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KÚPA PODVLČIANSKEJ KLUBOVNE
Hádam by sa na Orave a Spiši ani nenašiel krajan, kto-

rý by nepoznal divadielko Ondrejko, podvlčiansku dy-
chovku, ľudovú kapelu Krištofa Pieronka, či veselé malé 

mažoretky Magnesik a veľké mažoretky Magnes. A určite by ste 
ani nemuseli dlho premýšľať, aby ste prišli na to, čo spája všetky 
� eto kutlúrno-umelecké súbory. Áno, je to jednoduché... všetci 
sú z peknej oravskej obce Podvlk a všetci nacvičujú a zdokonaľujú 
svoje umenie v klubovni Spolku Slovákov v Poľsku v tej istej obci.

Klubovňa sa nachádza v budove starej slovenskej školy, ktorú 
Spolok od gminy prenajíma už viac ako pol decénia. Keďže budo-
va už nie je v najlepšej kondícii – cez okná a dvere fúka, strecha 
preteká, omietka opadáva a aj vnútorné zariadenie by si iste vyža-
dovalo výrazné opravy a zmeny, požiadal SSP už pred niekoľkými 
rokmi o odkúpenie tejto budovy, aby sa mohol pus� ť do potrebných 
opráv.

A keďže činnosť, ktorá sa tu vykonáva, je prospešná nielen pre 
kultúrny rozvoj Oravy, ale aj pre tu žijúcu slovenskú národnostnú 
menšinu, požiadal SSP, na základe zákona o národnostných a etnic-
kých menšinách a regionálnom jazyku zo 6. januára 2005, kde sa 
v oddieli 3, článok 18, bod 4 píše, že aj orgány miestnej samosprávy 
môžu podporovať organizácie a inš� túcie realizujúce úlohy spojené 
s ochranou, zachovaním a rozvojom kultúrnej totožnos�  menšiny, 
o odkúpenie spomínanej budovy za symbolickú cenu 1 zl.

Gmina Jablonka, do ktorej Podvlk patrí, požiadala o vyčíslenie 
ceny tejto budovy znalca, ktorý je výšku stanovil na 125 800 zl. a za 
túto sumu ponúkla Spolku klubovňu na odkúpenie. Takúto sumu 
si za budovu, ktorá má slúžiť na kultúrne účely a do ktorej budú 
potrebné ešte ďalšie inves� cie na opravu, SSP nemohol dovoliť 
zapla� ť a tak sa začali v tejto veci jednania. SSP v jeho snahách 
o odkúpenie nakoniec podporila aj väčšina obce Podvlk.

Po niekoľkoročných vyjednávaniach nakoniec Rada gminy 
v Jablonke, na svojom zasadnu�  14. apríla 2011, na základe zákona 
z 21. augusta 1997 o hospodárení s majetkom, jednohlasne odsú-
hlasila odpredaj tejto budovy za cenu stanovenú znalcom s 96% zľa-
vou s tým, že budova bude určená, ako doteraz, na kultúrne ciele.

Dňa 15. júla t.r. bola na gminnom úrade v Jablonke podpísaná 
formálno-právna dohoda o tomto predaji. Zo strany SSP sa podpi-
sovania zúčastnili gen. tajomník Ľudomír Molitoris a podpredseda 
ÚV Fran� šek Harkabuz. Zo strany gminy Jablonka dohodu podpísal 
vojt Antoni Karlak. Obe strany sa zároveň dohodli, že 10. augusta 
t.r. danú dohodu speča� a u notára v Novom Targu.

Ostáva teda dúfať, že proces predaja klubovne bude do� ahnu-
tý do úspešného konca a všetky podvlčianske kultúrno-umelecké 
súbory budú naďalej obohacovať kultúrno-spoločenské poduja� a 
organizované Spolkom Slovákov v Poľsku, ale aj inými subjektmi.

Milica Majeriková-Molitoris

Klubovňa v PodvlkuVojt gminy Jablonka A. Karlak, gen. tajomník SSP Ľ. Molitoris a podpredseda ÚV SSP F. Harkabuz pri podpise zmluvy

Dôstojný otec biskup Mons. Štefan Sečka, 
nový spišský sídelný biskup, 

pri príležitos�  menovania za spišského biskupa Vám pra-
jeme, aby ste pri hlásaní evanjelia a vedení stáda zverených 
ovečiek v rámci Spišskej diecézy pociťovali účinky darov Du-
cha Svätého, hojnosť božích milos� , ako aj prosíme, aby ste 
si vo svojich modlitbách spomenuli aj na Slovákov žijúcich 
v Poľsku. Dúfame, že ešte veľakrát budete vzácnym hosťom 
medzi nami. 

Nech Vás žehná Pán a ochraňuje Sedembolestná Panna 
Mária, patrónka Slovenska! Porúčame Vás do opatery Bo-
žieho milosrdenstva.

Spolok Slovákov v Poľsku

Biskupské heslo: Crux Christi 
perfi ciat nos - Kristov kríž 
nech nás zdokonalí



Žijú medzi nami vzácni ľudia veľkého ducha, z ktorých vy-
žaruje pozi� vna energia, radosť a veselosť. Obohacujú 
náš každodenný život. Medzi týchto zaiste patrí krajanka 

Žofi a Bogačíková z Nedece, ktorá oslávila 80 rokov života a súčas-
ne aj 60 rokov kultúrnej činnos�  na krajanskom poli. Porozprávali 
sme sa s ňou a ponorili do spomienok a minulých čias. 

Školské roky a mladosť
Žofi a sa narodila v slovenskej rodine, Žofi e, rod. Froncovej, 

a Jozefa  Krempaských, ktorý pochádzal z Jezerska. Jej rodičia sa 
zosobášili v roku 1916. Jej otec dvadsať rokov hájničil na Kotelnici. 
Do Nedece sa ich rodina prisťahovala v roku 1938. O rok neskôr, 
Žofi ini rodičia postavili poschodový dom. Krajanka Žofi a pochádza 
z mnohodetnej rodiny. Mala jedenas� ch súrodencov, z toho jed-
ného nevlastného brata Jakuba z prvého otcovho manželstva. Do-
dnes žije brat Vincent v meste Teplice v Čechách, Vendelín v Nede-
ci a o 10 rokov staršia sestra Agneša.

V roku 1938 Žofi a nastúpila na základnú školu. Najskôr vyučo-
vanie prebiehalo v poľskom, neskôr v slovenskom jazyku. Absolvo-
vala 5 tried ZŠ a potom pokračovala na meš� anke v Spišskej Starej 
Vsi. Po jej absolvovaní sa rozhodla pre 5-ročné štúdium na Uči-
teľskom ústave v Lučenci. Bolo to obdobie búrlivých povojnových 
rokov. Po zmene štátnych hraníc jej vzali preukaz, ktorý umožňoval 
pohyb cez hranicu. Ak by sa rozhodla ostať v Lučenci, nemohla by 
sa vrá� ť domov, do rodnej obce. Rodičia boli v pokročilom veku, 
bolo potrebné pomôcť na gazdovstve, preto Žofi a prerušila štú-
dium v druhom ročníku. Jej bra� a boli prenasledovaní kvôli tomu, 
že sa verejne hlásili k slovenskej národnos� . Jozef dokonca nemo-
hol bývať ani v pohraničnej oblas� . Pracoval v Krakove a štyri roky 
v trestnej vojenskej bani v meste Zabrze. 

Jej otca s rodinou mali v úmysle vtedajšie úrady vysídliť na iné 
územie. Rodina prežívala traumu, často mali doma revíziu. Sestre 
Helene sa podarilo ujsť pred vojakmi.

Rodina a práca
V rokoch 1949 – 1953 Žofi a pracovala na Gminnom úrade, 

ako veliteľka skupín, ktoré odchádzali pracovať pri obnove Poľska 
z trosiek 2. svetovej vojny. Absolvovala kurz vo Varšave a násled-
ne viedla branné cvičenia pre tzv. junákov. Neskôr ju prevelili do 
gminy v Krościenku, s čím nesúhlasila. Potom sa zamestnala ako 

sanitárka na pôrodnej sále, ktorá sa nachádzala v rodinnom dome 
v Nedeci. Pracovala tam viac ako 20 rokov.

V roku 1955 sa vydala za Slováka Antona Bogačíka. V tomto 
manželstve sa im narodili tri de� . Prvorodený je syn Miroslav, ktorý 
býva pri Varšave. Dcéra Halina zomrela pred 10 rokmi. Najmladšia 
dcéra Žofi a je absolventkou Univerzity Komenského v Bra� slave. 
Pracuje ako učiteľka na základnej škole v Nedeci a je prekladateľ-
kou slovenského jazyka.

Pavol, svokor Žofi e Bogačíkovej staršej, bol osem rokov vo vä-
zení. Dôvodom bola jeho slovenská národnosť. Ofi ciálne bol však 
odsúdený z poli� ckých dôvodov. Bolo to neuveriteľné, že obyčajný 
človek mohol byť považovaný za poli� cky nebezpečného. V dô-
sledku tyrania vo väzení oslepol a prišiel o nohu. Napriek tomu 
ostal verný svojim slovenským koreňom.

Svet divadla a folklóru
Počiatky ochotníckeho divadla v Nedeci sú spojené so založe-

ním Spolku Slovákov v Poľsku v roku 1947. Pri Spolku začal pôsobiť 
divadelný krúžok, ktorý sa tešil veľkému záujmu mládeže, ale aj 
dospelých. Prvú divadelnú hru uviedol v tom istom roku na Via-
noce s názvom Ferdo dedek� vom. Vystúpenie sa stretlo s obrov-
ským záujmom verejnos� , čo presvedčilo hercov, aby nacvičovali 
ďalšie hry. V priebehu svojej činnos�  do roku 1990 divadelný krú-
žok uviedol hry, ako sú Kríž pod lipami, Pytliakova žena, Pokuta za 
hriech, Pytačky, Bačova žena, Statočný valach, Kozie mlieko, Traso-
visko, Dobrodružstvo pri obžinkách, Faraóni, Ženba, Ženský zákon, 
Matka a Kamenný chodníček. Okrem slovenských hier hrali aj poľ-
ské: Morálnosť pani Dulskej, Dulska pred súdom, Karpatskí gorali 
a Maciejowa ide na svadbu. Hry nacvičovali v rodinnom dome kra-
janky Žofi e Bogačíkovej, keďže nemali klubovňu. Divadelný krúžok 
pôsobil ak� vne a žal úspechy na rôznych poduja� ach. Žofi a, ako 
vedúca divadelného krúžku poznamenala: - Musela som vždy vy-
brať hru s väčším počtom postáv, aby mohli účinkovať všetci záu-
jemcovia. Účinkovanie v divadelnej hre bolo v tej dobe lákavé. 
Vtedajší mladí ľudia boli zanietení, chceli predviesť svoje herecké 
schopnos�  na javisku. Divadelné hry uvádzali nielen v Nedeci, ale Manželia Bogačíkovci počas vystúpenia ochotníckeho divadla
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aj v okolitých dedinách. Žofi a na všetko dohliadala. Bola to obeta-
vá práca v prospech mládeže. Pripravovala choreografi u, musela 
dohliadať na to, aby text bol naučený, šila všetky kostýmy. 

Od 50. rokov minulého storočia viedla aj folklórny súbor Vese-
lica. Najprv v ňom účinkovali len dievčatá, neskôr aj chlapci. Súbor 
debutoval na „Sabałowych bajaniach”, kde získal ocenenie, ktoré 
presvedčilo jeho členov, aby pokračovali vo svojej práci. Začiatky 
FS boli ťažké pre nepostačujúci počet krojov. Kroje si FS požičiaval 
od iných súborov a najmä od nebohého krajana Augus� na Bryju 
z Vyšných Lápš. Ochotne pomáhali aj Novobelania a Krempaša-
nia. Vďaka Spolku Slovákov v 70-tych rokoch dostal súbor súpravu 
krojov a v tom čase bol aj ofi ciálne zaregistrovaný. Veselica vystu-
povala s obradovými pásmami, spevom a tancami na rôznych kul-
túrnych poduja� ach doma aj v zahraničí a to v slovenskom jazyku, 
ale aj v spišskom nárečí. Za kvalitnú prezentáciu folklóru súbor žal 
úspechy a obrovský potlesk publika. Za všetky � e roky sa vystrie-
dalo v súbore množstvo tanečníkov, spevákov, ktorí odovzdávali 
divákom radosť a veselosť. Bolo by potešením, keby niekoľkoroč-
né úsilie a práca úspešne pokračovalo. Dúfame, že FS Veselica 
opäť milo prekvapí krajanské publikum v najblížšom čase.

Veľkú lásku k divadlu, folklóru, ako aj svoj dar slova, využívala 
Žofi a pri písaní textov piesní, scenárov k scénkam, s ktorými FS Ve-
selica vystupoval na rôznych poduja� ach a súťažiach. V rámci kul-
túrnych akcií Spolku Slovákov Veselica oboha� la program o origi-
nálne zvykoslovné pásma, ako sú Krs� ny, Na Andreja, Navrávačky, 
Čepčenie nevesty, Dobrú noc pred svadbou, Svadba, Štedrý večer, 
Fašiangy, Ohrávanie májov a Branci. 

Navyše Žofi a Bogačíková pripravovala texty blahoželaní pri prí-
ležitos�  okrúhlych výročí, úvodné privítacie príhovory pri návšte-
vách biskupov v obci, reč pre svedkov na svadby a iné. 

Za svoju dlhoročnú a nezištnú prácu v rámci divadelného krúž-
ku a v oblas�  folklóru získala oslávenkyňa viaceré ocenenia a me-
daily.

Našej krajanke Žofi i, žene s veľkou charizmou, pri príležitos-
�  jej životného jubilea, prajeme veľa zdravia, duševnej sviežos� , 
osobnej pohody, božieho požehnania, úsmevu na tvári a umelec-
kých úspechov jej Veselice, ktorá, ako pevne veríme, skoro vystúpi 
pred publikom.

Dorota Mošová

V dňoch 8.-10. júla 2011 sa konali Folklórne slávnos�  pod Poľa-
nou v Detve. Jedna z najpozoruhodnejších folklórnych prehliadok 
na Slovensku sa konala už 46-krát. Hudbu, tanec, ľudové zvyky, 
umenie rúk a krása rodnej reči ponúkali plným priehrš� m tohto-
ročné slávnos� .

Organizátori pripravili celkovo 10 scénických programov a 27 
sprievodných poduja�  a výstav. 

V tomto ročníku sa predstavilo približne 1600 účinkujúcich, 
z toho 250 účinkujúcich bolo Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Počas troch dní vystúpili okrem iných aj domáce a detské 
folklórne kolek� vy, jubilujúci súbor Zvolen, jubilujúca ľudová 
hudba Ďatelinka a folklórny súbor Detva. Celé slávnos�  sprevádzal 
bohatý sprievodný program a výstavy.

Jedinečnú atmosféru si prišli vychutnať návštevníci z celého 
Slovenska. Predstavili sa obce, ktoré vyhrali � tul Dedina roka. Pre-
zentovali sa tradície a výrobky obcí. Išlo o súťaž, ktorá by mala 
pokračovať aj v ďalších ročníkoch.

Vzácnym hosťom Folklórnych slávnos�  bol prezident Sloven-
skej republiky Ivan Gašparovič, ktorý ocenil ľudskú súdržnosť na 
fes� vale.

Súčasťou programu bola už tradične Krajanská nedeľa, kto-
rá predstavovala pestrý prierez umeleckou tvorbou a kumštom 
krajanských folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí.  
Program niesol názov „Idem, idem, lebo misím”. Ide o pieseň 
v úvode programu v podaní Romana Mala� nca, známeho fujaristu 
a režiséra. Témou tohtoročnej Krajanskej nedele boli spomienky 
predkov na ťažké časy, keď hľadali lepšie podmienky na plnohod-
notný  život.

Rámec programu vytvárala citácia z knihy padinského rodá-
ka Pavla Juhása Povolného:  ”Prvé ulice” list, ktorý nikdy nebol 
odoslaný na Horniaky. Citácia z listu: „Všetci sme zdraví. Povedzte 
to tým, čo sa budú opytovať na svojich... Mnohí sa chcú vrá� ť na 
Horniaky, už tejto jari. Neviem či aj my... bojíme sa, či nás prijme-
te späť? Alebo nám vyčítate, že sme vás opus� li? Keď sme lepšie 
chceli...”

Predstavili sa folklórne súbory Spiš z Novej Belej, z Poľska, 
Detvan z Vojlovice, zo Srbska, Cerovina z Čerpotoka, z Rumun-
ska, Púčik z Brna, z Českej republiky, SKOS Ivana Brníka z Jelisav-
ca, z Chorvátska, Nádeje z Paríža, z Francúzska, Turianska dolina 

z obce Turie Remety z Ukrajiny, Dúha z Malého Kereša, z Maďar-
ska. Týchto osem krajanských súborov sa predstavilo vďaka pod-
pore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Návštevníci slávnos�  
pod Poľanou sa mohli kochať vyváženou ukážkou kultúrneho po-
tenciálu krajanov. Naturálnosť spišských tancov priniesol súbor 
Spiš z Novej Belej v Poľsku, pod vedením Jozefa Majerčáka. Súbor 
Spiš pôsobí pri Spolku Slovákov v Poľsku.

Tohtoročný program Krajanskej nedele plnohodnotne  prispel 
k úspešnému zavŕšeniu Folklórnych slávnos�  pod Poľanou.

Daniela Slodičková

FOLKLÓRNY SÚBOR SPIŠ V DETVE
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SMUTNÝ KONIEC JABLONSKÝCH ŽIDOV
POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

JABLONKA

Práve v každej dedine na hornej Orave bývali židovské ro-
diny. Ani obec Jablonka nebola výnimkou. V Jablonke bý-
valo pred druhou svetovou vojnou jedenásť židovských 

rodín. Dodnes si pamätám ich priezviska – boli to Sekelyovci, Staj-
nerovci, Symplerovci, Hercovci, Nandorovci, Stenberkovci, Gas-
nerovci, Dežovci, Golfi ngerovci, Cornovci, Gasnerekovci. Všetky 
židovské rodiny bývali v centre Jablonky. Sekelyovci, Symplerov-
ci a Stajnerovci patrili medzi najstarších osadníkov hornej Oravy 
a mali postavené na � e časy veľké domy. Tieto domy postavili 
ešte ich predkovia v období, keď kupci prevážali tovar cez Oravu 
z Uhorska do Poľska a z Poľska do Uhorska, predovšetkým soľ. Se-
kelyovci a Stajnerovci mali bohaté krčmy a tak� ež viac miestnos�  
určených pre hos� , vozovne i maštale pre kone. Kupci sa u nich 
zastavovali na noc, aby si kone oddýchli. Ako mi dedko rozprával, 
boli to furmanské krčmy. Sekelyovci boli štyria súrodenci – traja 
bra� a Šimon, Aladar, tre� eho meno si nepamätám a sestra Nina. 
Tre�  brat ešte pred vojnou falšoval poľské peniaze, takže nakoniec 
skončil vo väzení a napokon počas vojny v roku 1940 kdesi zahy-
nul. Keďže súrodenci vedeli, aké nešťas� e ich čaká, prenajali dom 
dvom Slovákom z Trstenej – Groňovi a Pavelekovi, ktorí naďalej 
viedli v ich dome krčmu až do konca vojny. Sekelyovci nakoniec 
vojnu prežili a odsťahovali sa do Austrálie. Ich rodičia zomreli ešte 
pred vojnou. Neskôr ich dom prevzalo Gminné družstvo. V roku 
1964 Šimon Sekely bol po dlhšej dobe v Jablonke a navš� vil pria-
teľa Ignáca Morinca, ako aj ďalších. Morinec mi neskôr rozprával, 
čo mu Šimon Sekely ohľadom domu povedal – Ak by mal ten dom 

nejaký súkromník, žiadal by od neho, aby ten dom vypla� l, avšak 
keďže dom prevzalo družstvo, nech teda bude pre celú dedinu.

Emanuel Stajner mal krčmu pri ceste na Lipnicu, kde dnes sto-
jí hasičská zbrojnica. Býval v ňom s matkou a sestrou, ktorá bola 
vdovou. Bola to krčma u Mana, všetci ju takto nazývali. Keď boli 
svadby, boli vždy u Mana Steinera. Vyhrávala tu muzika, krčmu 
sprístupňoval na tance zadarmo, pretože vtedy dobre zarobil. 
V roku 1941 od Stajnera prevzal krčmu Matúš Prozbik z Bobrova.

Rodina Symplerovcov bola bohatou židovskou rodinou, ktorá 
mala veľký obchod s potravinami a roľníckymi potrebami – reťaze, 
podkovy, lemeše do pluhov a iné potrebné veci pre gazdov. Záro-
veň vlastnili pekné pozemky a chovali kravy. Mali tri krásne dcéry 
Liliu, Stelu a Martu a syna Eugena. Ja som chodil s Martou do školy 
od prvej triedy. Sympler bol statočným a dobrým človekom. Mno-
hí ľudia boli biedni v tom čase a nemali peniaze, preto často ku-
povali u Symplera na úver, nikdy však Sympler od dlžníka nežiadal 
úrok, vtedy to volali interes. Rodinu Symplerovcov som dobre po-
znal, moja sesternica bola u nich v službe a prichádzala ku nám aj 
s ich dcérami. V roku 1941 obchod u Symplera prevzal Jozef Rariga 
a viedol ho až do konca vojny. Po skončení vojny majetok Symple-
rovcov popredal Eugen Vercek, ktorý bol cestmajstrom.

Židia Hercovci – boli dvaja bra� a, ktorí boli stolármi a vyrábali 
nábytok a iné potrebné veci, ako okná alebo dvere. Bra� a vojnu 
prežili a po vojne sa odsťahovali do Československa, kde sa usa-
dili a pomáhali utečencom z hornej Oravy nájsť si prácu. Ich dom 
v Jablonke prevzal Žid Stenberg, ktorý mal obchod v Sekelyho 
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Žid Gasnerek bol krajčírom a učil šiť mladé ženy a dievčatá. 
Mal aj neveľký obchod s tex� lom a oblečením.

Niektorí Poliaci židov nemali radi. Dodnes si pamätám, ako 
som išiel s matkou na jarmok kúpiť pre mňa klobúk. Keď sme ho 
kúpili, prišiel za nami chlap, ktorý niesol vedro s vodou a kričal na 
nás, že kupujeme u Žida – Vy Oravci podporujete Židov! A Židovi 
povedal, že už šijú na nich vrecia. Žid sa postavil voči nemu vo 
vlastnej obrane a ten chlap zobral vedro s vodou a ho oblial.

Boha�  Židia podporovali chudobnejších a my sme mali komu 
predávať svoje výrobky – maslo, vajcia, husi, zemiaky a iné plodi-
ny. Ako mi rozprával môj otec, keď sa skončila prvá svetová vojna 
v roku 1918, chlapi sa vrá� li domov. Na jarmok do Jablonky priš-
la z Czarneho Dunajca hromada chlapov. Keď Židia rozložili svoje 
krámy, vtedy sa Dunajčania vrhli na Židov. K Dunajčanom sa vtedy 
pripojili aj ostatní ľudia, ktorí boli v tom čase na jarmoku. Krámy 
im poprevracali a vyrabovali im všetko. V ten deň vyrabovali aj 
krčmy. Sekelyovci mali bohatú krčmu, avšak nič im nezostalo. Po-
rozbíjali im aj sudy s vínom, ktoré mali v pivnici. Tak isto bolo aj 
u Stajnerovcov, ktorým vyprázdnili celú krčmu a tak� ež Symplerov 
obchod bol úplne vydrancovaný. 

Židia svoje obchody udržiavali do jesene roku 1941. V tom čase 
museli Židia, židovské ženy a aj ich de�  nosiť na oblečení pripnuté 
na hrudi žlté hviezdy. V roku 1942 prišlo to najhoršie. Všetkých Ži-
dov z Jablonky vyviezli a úradníci predávali ich nábytok na verejnej 
dražbe. Židia z Poľska prechádzali cez zelenú hranicu na Slovensko. 
To mi rozprával môj priateľ Ignác Ižral, ktorý bol odo mňa starší 
o dva roky, ako pomáhal prejsť Židom cez hranicu v Zubrici, za čo 
mu Židia poriadne zapla� li. Niekto ho však obžaloval, že ukrýva 
Židov. Preto prišli ku nemu žandári, že je obžalovaný z ukrývania 
Židov, on sa však nepriznal a pritom židovská rodina sa skrývala 
uňho na podstreší. 

V tom čase som pracoval u Rybinského na píle. Rybinský mal 
svoje nákladné auto, na ktorom sme vozili dosky do Trstenej na 
stanicu. Podvečer, jedného dňa na jeseň roku 1943, sme naložili 
dosky, keď prišla za nami Rybinského sestra aj traja mladí chlapi 
a povedala šoférovi, aby ich odviezol do Trstenej na vlak. Dotyční 
nám povedali, že sú Židmi a potrebujú sa dostať do Žiliny, kde na 
nich čakajú nejakí agen� , ktorí by im mali dať doklady, pretože sa 
chcú dostať ďalej do Maďarska.

Slovákov za pomoc Židom netrestali väzením.

Karol Novák, júl 2011

dome, kde predával olej do lampášov a školské potreby – zošity, 
ceruzky a iné potrebné veci i potraviny, ako múku alebo soľ.

Žid Nandor bol mäsiarom a mal svoju mäsiarstvo. Mal drevený 
dom, do ktorého sa schádzali Židia na modlitby. 

Žid Golfi nger vyrábal perlivú vodu – oranžádu. Býval v urbár-
skom dome, ktorý predtým kúpil urbár od Žida Neumana. Keď ju-
náci z pracovného tábora robili cestu cez Zubricu do Zawoje, Gol-
fi nger im v roku 1938 dovážal oranžádu. Mal svojho jedného koňa 
a veľký voz, keď ho však naložil doplna prepravkami s oranžádou, 
pre jedného koňa bol tento náklad veľmi ťažký a preto sme mu 
dávali nášho druhého koňa do páru. Ja som potom spolu s ním 
jazdieval do Zubrice, kam kedysi cesta viedla popri zubrickej rieke. 
Pokiaľ sme sa dostali do Zubrice, šesťkrát sme sa museli dostať vo-
zom cez rieku. Junáci bývali v drevených barakoch na začiatku Zub-
rice, ďalší bývali v strede, toto miesto volali „Pri brovare” a ďalší 
zasa na hornom konci Zubrice na Ochlipove pod Babou horou. Vo 
všetkých barakoch sme zložili potrebnú oranžádu pre junákov. Žid 
nám pla� l dva zloté za jeden deň. Jazdievali sme každý štvrtok. 
Keď bolo v lete horúco, tak aj dvakrát do týždňa – v pondelok a vo 
štvrtok. Za jednu oranžádu dostával Žid 15 grošov.

Žid Corn mal obchod s potravinami v dome Jána Pekarčíka. 
Mal dvoch synov. Ja som chodil do základnej školy s jedným z nich, 
bol to dobrý kamarát.

Žid Gasner bol biedny, kupoval teľatá a jalovice a čosi si vďaka 
tomu privyrobil. Jeho žena mala jedáleň, vtedy to volali garkuchy-
ňa.

Dežo bol tak� ež chudobným Židom, pracoval na píle. Keď fur-
mani privážali drevo na pílu, odoberal ho, a aj keď odvážali dosky 
do Czarneho Dunajca, kubíkoval ho, avšak furmanov neraz okla-
mal. Vyšlo to najavo, keď bola horná Orava pripojená už k Slo-
venskej republike. Rybinski v tom čase predával dosky fi rmám na 
Slovensko, kam ich furmani vozili na železničnú stanicu do Trste-
nej. Keďže to bola zima, dosky zvážali na sánkach, u nás sme � e-
to sane volali „gnatky”. Keďže na moste v Trstenej už nebol sneh 
a dva kone nedokázali pre� ahnuť fúru z doskami cezeň, prišli za 
nimi žandári a pýtali sa, koľko tých dosiek vezú. Furmani im uká-
zali papiere, na ktorých mali napísané, koľko kubíkov dreva vezú. 
Jeden so žandárov odišiel po meter a jednu fúru premeral, takže 
nakoniec zis� l, že 0,35 m3 vezú zadarmo. Takýmto spôsobom okla-
mával furmanov Dežo. Rybinski musel zapla� ť pokutu, avšak Dežo 
sa viac na píle neukázal.

