
ťažkos� am odvážne čelíte a viete si správ-
ne načasovať svoje kroky. Skúste to takto 
urobiť aj so svojimi citmi, túžbami, priania-
mi a snami. 

PANNA (24.8.-23.9.)
Niekoľko ľudí sa už dávnejšie chystá na vás 
zaútočiť. Ak podnikáte, či zastávate vedú-
cu funkciu, dbajte na to, aby ste mali krytý 
chrbát. Skontrolujte si svoje obchody, to, 
čo je vo vašej kompetencii, za čo nesiete 
zodpovednosť. Nezanedbajte nič, ani ma-
ličkos� , ak budete opatrní, vyhnete sa ťaž-
kým stratám. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
Vy nie ste typ, ktorý by rád vládol a riadil 
iných. Vy radšej tvoríte, využívate svoju in-
tuíciu, originálne nazeranie na svet, hľadá-
te rôzne skratky a neobvyklé spôsoby, kto-
rými sa � ež dá dosiahnuť úspech. Nedajte 
sa zlákať ponukou, ktorá by si vyžadovala 
nejakú ru� nnú činnosť, alebo záväzok na 
jednom mieste. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Budete spokojní so svojimi pracovnými 
výkonmi. Konečne po vás zostane niečo 
viditeľné. Už dávno ste nemali taký pocit 
nenahraditeľnos� . Mladším z vás by bolo 
lepšie v inom prostredí, kde by viac vynikol 
váš talent, ale vy sami ste sa obrali o jednu 
príležitosť. Využite ďalšiu, keď sa ponúkne, 
inak sa zase nikam neposuniete.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Strelci až príliš budú zasahovať do života 
iných ľudí. Váš záujem je pre niektorých 
potrebný, no zopár ľudí zarazíte svojimi 
zvedavými otázkami. Dobre si teda vyber-
te, komu sa budete miešať do života, aby 
ste nakoniec nenarazili na prudké odmiet-
nu� e. Mladším Strelcom bude jeden ich 
známy núkať skvelý obchod.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
Čokoľvek začnete, bude sa vám zdať, že je 
to na dobrej ceste, že sa to už do� ahne do 
konca a zrazu sa dočkáte trpkého prebu-
denia. Pois� te sa teda, nielen pokiaľ ide o 
prácu, povinnos� , alebo nejaké iné záruky, 
ale aj pokiaľ ide o vašu domácnosť, aj tu sa 
môžete pokojne dočkať sklamania a podra-
zu. Dávajte si pozor na zdravie.

VODNÁR (21.1.-19.2.)
Vodnári sa cí� a vynikajúco. Priam žiaria, 
vplyv Venuše im prospieva, dokážu lepšie 
ovládať svoj život a aj ľudí v ňom. Vo vás 
je však vždy istý sklon k vyhľadávaniu ne-
bezpečných dobrodružs� ev, síce nemusí to 
byť nebezpečenstvo v džungli. Viete preží-
vať svoj život naplno aj medzi papiermi, v 
kancelárii. 

RYBY (20.2.-20.3.)
Tento mesiac budete náladoví. Mrzu� , bez 
nápadov, unavení ľuďmi a ich požiadav-
kami. Akoby vo vás zhaslo vaše vnútorné 
svetlo a vy sa neviete na nič poriadne sú-
strediť. Vyčerpanosť sa prejaví aj na vašom 
zdraví. Starším z vás sa môže zdravie na-
rušiť aj úrazom, stačí malá nepozornosť a 
vaša stabilita bude ohrozená. 

BARAN (21.3.-20.4.)
Baranom sa nedarí. Niežeby sa príliš sna-
žili, to nie. Ich ak� vity sú skôr náhodné, 
ako presne cielené. Strácate sa v rôznych 
maličkos� ach, v pochybnos� ach o sebe, 
ale aj v celkovom smerovaní vášho života. 
Najlepšie by bolo, keby ste sa zamerali na 
riešenie čiastkových problémov, nepripúš-
ťali si všetko naraz. 

BÝK (21.4.-20.5.)
Býci vládnu. Ľudia vás vnímajú pozi� vne, 
tešia sa z vašej pozornos�  a vy sami sa cí-
� te skvele. Nielen po zdravotnej stránke, 
ale aj v práci. Viete, čo urobiť, ako sa zbaviť 
nepríjemných úloh, ako si lepšie napláno-
vať vaše cesty, obchody, alebo súkromné 
výlety, všetko je pre vás uskutočniteľné a 
schodné. (ms)
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AKO JE TO SPRÁVNE?
Milí čitatelia, často sa pýtate na správny preklad slov, preto sme 

sa rozhodli, že na vašu žiadosť budeme uverejňovať niektoré 
poľské a slovenské frázy a slová, ktoré sa využívajú v oblas�  ad-
ministra� vy, stavebníctva, poľnohospodárstva, reklamy, dopravy 
a spojov, ekonómie, turis� ky a pod. 