20. JUBILEJNÝ ROČNÍK ORAVSKÉHO LETA

Jubilejný dvadsiaty ročník sa organizátorom vydaril. Poča-
sie bolo ako stvorené, takže gumáky mohli ísť do police. 
Na športovom štadióne sa popoludní začali zhromažďovať 

diváci, hos� a i vystupujúci. Poduja� e sa už tradične začalo kon-
certom dychovej hudby DPZ v Jablonke a následne zazneli trúby 
Haniaczykovcov. Vojt gminy Jablonka Antoni Karlak vítal zo scény 
spoločne s mladými nádejnými ľudovými hudbami všetkých hos-
�  a predstaviteľov samospráv, ktorých následne pozval na scénu 
a na pamiatku, ako aj na dobrý začiatok spoločnej zábavy odvzdal 
pas� erske zvonce, ktorými všetci spoločne odzvonili otvorenie 
tohto kultúrneho poduja� a. Tradičnú odmenu v podobe pas� er-
skeho rohu za oživovanie a zveľaďovanie tradičnej oravskej kultúry 
získal tento rok FS Skalniok z Hornej Zubrice. Následne sa na scéne 
v plnej kráse predstavili oravské folklórne súbory: Malé Podhale, 
Rombaň, Skalniok, ľudová hudba Ludwika Młynarczyka a ďalší. 

Ako hosť poduja� a sa na tohtoročnom Oravskom lete pred-
stavil vokálny zbor Mestského kultúrneho strediska vo Wolborze. 
Hviezdou poduja� a bola hudobná skupina Brathanki, ktorá svojimi 
hitmi v� ahla všetkých divákov do veľmi dobrej zábavy. Okrem toho 

boli pre záujemcov prichystané tradičné súťaže ako napr. šplhanie 
sa na stĺp pre zdatných mužov a súťaž v mútení masla pre šikovné 
gazdinky. Záverečnou atrakciou tohtoročného poduja� a bol pekný 
ohňostroj a poriadna tanečná zábava. 

Marián Smondek. Foto: jablonka.pl
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BREHY DUNAJCA OŽILI TRADÍCIOU

Pod takýmto názvom sa uskutočnilo v dňoch 15. –17. júla 
t.r. kultúrno-spoločenské poduja� e v Spišskej Starej Vsi 
v rámci mikroprojektu Brehy Dunajca ožijú tradíciou, ak-

� vita Srdcom k domovu. Tento projekt bol spolufi nancovaný z Eu-
rópskej únie z prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho roz-

voja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-slovenskej 
republiky 2007-2013. Poduja� e trvalo tri dni. Program prvého dňa 
bol venovaný deťom. Uskutočnil sa šachový turnaj o pohár primá-
tora mesta Spišská Stará Ves. Na záver domáce divadlo Ramaga 
uviedlo hru s názvom Láska po americky. Celý program uzavrela 

Nedecké združenie gazdiniek s kuchárom Z. Kapolkom

Hudba - hraj! Víťaz súťaže vo varení gulášu J. Regec s kamarátmi

diskotéka. Sobota sa niesla v športovom duchu. Boli pripravené 
športové súťaže a uskutočnil sa seminár venovaný cykloturis� ckej 
magistrále popod Tatry. V nedeľu sa konal tradičný Staroveský jar-
mok, tvorivé dielne a prezentovala sa kuchyňa starej mamy na slo-
vensko-poľskom pohraničí. Vďaka tomu sme si mohli pochutnať 
na tradičných regionálnych jedlách, kde svoje výrobky ponúkalo aj 
Nedecké združenie gazdiniek. 

Na scéne staroveského amfi teátra koncertovala aj nižnolap-
šanská dychovka. Uskutočnili sa regionálne preteky dobrovoľných 
požiarnych zborov zo Slovenska i z Poľska. Prebehla � ež súťaž vo 
varení poľovníckeho gulášu, ktorú vyhral Jozef Regec zo Spišskej 
Starej Vsi. Divákov pobavil aj Peter Stašák a jeho hos� a. Priazniv-
ci umenia si mohli pozrieť v kultúrnom dome výstavu s názvom 
Staroveské talenty. Na toto poduja� e prišli aj viacerí naši krajania 
z Nedece a Kacvína. Nechýbal medzi nimi generálny tajomník ÚV 
SSP Ľudomír Molitoris s manželkou, rodáčkou zo Spišskej Starej 
Vsi.

Dorota Mošová
Foto: mm, dm

POĽOVNÍCKE DNI V JURGOVE
Dni Poľovníka v Jurgove sa uskutočnili v rámci cyklu Ta-

trzańskich wici v gmine Bukowina Tarzańska v dňoch 
od 30. do 31. júla . Prvý deň v jurgovskom amfi teátri 

vystupovali folklórne súbory a koncertovala skupina SZTAB. Záver 
programu patril diskotéke. Nedeľňajší program začínal sv. omšou, 
na ktorej sa farníci ofi ciálne rozlúčili s kaplánom vdp. Krzysztofom 

SPIŠSKÁ STARÁ VES
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JURGOV
Piechowiczom a poďakovali mu za jeho pastoračnú činnosť v ich 
farnos� . 

Medzi čestných hos�  tohto kultúrneho poduja� a patrili: pri-
mátor mesta Spišská Belá Štefan Bieľak a vojt Gminy Bukovina 
Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk. Po sv. omši odzneli poľovnícke 
signály a bola vyhlásená už tradičná súťaž v streľbe o „Jurgovskú 
fl intu.“ Súťažiacich bolo 140 a po prvýkrát vyhral túto súťaž Jur-
govčan Bohdan Dudzik. 

V rámci hlavného programu koncertovali dychové hudby z Jur-
gova a Spišskej Belej. Tieto dychovky spoločne zahrali skladby, kto-
ré spolu nacvičili v rámci projektu Poľsko-slovenské konfrontácie 
dychových hudieb Spiša. Pripomeňme, že kapelníkom jurgovskej 
dychovky je Fran� šek Čongva a inštruktorom Anton Malec. Ka-
pelníkom dychovky zo Spišskej Belej je Ing. Július Zentko. Počas 
kultúrneho programu sa uskutočnila aj propagácia knihy História 
dychovej hudby z Jurgova. V zborníku je obsiahnutá história dy-
chovky, jej vývoj, dobové fotografi e, krátke životopisy jednotlivých 
kapelníkov a členov dychovky. 

Predstavili sa aj dychovky z Vyšných Lápš a Dominikowic. Na 
javisku ich vystriedala ľudová kapela Dana Damera zo Ždiaru 
a folklórny súbor z Kacvína. Domáci folklórny súbor v scénke po-
bavil publikum výmenou tradičných úloh dievčat a chlapcov. 

Tak, ako v predošlých rokoch, výťažok z celého poduja� a bol 
určený na renováciu dreveného kostolíka sv. Sebas� ána v Jurgove, 
konkrétne na renováciu obrazu sv. Jozefa. 

Návštevníci ochutnali bryndzové halušky a iné tradičné regio-
nálne jedlá. Prebiehala aj dražba umeleckých diel. 

Celý program uzavrel koncert skupiny Highlander Group a ve-
selica trvala do bieleho rána pri melódiách ľudovej kapely Muráň.

Dorota Mošová

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Do ďalšieho storočia
vkročte s úsmevom na očiach! 
Nech Vám z tváre radosť žiari 
a v duši rozkvitá jar!

Tento vinš patrí krajanke Anne Gurčakovej z Fridmana, 
ktorá v ostatnom čase je najčastejšie spomínanou oby-
vateľkou obce a gminy Nižné Lapše. Dňa 26. júla oslávila 

100 rokov života. Svoj požehnaný vek oslávila v rodinnom kruhu. 
Pri tejto príležitos�  v domácnos�  oslávenkyne odbavil miestny 
farár ďakovnú sv. omšu a blahoželali jej de� , vnukovia i pravnu-
ci. Medzi gratulantmi nechýbal ani vojt Gminy Nižné Lapše Paweł 
Dziuban, richtár Fridmana J. Noworolski spolu s obecnou radou 
a zástupcovia poisťovne poľnohospodárov. Bola to veľká slávnosť 
nielen Gurčakovcov, ale celej obce. 

Anna sa narodila 26. júla 1911 v slovenskej rodine Anny a An-
dreja Žolondekovcov vo Fridmane. Mala štyroch bratov: Michala, 
Jozefa, Jána, Tomáša a nevlastnú sestru Žofi u. Základnú školu na-
vštevovala v obci, v časoch jej detstva školský rok prebiehal od-
lišne. Do školy chodila len v zime a to v období, keď sa ukončili 
všetky poľnohospodárske práce. Učila sa po maďarsky - ešte si 
spomína na niektoré slovíčka - v slovenčine a aj v poľš� ne. Miesto 
dnešných zošitov mala tabuľky, na ktorých písala kriedou prvé pís-
menka a čísla. Do školy chodila štyri roky. Anna patrila do rodiny, 
ktorá mala pomerne veľké hospodárstvo. Od mladých rokov už 
pomáhala rodičom na gazdovstve. V roku 1933 sa vydala za vdov-
ca Andreja Gurčaka, ktorý mal troch synov z prvého manželstva: 
Valenta, Karola a Michala. Neskôr sa im narodila dcéra Mária, syn 
Ján a dcéra Margita. Z jej nevlastných de�  nežijú už Valent a Mi-
chal. Karol býva v Čechách. 

Rok za rokom ubiehal, Anna sa starala o de�  a spolu s man-
želom viedli vlastné gazdovstvo. Má 16 vnukov, 41 pravnukov a 1 
prapravnučku. Manžel zomrel a ona ostala bývať s deťmi. Opýtali 

sme sa Anny, či nám prezradí recept na dlhý život. Povedala, že ne-
jaký presný návod na dlhý život neexistuje. Zdá sa jej, že vplyv na 
to mala zdravá strava, pôst a málo mäsa. Zeleninu mala voľakedy 
len z vlastnej záhrady. Podotkla, že jedným z faktorom môže byť aj 
priaznivé rodinné zázemie. Pani Anna je čulou a usmievavou oso-
bou, ktorú zaujíma spoločenské dianie. Rada si vždy prečíta Život.

Krajanke Anne prajeme veľa zdravia, rados� , božieho požeh-
nania a spokojnos�  v kruhu najbližších!

Dorota Mošová
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HORČIČNÉ ZRNKO
14. 8. 2011

20. nedeľa v Cezročnom období
(Mt 15, 21 – 28)

Duchovní spisovatelia a možno i naša osobná skúsenosť sved-
čia o tom, že naša modlitba je niekedy zápas s Bohom, alebo zápas 
so sebou samým. Vychádzajú z toho, že modlitba nie je prirodze-
ná, naopak prirodzená je skôr nechuť k modlitbe. K modlitbe často 
potrebujeme veľmi veľa úsilia a zlý duch nás odvádza od nadvia-
zania kontaktu s Bohom. Istý svätec z hory Sinaj upozorňoval, že 
ak sa chystáme modliť, máme byť pripravení na čokoľvek zo strany 
zlého. Pokušiteľ to skúša rôznymi úskokmi, len aby odviedol od zá-
meru modliť sa. Snaží sa hýbať našou pamäťou, rozumom, fantá-
ziou, usiluje sa prebudiť naše telesné náruživos� , len aby dosiahol 
svoje zámery. Vnucuje falošnú múdrosť, že treba nechať veci tak, 
aby šli svojou cestou, alebo aby sme boli nehybnými pozorovateľ-
mi s tým, že predsa nech sa deje svätá Božia vôľa. Je to veľký boj, 
aby ktorý v nás prebieha, len aby nás mohol nepriateľ našej spásy 
obrať o modlitbu a ovocie, ktoré môže priniesť tomu, kto sa oddá-
va dôvernému kontaktu s Najvyšším. 

 

21. 8. 2011
21. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 16, 13 – 20)
Ježiš si vypočul, aká o ňom panovala mienka. Ján Krs� teľ, 

Eliáš, Jeremiáš, ale niekto iný z prorokov. Ježiš otázku zopakoval, 
ale vložil do nej osobný rozmer. Čo vy? „A za koho ma pokladáte 
vy?“ (Mt 16, 15). Šimon Peter sa prejavil pohotovo a vyznal vieru: 
„Ty si Mesiáš, syn živého Boha.“ (Mt 16, 16). Vtedy apoštol do-
stáva meno Skala. Hoci ostáva človekom z mäsa a kos� , dostáva 
nové povolanie, má byť skalou. Zmena mena znamená zmenu ži-
vota. Samozrejme, že skalou je predovšetkým Ježiš Kristus a na 
ňom je postavená celá Cirkev. Peter je časťou tej skaly, ktorá je 
kameňom uholným. Peter je vzorom každého učeníka, je príkla-
dom pre všetkých a my všetci stojíme na tejto apoštolskej viere. 
Každý z nás má mať podiel na Petrovej viere, na apoštolskom vy-
znaní viery, veď na ňom stojí Cirkev. Peter neskôr sám písal v du-
chu slov, ktoré o ňom povedal Ježiš. On, skala, vyzval kresťanov: 
„Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, 
ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy 
ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby 
ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“ 
(1 Pt 2, 4 – 5). Zmena mena by mala nastať i v prípade všetkých 
nás. Naším novým menom je nové povolanie, byť živým kame-
ňom duchovného domu. Taliansky biskup V. Paglia píše o účas�  na 
moci kľúčov, na moci zväzovania a rozväzovania. Podľa neho väzby 
priateľstva a lásky, aké vytvoríme na zemi, budú umocnené a zvia-
zané aj v nebi. Každého z nás sa týka veľká výzva k budovaniu toho 
domu, ktorý nás presahuje a presahuje i časnosť. Tento duchovný 
dom budeme budovať vtedy, keď rozviažeme naše väzby egoizmu, 
pripútanosť k zlozvykom a budeme mať pred očami rozsiahly hori-
zont Božieho kráľovstva.

28. 8. 2011
22. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 16, 21 – 27)
Evanjelium tejto nedele je pokračovaním z predchádzajúceho 

týždňa. Peter – skala, upozorňuje Ježiša a je skalopevne presved-
čený: „To sa �  nesmie stať!“ (Mt 16, 22). Vyslúžil si tvrdé slová od 
svojho Majstra. „Choď mi z cesty satan! Na pohoršenie si mi, lebo 
nemáš zmysel pre Božie veci len pre ľudské!“ (Mt 16, 23).

Zmysel pre Božie, zmysel pre ľudské. S týmto sa boríme, zaobe-
ráme a snažíme vyriešiť počas celého života. Peter chcel Ježišovu 
situáciu vyriešiť ľudsky. Azda mal naporúdzi i rady, akoby sa mohol 
Ježiš vyhnúť tragickému koncu. Pápež Benedikt XVI. sa v jednom 
zamyslení zaoberal silou kresťanstva v súčasnos� . Úvahu začal 
myšlienkou, že sa predpokladalo, že náboženstvo zanikne samo 
od seba, keď sa zmenia spoločenské pomery. Mal sa stra� ť záu-
jem o božské, ľudské malo vyriešiť všetky problémy a dať odpoveď 
na všetky otázky, ľudské malo uspokojiť všetky potreby. Neskôr sa 
pripus� lo, že predsa len náboženstvo pravdepodobne nevymizne, 
ani kvôli pokroku, ani kvôli zmenám pomerov. Pápež zakončil slo-
vami: „Zrazu sa opäť objavila otázka o Bohu a znovu sa prihlásil 
k slovu aj smäd po večnos� , ktorý je vpísaný do našej duše.“ 

4. 9. 2011
23. nedeľa v Cezročnom období

(Mt 18, 15 – 20)
Výčitky, napomenu� a, pripomínanie chýb z minulos� ... Správa-

me sa evanjeliovo, keď súčasťou našej komunikácie bývajú takéto 
slová? V dialógu spoznávame druhého človeka, spoznávame jeho 
vonkajší svet a v dôverných, úprimných rozhovoroch i ten vnútor-
ný, duchovný svet našich blížnych. Vôbec nemusí byť zneuži� m 
dialógu, keď je jeho súčasťou napomínanie, výčitka, pripomenu-
� e. Pravda, ak sú � e slová inšpirované pavlovským: „Láska nerobí 
zle blížnemu.” (Rím 13, 10). Niekedy je ale až nutné stopnúť mo-
nológ druhého, predovšetkým, ak obviňuje, zbavuje sa zodpoved-
nos� ... Ťažko zmeniť situáciu matky, ťažko dať účinnú radu, keď jej 
de�  ignorujú Boha a Cirkev. Ale skutočne to zavinili iba oni? Nemá 
na tom určitý podiel aj rodinná výchova? Ťažko súdiť, ťažko obvi-
ňovať, ťažko vyčítať. Odpoveď, riešenie takýchto ťažkých situácií 
nemusia priniesť slová, rozhovory, rady ľudí. Odpoveďou má byť 
rozhovor s Ním a ochota prinášať obetu. A tak napomenu� e mož-
no ostane skryté, ale časom prinesie ovocie, ktoré by nepriniesli 
ani � e najprísnejšie napomenu� a, ani presvedčivé prejavy.

Spracoval: vdp. Viktor Pardeľ
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Ďakovná sv. omša J. E. Mons. Františka Tondru
Dňa 4. júna 2011 sa spišský diecézny biskup Mons. Fran� šek 

Tondra dožil významného životného jubilea. Pri tejto príležitos-
�  slávil v katedrále sv. Mar� na na Spišskej Kapitule slávnostnú 
svätú omšu, ktorou chcel poďakovať Bohu za dobrodenia ude-
lené v doterajšom živote. Na slávnos�  sa zúčastnili viacerí arci-
biskupi, biskupi západného i východného obradu, predstavitelia 
štátnej správy i samosprávy, mnoho kňazov a veriacich. Homíliu 
predniesol košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober, 
ktorý sa pozastavil pri viacerých významných udalos� ach, ktoré sa 
odohrali počas pôsobenia Mons. Fran� ška Tondru, ako spišského 
biskupa. V závere svätej omše sa jubilantovi prihovorili aj apoštol-
ský nuncius na Slovensku arcibiskup Mario Giordana, ktorý ocenil 
jeho dlhoročnú vernosť Svätému Otcovi a bra� slavský arcibiskup 
– metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. 
Stanislav Zvolenský, ktorý poďakoval biskupovi Tondrovi za jeho 
plodnú činnosť v rámci Konferencie biskupov Slovenska, ktorú 
viedol veľa rokov aj ako predseda a odovzdal mu dar za všetkých 
biskupov – obraz s názvom Rosa mys� ca. Za gréckokatolícku cirkev 
na Slovensku oslávencovi zablahoželal prešovský arcibiskup met-
ropolita Mons. Ján Babjak, ktorý vyzdvihol jeho prínos k vzdelá-
vaniu veriacich cez pravidelné návštevy v rádiu Lumen. V mene 
všetkých kňazov spišskej diecézy svojmu biskupovi poprial mnoho 
síl do ďalších rokov kežmarský dekan Jakub Grich. 

Po slávnostnom Te Deum sa pre Spišskú diecézu udiala ešte 
jedna významná udalosť. Bolo ňou prenesenie relikvie bl. Jána 
Pavla II., ktorú spišskej diecéze a biskupovi Fran� škovi Tondrovi 
daroval krakovský arcibiskup Stanislav kardinál Dziwisz, do ka-
plnky Zápoľských, na miesto, kde sa pápež počas svojej návštevy 
v roku 1995 modlil. Túto relikviu si budú môcť odteraz uc� ť všetci 
návštevníci Spišskej Kapituly. Zároveň bola v tento deň sprístup-
nená aj historická knižnica, ktorá sa nachádza vo veži katedrály sv. 
Mar� na. Je v nej možné vidieť aj niektoré vzácne exponáty litur-
gického charakteru, ktoré sa viažu k dejinám Spišskej Kapituly.

Mons. prof. ThDr. Fran� šek Tondra sa narodil 4. júna 1936 
v Spišských Vlachoch ako štvrté z desia� ch de�  v rodine tesá-
ra. V rokoch 1947 - 1951 navštevoval Ľudovú a meš� ansku ško-
lu v Spišských Vlachoch. Štúdiami pokračoval na Jedenásťročnej 
strednej škole v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1954 - 1957 bol štu-
dentom Vysokej školy pedagogickej v Bra� slave a v rokoch 1957 - 
1962 študoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho-
sloveckej fakulte v Bra� slave. Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 1962. 
Svoju pastoračnú činnosť začal 1. augusta 1962 ako kaplán v Levo-
či. V roku 1963 bol preložený do Hnilca, kde pôsobil ako správca 
farnos�  a v roku 1970 do Zázrivej, kde ako správca farnos�  pôsobil 
spolu so svojim, o 11 rokov mladším, bratom Michalom. Popri ná-
ročnej pastoračnej práci získal v roku 1978 doktorát z teológie na 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bra� sla-
ve. Od roku 1978 bol asistentom na tejto fakulte, v rokoch 1978 - 
1983 prednášal morálnu teológiu a súčasne pôsobil ako duchovný 

správca v Zázrivej. Po vymenovaní za správcu farnos�  v Tvrdošíne 
v roku 1983 prestal prednášať na bohosloveckej fakulte. V roku 
1987 sa stal správcom farnos�  v Levoči, neskôr i okresným deka-
nom. Pápež Ján Pavol II. ho vymenoval za spišského diecézneho 
biskupa 26. júla 1989. V Katedrále sv. Mar� na v Spišskej Kapitule 
ho 9. septembra 1989 konsekroval za biskupa kardinál Jozef Tom-
ko, v tom čase prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ako 
biskup mohol naplno rozvinúť svoju činnosť až po páde komunis-
� ckého režimu v novembri 1989. Stal sa predsedom liturgickej ko-
misie Spišského biskupstva. Zaslúžil sa o obnovenie činnos�  Kňaz-
ského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Teologického inš� tútu 
v Spišskej Kapitule, kde prednášal morálnu teológiu a kresťanskú 
sociológiu. V tomto kňazskom seminári študovali v deväťdesiatych 
rokoch bohoslovci z troch diecéz Východného Slovenska: Spišskej, 
Košickej a Rožňavskej diecézy. V deväťdesiatych rokoch bol aj kon-
zultorom Kongregácie pre semináre a katolícku výchovu Apoštol-
skej Stolice vo Va� káne. V roku 1992 bol predsedom Biskupskej 
konferencie ČSFR. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky ho 
4. apríla 1993 zvolili za prvého predsedu Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS). Túto funkciu zastával, po opätovných zvoleniach 
v rokoch 2000, 2003 a 2006. V roku 1993 sa habilitoval na docenta 
a v roku 1997 bol vymenovaný za univerzitného profesora v odbo-
re katolícka teológia. Je predsedom subkomisie KBS pre bioe� ku. 
Zároveň prednáša morálnu teológiu na Teologickom inš� túte Teo-
logickej fakulty Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí. Bohatá 
je aj jeho publikačná činnosť. Poväčšine sú to odborné výstupy 
v článkoch s náboženskou, morálnou, sociologickou i spoločen-
skou tema� kou. Ako spišský biskup sa zaslúžil o vznik mnohých 
cirkevných škôl na území diecézy a sociálnych i charita� vnych za-
riadení, ktorých zriaďovateľom je Biskupstvo Spišské Podhradie. 
V roku 2011 ukončil 2. synodu Spišskej diecézy. (Zdroj: TK KBS)

Dôstojný otec biskup František Tondra, spišský sídelný biskup, 
pri príležitos�  Vášho významného životného jubilea 75. rokov zasielame Vám pozdrav od Slovákov v Poľsku, 

ktorí sa spájajú s Vami v modlitbách. Porúčame Vás do opatery sv. Fran� ška a Panny Márie, aby Vám boli vždy na 
pomoci. S vďakou za roky služby v Pánovej vinici Vám prajeme veľa Božieho požehnania, hojnosť milos� , zdravia 
a darov Ducha Svätého do ďalších dní života a služby Bohu a ľuďom. Zároveň Vám ďakujeme za Vaše návštevy medzi 
nami, duchovnú podporu a ústretovosť, s ktorou sme sa vždy stretli, keď sme sa na Vás s niečím obrá� li. 

Pevne veríme, že aj po odchode do dôchodku budete ešte neraz vzácnym hosťom medzi nami, čomu sa vždy 
nesmierne tešíme. Nech Vás božia ruka vedie na cestách k veriacim a patrónka Slovenska Sedembolestná Panna 
Mária opatruje!

Spolok Slovákov v Poľsku

Biskupské heslo: Poslušnosť dielo Ducha Svätého
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Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, 

   nemá budúcnosť.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris

Z DEJÍN (HORNEJ) ORAVY III.
Koncom 19. storočia, ale najmä začiatkom 20. storočia za-

čali o územie Oravy prejavovať záujem poľskí intelektuá-
li, ktorí po niekoľkých návštevách regiónu došli k záveru, 

že tu žijúce obyvateľstvo je vraj „etnicky” poľské. Patril medzi nich 
napríklad rodák z Ľvova, krakovský advokát Julian Jerzy Teisseyre 
a jeho kolega Franciszek Wojciechowski, ktorí začiatkom 20. sto-
ročia chodili letovať na Oravu. Za účelom posilňovania, respek� -
ve skôr vytvorenia „poľskos� ” na Orave a Spiši založili tzv. Koło 

Spiżowe, zložené najmä z predstaviteľov krakovskej a ľvovskej in-
teligencie. Ďalším „buditeľom poľskos� ” na Orave i Spiši bol ro-
dák z Bystrej1, poslanec krajinského parlamentu v Haliči a lekár 
v Novom Targu Jan Bednarski. Z jeho inicia� vy bola v roku 1911 
vydaná propagačná brožúra Cośmy za jedni a stál tak� ež pri zrode 
Gazety Podhalańskej, ktorá začala vychádzať v roku 1913 a priná-
šala informácie o etnických Poliakoch a poľských dedinách v Uhor-
sku2. Jej redaktorom bol podhalanský básnik Feliks Gwiżdż, ktorý 
tak� ež nebol Oravcom, ale pochádzal z Odrowążu. V hnu�  sa po-
stupne začali angažovať aj ďalší intelektuáli ako krakovský historik, 
rodák z Ľvova Władysław Semkowicz či rodák zo Suchej Beskidz-
kej, geológ a redaktor časopisu Wierchy Walery Goetel. Tvrdenia 
o údajnom veľkom počte etnických Poliakov žijúcich na Orave, Spi-
ši, ale aj Liptove, Šariši či Kysuciach sa začali objavovať � ež v iných 
poľských časopisoch a súkromných brožúrach ako napríklad Spisz, 
Orawa i Ziemia Czadecka, Monitor Polski, Głos Narodu, Nowa re-
forma a poľská spoločnosť pod vplyvom tejto kampane nadobú-
dala iluzórnu predstavu o zabudnutom, neprebudenom poľskom 
obyvateľstve na spomínanom území, ktorému je treba pomôcť.

Keďže samotní obyvatelia hornej Oravy neprejavovali o „poľ-
skosť” takmer žiadny záujem3 a poväčšine, ako sme už uviedli aj 
v predchádzajúcich čas� ach, deklarovali svoju príslušnosť k slo-
venskému národu, vznikla v kruhoch vyššie spomínaných intelek-
tuálov, z ktorých ani jeden nepochádzal z Oravy, idea „buditeľskej 
akcie”. Tá ideologicky vychádzala z etnografi ckej teórie, ktorá jed-
noducho povedané spočívala v tvrdení, že Oravci hovoria goral-
ským nárečím, ktoré je poľské, ale keďže už na svoju „poľskosť” pod 
vplyvom historických zmien zabudli, je treba ju v nich len prebudiť. 
Tvrdili to aj napriek tomu, že v skutočnos�  ide o typický pohraničný 
prechodný slovensko-poľský dialekt, ovplyvnený, ako to už na po-
hraničí zvykne byť, tak slovenčinou ako aj poľš� nou. Svedčí o tom aj 
skutočnosť, že obyvateľov hornej Oravy označovali rôzni polyhistori 
či vizitátori 18. a 19. storočia podľa jazyka tak za Slovákov, ako aj 
za Poliakov alebo hovorili o zmiešanom slovensko-poľskom či poľ-
sko-slovenskom nárečí. Scestná táto teória bola (a je) však predo-
všetkým v tom, že všetkých Oravcov hovoriacich týmto dialektom, 
ktorí sa necí� li byť Poliakmi, považovali za pomýlených a nesvoj-
právnych a keď ich neskôr začali polonizovať násilím, považovali to 
dokonca za akúsi formu obety, ktorú vykonávajú pre ich dobro!

Nadšenci „prebudenia” často jazdievali na Oravu a tak� ež na 
Spiš, kde sa medzi obyvateľmi usilovali nájsť spolupracovníkov. 
Rozdávali im poľské kalendáre a knihy, pozývali ich do svojich 
oravských letných sídel aj do poľských miest, kde žili a pracovali 
a neustále s nimi udržiavali písomný kontakt, aby zis� li, ako sa ná-
dejní kandidá�  na spolupracovníkov ujali. Postupne sa im takýmto 
spôsobom podarilo na Orave získať niekoľko prívržencov. Z nich 
bol najzanietenejším mladý klerik z Jablonky Ferdynand Machay, 
ktorý vo svojom známom diele Moja droga do Polski píše, že sa 
počas svojho života cí� l byť tak Slovákom4, ako aj Uhrom5 a až 
pod vplyvom „buditeľskej akcie” sa nakoniec priklonil k propoľ-
ským pozíciám, pričom sa veľmi natrápil, lebo jednak poľš� ne 
vôbec nerozumel a musel sa ju naučiť6, a jednak aj jeho vlastný 

1Obec v Malopoľsku v myślenickom okrese.
2MACHAY, F.: Moja droga do Polski. „Pamiętnik”. 2. vyd. Kraków : Drukarnia Przemysłowa w Krakowie Karola Podgórczyka i sp., 1938, s. 87.
3„Pán Teisseyre priniesol celý štós akýchsi papierov, listov a novín, no a začal nám zanietene vykladať o Poliakoch na Spiši a Orave. Dodnes si z toho, čo nám hovoril, 
nepamätám ani slovko, tak málo nás to zaujímalo. Pamätám sa iba, že sme jeden na druhého žmurkali očami, a to dosť vysmievajúcim spôsobom...” MACHAY, F.: 
Moja droga do Polski..., s. 19.
4 „A przecież ja sam, jeszcze przed pięciu laty uważałem się nie za Polaka, ale za Słowaka.” MACHAY, F.: Moja droga do Polski. „Pamiętnik”. 2. vyd. Kraków : Drukarnia 
Przemysłowa w Krakowie Karola Podgórczyka i sp., 1938, s. 111.
5MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 27.
6Vo svojich spomienkach na divadelné predstavenie v Zakopanom píše: „Nikdy sa mi nestalo v obecnej reči, aby som niečo nerozumel, a tu v tom divadle, ani keby 
si sedel na tureckej kázni.” MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 57, V tej istej knihe spomína, ako pri čítaní Sienkiewicza nerozumel množstvo slov, a tak si musel 
zaobstarať poľsko-nemecký slovník. MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 38.

Mapa Oravy z roku 1912
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otec, ktorému dovtedy písal listy po slovensky, toto „popoľšťo-
vanie” rázne odmietal.7 Medzi ďalších spolupracovníkov patrili 
rodáci z Podvlka: Eugeniusz Stercula, ktorý bol lekárnikom v Jab-
lonke a pomocník notára v Podvlku Aleksander Matonog. Obaja 
boli známi svojou oddanosťou Uhorsku. Stercula bol jednoznačne 
pro� slovenského zmýšľania8, pričom maďarskú vrchnosť ubezpe-
čoval, že spolonizovaní Gorali budú viac poddajní maďarizácii ako 
Slováci.9 Nakoniec svoju promaďarskú orientáciu dokázal aj tým, 
že po pripojení Jablonky k Poľsku ušiel do Maďarska.10  Matonog 
zas tvrdil, že bez pomoci maďarskej vrchnos�  nemožno zachrániť 
poľský ľud spod slovenského (!) útlaku.11  Tu treba poznamenať, 
že hovoril o období najtvrdšej maďarizácie, kedy boli v Uhorsku 
Slováci za svoje národné presvedčenie perzekvovaní a kedy bolo 
všetko slovenské likvidované. Vo všeobecnos�  bola „poľská” akcia 
na severe Uhorska v ofi ciálnych slovenských poli� ckých kruhoch 
považovaná za promaďarskú. Sám Machay dokonca neraz v začiat-
koch svojho „prebudenia” uvažoval o tom, či táto „poľská” akcia 
„Węgrom chce wygode zrobić”12 a či neslúži len k likvidácii sloven-
ského živlu na Orave, ktorý bol práve tu veľmi silný. 

Obyvateľstvo hornej Oravy to� ž nielenže viackrát zvolilo do 
uhorského snemu slovenského poslanca Ferka Skyčáka, ale úze-
mie hornej Oravy bolo aj liahňou mnohých slovenských národov-
cov. Na prelome 19. a 20. storočia sa v slovenskom národnom 
hnu�  významne angažovali napríklad: rodák z Podvlka Jozef Bonk, 
rodáci z Chyžného Florián Červeň, Ján La� ak-Chyžnianski, Ján 
Laťák, Ignác Lihosith, rodáci z Pekelníka Ján Harkabuzik, Ignác Koj-
da-Iriemský, Ján Žondlák, rodáci z Jablonky Andrej Jablonský, Ivan 
Jablonský, Ján Jablonský, Jozef Jablonský, Jozef Kubík, Anton Ma-
chay, Fran� šek Machay, Pavol Machay, Ignác Oleár, Ignác Paňák 
Podbabiagurský, Ignác Slabý, Ján Záhora, rodáci z Hornej Zubrice 
Viktor Moňak, Ján Omiľák, Štefan Omiľák, rodáci z Lipnice Karol 
Stašík, Jozef Voj� ček, Karol Vojtuššák, rodák z Dolnej Zubrice An-
drej Zubrický a mnohí ďalší drobní kultúrno-osvetoví pracovníci, 
učitelia a kňazi. V Jablonke od roku 1888 vychádzal v slovenskom 
jazyku náboženský časopis Kráľovná svätého Ruženca, ktorý redi-
goval ďalší významný Oravec pochádzajúci  z obce Kňažia, miestny 
kňaz a dekan Štefan Pirončák.

Jednoznačnú prevahu slovenského obyvateľstva na území hor-
nej Oravy potvrdzujú aj uhorské šta� s� ky. V roku 1880 sa v okrese 
Trstená, do ktorého patrili aj oravské obce, ktoré neskôr pripadli 
Poľsku, prihlásilo k slovenskej národnos�  15 631 z celkového poč-
tu 16 569 obyvateľov, v roku 1891 slovenskú národnosť deklaro-
valo 16 754 osôb z 17 169 obyvateľov a tento trend jednoznačne 
potvrdilo aj sčítanie z roku 1900, kedy zo 16 725 osôb uviedlo slo-
venskú národnosť 16 187.13  Veľmi podozrivo preto vyznievajú vý-
sledky sčítania obyvateľstva z roku 1910, kde sa zrazu k slovenskej 
materinskej reči prihlásilo len 6 547 osôb. Táto náhla a v priebe-
hu desia� ch rokov vskutku reálne neuskutočniteľná zmena súvisí 
s úsilím hornooravských maďarónov, najmä Adorjána Divékyho, 
dohodnúť sa s dvoma poľskými promaďarskými činiteľmi vládnej 
maďarskej strany, už spomínaným Matonogom a Sterculom, na 
oslabení slovenského živlu a vovedení poľskej národnos�  do sú-
pisov.14 Spoločným úsilím tak zapísali veľkú časť obyvateľov ako 
„iných”, pričom v poznámke bolo napísané, že ide o Poliakov.15

Možnosť takého veľkého počtu Poliakov na hornej Orave ne-
priamo vyvracia aj sám Machay, ktorý vo vyššie spomínanej knihe 
píše, že „...gorali v okresoch Trstená a Námestovo boli veľmi hlbo-
ko presvedčení – hoci mylne – že sú Slovákmi. A keď sa začala naša 
činnosť (1910 – zvýraznila MM-M), slovenské poli� cké myslenie 
slávilo svoje úplné víťazstvo. Vskutku, aká strašná irónia osudu, že 
2,5 miliónový slovenský národ mal na kúskoch poľskej zeme také 
silné hniezdo! ... Dokonca malé de�  kričali Hlinkove heslo: Za tú 
našu slovenčinu! A bodaj by sa ktosi v tom čase opovážil zaviesť do 
kostola poľský jazyk! Stretlo by sa to so živelným odporom obyva-
teľstva...”.16 Machay v tejto pasáži opisuje presne ten istý rok 1910, 
v ktorom sa vraj, podľa sčítania obyvateľstva, drvivá väčšina oby-
vateľov hornej Oravy prihlásila za Poliakov. V podobnom duchu sa 
nesie tak� ež jedna 
zo správ o situácii 
na pripojenom 
území Spiša a Ora-
vy z roku 1920, 
kde sa konštatuje, 
že obyvateľstvo na 
severnej Orave sa 
nepovažovalo za 
Poliakov a aj sa-
motní Poliaci ich 
nazývali Slovákmi, 
v lepšom prípade 
Oravcami.17

Pred vypuknu-
� m prvej svetovej 
vojny spus� li „bu-
ditelia poľskos-
� ” ďalšiu akciu, 
v rámci ktorej po-
sielali na hornú 

7„Otec sa pri otvorení listu strašne nahneval. Kázal mi napísať, aby si sa už druhý raz neodvážil písať mu po poľsky.” MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 44-45.
8MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 54 a 61.
9MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 65.
10ŠMIHEĽ, Štefan: Z najstarších dejín obce Podvlk.
11MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 71.
12MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 54.
13Magyar szta� s� kai kőzlömények, Új folyam, Az 1891  népszámlálás eredményei, I. rész, Budapest 1893; Magyar szta� s� kai kőzlömények, Új sorozat, 1. kötet,  Az 
1900 népszámlálás, Budapest 1902.
14ROSZKOWSKI, J. M.: Podwilk – „orawskie Soplicowo” i jego mieszkańcy w XVII-XX w. In: Wierchy, Kraków 2001, s. 126; ŠMIHEĽ, Štefan: Z najstarších dejín obce Podvlk.
15AMT Zakopane, Sprawozdanie o obecnych stosunkach na Spisu i Orawie z 26. 11. 1920.
16MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 62-63.
17AMT Zakopane, Situácia na pričlenenom území Spiša a Oravy.

Uhorsko-poľská hranica v Podvlku pred 1. svetovou vojnou

P. Borowy svojho času roznášal aj slovenské kalendáre 
Spolku svätého Vojtecha
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ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Oravu poľskú náboženskú literatúru18 a za účelom jej šírenia zalo-
žili v Jablonke samovzdelávací spolok, kde sa mali nádejní Poliaci 
učiť čítať a písať po poľsky. Viedol ho ani nie dvadsaťročný rodák 
z Jablonky, kňaz Antoni Sikora19, ktorý sa spoločne s ďalšími mla-
dými kňazmi Józefom Burońom z Pekelníka a bratmi Ferdynanda 
Machaya Karolom a Eugenom pridali k propoľskému hnu� u. O vý-
sledkoch tejto akcie nemáme žiadne doklady, ale s veľkou pravde-
podobnosťou nemala veľký úspech, pretože prevažná väčšina ľudí 
na hornej Orave odoberala slovenské kalendáre a knihy Spolku svä-
tého Vojtecha, ktoré sa tu rozširovali najmä zásluhou slovenského 
vlastenca, podvlčianskeho rodáka a dlhoročného kňaza v Nižnej Lip-
nici Jozefa Bonka. Počas jeho pôsobenia v tejto obci v rokoch 1889 
– 1918 ich na hornú Oravu privážali v plných debnách.20

Prvá svetová vojna sa priamo územia Oravy nedotkla, avšak na 
vlastnej koži ju pocí� li rodiny, ktorých otcovia a synovia padli na 
jej frontoch. Koniec vojny znamenal teda nielen úľavu, ale aj čaka-
nie na narukovaných navrá� lcov, rabovačky a všeobecnú neistotu, 
čo bude ďalej. Po takmer päťsto rokoch to� ž zanikla Habsburská 
monarchia, na ktorej troskách sa začali konš� tuovať nové štáty, 
medzi inými aj Československo a Poľsko. Propoľsky orientovaní 
jednotlivci vycí� li svoju šancu a 5.  novembra 1918 založili v Jab-
lonke Poľskú národnú radu. Jej predsedom sa stal miestny gazda 
Jan Piekarczyk a tajomníkom Ferdynand Machay. Ofi ciálne prokla-

movali pripojenie Oravy, Spiša i Čadce k Poľsku a ofi ciálne požia-
dali o vyslanie vojenských jedno� ek, pretože si uvedomovali že „...
okupácia krajiny, pri podpore obyvateľstva, samozrejme, veľa zna-
mená...”.21 A hoci Machay spomína akúsi podporu obyvateľstva, 
na ďalších stránkach tej istej knihy toto tvrdenie opäť popiera, keď 
píše o tom ako „...početní Poliaci (hovorí o obyvateľstve hornej 
Oravy – pozn. MM-M) boli ochotní odprisahať, že sú Slovákmi....”22 
alebo „...ľahšie bolo získať pre Poľsko Slováka, ako poľských gora-
lov, ktorí sa omylom cí� li Slovákmi...”.23 Je teda ťažké si predstaviť, 
aby � to presvedčení Slováci nadšene podporovali pripojenie svo-
jich obcí k Poľsku.

Hlavnou presvedčovacou metódou Machaya a jeho spolupra-
covníkov preto bolo vyvolávanie strachu pred „českými kacírmi”, 
ktorí chcú zlikvidovať katolícku vieru, čo u silne nábožensky zalo-
žených ľudí nachádzalo svoju odozvu. Takýmto spôsobom sa im na 
svoju stranu podarilo získať napríklad aj nábožného gazdu z Rabčíc 
– Piotra Borowého, ktorý bol predtým jedným z najzanietenejších 
šíriteľov slovenských kalendárov Spolku svätého Vojtecha a vie-
ra bola pre neho natoľko dôležitá, že začal agitovať za „katolícke” 
Poľsko, ako by mal žiť v „kacírskom” Československu.24  Treba sku-
točne priznať, že českí úradníci nemali vždy pochopenie pre silný 

18ŠMIHEĽ, Štefan: Z najstarších dejín obce Podvlk.
19Sylwetki Orawskie. In: Orawa, roč. 9, 1990, nr 6-8, s. 20.
20JANEK, J.: Literárno-kultúrny cestopis Oravy, Dolný Kubín : Regionálne kultúrne stredisko Dolný Kubín 1991, s. 122.
21MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 140-147.
22MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 256.
23MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 257.
24MACHAY, F.: Gazda Piotr Borowy. Kraków : Związek Gorali Spisza i Orawy, 1938.

Obyvatelia Pekelníka žiadali poľské veliteľstvo o prepustenie svojho obyvateľa

Štefan Pirončák vydával v Jablonke slovenský náboženský časopis Kráľovna sv. Ruženca
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katolicizmus v niektorých slovenských oblas� ach, na Orave sa však 
dodnes traduje, že Machay nahováral chlapov, aby za účelom zís-
kania oravského obyvateľstva na svoju stranu ničili kaplnky a so-
chy pri cestách a následne z toho obviňovali „českých kacírov”.25 

Dôležitú úlohu samozrejme � ež zohrávala prítomnosť poľ-
ských vojsk. Pod vedením Bednarského bolo v Novom Targu s po-
mocou istého Brzeziny vycvičených okolo 1000 regrútov, z ktorých 
časť sa podieľala aj na obsadení Oravy.26  Poľské vojská sa objavili 
v Jablonke už 6. novembra a za necelé dva týždne obsadili všetky 
obce v okolí Babej hory. Pro�  tomu ako prvá protestovala Sloven-
ská národná rada Oravskej župy v Dolnom Kubíne, keď 14. novem-
bra ústami svojho predsedu Ignáca Radlinského jednoznačne od-
mietla ašpirácie poľskej delegácie na čele s Machayom, ktorá im 
vo vojenských uniformách prišla oznámiť svoje úmysly odtrhnúť 
oravské obce.27 Situácia sa ešte viac vyhro� la, keď 18. novembra 
začali poľskí vojaci strieľať do dedinčanov v oravskej obci Polhora.28 
O konsolidáciu pomerov v tejto oblas�  žiadal z Budapeš�  Milan 
Hodža a tak� ež Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska 
na čele s Vavrom Šrobárom. Bolo však evidentné, že českosloven-
ská strana nebola na takýto postup Poliakov absolútne priprave-
ná. O hranici medzi slovenskou časťou Československa a Poľskom 
nemal takmer nikto pochýb, pretože s drobnými úpravami (napr. 
spor o Morské oko) bola nemenná takmer � síc rokov.

Moment prekvapenia sa teda „poľským buditeľom” evidentne 
vydaril a dokázali ho � ež maximálne využiť.

Po vojenskej anexii začali s okamžitou polonizáciou obsadené-
ho územia. Už 28. novembra 1918 žiadal predstaviteľ Vojenského 
veliteľstva v Suchej Hore obvodnú Školskú radu v Novom Targu 
o vyslanie poľských učebníc pre miestnych žiakov, pričom za uči-
teľa navrhoval jedného z vojakov.29 Medzi obyvateľmi boli v kaž-
dej obci vyhľadávané a spisované osoby, ktoré by eventuálne boli 

ochotné spolupracovať.30 Na druhej strane bola vyvinutá snaha 
odstrániť pročeskoslovensky orientované osoby a to tak skutoč-
né, ako aj domnelé. Z Pekelníka napríklad odviedli na veliteľstvo 
v Czarnym Dunajci Ignaca Buroňa za to, že škodil Poľsku a pomáhal 
Čechom. Ešte v apríli 1919 žiadalo predstavenstvo obce, ako aj 
ďalší svedkovia jeho prepustenie, pretože neurobil nič zlé.31 Dô-
ležitou súčasťou akcie bolo aj zbieranie podpisov miestnych oby-
vateľov, či už skutočne za pripojenie k Poľsku, alebo na prázdne 
hárky32, ktoré boli pravdepodobne tak� ež využívané ako doklad 
o vôli obyvateľov patriť do Poľska. Fak� ckú prináležitosť týchto 
území do Poľska malo potvrdiť zaradenie obsadených území do 
volieb do poľského Sejmu.33

Nakoniec však táto tak� ka neslávila očakávaný úspech. Na 
jednej strane ani predstavitelia víťazných štátov Dohody nebo-
li ochotní rešpektovať svojvoľný vpád poľských vojsk na územia 
Oravy a Spiša a náčelník dohodovej vojenskej misie v Budapeš�  
plukovník Vix, po sťažnos� ach československej a následne poľskej 
strany, nakoniec rozhodol o s� ahnu�  poľských vojsk z obsadených 
území, a to do 13. januára 1919. Rozkaz plukovníka Vixa na s� ah-
nu� e poľských vojsk za starú uhorsko-poľskú hranicu predložil 
poľskej delegácii kapitán československého vojska posledný deň 
roku 1918 na československo-poľských rokovaniach v Chyžnom.34  
Na druhej strane pripravované voľby stroskotali na energickom zá-
sahu československého vojska, ktoré vkročilo na územie Tešínska, 
čím sa začala tzv. sedemdenná vojna (23. – 31. januára 1919), kto-
rá natoľko znepokojila víťazné veľmoci Dohody, že sa otázka čes-
koslovensko-poľského sporu dostala pred Najvyššiu radu mierovej 
konferencie v Paríži.35 Tak teritoriálny spor o Spiš a Oravu dostal 
medzinárodný rozmer a získal určité prepojenie so sporom o Te-
šínsko, ktorý malo pre oba štáty úplne iný hospodársky, poli� cký, 
národnostný i historický rozmer.

Počet Slovákov (podľa materinskej reči) v okrese Trstená
(Zdroj: Magyar sztatistikai kőzlömények)

ČO HOVORIA DOKUMENTY?

Rok Slovenská materinská reč
1880 15 631
1890 16 754
1900 16 187
1910 6 547

25NOVÁK, K.: V spomienkach na medzivojnové obdobie. In: Život, 2010, č. 6 (624), s. 14.
26AMT Zakopane, Situácia na pričlenenom území Spiša a Oravy.
27MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., s. 155-157.
28BORÁK, M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené” vesnice. Musí Češi pla� ť za 8 slovenských obcí?  Český Těšín : Muzeum Těšinska, 1993, s. 7; MACHAY, F.: Moja droga do Polski..., 
s. 160-161.
29Archiwum Muzea Tatrzańskiego v Zakopanom (ďalej AMT Zakopane), Wojskowa Komenda w Suchej Górze L. 36/18, List do Rady Szkolnej okręgowej z 28. novembra 1918.
30AMT Zakopane, Wykaz osób sympatyzujących z polską sprawą oraz zaufanych v gmine – Orawa.
31AMT Zakopane, Prožba do vojenskej komende v Carnem Dunajczu z 14. apríla 1919.
32AMT Zakopane, Sprawozdanie w dalszej działalności”Koła przyjaciól Spisza” w Krościenku nad Dunajcem – po dzień 3 stycznia 1919; Podpisy obyvateľov zo Spiša.
33AMT Zakopane, Sprawozdanie w dalszej działalności”Koła przyjaciól Spisza” w Krościenku nad Dunajcem – po dzień 3 stycznia 1919.
34VALENTA, J.: Polská poli� ka a Slovensko v roce 1919. In.: Historický časopis, roč. 13, 1965, č. 3, s. 415-417.
35BORÁK, M. – ŽÁČEK, R.: „Ukradené” vesnice..., s. 9-10.
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KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA

DPZ v Malej Lipnici má nové zásahové vozidlo
Dňa 24. júla 2011 bolo v Malej Lipnici posvätené nové hasič-

ské zásahové vozidlo GLM Land Rover, ktoré hasičom daroval vojt 
Antoni Karlak. Celá slávnosť malolipnických požiarnikov sa začala 
pred požiarnou zbrojnicou, odkiaľ účastníci prešli v sprievode do 
farského kostola sv. Štefana. Slávnostnú sv. omšu slúžil malolipo-
nický rodák dp. Józef Morawa spolu s malolipnickým farárom dp. 
Adamom Leśniakom. Po sv. omši sa hasiči i hos� a vrá� li k požiarnej 

zbrojnici, kde program pokračoval posvätením nového vozidla, od 
ktorého si následne malolipnickí hasiči prevzali kľúče. Počas sláv-
nos�  boli vyznamenaní najzaslúžilejší a najak� vnejší hasiči miest-
nej jednotky. Príležitostné vyznamenanie od DPZ v Malej Lipnici 
dostal vojt Antoni Karlak a okresný veliteľ Štátneho požiarneho 
zboru v Novom Targu Mariusz Łaciak. (zdroj: www.jablonka.pl)

Gminne požiarnické preteky 2011
Dňa 26. júna 2011 sa v gmine Jablonka uskutočnili Gminné 

požiarnické preteky jedno� ek DPZ z gminy. Preteky boli oranizo-
vané pod patronátom vojta gminy Antoniho Karlaka, gminného 
veliteľa DPZ Jana Kuczkowicza a gminného predsedu DPZ Andrzeja 
Burońa. Diváci v hojnom počte povzbudzovali hasičov v ich výko-
noch. Hlavným rozhodcom bol kapitán Krzysztof Leja. S prekážka-
mi a úlohami si najlepšie poradili členovia DPZ v Jablonke s časom 
98 sekúnd. Na druhom mieste sa umiestnili hasiči z Hornej Zubri-
ce, na treťom z Podvlka, na štvrtom z Chyžného, na piatom z Dol-
nej Zubrice, na šiestom z Oravky a na siedmom z Malej Lipnice. 
Druhé družstvo DPZ v Jablonke síce štartovalo mimo súťaže, avšak 
za získaný čas by sa delila o druhé miesto v Hornou Zubricou. Pre-
tekov sa zúčastnila aj ženská jednotka DPZ v Jablonke, ktorá získala 
čas 130 sekúnd. Každé súťažné družstvo bola odmenené vecnými 
cenami. (zdroj: www.jablonka.pl)

Malá a Veľká Lipnica sú spojené asfaltovou cestou
Na tento okamih čakali dlhé roky obyvatelia oboch obcí. Dňa 

16. júla 2011 bol slávnostne odovzdaný do užívania cestný úsek 
z Malej do Veľkej Lipnice. Jej slávnostné odovzdanie sa uskutoč-
nilo na pomedzí medzi oboma obcami. Na prestrihnu� e pásky sa 
čakalo od roku 1939. V tom istom roku obyvatelia obidvoch obcí  
spevnili cestu riečnym kameňom. V sedemdesiatych rokoch minu-
lého storočia bola zo strany Malej Lipnice spevnená cesta v dĺžke 
1500 m. Z veľkolipnickej strany bol postavený most a spevnený 
ďalší úsek cesty. Bývalý vojt Veľkej Lipnice zabezpečil, aby z veľko-
lipnickej strany bola cesta asfaltová a toto dielo tento rok z malo-

lipnickej strany dokončil vojt A. Karlak. Vďaka tejto inves� cii vzni-
kol prvý asfaltový úsek cesty spájajúcej Podvlk s Veľkou Lipnicou 
a ďalej na Slovensko do Bobrova. (zdroj: www.jablonka.pl)

Najlepší boli „Wolorze” 
Ľudová hudba „Wolorze” z Veľkej Lipnice v zložení L. Młynar-

czyk, R. Kowalczyk, P. Czaja i G. Kocur v súťaži ľudovej hudby or-
ganizovanej v rámci VII. Medzinárodného fes� valu folklóru Karpát 
obsadila prvé miesto. Fes� val sa konal v Trzcinicy pri Jasle. Súťaže 
sa okrem viacerých poľských ľudových hudieb zúčastnili aj via-
cerí zástupcovia Rumunska, Maďarska a Slovenska. Gratulujeme! 
(zdroj: www.lipnicawielka.pl)

XXXVII. pastiersky sviatok 
V ten istý deň, ako sa krajania schádzali na Deň slovenskej 

kultúry v Jablonke, sa vo Veľkej Lipnici uskutočnil XXXVII. ročník 
pas� erskeho sviatku. V rámci programu vystúpili oravské ľudové 
kapely Hajduki, kapela FS Skalniok, Wolorze, DFS Orawianie im. 
Heródka a iné. Diváci si mohli pochutnať na dobrotách od baču, 
ktorý vypása so svojimi ovečkami Marišinu poľanu, ale i na rôz-
nych sladkos� ach. A � , čo mali sily nadostač, mohli sa popasovať 
s rôznymi súťažnými úlohami. V súťaži kosenia lúky zvíťazil Józef 
Karkoszka z Prívarovky, v ručnom pílení a rúbaní dreva vyhral Piotr 
Stopiak. Súťažilo sa aj v plieskaní bičom, v speve i v čo najrýchlej-
šom vypi�  žinčice. Vystúpila známa hudobná skupina Starzy zna-
jomi z Veľkej Lipnice a súboru Tyrola band, ktorý zahral originálne 
bavorské melódie. (zdroj: www.lipnicawielka.pl)

Opravy v kostole sv. Martina
Už viac ako mesiac trvajú opravné konzervatorské práce v kos-

tole sv. Mar� na v Krempachoch spojené s opravou chóru a organu. 
Práce realizujú zamestnanci Pracoviska vojvodského konzervatora 
pamätihodností 
z Krakova. Najskôr 
čis� li staré laky 
z predmetných 
vecí a neskôr  sa 
venovali opätov-
nému nanášaniu 
farieb. Podľa plá-
nu sa predpokla-
dá sa, že opravy 
by mali prebiehať 
do konca prázd-
nin. (fp)
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Povodne na Zamagurí
Dažde počas mesiaca júla opäť spôsobovali na území Sloven-

ska veľké problémy. Vo viacerých obciach došlo k len niekoľkomi-
nútovým prietržiam mračien a miestne potoky sa vyliali zo svojich 
korýt. Polhodinová búrka a následná povodeň zasiahla 12. júla aj 
zamagurskú obec Lechnica. Inokedy � chý potôčik Havka sa vylial 
zo svojho koryta a bral všetko, čo mu prišlo do cesty. Voda so se-
bou zobrala aj pro� povodňovú reguláciu a zatopila všetky mosty. 
Havka napáchala menšie škody v obci Červený Kláštor, kde sa ná-
sledne vlieva do Dunajca. Hasiči zasahovali aj v ďalšej zamagurskej 
obci Spišské Hanušovce, kde po upchaní jedného z kanálov začala 
voda vytekať na cestu. Júl sprevádzal dážď aj ľadovec vo viacerých 
zamagurských obciach.