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

podudzie podkolenie

zlewisko úmorie

ruchy górotwórcze horotvorná činnosť

sejmik regionálny parlament 
v Poľsku

zryczałtować paušalizovať, stanoviť 
paušálnu sumu

zwolnienie od podatku/cła oslobodenie od dane/cla

partycypować w zysku podielať sa na zisku

druk wklęsły hĺbokotlač

obój hoboj

smugowatość pásovitosť

pikulina pikola

– Pán minister, odkiaľ beriete toľko peňazí?
– Z nočného stolíka.
– A kto vám ich dáva na nočný stolík?
– Moja žena.
– A odkiaľ ich má vaša žena?
– Odo mňa.
– A vy ich máte odkiaľ?
– Veď vravím, že z nočného stolíka.

*  *  *
Psychiater pacientovi:
– Tak vy tvrdíte, že žijete na Slovensku a ste celkom spokojný? 

Pokračujte, takáto choroba nebola u nás ešte zaznamenaná.

*  *  *
Mudruje Adam v raji:
– Je to nespravodlivé, že nám Boh dal len 15 rokov sexu a pri-

tom opiciam ho dal na 25 a papagájom dokonca na 60 rokov. Tak 
to teda nie! Idem za nimi, aby mi dali polovicu zo svojho.

A tak aj urobil. Odvtedy chlap 15 rokov môže, 12 rokov robí 
opičky a zvyšok života o tom len rozpráva.

*  *  *
Hovorí černoch belochovi:
– Ja keď sa narodím, som čierny. Keď sa zobudím, som čierny. 

Keď sa opálim, som čierny. Keď zomriem, budem čierny. No ty, 
keď sa narodíš, si ružový. Keď sa zobudíš, si biely. Keď sa opáliš, 
si červený. Keď �  je zle, si zelený. Keď zomrieš, budeš fi alový. A ty 
máš tu drzosť nazývať má farebným?

*  *  *
Dedko sa sťažuje v domove dôchodcov:
– Neprekáža mi, keď mi stará pije môj alkohol, fajčí moje ciga-

rety, ale keď sa pri obede na mňa usmeje mojimi zubami, to je na 
mňa priveľa!

*  *  *
Syn sa v škole strašne zle učí. Otec nevie, čo s ním, preto mu 

hovorí:
– Počúvaj, ak donesieš na vysvedčenie zlé známky, pôjdeš do 

cirkevnej školy.
Samozrejme, syn donesie samé trojky, štvorky, preto ho dajú 

do cirkevnej školy. Po polroku príde domov zo školy s polročným 
vysvedčením so samými jednotkami, dvojkami. Otec sa ho pýta, 
ako je to možné.

 – Prídem do triedy, nad dverami jeden ukrižovaný. V jedálni 
ďalší ukrižovaný. V izbe, ktorú mi pridelili nad posteľou zasa jeden 
ukrižovaný. To vieš, tam sa s tebou neserú!

*  *  *
Čo by urobili muži, keby všetky ženy vymreli?
Najskôr by si poplakali, posmú� li.
A potom by si skro� li iné zvieratko.

*  *  *
Vyjdú dve kostry z hrobu a jedna si zoberie náhrobný kameň. 

Druhá sa jej pýta:
– Načo �  to je?
– Musím mať predsa doklady.

*  *  *
Čo by sa stalo, keby sa zem krú� la tridsaťkrát rýchlejšie?
Chlapi by mali stále výplatu a ženy by vykrvácali.

*  *  *
Priemerný plat Američana je 6000 dolárov. Za stravu, nájom-

né, elektrinu, plyn a vodu, kultúru, benzín a ostatné nevyhnutné 
náklady vydá mesačne približne 4000 dolárov. Čo urobí s tými 2 
000 dolármi, o to sa vláda nestará. Priemerný plat Nemca je 4000 
mariek. Za stravu, nájomné, elektrinu, plyn a vodu, kultúru, ben-
zín a ostatné nevyhnutné náklady vydá mesačne približne 2500 
mariek. Čo urobí s tými 1500 markami, o to sa vláda nestará. Prie-
merný plat Slováka je 9000 korún. Za stravu, nájomné, elektrinu, 
plyn a vodu, kultúru, benzín a ostatné nevyhnutné náklady vydá 
mesačne približne 11000 korún. Kde zoberie tých 2 000 korún, o 
to sa vláda nestará.
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Roky bez jedla a vody

V meste Ahmedabad žije starý pustov-
ník Prahlad Jani, ktorý o  sebe vyhlásil, 
že od ôsmych rokov nejedol a nepil. 