Obnovený kostol vo Veľkej Frankovej
Farníci obce Veľká Franková sa rozhodli, spoločne s vdp. Ro-

manom Šemrákom, skrášliť i obnoviť svoj kostol. Zo zbierky, ktorá 
prebieha v obci, boli postupne zreštavrované niektoré sochy v kos-
tole, elektroinštalácia v sakris� i a začalo sa s renováciou priečelia 
chórusu a architektúry organa. Novinky a zaujímavos�  z farnos�  
sv. Mikuláša vo Veľkej Frankovej, ktorej fi liálkou je aj obec Malá 
Franková, získate na www.faravelkafrankova.lepsiweb.sk, kde sú 
informácie o histórii farnos� , ako aj významných osobnos� ach. 
K dispozícii je e-mailový kontakt na správcu farnos� .

Európske ľudové remeslo
Fes� val Európskeho ľudového remesla už tradične prilákal 

do Kežmarku � síce návštevníkov. A ako každoročne, bolo opäť na 
čo pozerať. Svoje šikovné ruky a výrobky prišlo predviesť takmer 
220 remeselníkov zo Slovenska i zahraničia. Slobodné kráľovské 
mesto Kežmarok privítalo, ako za starých čias, hrnčiarov, košiká-
rov, rezbárov, kováčov, umeleckých drotárov, šperkárov, šindliarov, 
tokárov, knihárov, mydliarov, tkáčov, lanárov, nožiarov, včelárov, 
výrobcov slamených ozdôb, sviečok, píšťal a huslí. Stredovekú at-
mosféru dopĺňalo množstvo domácich i zahraničných folklórnych 
súborov, hudobníci prezentujúci starodávnu hudbu, sokoliari, sku-
piny historického šermu a rôzne trhové atrakcie, ako drevený ko-
lotoč, jazda na poníkoch, bylinárky, veš� ce a iné. Kežmarský hrad 
lákal návštevníkov „krvavými dejinami“ a rozprávkou „O múdrom 
Janovi“. Železničná spoločnosť ponúkala dobové jazdy historickým 
parným vláčikom.

Štátnice už nebudú?
Minister školstva Slovenskej republiky Eugen Jurzyca navrhol 

zrušiť povinnosť záverečnej štátnej skúšky na slovenských vyso-
kých školách, pričom väčšiu váhu pri získaní vysokoškolského � -
tulu by mala predstavovať obhajoba záverečnej práce. Rozhodnu-
� e uskutočniť aj štátnice chce ponechať minister na samotných 
vysokých školách. Ak by táto novela zákona prešla, mohli by sa 
študen�  tešiť na ukončenie vysokej školy bez záverečnej skúšky 
najskôr v roku 2013.

Jánošíkove dni v Terchovej
Ani upršané počasie neodradi-

lo milovníkov folklóru od toho, aby 
aj v tomto roku navš� vili 49. ročník 
Jánošíkovych dní, ktorý sa konal 
posledný júlový víkend v Tercho-
vej. Na štyroch pódiách sa pred-
stavilo vyše � síc účastníkov z viac 
ako tridsia� ch krajín. Tento rok 
bol venovaný 120. výročiu prvej 
písomnej zmienky o Terchovskej 
muzike, ktorá sa uchádza o zápis 
do zoznamu národného kultúrne-
ho dedičstva Slovenska i UNESCO. 
V rámci tohto ročníka bola pred 
obecným úradom v Terchovej odhalená drevená socha Jánošíka.

Na Slovensku rastú ceny benzínov a nafty
Napriek tomu, že Slovensko je z okolitých krajín jednou z naj-

drahších, čo sa týka pohonných hmôt, ich ceny neustále rastú. 
Priemerné ceny sa koncom júla pohybovali vo výške 1,458 € za 1 
liter 95-ky benzínu a 1,342 € za 1 liter na� y. Vodiči v prihraničných 
oblas� ach tankujú v Poľsku a v iných susedných krajinách.

Stanleyho pohár na Slovensku
Slávna hokejová trofej - strieborný Stanleyho pohár, ktorá sa 

každoročne udeľuje víťazom play-off  najnáročnejšej hokejovej ligy 
NHL a je jedným z najznámejších symbolov severoamerického 
športu, zavítala v tomto roku aj na Slovensko. Zaslúžil sa o to jeden 
z najlepších svetových obrancov, dlhoročný slovenský hokejový re-
prezentant, kapitán hokejového mužstva NHL Boston Bruins, ro-
dák z Trenčína Zdeno Chára. Je vôbec prvým Slovákom v dejinách, 
ktorý doviedol mužstvo zámorskej ligy ako kapitán až k víťaznému 
koncu. Vzácnou hokejovou trofejou sa po jeho príchode na Sloven-
sko mohli pokochať fanúšikovia v Bra� slave i v Trenčíne, rodnom 
meste Zdena Cháru. Zo Slovenska bude Stanleyho pohár putovať 
do ďalších krajín, z ktorých pochádzajú hokejis�  víťazného � mu.

Záchrana Grécka a Slovensko
Kolíska civilizácie na juhu Európy už niekoľko mesiacov zamest-

náva vrcholných poli� kov členských štátov Európskej únie, a najmä 
tých krajín, ktoré pla� a rovnakou menou – eurom. Výnimkou nie 
je ani Slovensko, kde táto téma už dlhší čas rozdeľuje aj vládnu ko-
alíciu. Za� aľ čo SaS odmieta ďalšiu podporu a požičiavanie Grécku, 
ostatné vládne strany sa viac-menej zhodujú na tejto alterna� ve, 
ako nevyhnutnos�  udržania eura. Európski lídri nakoniec Grécko 
nepriamo posunuli do riadeného bankrotu, pričom na záchrane 
krajiny by sa mal podieľať aj súkromný sektor.

(mm)
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XVIII. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU

Z ačiatok leta už 18 rokov patrí na Orave a na Spiši i v Kra-
kove slovenskej kultúre. Tak tomu bolo aj tento rok.  
Ešte v júni sa priaznivci slovenskej kultúry zišli najprv 

na Dni slovenskej poézie a prózy vo Vyšných Lapšoch, o dva 
týždne neskôr sme mali možnosť previesť sa po Krakove „Sloven-
skou eletričkou“, ktorej cesta po Krakove vyvrcholila nasledujúci 
deň inscenáciou na mo� vy básne Jozefa Leikerta Pokosená hlina. 
Samozrejme, že nemohli chýbať už tradičné kultúrne poduja� a 
na Orave a Spiši a tak sa 3. júla t.r. sa zišli v Jablonke priazniv-
ci slovenskej a oravskej kultúry. Čakal na nich bohatý program 
oravských a spišských súborov. Hlavným organizátorom XVIII. 
dní slovenskej kultúry v Malopoľsku je Spolok Slovákov v Poľsku 
s fi nančnou podporou Ministerstva vnútra a administra� vy Poľ-
skej republiky.

Všetko by bolo úplne v poriadku, keby nám trochu rados�  do-
prialo počasie. Ešte pred niekoľkými rokmi bol to� ž Deň sloven-
skej kultúry v Jablonke v predposledný júnový víkend. Keďže sme 
si však tri roky za sebou užili len „pravdivé oravské leto“, teda dážď 
práveže so snehom a teploty ledva niekoľko stupňov nad nulou, 
celé poduja� e presunul Spolok Slovákov v Poľsku na teplejší prvý 
júlový víkend. Vlani sa nám to síce potvrdilo a doslova aj vypoms� -
lo, pretože na páliacom slnku sa nedalo vysedieť dlhšie ako desať 
minút, tohtoročnú prvú júlovú nedeľu akoby niekto zaklial. Lialo 
tak poriadne, že na pozemku Spolku Slovákov v Poľsku bolo vody 
vyše členkov. A letné teploty � ež zostali iba snom. Nuž po dlhšej 
porade bolo celé poduja� e prenesené pod strechu, teda do klu-
bovne Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku v Jablonke.

Síce v také daždivé popoludnie sa nikomu nechcelo ani len 
päty z domu vy� ahnuť, predsa len viacerí krajania si nenechali 
kultúrny program tohtoročných Dní slovenskej kultúry v Jablonke 
ujsť. Okrem nich na tento deň pozvanie prijali generálny konzul 
Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisánsky a konzul Slovenskej 
republiky v Krakove Tomáš Kašaj, zástupca vojta gminy Jablonka 
Bolesław Wójcik, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav 
Žabenský a bývala riaditeľka tejto inš� túcie Oľga Žabenská, ktorí 
boli zároveň spoluorganizátormi tohto poduja� a v Jablonke, pred-
seda Družstevnej banky v Jablonke Józef Szperlak, predstavitelia 
krajanskej komunity v Poľsku a ďalší.

Aj keď za oknami sa preháňali obrovské mračná, v klubovni 
Spolku Slovákov v Poľsku vládla dobrá nálada. Radosť ducha hneď 
na úvod povzniesla krajanská dychovka z Podvlka, ktorej to v jab-
lonskej klubovni tak dobre ladilo, že aj samotní muzikan�  boli 
z toho veľmi milo prekvapení. Ako neskôr dodal ich dirigent Lucián 
Bryja, v poslednom čase celá dychovka nacvičovala omnoho ak-
� vnejšie, pretože sa za posledné dva mesiace zúčastnila viacerých 
prehliadok a poduja� , z ktorých si domov priniesla zaujímavé oce-
nenia. Keď schádzali zo scény, niektorým bolo až ľúto, že k tým 
niekoľkým rezkým, nielen slovenským, pesničkám nepridali ešte 
niekoľko navyše.

Úvodné slová privítania patrili generálnemu tajomníkovi Spol-
ku Ľudomírovi Molitorisovi a predsedníčke Obvodného výboru 
SSP na Orave Genovéve Prilinskej, ktorá nás zároveň v úlohe mo-
derátorky sprevádzala celým kultúrnym programom.

Následne sa predstavila tanečná skupina Žabky z Trstenej, kto-
rá pôsobí pri Základnej umeleckej škole v Trstenej pod vedením 

ORAVSKÉ 
KULTÚROBRANIE

Moderátorka podujatia Genovéva Prilinská

Heligonkári z Harkabúza

FS Oravan – Senior z Nižnej

Aj keď počasie nedoprialo, divákov bolo dosť
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Mirky Mala� nkovej-Jarolínovej, ktorá nám predviedla niekoľko 
tanečných choreografi í, o.i. na mo� vy Ružového pantera i piesne 
Páta od Heleny Vondráčkovej. Úplnú zmenu programu následne 
vnieslo vystúpenie Detského folklórneho súboru z Nižnej, ktorý 
pôsobí pri miestnej Základnej umeleckej škole opäť pod vedením 
Mirky Mala� nkovej-Jarolínovej a ktorý si na kultúrne poduja� e 
pripravil veľmi pekné pásmo My sme malí vojaci. 

O ďalšiu zmenu štýlu, akú sme ešte doteraz nemali, sa posta-
rali mladé dievčatá z Vitanovej. Nechajme však, aby sa predstavili 
samy: Alibabky – to je country skupina šies� ch dievčat zo ZŠ vo 
Vitanovej, ktorá vznikla 11. februára 2007. Sú to dievčatá, ktoré 
spievali od prvej triedy a skúšali hrať na hudobných nástrojoch 
pod vedením pani učiteľky Dariny Jurčiovej, takže sa nakoniec 
rozhodli založiť skupinu. Mo� váciou pre ne bola dievčenská co-
untry skupina Kamienok a celoslovenská súťaž Supertrieda. Tam 
v školskom roku 2005/2006 získala časť ich triedy s programom 
Inšpektor druhé miesto. Skupinu tvoria: Marcelka Karasová - spev, 
bonga; Nikolka Kovaľáková - spev, fl auta; Aďka Ondríková - spev, 
basgitara; Simonka Pisoňová - spev, gitara; Klaudia Števuliaková - 
spev, gitara, husle; Natálka Štobrová - spev, gitara. Dievčatá cvičia 
pod vedením Dariny Jurčiovej.

Medzi jednotlivými vstupmi country skupiny Alibabiek nás hu-
morným príbehom o turistovi z Varšavy, ktorý sa nechal vyviezť 
pod Babiu horu, rozveselila Veronika Stašáková z Oravky. Niet po-
chýb, že takých príbehov pozná viac, veď turistov z roka na rok na 
Orave pribúda a spolu s nimi aj rôzne humorné príhody.

FS Spiš prichádza na Dni slovenskej kultúry pravidelne a ani 
tento rok nebol výnimkou. Tanečníci prišli poriadne roztancovaní 
i rozospievaní, a keďže im nechýbal ani úsmev na tvárach, s rados-
ťou sme sa zadívali a započúvali do spišských a slovenských tan-
cov v ich prevedení. Po ich vystúpení sa krajanom prihovoril gen. 
konzul M. Lisánsky, ktorý poďakoval krajanom za pozvanie, milo 
strávený čas a poprial čo najviac úspechov v ďalších krajanských 
ak� vitách na Orave.

Program bol veľmi pekne pripravený a tak následne sme mali 
možnosť vypočuť si krásne tóny oravských heligoniek v podaní he-
ligonkárov z Harkabuza pod vedením Fran� ška Harkabuza, jeho 
dvoch vnukov a Jozefa Kadlubeka.

Záverečný program patril vystúpeniu FS Oravan – Senior z Niž-
nej pod vedením Pavla Jurinu, ktorý sa už v minulos�  predstavil 
na tomto krajanskom poduja� . Tentokrát vo svojom programe 
priblížil hudbu, spev a tance z rôznych regiónov Slovenska, t.j. 
z Liptova, Z Terchovej a Hrona. Svojím vystúpením určite divákov 
potešila stálica ich repertoáru - malá 8-ročná Anežka Kurajdová, 
ktorá zaspievala a zahrala na husliach niekoľko slovenských piesní. 
Po zaznení posledných tónov sa krajanom prihovoril tak� ež zá-
stupca vojta gminy Jablonka Bolesław Wójcik, ktorý vyjadril nádej, 
že spolupráca medzi Úradom gminy Jablonka a Spolkom Slovákov 
v Poľsku sa bude čoraz lepšie rozvíjať.

Na záver poduja� a každý účinkujúci obdŕžal z rúk gen. tajom-
níka Ľudomíra Molitorisa pamätný pohár a diplom, ktorý bude 
pripomínať síce upršané, ale zároveň veľmi pekné Dni slovenskej 
kultúry v Jablonke. Za pomoc a námahu pri organizovaní tohto 
krajanského kultúrneho poduja� a pamätný pohár tak� ež prevzali 
predsedníčka OV SSP na Orave Genovéva Prilinská a predseda MS 
SSP v Jablonke Ján Bašisty. Na záver zostáva srdečne poďakovať 
všetkým vystupujúcim za ich pekný program, do ktorého vložili 
svoju energiu, čas a námahu a všetkým, ktorí sa ak� vne podieľali 
na príprave poduja� a.

Marián Smondek

V JABLONKE
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Veronika Stašáková z Oravky
B. Wójcik a Ľ. Molitoris – Čo bude 
s našou klubovňou v Jablonke?

Tanečná skupina Žabky z Trstenej

Podvlčania zahrali výborne

Alibabky z Vitanovej 
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V KREMPACHOCH

V NÁRUČÍ 
SLOVENSKEJ KULTÚRY
Poďme sa spolu pozrieť na tohoročné Dni slovenskej kul-

túry na Spiši, ktoré sa konali 10. júla, tak ako zvyčajne 
v Krempachoch. Hoci počasie bolo premenlivé a slnko 

vystriedal hustý dážď, náladu to nepokazilo. Akoby aj nie, veď 
krajania zo Spiša, Oravy, ale aj z ďalekého okolia sa v tento deň 
zišli s cieľom zabaviť sa, pozrieť si bohatý kultúrny program pre-
zentujúci krásu folklóru a samozrejme, stretnúť sa a podebato-
vať si v krajanskom kruhu priateľov a známych. 

Celým programom nás sprevádzali sympa� cké Krempašan-
ky Margita Kovalčíková a Izabela Dluhá. Hneď v úvode privítali 
všetkých účastníkov poduja� a a čestných hos� . Nechýbali medzi 
nimi: konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj, čestný predseda SSP Ján 
Molitoris, podpredseda ÚV SSP Dominik Surma s manželkou, čest-
ný predseda a predseda OV SSP na Spiši Fran� šek Kurnat a Fran� -
šek Mlynarčík, predseda MS SSP v Jablonke Ján Bašisty, predsed-
níčka MS SSP v Krempachoch Monika Pacigová, predseda MS SSP 
v Krakove Marián Smondek, miestny farár Jan Wróbel, poslankyňa 
gminnej rady Anna Krištoféková, richtár Krempách Jozef Petrášek, 
starosta obce Malá Franková Jozef Kromka s manželkou, šéfre-
daktorka časopisu Život Agáta Jendžejčíková s redakčným � mom 
a ďalší milí hos� a. Osobitné privítanie patrilo čerstvým novoman-
želom - generálnemu tajomníkovi Spolku Ľudomírovi Molitorisovi 
a jeho manželke Milici Majerikovej-Molitoris.

Ešte predtým, ako na javisko vystúpili prví účinkujúci, slovo 
dostal generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris. Všetkých privítal 
a skonštatoval, že toto tradičné kultúrne poduja� e má obrovský 
počet svojich priaznivcov, o čom svedčilo preplnené hľadisko 
v krempašskom amfi teátre. Rovnako vyjadril radosť z bohatého 
počtu účinkujúcich a tak� ež z návštevy nového konzula SR v Kra-
kove. Vyslovil nádej, že program sa všetkým bude páčiť a účinkujú-
cim adresoval niekoľko povzbudivých slov, aby svojím programom 
všetkých zaujali.

Bohatý kultúrny program
Na začiatku javisko patrilo mažoretkám z Podvlka. Na tento 

deň sa náležite pripravili a ich inštruktorka Anna Turvoňová moh-
la byť na ne hrdá. Predviedli niekoľko tanečných kreácií, pričom 
im nechýbal úsmev na tvári, ktorý sa preniesol aj na tváre ľudí 
v hľadisku. Pôvodný názov staršej skupiny mažore� ek znel Zlaté nôtky 
a neskôr sa zmenil na Magnes. Mladšie tanečníčky dnes vystupujú pod 
názvom Magnesik. Prečo? Pretože mažoretky sú ako magnet - svojím 
vystúpením všetkých pri� ahnu, a tak tomu bolo aj v Krempachoch.

Po mažoretkách sa divákom prihovorila Veronika Stasiako-
vá z Oravky s ľudovým rozprávaním Ako dedko viezol turistov 
konským záprahom na Babiu horu a po nej sa na scéne objavila 
dychovka z Krempách, ktorú v súčasnos�  vedie krajan Fran� šek 
Paciga. Zahrala zopár svižných melódií, ku ktorým si mnohí ľudia 
v hľadisku ešte dlho pospevovali. 

Na rad prišli hosťujúce súbory zo Slovenska, o.i. FS Vagonár 
z Popradu. Predstavil sa v niekoľkých vstupoch s rozmanitým re-
pertoárom. Diváci mohli vzhliadnuť napr. zemplínsky i pozdišovský 
čardáš, nechýbal ani tzv. � aškový tanec a tanečné pásmo s obra-
zom tradičnej zábavy chlapcov a dievčat z rôznych regiónov Slo-
venska. Tance boli obohatené ľudovými piesňami v podaní voka-
listov súboru.

Koncertuje domáca dychovka

Mažoretky Magnetík z Podvlka

Vystupuje FS Zelený javor

Divákov bolo neúrekom
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XVIII. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU
Folklórny súbor vystriedala mládežnícka dychovka z Kacvína, 

ktorej tóny sa niesli široko-ďaleko po celom Spiši. Pod dirigentskou 
taktovkou Stanisława Wojtaszeka zahrala nielen na ľudovú nôtu, 
ale pridala aj skladbu venovanú pápežovi Jánovi Pavlovi II. 

Následne krempašské pódium patrilo FS Vernár. Svoju histó-
riu začal písať v roku 1952, v tomto roku skupinka miestnych žien 
nahrala prvé nahrávky v Košiciach, v miestnom rozhlase. Ofi ciálny 
vznik sa však viaže ešte k roku 1964 a prvé roky súbor vystupoval 
skôr na lokálnych kultúrnych poduja� ach. V roku 1975 súbor za-
ložil svoju vlastnú hudobnú zložku, ktorá bola výrazným oživením 
súboru. Dá sa povedať, že odvtedy svoju činnosť odrážajúcu sa 
v interpretácii zvykov, v speve i tancoch reprezentuje na rôznych 
poduja� ach doma i v zahraničí. Folkloris�  pristupujú s osobitnou 
úctou k tradíciám Horehronia a Gemeru. Vedúcim súboru je Vla-
dimír Šifra.

Na rad prišiel domáci FS Zelený javor. Krempašskí folkloris�  sa 
predviedli už tradične, v profesionálne prepracovaných tanečných 
vstupoch a o hudobnú zložku sa postarala vedúca súboru Mária 
Wnęková. 

Vystriedali ich folkloris�  z Malej Frankovej. Tento hosťujúci 
folklórny súbor sa predviedol bohatým programom, v ktorom sa 
mnohým zapáčil najmä tradičný odzemok s valaškami v podaní 
driečnych tanečníkov.

Ako poslední vstúpili na javisko členovia dychovky Popradčan-
ka z Popradu, ktorým hral do taktu nielen bubeník Štefan Gajan, 
ale aj bubnujúci dážď. Veselí Popradčania komentovali počasie 
s humorom a všetkých uis� li, že búrka nikomu nepokazí náladu, 
ba práve naopak, osvieži myseľ a zaženie únavu.

Pre informáciu dodajme, že dychovku v roku 1996 založili uči-
telia a žiaci ZUŠ v popradskom regióne. Rozhodli sa vytvoriť kape-
lu, ktorá by nehrala len klasickú dychovú hudbu, ale aj moderné 
a tanečné skladby, o čom sa mali možnosť presvedčiť aj krajania. 
V podaní Popradčanky sme si vypočuli ľudové piesne, ktoré za-
spievali Gabriela Takáčová a Jozef Závadský a na záver zazneli me-
lódie od skupiny Abba. V Poprade mala dychová hudba vždy tra-
díciu. Dlhé roky tu existoval veľký detský dychový orchester pod 
vedením Jozefa Chovanca zastrešený kultúrnym a spoločenským 
strediskom mesta Poprad. Popradčanka sa svojou produkciou sna-
ží osloviť široké okolie Popradu a Ta� er. Pravidelne svojím progra-
mom obohacuje kultúrne leto v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Levo-
či a v mnohých ďalších mestách a obciach.

Každá skupina domácich i hosťujúcich súborov i dychoviek si 
za odmenu i vynaložené úsilie odniesla pamätnú vázu a diplom 
z rúk gen. tajomníka SSP Ľ. Molitorisa - niektorí boli obdarova-
ní v zákulisí poduja� a, iní si vázu prevzali na pódiu. Pre túto milú 
povinnosť si na záver poduja� a pozval gen. tajomník Ľ. Molitoris 
predsedníčku MS SSP v Krempachoch M. Pacigovú, aby spoločne 
odmenili dychovku Popradčanka, za ktorú diplom prevzal Ľubomír 
Čuban a � ež domácu dychovku z Krempách, za ktorú prevzal dip-
lom Fran� šek Paciga. Napokon pamätnú vázu i zaslúžený diplom 
za zanietenú prácu na krajanskom poli a pomoc pri organizovaní 
kultúrnych poduja�  pre MS SSP v Krempachoch prevzala aj samot-
ná predsedníčka.

Zhromaždení si mohli okrem kultúrneho zážitku pochu� ť aj na 
tradičných regionálnych jedlách, ktoré pripravili domáce gazdin-
ky.

Veríme, že všetci, ktorí sa zúčastnili tohoročných dní kultúry 
na Spiši, budú na ne spomínať s radosťou a netrpezlivo čakať na 
budúce leto, kedy sa opäť všetci stretnú na tradičnom krajanskom 
poduja� .

Lýdia Ostrowska

Hrá dlhoočakávaná dychovka Popradčanka

Poradie účinkujúcich pripravovali: (zľava) M. Pacigová, M. Kovalčíková a I. Dluhá

Vo víre tanca FS Vagonár z Popradu

Diplomy a pamätné vázy dostali všetci účinkujúci
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VO VYŠNÝCH LAPŠOCH

GABRIEL PETRÁŠ A JEHO UMENIE

9 júla t.r. sa v klubovni vo Vyšných Lapšoch uskutočnila 
vernisáž výstavy Srdce vo veži Gabriela Petráša, ktorá 
bola už skôr prezentovaná krakovskej verejnos� . Názov 

výstavy je symbolický a poukazuje na to, že aj predmety žijú svoj 
život a majú svoju dušu, ktorú, keď chceme, môžeme nájsť v kaž-
dej z uvedených prác. 

Vernisáž zahájil predseda MS SSP vo Vyšných Lapšoch Jozef 
Krišík, ktorý privítal zhromaždených hos�  a odovzdal slovo gene-
rálnemu tajomníkovi ÚV SSP Ľ. Molitorisovi. Ten vo svojom prího-
vore zdôraznil potrebu vytvorenia priestorov na prezentáciu ume-
leckých prác priamo na Spiši, kde by sa prezentovalo slovenské 
umenie. Podľa jeho slov, možno s odstupom času sa podarí, aby 
práve v klubovni vo Vyšných Lapšoch našli svoje miesto aj ďalšie 
výstavy a aj miestni obyvatelia si zvyknú, že môžu ich navš� viť. 

Prezentované diela znázorňujú autorov postoj k obklopujúce-
mu ho svetu a dianiu prostredníctvom rôznych umeleckých tech-
nik: akryl, linoryt, grafi ka, kombinovaná technika. Milovníci ume-
nia v Lapšoch sa mohli oboznámiť s novšími dielami. Bol to výber 
z recyklovaného umenia, ktoré poputovalo priamo zo sme� ska na 
stenu galérie. Materiál tvoria vyhodené drevené bubny na káb-
le, ktoré majú perforáciu. Autor ju buď necháva v takej podobe, 
v akej je alebo ju zväčšuje. Gabriel Petráš si veľmi obľúbil tento 
materiál a maľuje naň akrylovými farbami. 

Výstavu zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci 
s Miestnou skupinou SSP vo Vyšných Lapšoch. Výstavu si môžu zá-
ujemcovia prezerať dokonca augusta 2011.

Gabriel Petráš je neprofesionálnym výtvarníkom. Narodil sa 
13. mája 1956 v Gemeri, ale vyrastal v Krompachoch na Spiši. Tam 
aj spoznával čaro výtvarného umenia na ľudovej škole a formoval 
sa jeho výtvarný prejav. Petráš sa neustále snaží dosahovať nové 
ciele. Dokáže spojiť svoju remeselnícku zručnosť s citom a talen-
tom. V rokoch 1983-87 študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej 
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bra� slave, kde patril do výtvar-
ného krúžku vysokoškolského B-klubu a po prvýkrát prezentoval 
svoje práce na verejnos� . Aj počas svojej základnej vojenskej služ-
by pokračoval vo svojej umeleckej práci a získal nejedno ocene-
nie. V roku 1989 sa stal členom Klubu amatérov výtvarníkov pri 
regionálnom kultúrnom stredisku v Spišskej Novej vsi. Pravidelne 
sa zúčastňuje klubových stretnu� , súťažných aj klubových výstav 
a realizuje aj samostatné výstavy. V súčasnos�  žije a tvorí v Trenčí-
ne. Je ženatý a má dcérku Katku.

Naplnený prisľúb
29. júla t.r. si prišiel prezrieť výstavu nainštalovanú v priesto-

roch klubovne vo Vyšných Lapšoch vzácny hosť, ktorým bol samot-
ný autor výstavy Gabriel Petráš s manželkou a dcérkou. S poteše-
ním konštatoval, že jeho práce sa pekne prezentujú na stenách 
obecnej galérie. V príjemnej atmosfére viedol rozhovor s vedúcou 
klubovne Dorotou Mošovou. Porozprával jej o svojej tvorbe, jej 
význame a hodnotách, ktoré odzrkadľuje, ako aj histórii vzniku 
jednotlivých diel, ktoré zdobia steny klubovne. Zaujímal sa, ako 
sa ľuďom žije v tejto čas�  Spiša a na okolí, preto si pozrel obec 
Vyšné Lapše, miestny kostol a krátky komentár k tejto prechádzke 
mu poskytla vedúca klubovne. Petrášovcom učarila okolitá príro-
da a radi by sa ešte vrá� li do tejto čas�  Spiša v blízkej budúcnos� . 
Ďakujeme autorovi za návštevu a prajeme mu veľa inšpirácií do 
ďalšej umeleckej práce.

Agáta Jendžejčíková
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J. Krišík, Ľ. Molitoris a Š. Griglak v úvodných slovách

Rozhovory pri čaši vína

Autor výstavy G. Petráš v spoločnosti dcéry a D. Mošovej

Krajania diskutujú
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V KRAKOVE

SVETOZNÁME SLOVENSKÉ UMENIE 

Viacerí Slováci žijúci v zahraničí sa už v minulos�  presa-
dili na vedeckom, kultúrnom i umeleckom poli. Mnohí 
z nich za svoje objavy či diela získali aj celosvetové uzna-

nie. Medzi takéto svetoznáme slovenské umelecké skvosty patrí 
v súčasnos�  tak� ež maliarska kovačická škola naivného umenia 
vojvodinských Slovákov. Majiteľkou diel kovačických umelcov je 
napríklad anglická kráľovná a insitní maliari z Kovačice sú zapísaní 
do databanky kultúrneho dedičstva Európy.

Do Kovačice, ktorá sa nachádza na území 
dnešného Srbska, prišli Slováci za chlebom pred 
viac ako dvesto rokmi. Usadili sa na zemi, ktorá 
bola spustošená po bojoch Uhorska s Turkami. Tu 
si postupne vybudovali nové živoby� e, pričom si 
stále až dodnes vo veľkej miere udržiavajú sloven-

skú reč, slovenské zvyky a tradície.
Počiatky insitného maliarstva v Kovačici siahajú do tridsiatych 

rokov dvadsiateho storočia a prvými maliarmi boli samoukovia – 
roľníci. Hlavnými mo� vmi kovačických umelcov sú predovšetkým 
kovačický ľudový odev, ľudové zvyky a obyčaje, folklór, roľnícky 
život, práca na poli, príchod Slovákov na Dolnú zem, ale aj zobra-
zenie dedinskej izby so zariadením, sedliackeho dvora, života na 
dedine či dedinských ulíc.

Dňa 14. júla bola predstavená tvorba jednej z kovačických in-
sitných maliarok – Zuzany Holúbekovej aj v Galérii slovenského 
umenia Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove. Vzácnosť danej chvíle 
podčiarkla aj skutočnosť, že prvýkrát od založenia galérie tu bola 
prezentovaná tvorba zahraničnej Slovenky z iného štátu ako Poľ-
sko. Výstavu spoločne s gen. tajomníkov SSP Ľudomírom Molito-
risom otváral aj gen. konzul SR v Krakove Marek Lisánsky, ktorý 
prišiel spoločne s konzulom Tomášom Kašajom. V dovolenkovej 
komornej atmosfére sa hos� a od gen. tajomníka dozvedeli nie-
koľko informácií o kovačickej insitnej škole i o samotnej maliarke, 
ktorá sa kvôli iným pracovným povinnos� am, bohužiaľ, nemohla 
výstavy zúčastniť, avšak poslala hosťom aspoň svoje vrúcne po-
zdravy.

Gen. konzul vo svojom príhovore poďakoval gen. 
tajomníkovi i celému SSP za zorganizovanie Dní slo-
venskej kultúry v Malopoľsku, a to nielen za túto vý-
stavu, ale aj za celú sériu poduja�  v Krakove, na Spiši 
a Orave, ktoré boli veľmi zaujímavé a dokumentujú, 
že Slováci v Poľsku stále existujú a sú veľmi tvori-

ví. Potom si už hos� a vernisáže mohli prezrieť samotnú výstavu, 
v ktorej autorka približuje život vojvodinských Slovákov žijúcich 
v Srbsku. Jej olejomaľby sú najmä idylickým zobrazením minulos�  
Slovákov vo Vojvodine, na ktorú radi spomínajú. Dominantnou té-
mou jej tvorby je láska spojená s plodnosťou a úrodnosťou. Jej ob-
razy odrážajú vitálnosť a pestrofarebnosť sveta, v ktorom autorka 
žije a tvorí, sú plné výrazných farieb, nasýtené životom a pozi� v-
nou energiou. Súčasťou výstavy boli aj výšivky a bábky zo šúpolia 
vyrobené krajanmi z Vojvodiny a tak� ež miniatúrne kópie obrazov 
a magnetky. Na záver si hos� a podebatovali pri poháriku dobrého 
slovenského vínka o umení a možno aj o iných veciach.

Výstava Zuzany Holúbekovej v Galérii slovenského umenie 
SSP v Krakove potrvá do konca augusta. Návštevníci môžu obra-
zy i ostatné umelecké predmety nielen obdivovať, ale zároveň si 
ich aj zakúpiť. K dispozícii majú � ež pekný katalóg v slovenskom 
a poľskom jazyku vydaný SSP, kde sa môžu oboznámiť so základný-
mi charakteris� ckými črtami umeleckých diel slovenskej krajanky 
z Kovačice a vidieť niektoré verné reprodukcie olejomalieb z jej 
dielne.

Milica Majeriková-Molitoris

Veselé i vážne rozhovory

Gen. tajomník SSP a gen. konzul SR otvárajú výstavu

Batôžtek na Dolnú zem – rozkvitnuté  maky, olejomaľba

Bábiky zo šúpolia
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POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU

„Nech len podpíšu – moja ruka je na to priťažká. Zlomila by 
pero. My sme písali takým z husí. Pán rechtor zastrúhali nám ich 
päť a za to sme im dávali jedno. Toto ja nerozumiem, takýmto pí-
sať, ale sa pera chy� m a spravím kríž. Len nech prečítajú, či som 
dačo nevynechal.”

Ferko čítal list, báťa Mišo počúval so zloženými rukami. Na 
konci listu Mišovi sa vzdychlo a čosi utrel potajomky rukávom. Vy-
ňal i dve zlatky a položil ich na stôl. Vtom obaja pozreli ku vchodu 
besiedky a zľakli sa ako spiklenci alebo peňazokazci. Tam stála Ele-
na. Ferko ukryl list pod kabát, báťa Mišo prikryl papieriky širokou 
dlaňou. Na Elenu hľadeli s akýmsi uspokojením, že ukryli corpora 
delic� .

„Už som videla – darmo skrývate! Posielate Mišovi...”
Báťa Mišo zavrel dlaň a ukryl v nej dve zlatky. Vstal a poberal 

sa spoza stola.
„Posielame list – tuto mladý pán ho písali.”
„A dve zlatky!” doložila Elena.
„Nie – nech veria, nie! Kde by ja vzal dve zlatky! Z nájmu som 

neodobral – kde by ich vzal?”
„Videla som – tu na stole boli. Máte ich v ruke.”
Mišo zašantročil dosť obratne papieriky do vačku. „Kde – kde?” 

roztvoril obe dlane.
„Pozrite, vykukuje z nej rožok – tu, z vačku!”
Mišo pozrel i videl zradný rožok zo zlatky, ako vykukoval spoza 

kresla.
„Nuž hej – tu je zlatka, ale iba jedna – len jedna ako sirota...”
„Dobre – poviem vám néne. Tam sú dve zlatky!”
Mišo vykrúcal sa tak smiešne, že Ferko musel sa � ež smiať na 

jeho kríži.
„Prosím – nech nevravia! Vedia, že je sťa čer� ca, keď sa naje-

duje”
„Poviem, poviem... Čo ste sa tajili? Ja by vám bola � ež napísala 

...”
„Boli by ma prezradili... Radšej o ničom neslýchať.”
„Nebojte sa, báťa – néna nič nepovie; Ja viem čosi na ňu – i ona 

sa vás bojí...”
„A čo?” vpadol jej ustrašený báťa do reči.
„Ona � ež poslala synovi list – a v ňom zlatku.”
„Zlatku! Kde ju vzala?”
Mišovo čelo sa zachmúrilo. Neradoval sa, že ženu � ež prichy� l 

na tom istom hriechu, ktorý sám páchal. Hnevalo ho to. Tak si na 
tom zakladal, že len on syna prekvapí, len on mu ukáže, ako ho má 
rád... A tu ho predíde naraz taká nebezpečná konkurentka!

„Dala jej Katka zo svojho nájmu.”
„Tá?” vyriekol to v takom rozhorčení, že Elena a Ferko museli 

sa smiať. Ferko sa tak divne smial, že mu slzy zaihrali v očiach. 
„Gazdovať by si mala – gazdovať, a nie na nájom vyberať. Treba 
šaty – a bohviečo všetko: čo jej ostane, keď peniaze takto rozo-
seje?”

Ale konečne sa predsa len upokojil a uzavrel so slečnou zmlu-
vu: oba sa zaviazali mlčať. Peniaze uložili do listu, napísali adresu, 

MARTIN KUKUČÍN

SPOD ŠKOLSKÉHO 
PRACHU

zapeča� li a báťa, hundrúc, odišiel do dvora. Celý deň mu bol ska-
zený.

„Prosím vás, ako ste sa vy dvaja tak našli – on a vy?” pýtala sa 
Elena Ferka.

„My sme starí známi. I zavčerom ráno zastavil ma báťa, keď...”
Tu Ferko pretrhol naraz niť – nechcel sa týkať toho predmetu.
„A prečo ste utekali – prečo?”
„Veď viete! Pán otec zavčerom, hneď pri stole povedal...”
„Neverím – neverím... Kázeň! Pre kázeň, ktorú ľahko urobiť za 

odpoludnie – preto vy nebudete utekať. Vám sa u nás neľúbilo. 
Ktosi vás urazil.”

„Mňa – nikto? Vlastne kto – ja vás všetkých tak c� m, tak, 
tak...”

„A ak sa predsa našiel dakto – čo i nie domáci...” Ferko roztvoril 
oči, keď pri takých dlhých, krásnych vlasoch ukázalo sa toľko ostro-
v� pu a rozumu. Nemohol ani odpovedať. „Hľa, ako ja viem hádať! 
Prečo vás otec rozdelil s izbami? Že Petrík chrápe! To nie je pravda. 
Petrík � cho spáva. Iná tam bola príčina – a ja viem, viem. Hovorte, 
čo chcete, už neuverím. Klamali ste ma s báťom, a teraz ma zas 
chcete oklamať: ale ja sa nedám.”

Ferko bol vo väčších trapiech než v tom sne, keď nevedel ťahať 
tre�  koreň. „Čo jej povedať – len čo jej povedať! Pravdu? To ne-
smiem, to by bola podlosť, hanba – a lož, kde ju vziať? Pozrel na 
ňu, stála poloodvrátená od neho, lebo sa durdila, vážne durdila. 
,Ach, čiže si pekná!’ pomyslel si a nemohol z nej oči spus� ť. „Kto 
by bol myslel, že sa tak vieš durdiť...” A tento nový zjav ho vábil 
a plnil novou rozkošou.

„Všetci ma iba klamú – žiaden nepovie pravdu! Otec ma za-
hriakne: Nemusíš všetko vedieť; mama vždy len vraví: Dočkaj, ča-
som sa dozvieš ...”

„Ja nie – ja vás ...”
„I vy ste taký!”
,Čo jej povedať?’ trápil sa Ferko, a v tej � esni prišla mu na um 

lož, a výtečná, ako si sám myslel.
„Viete, ja som nechcel hneď povedať... Popriečil som sa 

s Miškom. Taká ple� a to bola. Miško vravel, že Henrich IV. bol fran-
cúzsky kráľ, a ja, že to nebol francúzsky, ale anglický.”

„A aký bol?”
„Bol i francúzsky Henrich IV. i anglický... A na tom sme sa po-

priečili.”
Ferko skoro zavýskal, že sa tak znamenite vymotal. Elena po-

zrela naň zboku, i zbadala jeho náhlu radosť.
„Neverím – klamete ma, neverím! Ako ste sa radovali, že som 

sa dala oklamať: ale ja neverím!” zvolala živo a chodníkom brala 
sa k domu.

„Ba bol francúzsky Henrich IV...”
„Nebol – nebol!”
„Bol – a druhý anglický � ež Henrich IV. Ale francúzsky bol Bo-

urbon a anglický Lancaster.”
„Dobre, keď bol – ale to nebolo preto!”
„Ba preto!” Bil sa do pŕs skoro rozplakaný Ferko. „Preto, lebo 

on sa mi vysmieval, že oboch Henrichov držím za jedného. A ja 
som vedel, že to boli dvaja – jeden francúzsky, druhý anglický.”

Šli k domu, živo rokujúc. Ferko v zúfaní skoro kričal. Elena často 
zastala a dľa tváre posudzovala, či ju neklame. Ferko sa namáhal 
– ale musel nahliadnuť, že ženu oklamať je ťažká vec. Ona neroz-
sudzuje, ale, idúc za inš� nktom, vnuknu� m, prichádza slepo na 
pravdu. Elena síce mlčala, ale neverila. Zrazu im zaznelo „dobré 
ráno” – pred nimi stál Miško. Ferko onemel. „Teraz chy�  jeho na 
otázku – ten povie pravdu – alebo dáku inú lož, a ja môžem...” No 
mýlil sa. Elena Miškovi zaďakovala a pozrela na zničeného Ferka... 
V jej pohľade videl, že mu ona neverí, ale i čítal v ňom rozkaz: 
„Mlč, nehovor pred ním nič!” Ferko sa vzmužil – keď zatvárala 
dverčiatka na záhrade, usmiala sa mu. „Aká je milá!”
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„Čo ste to mali medzi sebou?” pýtal sa Miško a zaboril doň 
svoje jastrabie oko.

Ferko sa už vžil do svojej roly.
„Ona nechcela veriť, že Henrich IV. u Francúzov je iný ako Hen-

rich IV. anglický. Myslela si, že ju klamem.”
„Prirodzene, že iný; to je predsa jasná vec, to je faktum, nad 

tým sa niet čo hádať! Ostatne, vy ste sa nad tým nehádali. Vidím 
�  to, fráter, na nose. Povedz mi, ako ste na tú tému prišli? Ty, čo 
o nej sníš, verše píšeš: keď sa s ňou na svitaní zídeš, počneš hádku 
o Henrichoch! To je lož – a síce kubická, ohromná... Hanbi sa, tak 
neobratne klamať!”

„Ja...”
„Áno – ty! Ju môžeš i tak oklamať. Ona v úprimnos�  srdca uve-

rí. Ale mňa, ktorý ťa znám, ktorý psychológiu počúvam... Choď mi 
s takým de� nstvom!”

Priatelia sa rozišli v zlej nálade. Ferko vydýchol si po dnešných 
trampotách. Pri raňajkách nevystala aspoň sladká odmena. Elena 
vymenila s ním ukradomky dva pohľady, ktoré značili, že si rozu-
mejú ...

Miško po raňajkách uchýlil sa do svojej izbičky a meditoval 
o veľkonočnom texte: „Vyčisťtež starý kvas, abyste byli nové za-
dčlání, jakož pák jste nenakvašeni; neboť jest beránek náš veliko-
noční za nás obétován, Kristus.”

V noci, keď nad ním rozmýšľal, zdalo sa mu, že pochopil celú 
hĺbku týchto apoštolských slov. Myšlienky spájali sa nepretržitým 
pásmom – povstávala z nich čistá, lahodná budova. Keby ich bol 
položil na papieri, ale teraz sa to všetko spopretrhúvalo; zostala 
iba kostra – i to porúchaná. Sadol a zbieral i � e odrobiny, aby � ež 
tak nezahynuli.

Ferko sedel medzitým � ež v svojej rezidencii, v učebnej izbe. 
Ej, nebola to už tá učebňa od včerajška! Boli premeny, zväčša len 
nepatrné, ale prezradzovali toľko vkusu, taktu! Už to okno, pod 
ktorým nachodil sa stôl! Zaplnené je kve� nami. Bolo veru milo 
bývať v tomto kú� ku. Ferko chy� l sa kázne, prepisoval ju do čistá 
s opravami. Nebol ani v polovici, keď vošiel k nemu Petrík.

„Čo robíte? Mne by sa chcelo učiť...”
„Vidíš, tú kázeň!”
„Inštruktor ma zas vyhreší – ja to už viem popredku. Radšej by 

ma mohol nechať!”
Ferko odložil prácu a vhĺbil sa s Petríkom do vnád la� nskej 

mluvnice. Niet otupnejšej veci od mluvnice, a Ferko i tú vedel 
spríjemniť Petríkovi. Keď nie ináč, stavili sa, kto sa prv naučí od-
� aľ – po� aľ a viac podobných spôsobíkov. Dakedy zaskočili na iný 
predmet, rozlúš� li dáky príklad alebo prečítali dačo z čítanky. Čas-
to učenie prešlo v celkom voľný rozhovor, ktorý nemal so školou 
nič spoločného: a také intermezzá pôsobili ako čerstvý prameň 
v pieskových púšťach Sahary. Ferko bol pravý, ozajstný vychováva-
teľ. Nie učený, prehnaný, vycibrený – ale od prírody nadaný. Vedel 
byť prostým medzi prostými...

Z rozhovoru vyrušilo ich volanie. Bol to hlas Miškov. Petrík zo-
bral knihy nie s veľkou chuťou a odišiel do stánku inštruktorovho. 
Miško znal, odkiaľ ide jeho žiak, i prečo Petrík sa tak mraš� , a pre-
to s trpkou rozkošou pásol sa na jeho tvári. „Už či sa �  to páči, či 
nepáči – ale pracovať �  načim. Vakácie sú pre tých, čo ich zaslúžili 
– a my sme ich nezaslúžili, musíme doháňať.” To bolo povzbudenie 
pre žiaka. Petrík ovesil hlavu, v povedomí, že znáša krivdu, pokor-
ne, Miško otvoril la� nskú cvičebnicu, kde boli úlohy z la� ny do slo-
venčiny a naopak – dal chlapcovi čítať tam, kde sa kniha otvorila.

Petrík čítal:
„For� tudo pulcherrima Spartanorum virtus fuit. Róma fuit ma-

xima urbs Italiae. Leones ...”
„Dosť – dosť... Čo je to pulcherrima?”
„Najkrajšia.”
„Nie čo znamená; ale čo je to – aká čiastka reči?”

„Nomen adiec� vum.”
„V ktorom stupni?”
Petrík bol už vyčerpaný. Hľadel do knihy.
„Tam to nevyčítaš, fráter, to treba vedieť. Nevieš?” Petrík ml-

čal ani ryba. „Teda zas nepripravený! Chlapče, čo myslíš? Čo si zas 
robil?”

„Veď som sa učil... ale dnes sme mali časoslová!”
„Časoslová! To si už mal znať v prvom semestri. Čo je to: 

peior?”
„Tiež superla� v.”
„Zle! To je compara� v. Od čoho?”
„Malus...”
„Čo si sa neučil? Kde si sa túlal?”
„Bol som u Putorisa!”
„U Putorisa. Knihu chy� ť radšej a učiť sa!” Miško prešiel izbou 

a stal si potom tesno pred žiaka. Chlapec mu siahal iba po prsia. 
Z tejto závratnej výšky vysielal naň blesky zo svojich očí. „A nevieš 
ty, kto je tvoj učiteľ, tvoj vodca? Nemáš tam čo hľadať. Odo dneška 
budem ťa ja učiť, a nie Putoris – rozumel si?”

„Ja jemu vždy viem – on ma nikdy nehreší...”
A mladý Zvarina stál smelo pred svojím učiteľom a vodcom, 

akoby hotový pus� ť sa s ním za pasy.
„Kto ťa učí tak odpovedať? Kto – kto?” rozkričal sa Miško. Ruky 

mu v lakťoch trhlo, v nich ozval sa popud strestať odbojníka. Ale 
zas klesli malomocné, pomyslel, že je v dome a že by vyvolal iba 
škandál. Hoc ju dosiaľ nečítal, jednako cí� l trpkosť výpovede, kto-
rú zaznačil Valerianus Paduanus: „Ego tamen canis domes� cus 
esse malem, quam educatorliberorum domes� cus.” (Radšej by 
bol domácim psom než domácim vychovávateľom.) Uspokojil sa 
teda s tým, že chlapcovi prikrú� l: „Odo dneška k nemu nepôjdeš. 
Rozumel si?”

Malý Zvarina rozumel, neodpovedal, ale vzdorovité pohodil 
rukou.

„Čo – neslúchneš? Ja sa nahľadím – budem s otcom hovoriť! 
A teraz ber sa mi ho – nech ťa nevidím!”

V kuchyni sekali mäso, ale na ten krik v Miškovej izbe prestali. 
V tom � chu bolo počuť len ostatné slová Miškove, a � e vyvolali 
úžas na všetkých tvárach.

„To na Petríka!” zhrozila sa pani rechtorka.
Vtom na hosťovskej zapadli dvere a v pitvore zaznel krátky krok 

Petríkov. Elena vybehla a chy� la Petríka za ruku, šepkajúc mu:
„Čo sa to stalo? To na teba?”
Petrík hneval sa na celý svet. Sestra prvá prišla mu v cestu, 

hneval sa na ňu. A že ho chy� la za ruku, pokladal to za opovážli-
vosť neslýchanú. Udrel ju la� nskou cvičebnicou. Ale Elena ho ľah-
ko odzbrojila.

Chy� la ho poza päste a vyviedla na pods� enok. Petrík bránil 
sa ani Sparťan. Ruky mal síce sputnané, ale zuby slobodné, a tými 
oháňal sa udatné.

„Čo sa �  robí, chlapče? Zblaznel si sa?”
„Pusť ma – daj mi pokoj, lebo...” A už sa naťahoval hlavou k jej 

ramenu. Ale Elena sa ho celkom zmocnila. Objala ho pevne, ruky 
mu dala krížom cez prsia, bradu mu pri� sla dlaňou k hornej čeľus-
� . Hrdina bol odzbrojený. Uznal to i sám skvele, lebo zriekol sa na-
pádania, ale tým nezriekol sa obrany. Pus� l sa do takého revú, že 
by bol i trúby pri Jerichu zahanbil. Pani rechtorka pribehla zdesená 
pod stenu a videla len výsledok boja. Ferko díval sa � ež oblokom 
zo svojej izby.

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

literatúry. Bra� slava 1963)
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PO STOPÁCH MINULOSTI

K referátu Roberta Kowalského z Poľského historického 
spolku, Nowy Targ: Poľsko-slovenské pohraničie na spiš-
sko-oravskom území na základe dokumentov Minister-

stva verejnej administra� vy v rokoch 1946 – 1949. 
Pán Robert Kowalski uverejnil štúdiu a dokumenty pod � tu-

lom Správy Tadeusza Kosmalu, inšpektora Ministerstva verejnej 
administra� vy o hospodárskej a spoločensko-poli� ckej situácii 
na Hornej Orave v rokoch 1947 – 1949 v Roczniku Orawskom III 
Muzeum – Orawski Park Etnografyczny w Zubrzycy Górnej 2001 
(s. 79 – 111).

Autor konštatuje, že od jesene 1947 národnostné vzťahy 
v poľsko-československom pohraničí sa stali predmetom stálej po-
zornos�  poľských centrálnych orgánov. Ich hlavným cieľom bola 
kontrola a dozor nad realizáciou Dodatkového protokolu z marca 
1947. V AAN (Archiwum Akt Nowych) vo Varšave, v súbore Minis-
terstva verejnej administra� vy sa nachádzajú zaujímavé materiály 
v správach ministerského inšpektora Tadeusza Kosmalu zo služob-
ných ciest na Spiš a Oravu. Predmetom nášho záujmu je päť týchto 
správ z ciest, uskutočnených:
1.  10. – 13. októbra 1947
2.  18. – 22. decembra 1947
3.  4. – 11. novembra 1948
4.  2. – 6. januára 1949
5.  júl 1948 (správa z konferencie, usporiadanej na okresnom 
     úrade v Nowom Targu).

Správy mali označenie „tajné”, príp. „dôverné” a boli určené 
výlučne pre potreby ministerstva. Pán Kowalski ich sprístupnil 
v roku 2001 a teraz z nich čerpal pre svoj referát na konferencii, 
resp. poľsko-slovenskom vedeckom seminári, venovanom vzá-
jomným stykom v rokoch 1938 – 1948, v Nowom Targu dňa 25. 
novembra 2008.

Ako účastník tohto seminára som pozorne počúval referát 
pána Kowalského a po jeho skončení s fak� ckými pripomienkami 
vystúpil pán Julian Kwiek a upozornil na rozporné tvrdenia v sprá-
vach T. Kosmalu. Po ňom som vystúpil s krátkym komentárom ja, 
pánu Kwiekovi som poďakoval za jeho konštatovanie a � ež som 
uviedol, že vystúpenie pána Kowalského mi poskytuje možnosť za-
ujať stanovisko k niektorým tvrdeniam pána inšpektora Kosmalu, 
čo týmto činím.

Správy Tadeusza Kosmalu majú svoj špecifi cký význam, lebo 
poskytujú možnosť poznať takrečeno zvnútra stanoviská poľských 
činiteľov k riešeniu záväzkov, ktoré poľská vláda prijala, čiže sa za-
viazala plniť voči slovenskej menšine v Poľsku.

Mojím poslaním, ako konzula ČSR, bolo konať recipročne, ako 
poľský generálny konzul v Ostrave Stefan Wengierow vo vzťahu 
k poľskej menšine v ČSR, voči slovenskej a českej menšine v Poľ-
sku.