Túto skutočnosť si nedokáže vysvetliť ani 
� m vedcov a lekárov. Teraz naozaj nejde 
o žiadne skoro záhady, ale o reálnu a sku-
točnú vec súčasnos�  s jasným dôkazom. 
Prahlad Jani to� ž tvrdí, že vraj vtedy pred 
ôsmymi rokmi hovoril s hinduis� ckou bo-
hyňou Ambou, ktorá mu venovala dar pre-
ži� a. Momentálne sa podrobuje skúmaniu 
vedcov a odborníkov z organizácie Defence 
Ins� tute of Physiology and Allied Scien-
ce (DIPAS), kde ho chcú držať najbližších 
15 dní, aby porozumeli tejto schopnos� . 
Snažia sa zis� ť, čo by mohlo byť príčinou 
jeho preži� a, hoci to už sám povedal. Jeho 
prípad odrazu zaujal armádne zložky, ako 
aj vládu. V chudobných čas� ach Ázie trpia-
cich hladom by schopnosť človeka vydržať 
bez jedla, znamenala z čas�  vyriešený ur-
gentný problém, aj keď sa to hovorí ťažko a 
predstaví ešte ťažšie. 

Pozor na antikoncepciu

Mladík z Hong Kongu sa v obave zo 
straty vlasov uchýlil ku krajnému 
opatreniu v nádeji, že zastaví ich 

vypadávanie, tzv. alopéciu. Rozhodol sa 
užívať ženské an� koncepčné pilulky a hor-
móny, ale dosiahol tým úplne opačný efekt. 
Muž si to� ž na internete prečítal, že stra-
ta vlasov je spôsobená hormónmi a mylne 
veril, že keď bude užívať an� koncepčné 
tabletky svojej manželky a neskôr aj neja-
ké ženské hormóny, že sa mu podarí jeho 
problém vyriešiť. Namiesto toho sa však 
ocitol v ukrutne trápnej situácii, narástli mu 
prsia a hlas mu zoženštel. Konečne prestal 
brať prášky a zveril sa do rúk odborníkov, 
ktorí teraz budú musieť napraviť škody na 
jeho transformácii k hermafroditovi. Alo-
pécia je nenákazlivá autoimunitná choroba 
spôsobujúca vypadávanie vlasov. Príčiny sú 
rôzne: dedičné, stres, nesprávne stravova-
nie. Existuje viacero druhov tejto choroby. 

Najštipľavejšie čili papričky!

Nová, mimoriadne pálivá sorta čili z 
Austrálie sa zrodila vďaka tajomstvu 
jeho pestovateľa. Marcel de Wit z 

Morrisetu to� ž ako hnojivo používa odpa-
dovú vodu z farmy na červíky! „Sú jedno-
ducho nemilosrdne ostré,“ povedal de Wit 
o papričkách, pri ktorých spracúvaní mu-
sia mať zamestnanci chemické ochranné 
odevy. Nevyhnutnosťou sú rukavice, inak 
po krájaní dve hodiny pália ruky. Pikantnú 

omáčku z nového čili majiteľ rodinnej fi rmy 
nazval Trinidad Scorpion Butch Taylor. V od-
padovej vode z farmy na červíky sú okrem 
iného rastové hormóny, špecifi cké bakté-
rie a chemická látka chi� n. Podľa de Wita 
malo jeho čili pri testoch š� pľavos�  1,4 mi-
lióna tzv. Scovilleových jedno� ek a pritom 
najostrejšie tabasco dosiahlo len 30-� síc 
jedno� ek. Austrálčan chce dať nové čili za-
písať do Guinnessovej knihy rekordov ako 
najostrejšie na svete. (Zdroj: TASR)

40 rokov o piesku

V Indii žije 70 ročná žena, ktorá už 40 
rokov do seba tlačí piesok. Kým nor-
málny človek si pred televízorom 

pochu�  na popkorne alebo na chipsoch, 
táto žena si berie misku s pieskom a ten 
zje. Zvládne jedno až dve kilá denne a je 
ho bez toho, aby mala nejaké problémy 
so zdravým. Lekári sa divia, že po toľkých 

rokoch žena stále žije. No je � ež viditeľné, 
že žena trpí jasnými psychickými porucha-
mi. Zaujímavé na tom všetkom je niekoľko 
vecí. Prvou je, že to vydržala necelých 40 
rokov a bez problémov v jedení piesku po-
kračuje. Ďalšia vec je, že jej stačí suchý, ne-
musí byť zapíjaný. Nemá však asi význam 
rozmýšľať nad tým, aká stolica na ženu 
čaká na záchode. (Zdroj: TASR)
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Milí čitatelia, srdečne Vás pozývame na poduja-
� a spojené s Dňami slovenskej kultúry, ktoré pre 
Vás pripravuje Spolok Slovákov v Poľsku na Orave, 
Spiši a v Krakove. V rámci programu sa predstavia 
folklórne súbory, sólis� , hudobníci, umelci a budú 
otvorené výstavy. Podrobnejší program poduja�  
nájdete na plagátoch a pozvánkach, ako aj na we-
bovej stránke www.tsp.org.pl 
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Almanach, Słowacy w Polsce cz. VI, VII, VIII, IX, XI, Kraków . . . . . . . . . .10,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milica Majeriková, Nepokojná hranica 
+ DVD BOHOM ZABUDNUTÉ KÚTY, Kraków 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 zł
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