Po niečo viac ako ročnom pôsobení – od októbra 1947, keď bol 
konzulát v Katoviciach otvorený, do novembra 1948 – som spraco-
val situačnú správu Situácia Slovákov v Poľsku (Horná Orava a Spiš) 
– poli� cká správa č. 9, č. 508/48, Katovice dňa 19. novembra 1948 
a rozoslal som ju na 21 miest od MZV v Prahe, veľvyslanectva ČSR 
vo Varšave, Kancelárie prezidenta republiky v Prahe, Generálneho 
sekretariátu KSČ v Prahe až po slovenské národné orgány, menovi-

te Širokému, Baštovanskému, Husákovi, Okálimu, Novomeskému, 
Pavlíkovi až po V. Chamráda, predsedu ZNV, expozitúry v Ostrave. 
Najmä z tejto práce budem čerpať svoje stanoviská k niektorým 
tvrdeniam T. Kosmalu.

V správe z 13. júla 1948 Kosmala uvádza: „Miestne orgány 
získali informácie, že so súhlasom dr. Andráša sa má organizovať 
delegácia slovenského obyvateľstva, ktorá má ísť do českej Pra-
hy a ku generálovi Stalinovi, v záležitos�  pripojenia Spiša a Ora-
vy k Slovensku. Tieto chýry boli čiastočne potvrdené faktom, že 
skutočne dvaja Slováci, známi ako významní šovinis� , odcesto-
vali do Československa s pasmi vraj dodanými z Varšavy dr. An-
drášom...” Túto „informáciu” sám Kosmala zoslabuje dovetkom: 
„Bližšie podrobnos�  viažuce sa k tomu faktu bude možné uviesť 
po získaní príslušných informácií od starostu okresu v Nowom Tar-
gu.” Odhliadnuc od absolútnej absurdnos�  uvedenej informácie, 
uvediem racionálne jadro, z ktorého vykvitla táto jedovatá bylina: 
V spomínanej správe konzulátu z 19. 11. 1948 uvádzam aj nasle-
dujúci „prípad”. V Prahe sa konal v dňoch 30. 6. až 1. 7. 1948 Tre�  
svetový zjazd delegátov zahraničných krajanov, na ktorom sa mala 
zúčastniť aj dvojčlenná delegácia slovenskej menšiny v Poľsku. 
Delegácia nemohla byť vyslaná, pretože poľské orgány záležitosť 
odsabotovali a nevydali delegátom – poľským štátnym občanom 
cestovné pasy. Za akých sprievodných šumov, o tom svedčí „sprá-
va” T. Kosmalu.

Poľské orgány sa vôbec stavali záporne k stykom Slovákov zo 
Spiša a Oravy s Československom. Napríklad konzulát ČSR v Ka-
toviciach sa dňa 14. júna 1948 obrá� l na Povereníctvo sociálnej 
starostlivos�  v Bra� slave s návrhom, aby umožnilo zájazd asi 200 
deťom z Oravy a Spiša do niektorého rekreačného strediska na 
Slovensku. Povereníctvo akciu schválilo a bola preto podaná žia-
dosť poľským orgánom o povolenie výjazdu týchto de� . Zásada  
r e c i p r o c i t y bola z čs. strany splnená a z Českého Tešínska 
bol povolený podobný zájazd 300 deťom do Poľska na podklade 
hromadných súpisiek, teda bez požadovania splnenia normálnych 
pasových povinnos� . Jednania sa pre� ahli až do konca augusta 
1948 a ako zámienky odďaľovania vydania hromadného pasu sa 
zo strany poľského ministerstva zahraničných vecí uvádzalo aj 
to, že príslušný referent je chorý! V septembri zasa poľská strana 
uviedla, že zájazd počas školského roka by poškodil priebeh vyučo-
vania, hoci pedagogická výchova bola na Slovensku zabezpečená 
na potrebnej úrovni. Akcia sa pre neochotu poľskej strany neusku-
točnila. Poľské de�  z Tešínska do Poľska vycestovať mohli, a to aj 
s fi nančným príspevkom Ministerstva informácií ČSR.

Obyvateľstvo Spiša a Oravy bolo v tom čase odkázané hľadať 
pracovné možnos�  v ČSR, pretože na celom Podhalí ani na priľah-
lých poľských územiach nebol takmer nijaký priemysel. Konzulát 
ČSR v Katoviciach sa preto obrá� l na podklade listu podniku Baťa 
- Svit Ba� zovce v augustu 1948 na vojvodský úrad v Krakove, aby 
mohlo odísť na práce do uvedeného podniku asi 250 pracovníkov 
z územia Spiša a Oravy. Vojvodský úrad odpovedal záporne mo-
� vujúc to potrebou pracovných síl pre uhoľný priemysel v Sliez-
sku a v stavebníctve. K tomu je treba uviesť, že v tom bola určitá 
nezrovnalosť voči realite, keďže v ČSR na Ostravsku v tom čase 
pracovalo asi 7 až 8-� síc robotníkov z Poľska, ktorí mali napr. bliž-
šie do baní v hornosliezskej panve, ako občania zo Spiša a Oravy. 

JUDr. MATEJ ANDRÁŠ

Komentár k správam Tadeusza Kosmalu o situácii 
slovenskej menšiny na Hornej Orave v rokoch 1947 – 1948 (1)
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Navyše práve v tom čase sa uskutočňoval aj nábor 10-� síc poľno-
hospodárskych robotníkov na práce v ČSR, a to aj z krakovského 
vojvodstva, ale s vylúčením okresu Nowy Targ, kam patrí aj Horná 
Orava a Spiš. To ešte viac zvýrazňuje fakt, že poľské orgány nechce-
li povoliť odísť na práce do ČSR občanom aj slovenskej národnos�  
z Oravy a Spiša. Bola to teda mo� vácia nepriateľská a diskriminač-
ná voči poľským občanom, ktorí sa hlásili k slovenskej národnos� .

Ako je známe, po prvej svetovej vojne, keď územie Hornej Ora-
vy a Spiša pripojili k Poľsku, bol v roku 1924 uzavretý tzv. Krakovský 
protokol, ktorý umožňoval pohraničný styk na tomto úseku spo-
ločných hraníc, keďže územia, pripojené k Poľsku, gravitovali hos-
podársky k priľahlým územiam Slovenska. Po roku 1945 nebol Kra-
kovský protokol v praxi obnovený, čím trpelo najmä obyvateľstvo 
Spiša a Oravy. Vzhľadom na naliehavosť týchto problémov navrhol 
som v januári 1948 zvolať poradu zainteresovaných činiteľov z čs. 
i poľskej strany. Vec som zásadne dohodol s vojvodskými činiteľmi 
v Krakove, no k porade nedošlo pre údajne pripravované zmeny 
v administra� ve okresu Nowy Targ. Keďže zvolanie porady sa stále 
odďaľovalo, nadviazal v apríli 1948 ONV v Kežmarku priamo styk 
s Nowym Targom a dohodli aj dátum schôdzky zástupcov týchto 
dvoch okresov. Schôdzka sa napokon nekonala, keďže ju v posled-
nej chvíli poľská strana odvolala.

Po dlhšom rokovaní s vojvodským úradom v Krakove som do-
hodol, že porada bude v Zakopanom 10. júla 1948 za účas�  z čs. 
strany predsedov ONV v Kežmarku, Spišskej Starej Vsi a Trstenej, 
zástupcu Povereníctva vnútra v Bra� slave a konzula ČSR v Katovi-
ciach; z poľskej strany sa mal na porade zúčastniť zástupca vojvod-
ského úradu v Krakove, zástupca okresného úradu v Nowom Targu 
a poľský generálny konzul v Bra� slave. K porade však zasa nedošlo 
pre nega� vny postoj poľského ministerstva zahraničných vecí. Ge-
nerálny sekretár tohto ministerstva Wierblowski, ktorý predtým 
pôsobil ako poľský veľvyslanec v Prahe, ako jeden z dôvodov pro�  
zvolaniu porady uviedol veľvyslancovi ČSR vo Varšave F. Píškovi, že 
by to vraj bola separa� s� cká slovenská záležitosť. V skutočnos�  
išlo o zabránenie styku Slovákov z Oravy a Spiša s Českosloven-
skom.

Československá strana oznámila poľskému veľvyslanectvu nó-
tou 15. júla 1947, že prezident Beneš udelil 15. júna exequatur 
generálnemu konzulovi PR Wengierowovi v charaktere konzula 
v Ostrave.

„V najbližšom čase obyvateľstvo Českého Tešínska malo teda 
dostať starostlivosť od poľského štátu, o ktorú bolo pripravené od 
samého začiatku existencie povojnovej republiky, to znamená od 
roku 1945, že poľská strana veľakrát sa usilovala dosiahnuť otvo-
renie tohto konzulátu v rokoch 1945 – 1947,” ako uvádza poľský 
historik Marek Kazimierz Kamiński.1

Prosím čitateľa, aby si prečítal predchádzajúci odsek ešte raz 
pozorne a aby si naň spomenul, keď bude čítať o úsilí poľskej stra-
ny zbaviť sa československého konzula ako persony non grata, keď 
ten sa usiloval vyvíjať starostlivosť o českú a slovenskú menšinu 
v Poľsku. Pritom poukážem hneď na takú drobnosť: čs. strana 
súhlasila s umiestnením poľského konzulátu v Ostrave, hoci pra-
covníci poľského konzulátu, ktorý bol v období rokov 1920 – 1938 
práve v Ostrave, sa ak� vne zúčastňovali v iredente na českom 
i slovenskom úseku poľsko-československých hraníc.2 Pritom čs. 
strana vyhovela poľskej strane a súhlasila s tým, že čs. konzulát 
nebude v Krakove, čo by bolo bývalo logické vzhľadom na to, že 
poľský Spiš a Orava sa nachádzajú v Krakovskom vojvodstve, ale vo 
vzdialených Katoviciach, vo vojvodstve Sliezsko-dąmbrowskom!

V Zmluve o priateľstve a vzájomnej pomoci, podpísanej vo Var-
šave 10. marca 1947, v Dodatkovom protokole sa zakotvilo: Vy-
soké zmluvné strany presvedčené, že trvalé priateľstvo vyžaduje 
vybavenie všetkých otázok, existujúcich medzi oboma krajinami, 
sú zajedno v tom (odsek tre� ), že zabezpečí Čechom a Slovákom 

v Poľsku a naopak Poliakom v Československu v rámci zákonnos�  
(právneho poriadku) a na základe vzájomnos�  možnos�  národ-
nostného, poli� ckého, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja (školy, 
spolky, družstvá na základe jednoty družstevnej organizácie v Čes-
koslovensku, resp. v Poľsku).

Uvádzanie ustanovení Dodatkového protokolu do života si vy-
žadovalo poli� ckú dobrú vôľu. Poľská strana sa naďalej nechcela 
vzdať nároku na České Tešínsko (Zaolzie) a v Dodatkovom proto-
kole sa na to pamätalo dvojročnou lehotou, za� aľ čo Praha ne-
hodlala ustúpiť zo zásady nemennos�  predmníchovských hraníc. 
Uspokojenie poľských požiadaviek napriek istému odporu, najmä 
zo strany českých národných socialistov a lidákov, sa postupne 
a v krátkom čase niekoľkých mesiacov dosiahlo, hoci niektoré 
z týchto požiadaviek boli dosť arogantné, ako napr. začlenenie do 
poľskej menšiny aj poľských „okupantov”, čiže poľských štátnych 
príslušníkov, ktorí sa na Tešínsko prisťahovali po poľskej okupácii 
Tešínska po Mníchove koncom roku 1938. To si Poliaci napokon aj 
vytrucovali, čo malo napríklad nemalý význam pri určovaní množ-
stva poľských škôl. Išlo pritom o nezanedbateľných asi 8-� síc poľ-
ských štátnych občanov.

Poľská strana sa pri presadzovaní svojich nárokov odvolávala aj 
na úroveň menšinových práv, ktoré požívala v predmníchovskom 
Československu, hoci poznáme argumenty nielen poľskej propa-
gandy, ale aj tvrdenia poľských vládnych miest v tom období, ktoré 
napokon vyús� li do málo slávneho poľského ul� máta z 30. sep-
tembra 1938 a nasledujúcej vojenskej okupácie Českého Tešínska 
a potom v novembri 1938 aj území na slovensko-poľských hrani-
ciach, Kysúc pri Čadci, Suchej Hory a Hladovky na Orave, Javoriny, 
Podspádov a celých vnútorných Vysokých Ta� er a čas�  belianskych 
Ta� er, ako aj čas�  ždiarskeho katastra, čas�  Pienin s obcou Lesnica 
a na východnom Slovensku napríklad aj žriedel minerálnych vôd 
Sulína a Cígeľky, atď.

Jedným slovom, poľská menšina, a teda poľská strana sa mala 
po roku 1947 na čo odvolávať, napro�  tomu slovenská strana, 
resp. menšina v Poľsku v medzivojnovom období nemala nijaké 
práva. Keď sa Karol Sidor opovážil v roku 1936 upozorniť na zlú 
situáciu Slovákov v Poľsku, okamžite ho poučili, že v Poľsku nijakí 
Slováci nežijú.3

Situáciu v oblas�  Severného Spiša a Hornej Oravy po oslobo-
dení Červenou armádou v januári 1945 poznačilo násilné vysťaho-
vanie slovenských učiteľov a slovenských kňazov, ako aj útek asi 6-
� síc občanov slovenskej národnos� , čo predstavovalo asi štvr� nu 
Slovákov, žijúcich v tom čase na tomto území. Ich útek vyvolal te-
ror, poznačený aj vraždami, čiže táto situácia bola celkom odlišná 
od situácie poľskej menšiny na Tešínsku, kde čs. orgány pristúpili 
ešte zjari 1945 k otvoreniu nielen českých, ale aj poľských škôl, 
ktoré boli počas okupácie zavreté.

Pokračovanie v budúcom čísle

Poznámky
1 Kamiński, M. K.: Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 
1945-1948, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, 
s. 329.
2 Odkazujem čitateľa na publikáciu: Długajczyk, Edward: Tajny 
front na granicy cieszyńskiej. Wywiad i dywersja w latach 1919 
– 1939. Wydawnictwo „Śląsk”, Sp. Z o.o., Katowice, Al. Korfante-
go 51, Katowice 1993; ďalej na článok: Czajka, Wojciech: Poli� cké 
aspekty v poľsko-slovenských vzťahoch v rokoch 1927 – 1938. His-
torický časopis 35, Bra� slava, s. 229 – 255.
3 Sidor, Karol: Diplomacia srdca. Slovák, 15. 2. 1936. 
Źle pojęta „Dyplomacja serca”. Brednie Karola Sidora w „Słowaku” 
o stosunkach polsko-słowackich. (Táračky Karola Sidora v Slováku 
o poľsko-slovenských vzťahoch.) Polska Zachodnia, 22. 2. 1936.
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ORAVA

Prechádzajúc sa turis� ckými chodníkmi, ktoré krížom-
krážom pre� najú masív Babej hory, si vlastne ani nedo-
kážeme predstaviť, že pred približne sto rokmi tadiaľto 

takéto chodníky vôbec neviedli. Ako sme už písali, zo začiatku 
bola turis� ka doménou bohatých a až neskôr sa naplno rozvinula 
turis� ka v takom vnímaní, ako ju poznáme dnes. Bez turis� ckých 
značených chodníkov by to však nebolo ono. Predsa len, aby sme 
sa dostali bezpečne na vrchol, radi využijeme mapu a vyjdeme 
po chodníku, ktorý je v teréne vyznačený.

Prv, ako sa vyberieme na Babiu horu, povedzme si však nie-
koľko základných informácií o značení turis� ckých chodníkov. Na 
Slovensku i v Poľsku sa používa niekoľko farieb na značenie trás. 
Pozor, jednotlivé farby neodzrkadľujú náročnosť trasy. A aké farby 
na turis� ckých výpravách nájdeme?

- ČERVENÁ – touto značkou sú na Slovensku i v Poľsku 
značené hlavné, najčastejšie hrebeňové trasy;

- MODRÁ – označenie diaľkových trás spájajúcich dôleži-
té východiská s významnými turis� ckými cieľmi;

- ČIERNA – na Slovensku nie je používaná, v Poľsku je vy-
užívaná na označenie krátkych prístupových chodníkov.

- ŽLTÁ – vyznačenie  krátkych spojok medzi turis� ckými 
značenými trasami iných farieb;

- ZELENÁ – na Slovensku sa využíva vyznačenie  prístupo-
vých ciest (spravidla) k zaujímavým turis� ckým cieľom, 
v Poľsku podobne ako žltá na vyznačenie krátkych spojo-
vacích chodníkov;

Okrem tradičnej formy značiek, teda dva biele pásiky, medzi 
ktorými sa nachádza jeden s konkrétnou farbou, sa počas puto-
vania môžeme stretnúť s rôznymi šípkami a smerovkami, ktoré 
nás upozorňujú na zmenu smeru. Okrem toho na významných bo-
doch nájdeme tabuľky miestneho názvu, z ktorých sa dozvieme 
pomenovanie lokality, prípadne nadmorskú výšku, smerovky, na 
ktorých sa nachádzajú informácie o tom, kam pokračuje značenie 

trasy a za aký čas sa dostaneme do cieľov uvedených na smerovke 
i tabuľky s výstražným textom, ktoré sa osadzujú na mieste, na 
ktorom je možné rozhodnúť sa o zmene pôvodného cieľa.

A ešte jedna prak� cká rada. Na mapách i smerovkách nájdeme 
predpokladaný čas absolvovania trasy. Napr. čas výstupu v Lipnic-
kého sedla (Krowiarok) na Babiu horu trvá podľa mapy (VKÚ) 2:30 
hod. Je to však dosť rela� vny údaj, pretože ak je niekto fyzicky 
zdatným turistom s vynikajúcou kondíciou a chce na Babiu horu 
doslova vybehnúť, a pritom si ani nevšimne, že asi 5 m od neho 
sa obšmieta maco, môže tento čas úplne bez problémov skrá� ť 
o polovicu, takže takýto turista – doslova raketa – vybehne na 
vrchol za niečo vyše hodinu. Taký normálny turista, ktorý má as-
poň minimálne skúsenos�  s horami a dobrú kondíciu a zároveň si 
chce počas dopriať aj chvíľu oddychu a pokochať sa nádhernou 
prírodou, túto trasu prejde približne za taký čas, aký je uvedený na 
mape či smerovkách. Avšak, ak niekto pozná hory len z televíznej 
obrazovky a zrazu príde na dokonalý nápad, že by sa rád nadýchal 
čerstvého vzduchu a vyskočil si na Babiu horu, takýto turista musí 
k uvedenému času dorátať všetok oddychový čas, ktorý môže celý 
výstup predĺžiť niekedy dokonca dvojnásobne. Nuž merajme sily 
s rezervou.

A ako sa môžeme dostať na Babiu horu. Aktuálne si môžeme 
vybrať z niekoľkých značených turis� ckých chodníkov:

Zo slovenskej strany základným bodom výstupu je chata Slaná 
voda, pri ktorej sa nachádza aj parkovisko. Od� aľto sa na Babiu  
horu dostaneme dvoma turis� ckými chodníkmi, žltým – ktorý ve-
die priamo na Babiu horu najprv Hviezdoslavovou alejou a popri 
Hviezdoslavovej horárni, neskôr sa trasa stáva náročnejšia a tak 
musíme prekonávať strmšie pasáže, ktorými sa dostane až na vr-
chol. Výstup by mal trvať cca 3:30 hod. Druhý variant je trochu 
naokolo, teda cez Malú Babiu horu, kam dôjdeme po červenej 
značke popri jaskyni na Malej Babej hore a ďalej sa Diabolský do-
staneme cez sedlo Brána po chodníku značenom zelenou a mod-
rou farbou. Tento výstup je o čosi dlhší, pretože by mal trvať cca 
4:00 hod, avšak v poslednej čas�  výstupu sa pred nami rozpres� e-
ra nádherná panoráma severného Slovenska a na druhej strane 
južného Poľska.

NA BABEJ HORE (2)
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Z poľskej strany si môžeme vybrať až niekoľko výpadových 
miest. Jednou z možnos�  je zelená značka, ktorá sa � ahne od Jab-
lonky cez Malú Lipnicu, Kýčory a Prívarovku až na Babiu horu, a zá-
leží len od nás, v ktorom mieste sa na túto cestu napojíme. Dodám 
však, že prechod z Jablonky k horárni v Prívarovke nám zaberie 
práve 5 hodín, odkiaľ sa na Babiu horu dostaneme cca za 2 hodiny. 
strmším chodníkom smerujúcim na vrchol popri starej spálenej 
turis� ckej chate Beskidenverien, kríži pripomínajúcom tragickú 
smrť štyroch lyžiarov, ktorí na tomto mieste zahynuli v noci z 14. 
na 15. februára 1935 a najvyššie položenom babohorskom prame-
ni Glodna voda.

Ďalším, azda najvhodnejším, miestom na dobi� e vrcholu je Lip-
nické sedlo (Krowiarki). Ako mnohí tvrdia, z tohto miesta je azda 

najľahší výstup na vrchol, nuž od� aľto som vyšiel na Babiu horu 
aj ja. Výstup zo sedla na vrchol po červenej turis� ckej značke trvá 
2.30 hod. Po ceste síce nenachádzame žiadne kríže, chaty a ani 
ruiny, avšak prechádzame hádam najkrajšou trasou s nádhernými 
výhľadmi zo Sokolice, Kępy i samotného vrcholu. Prvá pasáž cesty 
je síce náročnejšia a strmšia, avšak od Sokolice je výstup rozpráv-
kovo nádherný, iba ak nás zas� hne búrka. 

Toľkoto možnos�  máme na výstup z oravskej, južnej strany Ba-
bej hory. O tých severných, chladnejších chodníčkoch babohorské-
ho masívu napíšeme nabudúce.

Marián Smondek

Foto: ms, galéria - bgpn.pl

Mladé smrekové výhonky, foto: M. Wiech Poniklec alpský, foto: M. Trybała V prírode má život svoj začiatok i koniec..., foto: M. Trybała
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HISTÓRIA SPIŠA V KRAKOVE
Spiš, ktorý bol kedysi jednou z významných uhorských žúp, 

má veľmi bohatú históriu. Je tu koncentrovaných naj-
viac stredovekých hradov a zámkov v Európe a viacero 

cen� er, ktoré boli miestom stretnu�  uhorských a  poľských krá-
ľov i iných uhorsko-poľských komisií, ktoré riešili zvyčajne sporné 
otázky medzi oboma štátmi. Vždy sa vyznačoval značnou mul� et-

nicitou – dlhé stáročia tu po-
kojne vedľa seba žili Slováci, 
Nemci, Maďari, Židia, Rusí-
ni, Rómovia či Poliaci. Dnes 
je rozdelený medzi dva štáty. 
Väčšina Spiša leží na území 
Slovenska, menšia časť pripa-
dla v roku 1920 Poľsku. Histórii 
Spiša sa venuje viacero vynika-
júcich historikov, ktorí sú zdru-
žení v Spišskom dejepisnom 
spolku. Dvaja z nich Stanisław 
A. Sroka – riaditeľ Inš� tútu 
histórie Jagellovskej univerzi-
ty v Krakove a Mar� n Homza 
z Katedry histórie Univerzity 

Komenského v Bra� slave predstavili v nádherných priestoroch 
Collegium Maius Jagellovskej univerzity v Krakove poľskú verziu 
prvého dielu histórie Spiša pod názvom Historia Scepusii Vol. I, 
ktorej slovenská verzia vyšla už v minulom roku.

Pomerne objemné a rozsiahle dielo je rozdelené do úvodu 
a týchto siedmych kapitol: Fyzicko-geografi cké pomery, Príroda, 
fauna a fl óra na Spiši, Praveký včasnodejinný vývoj Spiša od star-
šej doby kamennej po počiatok doby historickej v 8.-12./13. storo-
čí, Včasnostredoveké dejiny Spiša, Neskorostredoveké dejiny Spiša 
a Dodatky, ktoré v podstate zahŕňajú slovník historických termínov, 
zoznam pánov, vojvodov, županov, podžupanov, starostov, prepoš-
tov a cirkevných hodnostárov Spiša, zoznam spišských sídel i najdô-
ležitejších prameňov. Okrem toho táto vyše 600-stranová publikácia 
obsahuje 461 ilustrácií a 21 máp, pričom niektoré sú uverejnené 
prvýkrát. Kniha je výsledkom medzinárodného projektu realizova-
ného v rámci Slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri Mi-
nisterstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
a Ministerstve vedy a vyššieho školstva Poľskej republiky.

Historia Scepusii Vol. I bola v Krakove slávnostne prezentovaná 
8. júla. Okrem Inš� tútu histórie Jagellovskej univerzity a Katedry 
histórie Univerzity Komenského prevzal nad poduja� m záš� tu aj 

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove. Na úvod gen. 
konzul Marek Lisánsky privítal prítomných hos� . Pravdepodobne 
z dôvodu prítomnos�  bývalej veľvyslankyne a terajšej poslanky-
ne NR SR Magdalény Vašáryovej, ktorá sa vo svojej knihe Sąsiad 
o północy viackrát nepekne vyjadruje o Spolku Slovákov v Poľsku, 
úplne odignoroval gen. tajomníka Ľudomíra Molitorisa, ktorého 
predtým na toto poduja� e pozval.

V mene slovenského Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu k prítomným prehovorila Dagmar Hubková, ktorá poďa-
kovala všetkým, ktorí sa podieľali na spracovaní tejto knihy. Slo-
venská predsedníčka slovensko-poľskej komisie Marta Pančíková 
porozprávala o histórii projektu, ktorá sa � ahne už od roku 1998 
a podčiarkla, že jeho hodnota spočíva aj v tom, že má význam 
pre obe strany. Poľský predseda slovensko-poľskej komisie Jacek 
Bartkowski zdôraznil, že išlo nielen o slovensko-poľský, ale o ce-
loeurópsky projekt, ktorého sa zúčastňoval aj nemecký, maďar-
ský a � nsky historik. Vyjadril � ež presvedčenie, že okrem Spiša sa 
bude komisia v budúcnos�  zaoberať aj ďalším spoločným územím 
– Oravou.

Potom sa už ujali slova samotní editori projektu. Mar� n Homza 
vyjadril vďačnosť a poďakoval tým, ktorí sa podľa jeho názoru naj-
viac zaslúžili o vydanie publikácie. Stanisław A. Sroka, okrem toho, 
že privítal tých, na ktorých slovenský konzul „pozabudol“, medzi 

inými aj gen. tajomníka SSP Ľudomíra Molitorisa, spomenul silné 
zväzky Spiša s mestom Krakov, či už prostredníctvom študentov 
na univerzite, krakovských starostov, umelcov či kartuziánskych 
mníchov. Na záver všetci vyjadrili nádej, že sa v týchto pekných 
priestoroch znovu stretnú pri prezentovaní ďalších čas�  histórie 
tohto pekného kúsku zeme nazývaného Spiš.

Milica Majeriková-Molitoris

KRAKOV

Editori publikácie S. A. Sroka a M. Homza

SLOVÁK VÍŤAZOM TOUR DE POLOGNE
Slovenský talentovaný cyklista Peter Sagan (21-ročný rodák zo 

Žiliny) sa stal celkovým víťazom 68. ročníka cyklis� ckých pretekov 
Okolo Poľska. Jazdec � mu Liquigas obsadil v sobotňajšej závereč-
nej 7. etape v Krakove druhú priečku, v celkovom poradí ale ne-
chal celý pelotón za sebou.

Posledná etapa sa stala korisťou Nemca Marcela Ki� ela z � mu Skil-
Shimano, ale Sagan sa umiestnil na druhej priečke, čo mu vynieslo cen-
nú bonifi káciu a napokon aj celkový triumf. Pred sobotným vyvrchole-
ním patrila Slovákovi v priebežnom poradí druhá priečka o tri sekundy 
za dovtedajším lídrom Danielom Mar� nom z Írska z � mu Garmin.

Sagan sa tešil z triumfu aj v bodovacej súťaži. Druhý Slovák 
v pelotóne Mar� n Velits (HTC-Highroad) skončil v sobotu na 79. 
mieste, celkovo obsadil 94. pozíciu. Poliaci obsadili miesta v dru-
hej desiatke a ďalej.

Konečné poradie: 1. Peter Sagan, 2. Daniel Mar� n, 3. Marco 
Marcato, 4. Wouter Poels, 5. Peter Kennaugh, 6. Rinaldo Nocen� -
ni, 7. Bartosz Huzarski. (aj)

Fo
to

: j
j
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Súťaž DPZ v Krempachoch
17. júla 2011 už po tre� krát boli Krempachy hos� teľom Gmin-

ných pretekov dobrovoľných požiarnych zborov v gmine Nowy 
Targ. V rámci súťaže sa prezentovali dvadsaťdva zbory, z ktorých 
po všetkých súťažných konkurenciách víťazom sa stálo domá-
ce družstvo. Ďalšie dva spišské zbory z Novej Belej a Durš� na sa 
umiestnili na ôsmom a deviatom mieste. Na súťaž dohliadal st. 
kpt. Bartosz Worwa zo ŠPZ z Nového Targu. Preteky sledoval aj 
vojt Gminy Nowy Targ Jan Smarduch. Do taktu súťažiacim zahrala 
miestna dychovka pod taktovkou krajana F. Pacigu. (fp) 

Obecná veselica v Krempachoch
8. ročník obecnej veselice v Krempachoch sa uskutočnil v am-

fi teátri v peknú slnečnú nedeľu 17. júla t.r. Organizátorom bola 
obec na čele s richtárom Jozefom Petráškom a pozvánka na ňu 
patrila nielen všetkým domácim, ale aj okolitým obyvateľov. 
Program poduja� a bol pripravený pre všetky vekové skupiny, teda od 
najmladších po najstarších. Každý účastník si našiel niečo pre seba. 

V rámci kultúrneho programu sa prezentovali: FS Zelený ja-
vor, dychovka, umelecké skupiny pôsobiace pri Kultúrnom dome 
– „Karmelki,” „Herz,” Malí tanečníci, čestný hosť zo zahraničia FS 
Cerovina z Rumunska a kabaret „Truteń”.

Nedeľňajšie doobedie patrilo gminným pretekom dobrovoľ-
ných požiarnych zborov z Gminy Nowy Targ, ktorých výsledky boli 
vyhlásené počas obecnej veselice. Radosť z výsledkov bola veľká, 
keďže prvé umiestnenie patrilo domácim požiarnikom. 

Rovnako, ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj teraz bola mož-
nosť zúčastniť sa veľkého množstva súťaží, tomboly a vyhrať ne-
opakovateľné ceny, napr. jahniatko, barana, teliatko a ďalšie. La-
bužníci si mohli pochu� ť na regionálnych jedlách. Beseda trvala 
do neskorých nočných hodín pri svižných melódiách miestnej bea-
tovej skupiny „Šikovní.”(fp)

Vitaj teda medzi nami 
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré 
sudby ži� a le� a,
nech Ti Pán Boh požehnáva 
všetky ži� a kroky
a buď šťastné v svete krásnom 
mnohé dlhé roky.

Gratulácia patrí Damiánovi Pavlovi Dluhému z Kacvína, ktorý 
sa narodil 30. júna 2011 v novotárskej nemocnici o 14.13 hod. Bla-
hoželáme šťastným rodičom.

* * *

Kladieme Ti na stôl ky� cu 50 ruži,
Nech Ti to zdravíčko naďalej slúži.
Ty naša Marienka jediná,
Na Tvoj sviatok chystá sa celá rodina.
Sadneme si k stolu a budeme oslavovať 
50-tku Tvoju.
Na ďalšej ceste života
 Nech každý Tvoj krok chráni Panna Mária.
Vyprosujeme Ti u nej veľa zdravia, 
šťas� a a božieho požehnania, veľa lásky, 
ktorú všetkým rozdávaš a vždy rada pomáhaš.
Za to Ti zo srdca všetci ďakujeme.

Toto pekné prianie zasiela krajanke Márii Bodyziakovej, po-
chádzajúcej z Fridmana a bývajúcej v USA, pri príležitos�  50-tych 
narodenín, ktoré oslávila 22. augusta t.r., celá rodina.

* * *

Drahí jubilan� !
Všetci Vám do ďalšieho
spoločného života želáme 
veľa zdravia, porozumenia, 
lásky a veríme, že sa
s Vami takto spolu opäť stretneme 
pri ďalšom okrúhlom
výročí Vášho sobáša.

V júli t.r. oslávili Mária a Vendelín Krempaskí z Nedece 45. vý-
ročie manželstva, ku ktorému im blahoželanie zaslala celá rodina, 
priatelia a známi. 
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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.

NOVÝ SPIŠSKÝ DIECÉZNY BISKUP
Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknu� e sa pas� erskeho ve-

denia Spišskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. Fran� šek Tondra 
a menoval nového spišského biskupa, ktorým sa stal 4. augusta 
2011 Mons. Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy. 

Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. 
Základnú školu absolvoval v rodnej obci a ukončil ju v roku 1968. Po 
maturite v roku 1971 na SVŠ v Spišskej Novej Vsi, pokračoval v štúdiu 
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bra� -
slave. 6. júna 1976 bol v Bra� slave vysvätený Mons. Júliusom Ga-
brišom za kňaza Spišskej diecézy. Po kňazskej vysviacke v rokoch 
1976-1978 absolvoval základnú vojenskú službu. V októbri 1978 
nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol 
kaplánom v Dolnom Kubíne. 1. marca 1984 sa stal správcom far-
nos�  v Liptovských Revúcach. Od roku 1980 pracoval v diecéznej 
Kateche� ckej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy. 
1. mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnovené-
ho Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapi-
tule - Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002. Pracoval 
v Presbyterskej rade a Kolégiu konzultorov, v Diecéznej i Sloven-
skej liturgickej komisii. Okrem služby ekonóma Kňazského semi-
nára prednášal pedagogiku a kateche� ku. V roku 1992 mu Svätý 
Otec Ján Pavol II. udelil � tul Monsignor. 

V rokoch 1995 - 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách 
na Katolíckej univerzite v Lubline (PL), kde dosiahol licenciát teo-
lógie (ThLic). V rokoch 1997 - 2000 pokračoval v doktorandskom 
štúdiu, ktoré zavŕšil doktorátom teológie (ThDr.), a PhD., na Rím-
skokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bra� slave. Téma dizertačnej práce bola Starostlivosť 
Cirkvi o mládež - výchova k zrelej viere. V roku 2001 bol Mons. Seč-
ka menovaný za garanta pre Pedagogiku a Kateche� ku v Programe 
vzdelávania kňazov Spišskej diecézy. 

Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Štefa-
na Sečku za spišského pomocného biskupa s � tulom cirkvi Sita. 
27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Mar� na 
v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom 
bol diecézny biskup Mons. Fran� šek Tondra, spolukonsekrátor-
mi boli: Mons. Józef Henryk Nowacki, apoštolský nuncius v SR, 
a Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup. 1. augusta 2002 bol me-
novaný za generálneho vikára. V novembri 2002 bol KBS ustano-
vený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. V roku 2003 bol 
menovaný KBS za predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve 
a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj v Komisii pre klérus - Sub-
komisii pre permanentnú formáciu. Od roku 2003 je odborným 
asistentom na Katedre kateche� ky a pedagogiky na Katolíckej uni-
verzite, Teologickej fakulte, Teologickom inš� túte v Spišskej Kapi-
tule - Spišskom Podhradí. (Zdroj: TK KBS)

Vážený pán prof. Čongva, 
koncom júla som sa vrá� l po dlhšom čase domov a v pošte som našiel aj knižnú zásielku od Vás – Nepokojnú hranicu a CUIS REGIO, 

EUIS RELIGIO. Bol som tým veľmi milo prekvapený a potešený.
Často a s vďakou si spomínam na naše stretnu� a a rozhovory počas spoločného putovania cez Malopoľsko v rámci Dní slovenského 

zahraničia od 9. do 11. júla 2010, ktoré usporiadal Spolok Slovákov v Poľsku. Dodnes som povďačný hlavnému organizátorovi – gen. 
tajomníkovi Spolku Ľ. Molitorisovi a jeho � mu za prekrásne zážitky, ktoré účastníkom poduja� a pripravili. Účasťou na poduja�  som 
mal možnosť spoznať problema� ku Slovákov na Orave a Spiši v Malopoľsku. Tým sú udalos�  v knihe „Nepokojná hranica” pre mňa nie 
celkom nové, ale oživením a prehĺbením toho, čo som sa dozvedel pred rokom u Vás. O práci Spolku a činnos�  v súčasnos�  sme boli 
obšírne informovaní aj prezentáciou vydavateľskej, tlačiarenskej a publicis� ckej činnos� , ako aj administra� vneho zariadenia.

Som rád , že som mohol mnohými fotografi ami � ež o akcii informovať cez internetový portál www.slovacivosvete.sk – aj keď moje 
fotky neboli také pekné, ako � e od M. Smondeka. Prezentáciou Spolku Slovákov v Poľsku na internete som aj naďalej priebežne infor-
movaný o práci, úspechoch i staros� ach Slovákov v Malopoľsku.

Prajem Vám, ako predsedovi, ale aj všetkým obetavým pracovníkom Spolku Slovákov v Poľsku veľa zdaru a božieho požehnania vo 
Vašej blahodarnej činnos� . Ďalej chcem zaslať moje srdečne pozdravy hlavne tým Vašim pracovníkom, s ktorými som sa mal možnosť 
osobne spoznať; menovite Dr. Ľudomírovi Molitorisovi, Dr. Milici Majerikovej-Molitoris a Mariánovi Smondekovi.

So srdečným pozdravom

Ing. Bujalka Štefan

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.

• august – sv. omša nebude
• 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.

• august – 30.08.2011
• september – 27.09.2011
• október – 25.10.2011
• november – 29.11.2011
• december – 27.12.2011
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ODIŠLI OD NÁS
Dňa 10. mája 2011 zomrel vo Frid-

mane vo veku 73 rokov krajan

ALBÍN PAVLIK
Zosnulý bol čitateľom Života. Dlhé 

roky bol členom požiarneho zboru 
a športovým ak� vistom. Odišiel od nás 
dobrý krajan, starostlivý manžel, otec, 
dedo a brat. Nech odpočíva v pokoji!

Dňa 29. mája 2011 zomrel vo Frid-
mane vo veku 86 rokov krajan

JÁN VODŽAK
Zosnulý bol členom Miestnej sku-

piny Spolku vo Fridmane a dlhoročným 
predpla� teľom i čitateľom časopisu 
Život, ako aj členom požiarneho zbo-
ru. Bol dobrým krajanom, milovaným 
manželom, starostlivým otcom, dedom 
a pradedom. Nech odpočíva v pokoji!

Rodinám zosnulých vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Fridmane

Dňa zomrela 8. februára 2011 v Gar-
fi elde v štáte New Jersey v USA vo veku 
77 rokov krajanka

MÁRIA SERVASOVÁ
(rod. Cervasová) 

Zosnulá bola členkou Spolku a dlho-
ročnou čitateľkou Života. Pochádzala 
z Novej Belej a na svoju rodnú obec 
i svoje slovenské korene nikdy nezabu-
dla a aj v ďalekom zámorí  sa zaujímala 

o dianie v obci. Odišla od nás dobrá krajanka, starostlivá manželka 
a teta. Nech odpočíva v pokoji!

Rodine zosnulej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP v Novej Belej

Dňa 30. júla 2011 zomrel vo Vyšných Lapšoch vo veku 75 rokov 
krajan 

FRANTIŠEK BRAVIAK
Zomrelý bol čitateľom časopisu Život. Odišiel od nás starostlivý 

manžel, otec, dedo, pradedo a brat. Nech odpočíva v pokoji!
Rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

MS SSP vo Vyšných Lapšoch

ZOMREL BANSKOBYSTRICKÝ
SÍDELNÝ BISKUP

V stredu 27. júla 2011 v popoludňajších hodinách zomrel na 
následky krvnej embólie banskobystrický biskup Mons. Rudolf 
Baláž. Narodil sa 20. novembra 1940 v Nevoľnom. V rokoch 1958-
1963 študoval na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohoslovec-
kej fakulte v Bra� slave. Napriek dobrým študijným výsledkom mu 
ani po opakovaných žiados� ach nebolo umožnené ďalšie štúdium. 
Kňazskú vysviacka prijal 23. júna 1963 a ako kaplán prešiel v ro-
koch 1963-1968 viacerými farnosťami o. i. Brezno, Krupina, Vrút-
ky, Kláštor pod Znievom i Vrícko. Následne v rokoch 1968-1970 
plnil funkciu aktuára Biskupského úradu v Banskej Bystrici. V roku 
1970 začal spravovať svoju prvú farnosť Pitelovú, avšak rok neskôr 
mu odobrali štátny súhlas, takže až do roku 1982 pracoval mimo 
pastorácie ako traktorista JRD a neskôr ako vodič nákladného 
auta. Do pastorácie sa vrá� l v roku 1982, keď bol menovaný správ-
com farnos�  Turčiansky Peter. V krátkom čase po Nežnej revolúcii 
14. februára 1990 bol menovaný za biskupa a o mesiac neskôr 19. 
marca prijal v banskobystrickej katedrále biskupskú vysviacku. 

Biskup R. Baláž bol známy aj tým, že sa nebál povedať svoj ná-
zor na poli� kov. Za Mečiarovej vlády sa verejne zastal vtedajšieho 
prezidenta Michala Kováča v jeho spore s HZDS. V roku 2000 zase 
Dzurindovej prvej vláde adresoval � eto slová, že najviac ho trápi, 
že aj jednotliví ministri sa vo vzájomných rokovaniach predbiehajú, 
ako zabezpečiť svoje záujmy a nehľadia na štát a národ. Súčasnú 
premiérku Ivetu Radičovú zase kri� zoval za jej postoj k interrup-
ciám. V rokoch 1994 až 2000 pôsobil vo funkcii predsedu Konfe-
rencie biskupov Slovenska a od roku 2003 bol jej podpredsedom. 
Jeho biskupské heslo znelo: „Pravda vás vyslobodí” a tomu heslu 
zostal verný až do smr� .

Pohrebné obrady zosnulého biskupa Mons. Rudolfa Baláža sa 
uskutočnili v stredu 3. augusta 2011. V dopoludňajších hodinách 
bola odslúžená zádušná svätá omša za zosnulého biskupa vo far-
skom kostole Nanebovza� a Panny Márie v Banskej Bystrici, ktorej 
sa okrem popredných predstaviteľov slovenskej katolíckej cirkvi 
zúčastnil tak� ež pomocný biskup krakovskej arcidiecézy Ján Ško-
doň. Pohrebné obrady viedol predseda Konferencie biskupov Slo-
venska Stanislav Zvolenský, arcibiskup a metropolita bra� slavskej 
arcidiecézy. Následne boli telesné pozostatky zosnulého preveze-
né do rodnej obce Nevoľné, kde boli uložené do hrobu. (ms)
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O BOSORKE ŽOFKE
V každom poriadnom lese býva bosorka. Žije, čaruje a zbiera liečivé byliny. 

V našej hore má chalupu bosorka Žo� a. Tá drevenica je plná vône. A sušené 
byliny voňajú prekrásne. Visia v dlhých radoch pod vyúdenou povalou alebo 
ležia naukladané na truhlici. Keď príde modrastý juhozápadný vietor, Žo� a 
otvorí dvere a maličké okienka a povie: 

- Treba mi prevetrať chalupu...
Vietor vonia sušenou šalviou a vo vlasoch má materinu dúšku. Takto oven-

čený prele�  svet. Ľudia sa nadýchajú a ako očarení utekajú do lesov. Vtedy si 
Žo� a sadne na priedomí, oči sa jej lesknú ako studnica a vzrušene zašepká:

- Čary sa podarili.
(Rozprávky na celý rok, Mladé letá, 1989)

Ondrej Zimka

DIEVČA, DIEVČA, LASTOVIČKA
Dievča, dievča, lastovička, 
rád ťa vidím od malička, 
od malička maličkého, 
zo srdiečka úprimného.

Dievča, dievča, lastovička, 
milujem ťa od malička, 
od malička až poteraz, 
bozkaj že ma aspoň len raz.

Na kvet dievča vodu ločká; 
povedalo, že sa dočká. 
Počkaj, počkaj, duša moja, 
veď ty budeš žena moja.
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Libuša Friedová

AKO SOM SVIEŽI
Hneď za chatou, celkom blízko,
máme modré kúpalisko.

Aby som bol v lete svieži,
už zaránky k nemu bežím.

Plávam, plávam z plných síl,
už viem a žabací štýl.

Hup!
Nakoniec krásna šípka
a som svieži ako rybka.

Jozef Pavlovič

LOPTA
Niekto skáče nohami,
pravou a � ež ľavou,
lopta je však akrobat,
skáče priamo hlavou.

                  (Včielka, 06/2003)

POĎME 
NA PIESKOVISKO!

Slniečko svojimi lúčmi sprí-
jemňuje letné prázdninové dni. 
Letné radovánky sú v plnom 
prúde. Pieskoviská na ihrisku, 
v parku, pri jazere a mori sú 
zaplnené malými hravými pra-
covníkmi. Chlapci sa šan� a na 
pieskoviskách stavaním hradov, 
veží, opevnení, domčekov, ciest, 
mostov a tunelov. Dievčatá „vype-
kajú“ fantas� cké bábovky a všako-
vaké koláčiky. Farebné formičky sú 
raz v jednej, raz v druhej rúčke. Pies-
kovisko sa mení na jeden veľký svet 
detskej fantázie a tvorivos� . V tento 
milý čas, strávený pri hre s pieskom, si 
môžete zarecitovať riekanku:

Pieskovisko
Jedno zrnko, druhé, tre� e,
ktože ich spočíta?
Ako maku v makovici,
ako ľudí na ulici.
My zrátame zrniečka,
čo ukrýva formička!

Potešíme vás! Vaša úloha je opäť zábavná. Formičky a hračky na pieskovisku čakajú na 
vaše šikovné ruky. Dvoch najkrea� vnejších maliarov, ktorí pošlú do redakcie vymaľovaný 
obrázok, oceníme knihou.

Veroniku Stašakovú z Oravky a Dominika Kotarbu z Jurgova odmeňujeme knihami za 
vynikajúce práce, ktoré nám poslali do redakcie, a prajeme veľa pekných chvíľ pri čítaní. 

Pripravila: L. Ostrowska, D. Slodičková
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Jozef Leikert

Portrét
Vlní sa rieka
a po nej sa kĺže
ako po rozkrájanom jablku
tvoj teplý úsmev.

Slnko sa čľapká
v našich ústach

a po nohách steká
ako ospalý med
opité teplo.

Skicujem portrét
po kryštálikoch úst.

Poplach
Telefón spí
a vo mne sa zobudilo
už pokojné srdce.
Prudko bije na poplach.

Perieš svoj smiech
a ani nevieš,
kedy mi zaspal
pod jazykom.

Som všetkým tým,
čím ma nechceš mať.

Dom
Náš rozostavaný dom
leží medzi rukami
mamy a otca

A ja
preosievam piesok,
akoby to bol ich
skromný život.
        

(J. Leikert: Rosa na duši, Tlačiareň SSP 
– Krakov, 2004) 

MAROŠ  KRAMÁR
Malí aj veľkí, starší i mladší 

milovníci slovenského fi lmu 
a divadla si pri mene Maroš 

Kramár vybavia jeho tvár. Pre svoj priro-
dzený šarm bol a naďalej je obsadzovaný 
do úloh sympa� ckých mužov, princov 
a hrdinov. Počas svojej hereckej kariéry si 
zahral aj nega� vne charakterové úlohy.

Narodil sa 26. apríla 1959 v Bra� sla-
ve. Tento talentovaný slovenský herec 
má veľký zmysel pre humor, aj vďaka 
ktorému úspešne moderuje zábavné te-
levízne programy.

Talent mu bol daný do vienka po svo-
jich predkoch. Jeho otcom je herec Ján 
Kramár a starý otec z matkinej strany Ján 
Klimo bol � ež herec. Už ako malý chla-
pec vytvoril hlavnú postavu v televíznej 
inscenácii Ivkova biela mať v roku 1971. 
V roku 1978 absolvoval štúdium herec-
tva na Štátnom konzervatóriu v Brne. 
Pôsobil v divadle v Brne a v Divadle An-
dreja Bagara v Nitre. Od roku 1985 je členom Činohry Slovenského národného divadla 
v Bra� slave.

Zahral si v mnohých slovenských a českých fi lmov, venuje sa aj dabingu. Spomeňme 
aspoň niektoré fi lmové � tuly, v ktorých si zahral: v roku 1976 vo fi lme Náš dědek Josef, 

v roku 1982 v rozprávke Za humny je drak, v roku 1986 v úspešnom televíznom seriáli 
Alžbe� n dvor, v roku 1993 Fontána pre Zuzanu II., v roku 1994 Na krásnom modrom 
Dunaji a v roku 1996 vo fi lme Suzanne. V úspešnom slovenskom seriáli Ordinácia v ružo-
vej záhrade si zahral postavu lekára. Vytvoril epizódnu postavu v seriály Le� ště. Za vyni-
kajúce stvárnenie fi lmových a seriálových získal rôzne televízne ocenenia. 

Je ženatý, jeho manželka Nataša je právnička. Ich domácnosť napĺňajú tri de�  – Timur, 
Tamara a Marek.  (ds)



č. 8/2011  •  37

RENAULT MÉGANE
Renault Mégane, a konkrétne najnovší 

model tejto francúzskej značky síce 
nie je na trhu aktuálnou novinkou, 

pretože na našich cestách sa objavil už pred 
viac ako dvoma rokmi, predsa len nejedného 
vodiča poteší pohľad na tento motoris� cký 
skvost prerobený úplne od podlahy. Konvenč-
nejšie stvárnenie prinieslo Mégane viac úžit-
ku. Pod zadným vekom čaká na vašu batožinu 
slušných 372 litrov, čo je až o 42 viac než v mi-
nulos� . Môžete si byť is�  aj tým, že po otvore-
ní špinavého a mokrého veka už nebude nečis-
tota stekať rovno na vaše ruky a kufre. Okrem 
toho dokáže Mégane po sklopení zadných se-
dadiel vytvoriť širokú, vodorovnú a ničím ne-
rušenú podlahu kufra s normálnym rezervným 
kolesom. Interiér nového Renaultu Mégane je 
ergonomický, komfortný a pritom veľmi pekne 
este� cky navrhnutý. S väčšími rozmermi karo-
série by ste možno čakali aj viac miesta v interiéri vozidla. Nie je to 
však celkom tak, čo pocí� a hlavne pasažieri na zadných sedadlách. 
Vodič však ocení nižší, športovejší posed za volantom.

Čo sa týka vybavenia, Renault nasadil latku naozaj vysoko. V 
sériovej výrobe Mégane nájdete stabilizačný systém ESP spolu so 
štyrmi airbagmi. Ďalšie dva okenné sú k dispozícii od úrovne Dy-
namique, a to spolu s napínačmi pásov aj na zadných sedadlách. 
Samozrejmosťou je elektrický balík na okná a zrkadlá, diaľkové 
centrálne odomykanie, palubný počítač a dokonca aj manuálna 
klima� zácia. Verzia Dynamique už obsahuje také luxusné prvky 
ako tempomat a dvojzónovú elektronickú klima� záciu. Kľúčik od 
auta nenájdete, na naštartovanie potrebujete kartu a tlačidlo, a 
namiesto ručnej máte parkovaciu brzdu elektrickú.

ZUZKA VARÍ

ČO NA OBED • Cigánska roštenka
600 g hovädzieho mäsa, soľ, 60 g oleja, 80 g cibule, mletá 

červená paprika, mleté čierne korenie, 20 g hladkej múky, 60 g 
slaniny údenej bez kože.

Umyté, osušené a naklepané mäso narežeme na rezne, oso-
líme, okraje narežeme a na rozpálenom oleji po oboch stranách 
prudko opražíme. Vo zvyšku oleja opražíme nadrobno pokrájanú 
cibuľu, pridáme červenú papriku, mleté čierne korenie, vložíme 
opražené mäso, podlejeme a dusíme. Keď je mäso mäkké, zaprá-
šime ho múkou a povaríme. Na hotový rezeň pred podávaním 
položíme kúsok slaniny. Podávame so zemiakmi a sladkokyslou 
uhorkou.

KOLÁČE • Krehký mrežovník
300 g hladkej múky, 150 g rastlinného tuku, 50 g práškového 

cukru, 1 vajce, soľ, 2 polievkové lyžice kyslej smotany, 1/2 balíč-
ka prášku do pečiva, 150 g lekváru, 20 g práškového cukru na 
posypanie.

Do preosiatej múky rozdrobíme tuk, pridáme vajce, smotanu, 
kypriaci prášok a spracujeme hladké polotuhé cesto, ktoré nechá-
me asi pol hodiny odležať. Potom si z cesta odrežeme asi 1/3 na 
mriežky, ostatné cesto na pomúčnenej doske vyvaľkáme na hrúb-

ku asi 5 mm, uložíme do formy, potrieme lekvárom, na vrch urobí-
me mriežky tak, že odložené cesto rozvaľkáme na tenký plát a os-
trôžkou (radieľkom) krájame tenké pásy, ktoré ukladáme na cesto 
tak, aby vznikla mriežka. Nakoniec cesto dáme do vopred vyhriatej 
rúry a pri strednej teplote pečieme do ružovo-hneda. Upečený ko-
láč posypeme práškovým cukrom. Podávame deťom od 1 roka.

ŠALÁTY • Diétny šalát
Diétna saláma, konzerva červenej sterilizovanej fazule v sla-

nom náleve, 1 cibuľa, olivy, sterilizované uhorky.
Na ochutenie: tatárska omáčka, kečup, morská ochutená 

bylinková soľ, trocha cukru, olivový olej, mleté čierne korenie, 
sójová omáčka ostrá.

Do väčšej misy, kde budeme môcť dobre miešať potraviny, 
dáme na drobné kocky nakrájanú diétnu salámu, pridáme nakrá-
janú cibuľu na drobné kúsky, olivy, sterilizované uhorky nakrájané 
na drobné kúsky, fazuľu (bez nálevu). Na ochutenie použijeme: 
dobrý kečup, trochu tatárskej omáčky, sójovú pikantnú omáčku 
a korenie: mleté čierne korenie, bylinkovú morskú soľ, cukor a oli-
vový olej. Poriadne zamiešame a dáme vychladiť.

Zdroj: recepty.sk

MOTO A VARENIE

Čo sa týka motorov, Renault z ponuky úplne vypus� l � sícštyri-
stovku. Základným motorom sa tak stáva benzínový šestnásťven-
� lový motor 1.6 16V s výkonom rovných sto koní. Vo verzii Dyna-
mique je za základ použitá dokonca o desať koní silnejšia verzia 
1.6 16V. Významným prínosom je sériová 6-stupňová prevodovka, 
ktorá dokáže kro� ť ape� t Mégane po palive, najmä na diaľnici. V 
meste sa však pod deväť litrov na sto kilometrov dostanete len s 
veľmi ľahkou nohou na plyne. Teda, ak máte o tento francúzsky 
skvost záujem, len dodám, že na nemeckých diaľniciach sa bu-
dete môcť vyblázniť do max. rýchlos�  195 km/h pri zrýchlení do 
100km/h za 10,5 s a pritom pri normálnej jazde musíte rátať so 
spotrebou cca 7l na 100 km. (ms)
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Józefa 
PIERONEK
mgr fi zjoterapii

PORADY KOSMETOLOGA
Witam wszystkich czytelników 

w sierpniowym słonecznym 
numerze. Temat tego artyku-

łu nie będzie może zbyt przyjemny – ale 
konieczny. Coraz więcej pań przychodząc 
do mojego gabinetu ma problemy z chorą 
płytką paznokcia, nawet o tym nie wiedząc. 
Wcześnie  zdiagnozowana choroba jest 
zazwyczaj w 100% uleczalna. Do najczęst-
szych schorzeń paznokci zaliczamy: 

Grzybicę paznokci, która stanowi 
połowę przypadków chorób paznokci. 
W jej przebiegu dochodzi do onycholizy, 
rogowacenia podpaznokciowego i żółte-
go przebarwienia płytki paznokcia oraz 
jej zgrubienia. Chore paznokcie są często 
łamliwe, rozdwajają się i ulegają częścio-
wemu wykruszeniu. Dochodzi do ich nad-
miernego rogowacenia i pojawienia się 
znacznego pobruzdowania płytki paznok-
ciowej. Wśród czynników predysponu-
jących do wystąpienia grzybicy paznokci 
wymienia się m.in. ucisk mechaniczny np. 
przez źle dobrane obuwie. Większą po-
datność na tę chorobę obserwuje się też 
u ludzi z obniżoną odpornością komór-
kową i zaburzeniami endokrynologicznymi 
np. w przebiegu zespołu Cushinga, niedo-
czynności tarczycy. Rozpoznanie grzybicy 
paznokci stawia się na podstawie badania 
mikroskopowego opiłków paznokcia pod-
danych odpowiedniemu barwieniu. W celu 
dokładniejszej diagnostyki przeprowadza 
się również hodowlę na podłożach Sabo-
uraud oraz biopsję paznokcia. Najczęściej 
grzybicę paznokci wywołują grzyby z rodzi-
ny drożdży i pleśni. Z kolei grzyb z rodziny 
dermatofi tów Trichophyton rubrum, jest 
przyczyną powstania żółtego przebarwie-
nia i kruchości paznokci oraz rogowacenia 
podpaznokciowego. 

Choroby bakteryjne, do których na-
leży m.in. zespół zielonych paznokci wy-
woływany przez bakterię Pseudomonas 
aeruginosa. Przebiega on pod postacią 
bezbolesnego zapalenia wałów paznokci-
owych, któremu towarzyszy zielone prze-
barwienie paznokci. Najczęściej chorują 
osoby moczące dłonie w wodzie z deter-
gentami np. gospodynie domowe, zmy-
wający naczynia. 

Choroby wirusowe, które powodują 
brodawki płytek paznokciowych. Pojawiają 
się one najczęściej w okolicy okołopaznok-
ciowej, ale również mogą wrastać pod 
paznokieć. Ich powikłaniem są zaburzenia 
wzrastania paznokcia.

Inną chorobą jest zanokcica. Jest to 
stan zapalny toczący się w tkankach wału 

paznokciowego. Powstaje często jako 

powikłanie urazu opuszki lub naderwania 

paznokcia. Głównymi czynnikami wywołu-

jącymi są bakterie z grupy gronkowców 

i paciorkowców. Sprzyja jej maceracja 

paznokcia, występująca przy nadmiernym 

namoczeniu paznokcia i w cukrzycy. Nato-

miast w przypadku przewlekania się tego 

zakażenia, należy podejrzewać e� ologię 

grzybiczą.

Łuszczyca paznokcia zazwyczaj towa-

rzyszy łuszczycy skóry, lecz może występo-

wać samoistnie. Płytka paznokciowa staje 

się wówczas matowa, krucha, zgrubiała, 

czasami istnieją punkcikowe wgłębienia 

jak na naparstku. Zmiany ustępują bardzo 

powoli i opornie.

Drożdżyca bardzo zakaźna choroba, 

rozpoczynająca się od wału paznokcia. 

W tym miejscu powstaje stan zapalny. Ob-

jawia się silnie zaczerwienionym i obrzę-

kniętym wałem, z którego wydostaje się 

ropa. W następnym etapie zmiany obej-

mują płytki, które stają się szarobrunatne, 

bez połysku, przerośnięte i rozwarstwio-

ne.

Brodawki inaczej kurzajki, które są wy-

wołane przez wirusa brodawczaka ludzkie-

go. Przeważnie mają postać szarożółtych 

narośli, mogą wrastać pod płytkę paznok-

ciową lub występować wokół paznokcia, 

wirus powodujący brodawki jest zaraźliwy 

i przenosi się przez bezpośredni kontakt 

z nosicielem, brodawki można nieświado-

mie w bardzo prosty sposób przenieść na 

inne części ciała np. poprzez obgryzanie 

paznokci, kurzajki znikają samoistnie, war-

to jednak w procesie leczenia korzystać 

z dostępnych w aptekach bez recepty 

środków, które stosuje się miejscowo na 

brodawki.

Mam nadzieję, że zwrócicie teraz więk-

szą uwagę na swoje paznokcie i jeśli cokol-

wiek was zaniepokoi zwrócicie się o po-

radę do specjalisty. 

Do zobaczenia za miesiąc. D.

ZAPALENIE 
„GĘSIEJ STOPKI” 

Gęsia stopka, która zawdzięcza 
swą nazwę  szczególnemu wyglądowi, 
jest wspólnym przyczepem ścięgien 
trzech mięśni: smukłego, krawieckie-
go i półścięgnistego. Mięśnie te łączą 
się z powięzią goleni tworząc płytkę 
ścięgnistą przypominającą wyglądem 
gęsią stopkę. Przyczepia się ona do 
przyśrodkowej powierzchni kości pisz-
czelowej, tuż poniżej stawu kolanowego 
i jest oddzielona od znajdującego się pod 
nią więzadła pobocznego piszczelowego 
kaletką maziową. Mechanizm zapalenia 
kaletki maziowej ma związek z nadmier-
nym tarciem. Zapalenie kaletki maziowej 
gęsiej stopki z reguły spowodowane jest 
brakiem elastyczności mięśni: krawiec-
kiego, smukłego i półścięgnistego, które 
powoduje nadmierne napięcie ich wspól-
nego ścięgna. W konsekwencji prowadzi 
do powstania tarcia pomiędzy położonym 
głębiej więzadłem pobocznym piszcze-
lowym, co powoduje stan zapalny kaletki 
maziowej znajdującej się między nimi. 
U osób starszych zapalenie kaletki  mazi-
owej gęsiej stopki może być spowodowa-
ne artrozą – zwyrodnieniem stawu kola-
nowego. U młodych jego powodem może 
być nieleczone uszkodzenie łąkotki przy-
środkowej, posiadającej silny przyczep do 
więzadła pobocznego piszczelowego.

Objawy: zapalenie kaletki gęsiej stop-
ki charakteryzuje się bólem zlokalizowa-
nym po wewnętrznej stronie kolana, któ-
ry nasila się wraz z ruchem, a ustępuje 
w spoczynku. Badanie palpacyjne nasila 
objawy (tkliwość w miejscu dolegliwoś-
ci).

Leczenie:
1. Zaprzestanie aktywności fi zycznej na 

okres kilku tygodni.
2. Przyjmowanie leków p/zapalnych.
3. Miejscowa krioterapia.
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PRAWNIK

A w przypadku braku poprawy umiarkowana rehabilitacja:   
- streching – ćwiczenia rozciągające mięśnie: półścięgnisty, krawiecki i smukły,
- fi zykoterapia: ultradźwięki, laser, jonoforeza,
- miejscowe wstrzyknięcie leków sterydowych.
Na każdym etapie leczenia należy dążyć do normalizacji wagi ciała. Chory powinien poznać metody samopomocy łagodzenia bólu, 

zasady prawidłowego leczenia i ćwiczeń utrzymujących ogólną sprawność fi zyczną. Zalecana jest laska lub kula łokciowa odciążająca 
staw i poprawiająca stabilność chodu. Laskę należy nosić po stronie przeciwnej do zajętego stawu, natomiast torby po stronie chorego 
kolana. 

Oświadczenie zamiast zaświadczenia 
w urzędzie

Obecnie urzędy nie mają prawa domagać się od obywateli za-
świadczeń na potwierdzenie faktów, które same są w stanie ustalić 
na podstawie dostępnych rejestrów i ewidencji. Wystarczy, że in-
teresant złoży oświadczenie w danej sprawie. Np. jeśli ubiegasz się 
o zasiłek z ośrodka pomocy społecznej, nie musisz już dostarczać 
m. in. zaświadczeń: o dochodach z pracy, ze szkoły, że dziecko się 
uczy, o terminie i okresie, na jaki został ci udzielony przez praco-
dawcę urlop wychowawczy, o braku zatrudnienia z urzędu pracy, 
o wielkości gospodarstwa rolnego. Jeśli zaś chciałbyś założyć włas-
ną fi rmę, nie składasz zaświadczeń o: nadaniu numeru NIP i RE-
GON, o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, o wpisie do KRS (wystarczy podać tylko numery tych 
rejestrów).

Jeśli przy załatwianiu danej sprawy potrzeba było dotychczas 
składać świadectwa, dyplomy, akty stanu cywilnego, to teraz za-
miast ich oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów 
wystarczą kserokopie.

Porządek na posesji
Właściciele domów i działek letniskowych muszą mieć podpi-

saną umowę na wywóz odpadów i nieczystości (i rachunki opłat za 
tę usługę, bo może ich zażądać straż miejska w razie interwencji). 
Niedopełnienie tego obowiązku naraża właściciela nieruchomo-
ści na grzywnę do 500 zł (z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach).

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko 
w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku 
powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje 
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwięk-
szonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem 
dziecka w wieku:

1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzecze-
niem o niepełnosprawności,

2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeże-
li legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobiera-
nia nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opie-
kunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub oso-
bie uczącej się:

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znaj-
duje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, 
a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka 
lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 
zł miesięcznie na dziecko albo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miej-
scowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku do-
jazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki 
w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej 
- w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem 
roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, 
w wysokości 100 zł na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje mat-
ce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokry-
cie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku 
szkolnego.(aj)

Zakupy w komisie
Bardzo często obawiamy się zakupów w komisie, ponieważ 

jeśli zakupiony towar okazałby się niesprawny, wydaje nam się, 
że nie będzie go można reklamować. Natomiast zgodnie z ustawą 
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsu-
menckiej sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową 
(wadę), jeśli ujawni się ona przed upływem 2 lat od wydania rzeczy. 
Nie jest ważne, czy nabyłeś rzecz nową, czy używaną – w komisie.

Jedyna różnica polega na tym, że kupując rzecz w komisie, ter-
min na jej reklamację może zostać skrócony do 1 roku (nie krócej), 
jednak wyłącznie za zgodą obu stron. Sprzedawca nie ma prawa 
narzucić ci takiego rozwiązania. 
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ZÁBAVA A HUMOR

HVIEZDY O NÁS NÁŠ TEST
Ste ambiciózna? 
1. Cí� te sa sebaistá vtedy, keď...
a) ...ste so sebou spokojná – 3; b) ...ste si 

istá svojím názorom – 3; c) ...viete pod-
ložiť svoj názor správnym argumentom 
– 6; d) ...máte chuť zvádzať – 1.

2. V zamestnaní i v súkromnom živote sa 
cí� te ako víťaz vtedy, keď...

a) ...vás úprimne ocenia – 3; b) ...vám závi-
dia – 6; c) ...vás majú úprimne radi – 1; 
d) ...ste skutočne v práve – 6.

3. Najťažšie je podeliť si čas a energiu me-
dzi...

a) ...prácu a rodinu – 6; b) ...rodinu a man-
žela -1; c) ...manžela a priateľa – 3; d) 
...priateľa a prácu – 1.

4. Pojem „byť ambiciózna” pre vás zname-
ná...

a) ...často byť diplomatkou – 3; b) byť neraz 
žiarlivá – 6; c) tváriť sa ako prísny kon-
trolór – 1; d) ...občas byť i tvrdohlavá 
– 3.

5. Že ste premrhali čas, to cí� te, keď...
a) ...ste celý deň venovali nákupom – 6; b) 

...keď sa rokovanie príliš na� ahlo – 3; c) 

...ste dotelefonovali s anonymom – 1; 
d) ...ste zmeškali lietadlo– 3.

6. Keď vám hádžu polená pod nohy...
a) ...naježíte sa – 6; b) ...hľadáte východis-

ko – 1; c) ...zatnete zuby – 3; d) ... u� ah-
nete sa do seba – 1. 

7. Trávite svoj prvý deň na novom praco-
visku a ste...

a) ...hrdá a vzrušená – 6; b) ...nastrašená 
a nervózna – 1; c) ...sebaistá a odvážna 
– 3; d) ...znepokojená a nešťastná – 1.

8. Pozvali vás na recepciu...
a) ...usilujete sa ukázať v čo najlepšom svet-

le – 3; b) ...privediete so sebou radšej 
i priateľku – 1; c) ...skúsite sa dozvedieť 
najnovšie klebety – 6; d) ...prinesiete si 
so sebou kalendár a záznamník – 6.

9. Chceli by ste byť predsedníčkou...
a) ...združenia záhradkárov a pestovateľov 

– 1; b) spoločnos�  na zriaďovanie by-
tov – 6; c) ...agentúry pre manekýnky 
– 6; d) ...klubu pre osamelých – 3.

10. Cí� ť sa osamelo pre vás znamená...
a) ...nudiť sa – 3; b) ...byť bez záväzkov – 1; 

c) ...dozrieť, dospieť – 3; d) ...byť ne-
šťastnou – 6.

Vyhodnotenie:
Menej ako 32 bodov: Nie ste stúpen-

com toho, aby sa do všetkého, čo robíte, 
vnášalo priveľa úsilia. Snažíte sa o to, aby 
ste vy a vaši blízki dosiahli istý cieľ, ale nie 
za každú cenu. Dokazuje to vaša veľkory-
sosť, citlivosť a trpezlivosť. Spomeňte si 
však občas i na to, že sem-tam sa človek 

LEV (23.7.-23.8.)
V prvej polovici mesiaca sa bude všetko diať 
podľa tvojho priania. Ak podnikáš, máš veľ-
ké šance, že sa �  bude dariť a zarobíš kopu 
peňazí. Možno sa dokonca rozras� e nielen 
tvoje konto, ale aj počet členov v rodine. 
Nadviažeš aj niekoľko nových a príjemných 
známos� . Dbaj však o svoje zdravie. 

PANNA (24.8.-23.9.)
Mnohé veci a výhody si ťa samé nájdu a do-
konca dostaneš novú prácu. Budeš preky-
povať zdravím a energiou ducha. Je to veľ-
mi dobrý mesiac, čakajú na teba aj nemalé 
výhry v lotérii. Ak rád cestuješ, vyberieš sa 
na cestu niekam do exo� ckých krajín. 

VÁHY (24.9.-23.10.)
V prvej polovici mesiaca získaš, alebo vy-
hráš veľa peňazí. Hneď prvý týždeň bude 
vydarený - predovšetkým pre podnikate-
ľov. Koniec mesiaca však bude preplnený 
povinnosťami, neváhaj a vyber sa na do-
volenku, po nej budeš preplnený radosťou 
a pokojom. 

ŠKORPIÓN (24.10.-22.11.)
Tento mesiac bude pre teba úspešným me-
siacom. Prvý týždeň ujde ako voda  na dob-
rej zábave. V partnerskom vzťahu pocí� š 
viac porozumenia. Snaž sa nevydávať toľko 
peňazí na hlúpos� . Dávaj si pozor na nové 
a nie príliš príjemné známos�  a obmedz aj 
fi nančné inves� cie. Koncom mesiaca vyba-
víš všetky dôležité veci.

STRELEC (23.11.-21.12.)
Začiatok mesiaca bude veľmi pracovitý. 
Povinnos�  urob hneď a nenechávaj ich na 
neskôr. Budeš mať aj problémy so zdravím 
a nedostatkom energie. V druhej dekáde 
dostaneš veľkú sumu peňazí a s nimi aj viac 
energie. Ak sa �  podarí zrealizovať svoje 
sny, dosiahneš zaslúžený úspech. Pozor na 
nehody a straty.

KOZOROŽEC (22.12.-20.1.)
V prvý víkend sa vyberieš na dovolenku do 
zahraničia. V druhej čas�  mesiaca sa �  po-
darí zrealizovať svoje sny.
Neočakávane dostaneš nejaké peniaze, 
takže si vďaka nim aspoň trochu oddých-
neš tak ako treba. Konečne sa zbavíš nedu-
hov i zdravotných problémov.

VODNÁR (21.1.-19.2.)
V prvej polovici mesiaca si dávaj pozor 
na zlodejov. Hrozí �  okradnu� e. Potom 
sa všetko ukľudní. V druhom týždni sa �  
podarí nájsť, čo si stra� l. Priatelia, ale aj 
partner, či partnerka �  pomôžu. V druhej 
polovici mesiaca vyriešiš vec ohľadom ne-
hnuteľnos� . Nevyhneš sa ani rodinnej osla-
ve, svadbe, či krs� nám.  

RYBY (20.2.-20.3.)
Dávaj si pozor na veľké peňažné inves� cie, 
pre viaceré znamenia je to mesiac strát. 
Aj keď v rodine zavládne neporozumenie, 
všetko sa napokon vyrieši. Druhá polovica 
mesiaca bude úspešná. Neváhaj a naklone-
né šťas� e využi, ako sa len dá. Ak si ešte 
slobodný, onedlho sa to zmení, tých, ktorí sú 
zadaní, bude niekto zvádzať a provokovať.   

BARAN (21.3.-20.4.)
Na baranov v tomto mesiaci čaká šťast-
ná náhoda. V kruhu svojej rodiny zažijete 
príjemné chvíle. Je to priaznivé obdobie 
aj pre investorov a podnikateľov. V druhej 
polovici mesiaca vycestuješ na zaslúženú 
dovolenku. Pozor na nehody, ohrozené sú 
hlavne kos�  a svalstvo. 

BÝK (21.4.-20.5.)
Problémy nevyriešiš sám, niekto �  pomôže 
a konečne sa pominú. Budú ťa trápiť bo-
les�  hlavy. Skús to prekonať bez práškov 
pro�  boles� . Je to skúška tvojej vytvalos� . 
V práci sa �  bude dariť a možno dokonca 
získaš lepšie pracovne miesto a zvýšenie 
mesačného príjmu. Ak niekam cestuješ, 
buď poistený a neriskuj.

BLÍŽENCI (21.5.-21.6.)
Neobávaj sa, veľmi hravo vyriešiš každý 
problém, hoci to nie je ľahký mesiac. Šéf 
i nadriadení �  budú klásť polená pod nohy. 
Snaž sa zachovať chladnú hlavu. S peniazmi 
sa nezahrávaj, správaj sa ostražito. V rodi-
ne si dávaj pozor na problémy a hádky, je 
to len strata energie. V práci sa snaž byť 
trpezlivý, veď trpezlivosť ruže prináša. 

RAK (22.6.-22.7.)
Dávaj si pozor na svoje zdravie. V poslednej 
dobe si to to� ž prehnal a nedoprial si ani š� p-
ku oddychu. Je tu šanca všetko napraviť. V ro-
dine bude panovať priam sviatočná nálada, 
možno zorganizuješ nejakú párty, či oslavu. 
Začiatkom druhej dekády nebudeš vo svojej 
koži, čas ukáže, či si mal na to dôvod. Koncom 
mesiaca ťa čaká veľmi dobrá správa. (lo)
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SLOVNÍK A HUMOR

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

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

V POĽŠTINE: V SLOVENČINE:

radiolaryt, radiolarytowy rádiolarit, rádiolaritový

czwartorzędowy kvarterný

krem do opalania opaľovací krém

mleczko po opalaniu mlieko po opaľovaní 

okulary do nurkowania potápacie okuliare

osad usadenina

saszetka na dokumenty ladvinka na doklady

przybory do golenia holiace potreby

płaszcz przeciwdeszczowy pršiplášť

parasol slnečník

nezaobíde bez zvýšeného hlasu, ak nechce, 
aby mu skákali po hlave. Aj keď netúžite po 
veľkých úspechoch, nemá zmysel celkom 
sa u� ahnuť do svojej ulity. Keď sa vám čosi 
nepodarí, nedajte sa hneď položiť na lopat-
ky, aj keď ste fatalistka. Zostaňte aj naďalej 
opatrná, ale nebojte sa ani súbojov. Potre-
bujete ich, aby ste si zachovali vlastné se-
bavedomie a aby si vás druhí vážili.

Od 32 do 42 bodov: Ustavičné behanie 
nemá zmysel, stačí sa vybrať tým správnym 
smerom v pravej chvíli. Keď nadíde pravá 
chvíľa a vy nezmeškáte šancu, dočkáte sa 
úspechu, o akom ste ani len nesnívali. Ak 
sa vám čosi nepodarí na prvý raz, nezačí-
najte sa hneď ľutovať. Veď je tu aj druhý 
či tre�  pokus, alebo nie? Aby ste zostali 
v realite, nemýľte si sen so skutočnosťou. 
Občasné pochybnos�  sú súčasťou vášho 
úspechu, bez nich to nejde. Pomôžu  vám 
v pravej chvíli ukázať svoje skutočné schop-
nos�  a dosiahnuť svoj cieľ.

Viac ako 42 bodov: Ste príliš ambi-
ciózna a tvrdá ako oceľ, ak treba niekoho 
o niečom presvedčiť, ak sa od človeka vy-
žaduje vplyvnosť, či ak túžite po víťazstve. 
Viete využiť aj tú najmenšiu možnosť, ak je 
súčasťou vášho plánu. Ak sa veci nevyví-
jajú celkom podľa vašich predstáv, nedáte 
sa odradiť. Vždy máte nejaké tajné plány 
v hlave. Keď zis� te, že vašim plánom čosi 
stojí v ceste, stávate sa agresívnou. Skús-
te sa zaoberať nejakým športom, aby ste 
zabudli na všetko, čo vám víri v hlave. Ne-
zabúdajte, že stres a vyčerpanosť sa napo-
kon môžu stať hlavným zádrheľom na vašej 
ceste k úspechu. (aj)

Slovák má len tri želania počas dovo-
lenky:

- jemný piesok.
- čistá voda.
- a aby sa miešačka nepokazila.

* * *

Babka ide k doktorovi a doktor jej 
hovorí: 

- Babka, nemôžete chodiť po schodoch.
Babka príde do doktora a doktor jej ho-

vorí:
- Už môžete chodiť po schodoch.
- Ďakujem pán doktor, že nemusím sa 

šplhať po tom zabradlí.

* * *

Telefonát:
- Počúvaj kamarát, priznaj sa, že mi-

luješ moju ženu!
- To je hlúposť! Tá už pred hodinou 

odišla....

* * *

Kováč sa stretol s Balážom.
- Je to pravda, že tvoju svorku

uhryzla � grica?
- Áno
- A zomrela?
- Áno. Tigrica.

* * *

Strašne chorá svokra hovorí zaťovi:
- Mysli si ,že zajtra zomriem.....

Zať hovorí:
- Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na 

zajtra!

* * *

Rodičia majú dve de�  - dvojičky. Jed-
no je riadny pesimista a druhé veľ-

ký op� mista. Na narodeniny chcú rodičia 
de�  vyskúšať. Pesimistovi vykúpia obchod 
s hračkami a op� mistovi dovezú do izby 
fúru konského hnoja. Z izby pesimistu sa 
ozýva plač.

- Toľko darčekov, všetci mi budú závi-
dieť, hračky sa budú kaziť a bateriek koľko 
ide do nich.

Z izby op� mistu sa ozýva smiech. Keď 
prídu do izby, op� mista sa prehŕňa v hnojí 
a vraví:

- Toľko hnoja, tu musí byť niekde koník.

Zdroj:v� py.sk 

Len dovolenka!
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Zdravé maškrtenie v lete

Zmrzlina je jedným z najobľúbe-
nejších sladkých potešení. O tom, 
ako vznikla prvá skutočná zmrzli-

na, existuje viacero verzií. Už 200 rokov 
pred našim letopočtom sa v Číne pripra-
vovala jemná mliečna ryžová zmes, ktorá 
tuhla v snehu. Táto zmes sa považuje za 

predchodcu zmrzliny. V starobylom Grécku 
a v starobylom Egypte poznali sneh a ľad 
ochutený medom alebo ovocnou šťavou. 
Recepty na zmrzlinu mal v 13. storočí pri-
viesť do Európy cestovateľ Marco Polo. 
Neskôr jej výrobu rozšírili Taliani ďalej v Eu-
rópe. Najobľúbenejšia letná lahôdka bola 
kedysi drahocennou pochúťkou len pre pár 
vyvolených. 

Kvalitná zmrzlina plná mlieka, tvarohu 
alebo spracovaného ovocia je zdraviu pro-
spešná. Obsahuje cukry, tuky, bielkoviny, 
ale aj minerály, stopové prvky a vitamíny. 
Z európskych krajín medzi najväčších labuž-
níkov zmrzliny patria Švédi. V Japonsku po-
núkajú okrem zeleninových či kaktusových 
aj zmrzliny z rýb, chobotníc a ustríc. (ds)

Zrastený s kreslom

Ak si myslíte, že vysedávanie vo 
svojom obľúbenom kresle pred 
TV obrazovkou vám nemôže 

uškodiť, tak sa veľmi mýlite! Môžete do-
padnúť ako jeden nemenovaný obézny 
muž. Dvaja spolubývajúci našli 43-ročného 
muža v bezvedomí v jednu slnečnú marco-
vú nedeľu. Šokujúce je, že zo svojho kresla, 
premočeného výkalmi a prelezeného čer-
víkmi, nevstal dva roky! Podľa informácii 
zámorských portálov to bola vôľa samo-

tného nemenovaného muža, ktorý chcel 
zvyšok života stráviť v milovanom kresle. 

Stravu mu dávala jeho priateľka. Kvôli 
neustálemu sedeniu sa na jeho tele vytvo-
rili rany, ktoré postupne zrastali s poťahom 
kresla. Zasahujúcim záchranárom sa nasky-
tol hororový pohľad, v dome bol aj strašný 
zápach a chlapíkovi údajne trčali z tela už aj 
črevá. Muža nakoniec previezli do nemoc-
nice, kde bojuje o život. Ako je to vôbec 
možné?

Americkí policaj�  v Ohiu museli urobiť 
otvor v stene izby, aby mohli záchranári 
previezť do nemocnice obézneho muža. 
Keďže je to dosť chúlos� vá záležitosť, mé-
diá sa rozhodli neuviesť meno tohto muža. 
Držme mu však palce, aby boj o život vy-
hral. (lo)

Beckham má vytúženú dcéru

Britskému prominentnému páru 
Davidovi a Victorii Beckhamov-
com sa narodila 10. júla prvá dcé-

ra, ktorá dostala meno Harper Seven. Zná-
my futbalista vysvetlil, prečo sa rozhodli 
dať dcére meno Harper.  Victoriinou obľú-
benou knihou je Nezabíjajte vtáčika, ktorej 
autorkou je Harper Lee. Druhá časť mena 
– Seven, v preklade sedem, je pre dieťa 

slávnych manželov špeciálne číslo. Futba-
lista nosil sedmičku na drese Manchestru 
United, dieťa sa narodilo o 7:55 hod., sied-
meho dňa v týždni, siedmeho mesiaca roka 
a vážilo vyše sedem libier, čo je viac ako tri 
kilogramy. Traja synovia prominentného 
páru Brooklyn, Romeo a Cruz sa tešia, že 
majú malú sestričku.

David a Victoria si dali záležať na výbe-
re krstných rodičov pre svoje štvrté dieťa. 
Výber padol na najvyšších predstaviteľov 
britskej monarchie - princa Williama a jeho 
manželku, vojvodkyňu z Cambridge. Kate 
je dlhoročnou obdivovateľkou štýlu, ktorý 
udáva Victoria. (ds)
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XVIII. DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V MALOPOĽSKU

FS Spiš z Novej Belej

Členovia dychovky z Kacvína F. Kurnát spolu s konzulom T. Kašajom a jeho snúbenkouDFS z Nižnej

Dychovka z PodvlkaTanečná skupina Žabky z Trstenej
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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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